การจัดการความรู้ ด้านการวิจัย
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ครั้งที่ 8
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
ประเด็นพูดคุย : ระยะเวลาและแผนในการวิจัย
เริ่มประชุ มเวลา 15.00 น.
ประธานในที่ ป ระชุ ม อาจารย์สุ ภ าพร เท่ า บุ รี คณะอนุ ก รรมการภาคี เ ครื อข่ า ยงานวิ จ ัย ของ
มหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกได้กล่าวว่าในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ครั้งนี้ ก็เป็ นครั้งที่ 8 ที่ทางอาจารย์จาก
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยองและอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีการบินได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู ้เรื่ องการ
เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจยั ในวันนี้ ขอให้ทุกท่านได้ใช้เวลาอย่างกระชับมากที่สุดโดยขอเริ่ ม
จากอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีการบินซึ่งขอเริ่ มต้นจาก
อาจารย์นพอนันต์ กล่าวว่า จากประสบการณ์ ในการเขียนแผนโครงการต่างๆเป็ นที่ทราบกันดี ว่า
ระยะเวลาที่เป็ นรอบงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐนั้นจะเริ่ มตั้งแต่เดือนตุลาคมสิ้ นสุ ดเดือนกันยายนของ
ทุ กปี ดังนั้นในช่ วงระยะเวลา 12 เดื อนนี้ นักวิจยั จะต้องมี ก ารวางแผนการดาเนิ นงานศึ กษาวิจยั ให้ดีใ ห้
รอบคอบ
อาจารย์ธารงค์ กล่าวว่าประเด็นหนึ่ งที่นกั วิจยั จะต้องพิจารณาให้ดีคือการกาหนดขั้นตอนต่างๆใน
การศึกษาวิจยั ตามโครงการวิจยั ที่ได้เขียนขึ้นมานั้นจะต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสม
อาจารย์พฒั นะ กล่าวเสริ มจากอาจารย์ธารงว่าเนื่องจากภาระงานของอาจารย์ที่เป็ นนักวิจยั แต่ละท่าน
มีหลายอย่างที่ตอ้ งทา ทั้งที่เป็ นงานประจาหรื อเป็ นงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมในรอบปี งบประมาณดังนั้น
ก่อนการเขียนระยะเวลาในการศึกษาวิจยั จะต้องมีการเผือ่ เวลาสาหรับการทางานต่างๆไว้ให้เพียงพอด้วย
อาจารย์บุญญวัฒน์ กล่าวว่า ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั นั้นระยะเวลาและแผนในการวิจยั มี
ความสาคัญมาก เนื่องจากในการดาเนินการศึกษาวิจยั นั้นบางครั้งอาจมีนกั วิจยั ดาเนินการวิจยั แล้วไม่สามารถ
เสร็ จสิ้ นตามแผนที่ได้มีการวางแผนเอาไว้ทาให้การส่ งมอบผลการศึกษาวิจยั ให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่
เป็ นไปตามที่ตกลงไว้ ดังนั้นทาให้ประวัติของนักวิจยั ไม่ดี
อาจารย์วรรษมนต์ ได้ก ล่ า วว่าในการก าหนดระยะเวลาและแผนงานต้องพิ จารณาปั ญหาที่ อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตซึ่ งแผนของการศึกษาวิจยั ในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีความยืดหยุน่ ได้แต่อย่างไรก็ตามก็ยงั คง
ต้องอยูใ่ นกรอบระยะเวลาของการศึกษา
อาจารย์สมพงษ์ ได้กล่าวว่าแผนในการดาเนิ นการศึกษาวิจยั ที่นกั วิจยั เขียนไว้ในข้อเสนอโครงการ
จะต้องมีการระบุรายละเอียดของการดาเนิ นการในแต่ละขั้นตอนให้ชดั เจนเพื่อให้ผปู ้ ระเมินโครงการเห็ น

แนวทางในการศึก ษาวิจยั และพิจารณาความเป็ นไปได้ของความส าเร็ จที่ จะเกิ ดขึ้ นจากแนวทางในการ
ดาเนินการของนักวิจยั
จากนั้น ประธานในที่ ป ระชุ ม ได้เ ปิ ดโอกาสให้ อ าจารย์จ ากวิ ท ยาลัย เฉลิ ม กาญจนาระยองได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการด้านระยะเวลาและแผนในการวิจยั โดย
อาจารย์นรรธพงศ์ ได้กล่าวว่าจากประสบการณ์ ในการได้รับสนับสนุ นทุนจากทางวิทยาลัยนั้นใน
ช่ วงแรกๆของการเริ่ มขอทุ นซึ่ ง เป็ นทุ นภายในตนเองคิ ดว่า ระยะเวลาในการดาเนิ นการวิจยั ที่ ตนเองได้
กาหนดไว้จานวน 6 เดือนก็เพียงพอเพราะการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาในวิทยาลัย
แต่ เ มื่ อ ได้เ ริ่ ม ด าเนิ น การศึ ก ษาจริ ง ๆมี ปั จ จัย อื่ น ที่ เ ป็ นตัว แปรท าให้ แ ผนงานที่ ไ ด้มี ก ารวางแผนเอาไว้
เปลี่ยนแปลงไป เช่น ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการไปอบรมตามโครงการต่างๆภายนอก
วิทยาลัยหลายโครงการรวมทั้งในช่วงเวลานั้นได้รับมอบหมายให้มีภาระงานสอนมากกว่าปกติ ทาให้เวลาที่
ใช้ในการศึกษาวิจยั จะไม่เพียงพอจึงต้องใช้ระยะเวลาในตอนกลางคืนในทุกคืนเป็ นช่ วงเวลาในการศึกษา
เอกสาร วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล และสรุ ป ผล ท าให้ ร่ า งกายไม่ ไ ด้รั บ การพัก ผ่อ น ดัง นั้นประเด็ น แผนงานและ
ระยะเวลาจึงจึงคานวณให้ดี
อาจารย์ปรี ชากล่าวว่า ในการเขียนแผนงานที่เป็ นแผนการในการศึกษาวิจยั จาเป็ นต้องวางแผนด้าน
ระยะเวลาให้เหมาะสมกับขั้นตอนแต่ละขั้นตอน เช่ น ขั้นตอนการตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมือในการ
วิจยั ซึ่ งนักวิจยั อาจจะให้ผเู้ ชี่ ยวชาญหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกเป็ นผูต้ รวจ ซึ่ งหากเป็ นผูท้ รวงคุ ณวุฒิจาก
ภายนอกบางครั้งนักวิจยั ติดต่อและส่ งจดหมายไปเพื่อขอความอนุ เคราะห์การตรวจ โดยระยะเวลาจากการ
นาส่ งแบบขอความอนุ เคราะห์ จนได้รับแบบประเมินผลจากผูเ้ ชี่ ยวชาญในการตรวจบางครั้ งใช้ระยะเวลา
ค่อนข้างนานพอสมควร ดังนั้นในประเด็นนี้นกั วิจยั จะต้องมีการกาหนดระยะเวลาที่พอเหมาะไว้ดว้ ย
ประธานในที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนระยะเวลาและแผนในการวิจยั ไว้วา่ การ
กาหนดระยะเวลานักวิจยั จาเป็ นต้องกาหนดระยะเวลาเพื่อความยืดหยุ่น เนื่ องจากบางเหตุการณ์ นกั วิจยั ไม่
สามารถควบคุมได้ เพราะอย่างหนึ่งที่นกั วิจยั ต้องคิดคือ นักวิจยั ในฐานะอาจารย์ผสู ้ อนยังคงมีภาระงานต่างๆ
มากมาย ทั้งในเรื่ องของภาระงานสอน งานบริ การวิชาการ งานทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยงั มี
ภาระงานที่ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานให้ปฏิ บตั ิหน้าที่แทน เช่ น เข้าประชุ มแทน เดิ นทางไปอบรม
ต่างจังหวัด ต่างๆเป็ นต้น ดังนั้นจึงเป็ นที่มาของการกาหนดระยะเวลาของแผนให้มีความยืดหยุน่ แต่ยงั คงอยู่
ในกรอบของระยะเวลาสู งสุ ดที่ผสู ้ นับสนุนทุนวิจยั กาหนดให้
จากนั้นประธานในที่ ป ระชุ ม ได้เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้า ร่ วมการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นกันอย่างอิสระโดย
อาจารย์ธารงค์ได้เพิ่มเติมว่า การเขียนแผนการวิจยั นักวิจยั จะต้องอธิ บายการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาวิจยั ในแผนด้วยเพื่อให้เกิดความชัดเจน เช่นการเก็บแบบสอบถามกับผูต้ อบแบบสอบถามนักวิจยั
จะเก็บในช่วงเวลาใด เช่น ช่วง 9.00-12.00 น. จานวน 2 ครั้ง เพื่อให้ได้แบบสอบถามจานวน 50 ชุ ด และเก็บ

ช่ วง 13.00-17.00 น. จานวน 2 ครั้งเพื่อให้ได้แบบสอบถามจานวน 50 ชุ ดเป็ นต้นทั้งนี้ เพื่อนาแนวทาง
ดังกล่าวมากาหนดขอบเขตด้านระยะเวลาที่เหมาะสม
อาจารย์พฒั นะเพิ่มเติมว่า การกาหนดระยะเวลาและแผนในการศึกษาวิจยั ถือได้วา่ มีความสาคัญไม่
แพ้ประเด็นอื่นสาหรับการเขียนข้อเสนอโครงการดังนั้นนักวิจยั ควรกาหนดกรอบระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน
ที่เหมาะสม เพราะจะส่ งผลต่อความสาเร็ จโดยตรง
จากนั้นเมื่อไม่มีผแู ้ ลกเปลี่ ยนเพิ่มเติมแล้วประธานในที่ประชุ มได้ให้ที่ประชุ มลงมติในการหาแนว
ปฏิบตั ิที่ดีสาหรับการกาหนดระยะเวลาและแผนในการศึกษาวิจยั โดยที่ประชุมมีมติดงั นี้
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
ปิ ดประชุ มเวลา 16.30 น.

