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บทนา
กำรวิ จั ย ทำงกฎหมำยของคณะนิ ติ ศ ำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย พำยั พ ส่ ว นมำกเป็ น กำรวิ จัย เชิง คุ ณภำพ
(Qualitative Research) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหำควำมรู้ ควำมจริง จำกกำรพิจำรณำปรำกฏกำรณ์ห รื อ
สถำนกำรณ์ของทุกมิติของสังคมที่ต้องอยู่ภำยใต้กฎหมำย ซึ่งโครงกำรวิจัยต่ำงก็มีเป้ำหมำยเพื่อกำรสร้ำงสรรค์องค์
ควำมรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคม กล่ำวคือ โครงกำรวิจัยกฎหมำยต่ำงๆ ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
ทำงด้ำนกฎหมำยที่มีผลกระทบต่อสังคม กำรนำเสนอผลงำนวิจัยจึงมีส่วนเสริมให้สังคมได้รับรู้ถึงปัญหำกฎหมำยที่
กระทบต่อสิทธิหรือเป็นอุปสรรคต่อหน้ำที่ของประชำชนบำงมิติทำงสังคม เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ภำครัฐให้ควำม
สนใจนำควำมรู้จำกกำรค้นคว้ำวิจัยของนักวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำกฎหมำยให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมมำก
ยิ่งขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพเพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถและเติบโตอย่ำงยั่งยืน เป้ำประสงค์ที่ 2.1 ระบบบริหำรจัดกำรมีควำม
คล่องตัวและมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล กลยุทธิ์ที่ 2.1.3 พัฒนำระบบและ
กลไกบริหำรงำนบุคคลเพื่อบริห ำรอัตรำกำลังคน กำรจัดกำร และพัฒนำขีดควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะของ
บุคลำกรและผู้นำทุกระดับ ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ คณะนิติศำสตร์ตระหนักถึงควำมสำคัญ
ของกำรจัดกำรควำมรู้เนื่องจำกเป็นเครื่องมือในกำรจัดระบบองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่เกิดจำกประสบกำรณ์
หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะบุคคล และควำมรู้ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนมำบันทึกในรูปแบบของเอกสำร เพื่อให้ทุก
คนสำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ได้ และพัฒนำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยเฉพำะในปีกำรศึกษำ 2558 นี้ คณะ
นิติศำสตร์ได้รับกำรสนับสนุนจำกสำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ฝ่ำยงำนจัดกำรควำมรู้ ได้ในควำมรู้ด้ำนวิธีก ำร
ดำเนินงำนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ถูกต้อง สำมำรถนำไปปฏิบัติได้จริงและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ ตำมหัว
ข้อควำมรู้ที่ระบุไว้ตั้งแต่ต้น
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แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา
คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพ ได้ระบุหัวข้อองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย : ทักษะกำรเขียนเค้ำโครง
ข้อเสนอเพื่อขอทุนววิจัย มำจำกคณะกรรมการจัดทาแผนการจัดการความรู้ ประจาปี 2558 ได้ร่วมกันประชุม
กับคณำจำรย์คณะนิติศำสตร์ทั้งหมด เพื่อร่วมกันเลือกองค์ควำมรู้จำกอำจำรย์ที่ มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรทำวิจัย
เนื่องจำกคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพ มีควำมเห็นว่ำองค์ควำมรู้นี้มีควำมสำคัญมำก เพรำะกำรวิจัยเป็นวิธี
หำคำตอบด้วยกระบวนกำรที่เชื่อถือได้ เพิ่มพูนควำมรู้ใหม่ ทำให้ค้นพบกฎหรือทฤษฎีตลอดจนกำรประยุกต์ใช้ให้
เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน กำรทำงำน นอกจำกนี้ยังเป็นพันธกิจหนึ่งของสถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยจึง
ให้ควำมสำคัญกับกำรสนับสนุนให้บุคลำกรทำงำนวิจัยมำกขึ้น ประกอบกับมีแหล่งทุนสนับสนุนกำรวิจัยทั้งภำยใน
และภำยนอก
ด้วยเหตุนี้กำรจัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ทักษะกำรเขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อขอทุนววิจัย จึงเป็นกำร
ประมวลควำมรู้และประสบกำรณ์จำกอำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์กำรทำวิจัย ภำยในคณะนิติศำสตร์ มำเป็นแนวทำง
ให้อำจำรย์ ภำยในคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพ ที่มีควำมสนใจในกำรทำวิจัย แต่ขำดประสบกำรณ์ ได้
เรียนรู้เพื่อเป็นบันไดก้ำวแรกของกำรวิจัย
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แผนการจัดการความรู้ (ตามหัวเรื่อง)
แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงำน : คณะนิติศำสตร์
ขอบเขต KM : ทักษะกำรเขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย
เป้ำหมำย KM (Desired State) : อำจำรย์ของคณะฯ สำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำร
เขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :
1. อำจำรย์ประจำสำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรเขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อขอทุน
วิจัย
2. อำจำรย์ประจำที่มีควำมสนใจในกำรทำวิจัย แต่ขำดประสบกำรณ์ สำมำรถเขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อ
ขอทุนวิจัย ในปีกำรศึกษำ 2558
ลำดับ
กิจกรรม
1 กำรประชุม
คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้คณะ
นิติศำสตร์เพื่อ
ระดมควำมคิดใน
กำรคัดเลือกหัวข้อ
ที่สำคัญในกำรจัด
จำแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ซึ่งได้แก่
“ทักษะกำรเขียน
เค้ำโครงข้อเสนอ
เพื่อขอทุนวิจัย”
2 ค้นหำผู้มีทักษะ
ควำมรู้ ในกำรเขียน
เค้ำโครงข้อเสนอ
เพื่อขอทุนวิจัย ซึ่ง
คณะกรรมกำรได้
เสนอ รศ. ดิเรก
ควรสมำคม ผศ.ดร.
สัญลักข์ ปัญวัฒน
ลิขิต และ ผศ.ดร.
เขตไท ลังกำร์พินธุ์
ที่มีประสบกำรณ์ใน

ระยะเวลำ
ตัวชี้วัด
9 มีนำคม คณะ
2559 กรรมกำรฯ มี
ส่วนร่วมใน
กำรกำหนด
ประเด็น
ควำมรู้ที่
สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยที่
กำหนด

เป้ำหมำย
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
อย่ำงน้อย
คณะกรรมกำร
ร้อยละ 80
จัดทำแผนกำร
ของ
จัดกำรควำมรู้
คณะกรรมกำร
คณะ
จัดทำแผนกำร
นิติศำสตร์
จัดกำรควำมรู้
คณะ
นิติศำสตร์
ทั้งหมด

4, 11, 18
พฤษภำคม
และ 6
กรกฎำคม
2559

อย่ำงน้อย 5
คน ขึ้นไปและ
ทุกคนที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม
ได้เสนอ
ควำมรู้และได้
แสดงควำม
คิดเห็นทุก
กิจกรรมที่จดั

จัดกิจกรรม
กำรจัดกำร
ควำมรู้จำนวน
4 ครั้ง โดยให้
รศ. ดิเรก ควร
สมำคม เป็น
ประธำนกลุม่
และให้
คณำจำรย์ที่มี
ควำมสนใจเข้ำ
ร่วมกิจกรรม

คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะ
นิติศำสตร์

สถำนะ

บุคลำกรใน
คณะ
นิติศำสตร์
มีส่วนร่วม
ในกำร
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงำน : คณะนิติศำสตร์
ขอบเขต KM : ทักษะกำรเขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย
เป้ำหมำย KM (Desired State) : อำจำรย์ของคณะฯ สำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำร
เขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :
1. อำจำรย์ประจำสำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรเขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อขอทุน
วิจัย
2. อำจำรย์ประจำที่มีควำมสนใจในกำรทำวิจัย แต่ขำดประสบกำรณ์ สำมำรถเขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อ
ขอทุนวิจัย ในปีกำรศึกษำ 2558
ลำดับ

กิจกรรม
ด้ำนกำรเขียนเค้ำ
โครงข้อเสนอเพื่อ
ขอทุนวิจัยทั้ง
ภำยใน และ
ภำยนอก

ระยะเวลำ

ตัวชี้วัด
เพื่อให้ได้องค์
ควำมรู้ด้ำน
กำรเขียนเค้ำ
โครงข้อเสนอ
เพื่อขอทุนวิจัย

เป้ำหมำย

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

สถำนะ
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงำน : คณะนิติศำสตร์
ขอบเขต KM : ทักษะกำรเขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย
เป้ำหมำย KM (Desired State) : อำจำรย์ของคณะฯ สำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรเขียน
เค้ำโครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :
1. อำจำรย์ประจำสำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรเขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อขอทุน
วิจัย
2. อำจำรย์ประจำที่มีควำมสนใจในกำรทำวิจัย แต่ขำดประสบกำรณ์ สำมำรถเขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อ
ขอทุนวิจัย ในปีกำรศึกษำ 2558
ลำดับ
กิจกรรม
ระยะเวลำ
ตัวชี้วัด
3 เลขำนุกำรของ
13-22
เอกสำรสรุป
กลุ่มสรุปควำมรู้ กรกฎำคม ควำมรู้ตำม
ตำมประเด็นและ 2559
ประเด็นควำมรู้
จัดหมวดหมู่
ควำมรู้จำก
กิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
4

5

กำรประมวลและ
กลั่นกรองควำมรู้
พิจำรณำเนื้อหำ
ควำมถูกต้องของ
องค์ควำมรู้โดย
ผู้เชี่ยวชำญ และ
จัดทำเป็นเล่ม
ควำมรู้
กำรเข้ำถึงควำมรู้
นำองค์ควำมรู้
ประชำสัมพันธ์ให้
บุคลำกรภำยใน
คณะรับทรำบ

25-29
เมษำยน
2559

เล่มควำมรู้

2-6
มีกำรเผยแพร่
พฤษภำคม องค์ควำมรู้บน
2559
ฐำนควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัย
แจ้งในที่ประชุม
คณะเพื่อให้
บุคลำกร
รับทรำบ

เป้ำหมำย
ได้เอกสำร
ควำมรู้
ครบถ้วน
ตำม
ประเด็นที่
กำหนด

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะ
นิติศำสตร์

สถำนะ
คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะ
นิติศำสตร์

1 เล่ม

คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะ
นิติศำสตร์

คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะ
นิติศำสตร์

ภำยใน 1
สัปดำห์
หลังจำกได้
เล่มควำมรู้
ฉบับ
สมบูรณ์มี
วำระแจ้ง
ให้
บุคลำกร
ได้รับ

คณะกรรมการ
จัดทาแผนการ
จัดการความรู้
คณะ
นิติศาสตร์

คณะกรรมการ
จัดทาแผนการ
จัดการความรู้
คณะ
นิติศาสตร์
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงำน : คณะนิติศำสตร์
ขอบเขต KM : ทักษะกำรเขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย
เป้ำหมำย KM (Desired State) : อำจำรย์ของคณะฯ สำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรเขียน
เค้ำโครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :
1. อำจำรย์ประจำสำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรเขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อขอทุน
วิจัย
2. อำจำรย์ประจำที่มีควำมสนใจในกำรทำวิจัย แต่ขำดประสบกำรณ์ สำมำรถเขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อ
ขอทุนวิจัย ในปีกำรศึกษำ 2558
ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลำ

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย
ทรำบถึง
ช่องทำงใน
กำรเข้ำถึง
ควำมรู้

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

สถำนะ
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงำน : คณะนิติศำสตร์
ขอบเขต KM : ทักษะกำรเขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย
เป้ำหมำย KM (Desired State) : อำจำรย์ของคณะฯ สำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำร
เขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : อำจำรย์ประจำสำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรเขียนเค้ำ
โครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย
1. อำจำรย์ประจำสำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรเขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อขอทุน
วิจัย
2. อำจำรย์ประจำที่มีควำมสนใจในกำรทำวิจัย แต่ขำดประสบกำรณ์ สำมำรถเขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อ
ขอทุนวิจัย ในปีกำรศึกษำ 2558
ลำดับ
กิจกรรม
6 กำรแบ่งปัน
แลกเปลีย่ นควำมรู้
จัดกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ภำยในคณะวิชำ

ระยะเวลำ
ตัวชี้วัด
18
มีกิจกรรม
พฤษภำคม แลกเปลีย่ น
2559 เรีนนรู้ให้กับ
บุคลำกร
ภำยในคณะ
โดยเป็นวำระ
หนึ่งในกำร
ประชุม
คณำจำรย์
โดยให้
เลขำนุกำรที
ประชุมร่วมกับ
ประธำนของ
แต่ละกลุ่มร่วม
กำรบรรยำย
ควำมรู้ที่ได้รับ
ให้คณำจำรย์
ทุกท่ำนฟัง

เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
สถำนะ
คณำจำรย์
คณะกรรมกำร คณำจำรย์
ได้รับ
จัดทำแผนกำร คณะ
ควำมรู้จำก
จัดกำรควำมรู้ นิติศำสตร์
กำรจัด
คณะ
และ
กิจกรรม
นิติศำสตร์
คณะกรรมกำร
แลกเปลีย่ น
จัดทำแผนกำร
เรียนรู้
จัดกำรควำมรู้
อย่ำงน้อย
คณะ
1 ครั้ง
นิติศำสตร์
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงำน : คณะนิติศำสตร์
ขอบเขต KM : ทักษะกำรเขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย
เป้ำหมำย KM (Desired State) : อำจำรย์ของคณะฯ สำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำร
เขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : อำจำรย์ประจำสำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรเขียนเค้ำ
โครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย
1. อำจำรย์ประจำสำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรเขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อขอทุน
วิจัย
2. อำจำรย์ประจำที่มีควำมสนใจในกำรทำวิจัย แต่ขำดประสบกำรณ์ สำมำรถเขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อ
ขอทุนวิจัย ในปีกำรศึกษำ 2558
ลำดับ
กิจกรรม
7 กำรนำองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรเขียนเค้ำ
โครงข้อเสนอเพื่อ
ขอทุนวิจัยมำปรับ
ใช้ไปใช้ประโยชน์
ในกำรเขียนเค้ำ
โครงข้อเสนอเพื่อ
ขอทุนวิจัย

ระยะเวลำ
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
1 ภำค จำนวน
อย่ำงน้อย
กำรศึกษำ อำจำรย์ที่ได้ 1 คน
นำทักษะ
ควำมรู้มำใช้ใน
กำรเขียนเค้ำ
โครงข้อเสนอ
เพื่อขอทุนวิจัย

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะ
นิติศำสตร์

สถำนะ
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คณะผูร้ ่วมดาเนินการ
1.

รศ.ดิเรก

ควรสมาคม

2.

ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

3.

ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์ พินธุ์

4.

อาจารย์ชตุ พิ งษ์ สมทรัพย์

5.

อาจารย์กษมา เดชรักษา

6.

อาจารย์ธนะ เนตรศุภลักษณ์

7.

อาจารย์อธิป จันทนโรจน์

8.

อาจารย์นนั ท์มนัส จันทราศัพท์

9.

อาจารย์สรุ ชัย เดชพงษ์

10.

อาจารย์ธนัญชัย ทิพยมณฑล

11.

อาจารย์ธชั พงษ์ วงษ์เหรี ยญทอง

12.

อาจารย์จกั รพันธ์ โอฬาริ กชาติ

13.

อาจารย์ปาริ นชุ บริ สทุ ธิ์ศรี

14.

อาจารย์นิษณา เตชาวงศ์
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้
 ประเด็น : เทคนิคการได้มาซึ่งโจทก์วิจัย ตามประสบการณ์ของแต่ละท่าน
 เล่ำเรื่อง รศ. ดิเรก ควรสมำคม
สรุปประเด็น -กรณีที่มีแหล่งทุนกำหนดประเด็นที่จะให้ศึกษำวิจัย ควรศึกษำประเด็นที่แหล่งทุน
กำหนดให้ชัดเจนเพื่อกำหนดแนวทำงในกำรเขียน เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่ำ ผู้ขอทุนมีควำมรู้หรือมีควำมสำมำรถ
ในกำรแก้ไขปัญหำที่แหล่งทุนนั้นๆ
-กรณีที่แหล่งทุนไม่ได้กำหนดประเด็นวิจัย ก็สำมำรถกำหนดประเด็นที่สนใจจะทำวิจัย
ได้ กล่ำวคือ ผู้ขอทุนจะต้องมีข้อสงสัย ข้อติดขัดหรือควำมอยำกรู้อยู่ในจิตใจ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ในเรื่องที่
สอน หรือในเรื่องที่สนใจ ว่ำทำไมจึงเป็นเช่นนั้น และที่ควรจะเป็นหรือที่แท้ควรเป็นอย่ำงไร ประเด็นข้อสงสัยนี้ จะ
ทำให้ได้เป็นหัวข้อหรือชื่อโครงกำรวิจัย ในเบื้องต้น
 เล่ำเรื่อง ผศ.ดร. เขตไท ลังกำร์พินธุ์
สรุปประเด็น โจทย์วิจัยที่ทำในหัวข้อ “กำรศึกษำนโยบำยกฎหมำยและมำตรกำรอื่นๆของ GMOs
เปรียบเทียบไทยกับญี่ปุ่น” เนื่องจำกสนใจด้ำน GMOs และได้ศึกษำมำอยู่ก่อนในสมัยที่ได้มีโอกำสไปศึกษำอยู่ที่ส
ก็อตแลนด์เป็นระยะเวลำหนึ่ง ทำให้นำควำมรู้ที่ได้ศึกษำมำต่อยอดในกำรวิจัยครั้งนี้ โดยเห็นว่ำประเทศญี่ปุ่นเป็น
ประเทศที่มีวิวัฒนำกำรด้ำนกำรตัดต่อพันธุกรรม และมีมำตรกำรเพื่อรองรับกรณีดังกล่ำวไว้ และเมื่อ GMOs มี
บทบำทในชีวิตประจำวันของคนในสังคมไทย จึงเห็นว่ำหำกนำมำศึกษำเปรียบเทียบคงจะนำมำซึ่งประโยชน์ไม่
น้อย
 เล่ำเรื่อง ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
สรุปประเด็น จำกกำรได้รับเป็นที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 3-4 เรื่อง ได้เห็นประเด็นโจทย์วิจัยข้อกฎหมำย
ซึ่งเห็นว่ำเป็นประเด็นปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดทำงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เอื้อต่อควำมเป็น
อิสระ และสำมำรถพัฒนำเป็นงำนวิจัยได้ หลังจำกนั้นก็จะหำแหล่งทุนจำกระบบสำรสนเทศน์ออนไลน์ ว่ำมีแหล่ง
ทุนสนับสนุนในประเด็นปัญหำดังกล่ำวหรือไม่ โจทย์วิจัยในปัญหำดังกล่ำวจึงเกิดขึ้น
 เล่ำเรื่อง อ.กษมำ เดชรักษำ
สรุปประเด็น ที่มำของโจทย์วิจัยในครั้งนั้น เนื่องจำกเห็นว่ำจังหวัดเชียงใหม่มีปัญหำแรงงำนไทยใหญ่
จำนวนมำก ประกอบกับกำรที่เห็นบุคคลภำยนอกได้เข้ำมำปรึกษำคลีนิกกฎหมำยที่คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัย
พำยัพอยู่บ้ำง เลยคิดว่ำเป็นประเด็นที่น่ำสนใจ และมีปัญหำทำงกฎหมำยเกี่ยวกับแรงงำน สัญชำติ เลยนำมำ
พัฒนำเกิดเป็นโจทย์วิจัยขึ้น
 เล่ำเรื่อง อ. ชุติพงศ์ สมทรัพย์
สรุปประเด็น โจทย์วิจัยในครั้งนั้น มำจำกกำรที่ได้เห็นปัญหำและพบว่ำพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทน
ผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. 2544 นั้น ในทำงข้อเท็จจริงมีบุคคลภำยนอกรู้
น้อยมำก และไม่สำมำรถนำ พ.ร.บ. ดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์ได้ดังที่กฎหมำยฉบับดังกล่ำวมุ่งประสงค์ที่จะคุ้มครอง
จึงได้พัฒนำและศึกษำเป็นโจทย์วิจัย
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 เล่ำเรื่อง อ. ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง
สรุปประเด็น กำรคิดหำโจทย์วิจัยมำจำกกำรอ่ำนหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นปัญำหำเกี่ยวกับกำรดำเนินคดี
ซ้ำของปปช. กับพนักงำนอัยกำร และเห็นว่ำเป็นเรื่องที่น่ำสนใจ สำมำรถนำมำปรับใช้กับรำยวิชำเกี่ยวกับ
กฎหมำยอำญำที่ตนเองสอนได้
 เล่ำเรื่อง อ.ปำรินุช บริสุทธิ์ศรี
สรุปประเด็น เนื่องจำกว่ำคณะนิติศำสตร์ได้ทำกำร km เกี่ยวกับเรื่องกำรเสนอหัวข้อวิจัย ในปี
กำรศึกษำ 2556 จึงทำให้เกิดประกำยควำมคิดเสนอหัวข้อวิจัยขึ้นมำในครั้งนั้น โดยนำรำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับกำร
สอนนำมำตั้งโจทก์เป็นหัวข้อวิจัยขึ้น เกี่ยวกับปัญำที่พบเจอในกำรจัดทำพินัยกรรม ว่ำจำเป็นต้องไปร้องขอที่ศำล
หรือกรมที่ดิน ในเวลำที่มีทรัพย์มรดกเป็นที่ดิน และได้นำเสนอเพื่อขอทุนวิจัยประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ใน หัวข้อ
“พินัยกรรม : อำนำจกำรจัดกำรพินัยกรรมตำมคำสั่งศำล”
 เล่ำเรื่อง อ. สุรชัย เดชพงษ์
สรุปประเด็น ในส่วนโจทย์วิจัยนั้น มำจำกประสบกำรณ์กำรทำงำน ซึ่งเคยได้ดำรงตำแหน่งเป็น
หัวหน้ำสำนักงำนนิติกำร หนึ่งในนั้นมีเรื่องภำษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งเห็นว่ำมีปัญหำในทำงปฏิบัติ จึงได้นำปัญหำ
ดังกล่ำวมำพัฒนำเป็นโจทก์หัวข้อเพื่อเสนอขอทุนวิจัยในครั้งนั้น
 เล่ำเรื่อง อ.อธิป จันทโรจน์
สรุปประเด็น โจทย์วิจัยนั้น มำจำกปัญหำที่เกิดขึ้นในทำงปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวกข้องกับประสบกำรณ์
ทำงำน รวมถึงกรณีที่มบุคคลภำยนอกเข้ำมำปรึกษำในคลีนิคกฎหมำย ของคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพนี้
ซึ่งเป็นประเด็นปัญหำเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ ในกฎหมำยลิขสิทธิ์ จึงเกิดเป็นโจทย์วิจัยขึ้นมำ
สรุปประเด็นจากคณาจารย์
กำรหำโจทย์วิจัยนั้นส่วนใหญ่มำจำกประสบกำรณ์ ตำมควำมรู้ ควำมชำนำญ ในแต่ละด้ำนของ
อำจำรย์แต่ละท่ำน และเห็นว่ำเป็นเรื่องที่น่ำสนใจที่ควรศึกษำ ซึ่งในกำรเขียนข้อเสนอขอทุนวิจัย จะต้องเขียนให้
แหล่งทุนเห็นว่ำ กำรทำวิจัยครั้งนี้จะสำมำรถตอบโจทย์ที่ได้กำหนดไว้ ได้ข้อสรุปเบื้องต้นหรือน่ำจะได้ผลกำรวิจัยที่
จะใช้แก้ปัญหำโจทย์วิจัยที่แหล่งทุนกำหนดประเด็นไว้ กำรเข้ำใจเรื่องกำหนดประเด็นหรือโจทย์วิจัยนี้ จะนำไปสู่
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย และเห็นถึงระเบียบวิธีวิจัยได้
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 ประเด็น : ทักษะการเขียนเค้าโครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย
 เล่ำเรื่อง รศ. ดิเรก ควรสมำคม
สรุปประเด็น ต้องกำหนดประเด็นให้ชัดเจน หมำยควำมว่ำ กำรเขียนข้อเสนอขอทุนวิจัย จะต้อง
เขียนให้แหล่งทุนเห็นว่ำ กำรทำวิจัยครั้งนี้จะสำมำรถตอบโจทย์ที่ได้กำหนดไว้ ได้ข้อสรุปเบื้องต้นหรือน่ำจะได้
ผลกำรวิจัยที่จะใช้แก้ปัญหำโจทย์วิจัยที่แหล่งทุนกำหนดประเด็นไว้ กำรเข้ำใจเรื่องกำหนดประเด็นหรือโจทย์
วิจัยนี้ จะนำไปสู่วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย และเห็นถึงระเบียบวิธีวิจัยได้
 เล่ำเรื่อง ผศ.ดร. เขตไท ลังกำร์พินธุ์
สรุปประเด็น หำข้อมูลระเบียบวิธีวิจัยในกำรเขียนโครงร่ำงที่ได้รับจำกแหล่งทุนนั้น ๆ เพื่อให้กำร
เสนอเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัยได้เป็นไปตำมระเบียบ
 เล่ำเรื่อง ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
สรุปประเด็น หำข้อมูลโครร่ำงของแต่ละแหล่งทุน และค้นคว้ำหำข้อมูลที่ประสงค์ลงไปในโครงร่ำง
ซึ่งเป็นไปตำมระเบียบวิธีวิจัย อย่ำงไรก็ตำมองค์ควำมรู้ที่ค้นคว้ำบำงครั้งไม่ใช่กฎหมำยเพียงอย่ำงเดียว ต้องหำจำก
ผู้ร่วมวิจัยด้วย เพรำะฉะนั้นอำจต้องพบเจออุปสรรคเกี่ยวกับระยะเวลำในกำรหำข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูล
ซึ่งเห็นว่ำเป็นประเด็นปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดทำงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เอื้อต่อควำมเป็น
อิสระ และสำมำรถพัฒนำเป็นงำนวิจัยได้ หลังจำกนั้นก็จะหำแหล่งทุนจำกระบบสำรสนเทศน์ออนไลน์ ว่ำมีแหล่ง
ทุนสนับสนุนในประเด็นปัญหำดังกล่ำวหรือไม่ โจทย์วิจัยในปัญหำดังกล่ำวจึงเกิดขึ้น
 เล่ำเรื่อง อ.กษมำ เดชรักษำ
สรุปประเด็น ตั้งสมมุติฐำนในสิ่งที่คิดว่ำเป็นปัญหำ แล้วคิดว่ำผลกำรทำวิจัยจะสำมำรถตอบโจทก์สิ่ง
ที่คิดได้หรือไม่ โดยยึดแนวทำงในกำรทำวิจับจำกงำนวิจัยที่ได้เคยทำร่วมกับ ศ.ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิวัฒนกุล มำ
เป็นแบบอย่ำงในกำรทำวิจัย
 เล่ำเรื่อง อ. ชุติพงศ์ สมทรัพย์
สรุปประเด็น นอกจำกกำรตั้งสมมุติฐำนตำมที่ อ. กษมำ ได้ถ่ำยทอดไปนั้น ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำร
เขียนวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ซึง่ ควรคำนึงถึงแนวทำง ดังนี้
- วัตถุประสงค์เขียนในรูปเป้ำหมำยกำรวิจัย ไม่ใช่วิธีกำร
- วัตถุประสงค์สอดคล้องกับชื่อ
- โครงกำรวิจัยว่ำจะศึกษำปัญหำอะไร ครอบคลุมทุกปัญหำกำรวิจัย นำไปสู่กำรออกแบบวิจัย
- เชื่อมโยงกับควำมสำคัญของปัญหำและขอบเขตในกำรวิจัย ถ้ำตอบคำถำมวิจัยครบทุกข้อ กำร
วิจัยจะได้ผลตำมวัตถุประสงค์ที่เขียนไว้
- ไม่มีคำฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็นในวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ชัดเจน ไม่กำกวม
 เล่ำเรื่อง อ. ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง
สรุปประเด็น ในควำมเห็น เห็นว่ำสมมุติฐำนเป็นศูนย์รวมเพื่อกำหนดขอบเขตวัตถุประสงค์ ฉะนั้นทั้ง
สองอย่ำงนี้จึงต้องมีควำมสัมพันธ์สอดคล้องกัน
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 เล่ำเรื่อง อ.ปำรินุช บริสุทธิ์ศรี
สรุปประเด็น กำรเขียนควำมเป็นมำควำมสำคัญของปัญหำก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีในกำรเขียน
ข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย ซึ่งเห็นว่ำควรระบุสภำพปัญหำของสิ่งที่วิจัย และผลกระทบที่เกิดขึ้นหำกไม่แก้ไข โดย
แสดงกรอบควำมคิดที่จะใช้เพื่อแก้ไขปัญหำ และบอกผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรทำวิจัย ซึ่งเนื้อหำต้องมีควำม
สอดคล้องต่อกันและระบุให้เห็นควำมสำคัญของปัญหำด้วย
 เล่ำเรื่อง อ. สุรชัย เดชพงษ์
สรุปประเด็น เนื่องจำกปัญหำกำรวิจัยไดมำจำกผลของกำรศึกษำสภำพปญหำ ซึ่งแหลงของปญหำ
กำรวิจัยอำจไดจำกกำรสังเกตสภำพกำรณ์หรือปรำกฎกำรณที่เปนปญหำจำกประเด็นปัญหำที่สงสัยในปจจุบัน
จำกประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน และประสบกำรณสวนบุคคล ส่วนกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกำร
พัฒนำมำจำกทฤษฎีที่สนใจกำรทบทวนวรรณกรรมในเบื้องต้น ถือเป็นกำรค้นหำข้อมูลว่ำสำมำรถตอบโจทย์วิจัยที่
ทำได้หรือไม่ และนอกจำกนั้นอำจต้องหำข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อรับทรำบถึงปัญหำข้อเท็จจริงว่ำในทำงปฏิบัติ กับทำง
กฎหมำยนั้น มีควำมสอดคล้องกันแค่ไหนอย่ำงไร


เล่ำเรื่อง อ.อธิป จันทโรจน์
สรุปประเด็น ที่มำควำมสำคัญและสภำพของปัญหำถือเป็นสิ่งสำคัญ และควรกำหนดขอบเขตเนื้อหำ
ที่ศึกษำให้ดี เพื่อไม่ให้แตกประเด็นออกไปไกลเกินโจทย์หัวข้อวิจัยที่ตั้งไว้ สมมุติฐำนควรสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และนำไปสู่ประโยชน์ที่จะทำกำรศึกษำ
สรุปประเด็นจากคณาจารย์
กำรวำงโครงร่ำงกำรเขียนเป็นขั้นตอนที่ผู้ขอทุน ต้องศึกษำข้อกำหนดที่แหล่งทุนกำหนดเกี่ยวกับ
หัวข้อต่ำงๆ ที่ต้องเขียนเป็นโครงร่ำงวิจัยคร่ำวๆ ก่อนที่จะลงมือขั้นต่อไป เช่น
- การเขียนที่มาและความสาคัญของปัญหา ควรระบุสภำพปัญหำของสิ่งที่วิจัย และผลกระทบที่
เกิดขึ้นหำกไม่แก้ไข โดยแสดงกรอบควำมคิดที่จะใช้เพื่อแก้ไขปัญหำ เนื้อหำมีควำมสอดคล้องต่อกันและระบุให้
เห็นควำมสำคัญของปัญหำ ระบุกลุ่มประชำกรที่ได้รับผลกระทบว่ำมีมำกน้อยเพียงใด ควำมพยำยำมที่จะแก้ไข
คืออะไร ประสบควำมสำเร็จหรือไม่ อะไรคือสิ่งที่ยังไม่ได้รับกำรแก้ไข
- การทบทวนวรรณกรรม เป็นขั้นตอนที่ต้องแสดงว่ำผู้ขอทุนได้ ไปศึกษำงำนของผู้อื่นที่ได้ทำ
มำแล้ว ว่ำจะสำมำรถนำแนวคิดหรือทฤษฏีอะไร มำประยุกต์หรือนำมำเป็นประเด็นในกำรเขียนข้อเสนอขอทุน
จะว่ำไปแล้วขั้นตอนนี้สำคัญมำก เพรำะจะทำให้เห็นว่ำผู้ขอทุนได้ ศึกษำทบทวนเอกสำรต่ำงๆ ทำให้ไม่ซ้ำซ้อนกับ
งำนอื่นๆ
- ขอบเขตการวิจัย วัตถุประสงค์ และสมมุตฐาน โดยตั้งสมมติฐำนในสิ่งที่คิดว่ำเป็นปัญหำ แล้ว
คิดว่ำผลกำรทำวิจัยจะสำมำรถตอบโจทก์สิ่งที่คิดได้หรือไม่ ส่วนกำรเขียนวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ซึ่งควร
คำนึงถึงแนวทำง ดังนี้ - วัตถุประสงค์เขียนในรูปเป้ำหมำยกำรวิจัย ไม่ใช่วิธีกำร
- วัตถุประสงค์สอดคล้องกับชื่อ
- โครงกำรวิจัยว่ำจะศึกษำปัญหำอะไร ครอบคลุมทุกปัญหำกำรวิจัย นำไปสู่กำร
ออกแบบวิจัย

16

- เชื่อมโยงกับควำมสำคัญของปัญหำและขอบเขตในกำรวิจัย ถ้ำตอบคำถำมวิจัยครบ
ทุกข้อ กำรวิจัยจะได้ผลตำมวัตถุประสงค์ที่เขียนไว้
- ไม่มีคำฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็นในวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ชัดเจน ไม่กำกวม
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กำรระบุถึงประโยชน์ที่จะได้รับ อำจมีอย่ำงเดียวหรือหลำยอย่ำงได้
โดยประโยชน์ที่ได้รับอำจเป็นเรื่องกำรแก้ปัญหำในกำรดำเนินงำน เป็นองค์ควำมรู้ในกำรวิจัย ใช้บริกำรควำมรู้แก่
ประชำชนหรือสถำบัน กำรเพิ่มผลผลิต กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต ฯลฯ

 ประเด็น : การเก็บข้อมูล การเตรียมเอกสารและการชี้แจงด้วยวาจาเพื่อขอทุนวิจัย
 เล่ำเรื่อง รศ. ดิเรก ควรสมำคม
สรุปประเด็น กำรเก็บข้อมูล ขั้นตอนนี้ต้องแสดงให้เห็นว่ำ โครงร่ำงวิจัยมีวิธีกำรในกำรเก็บข้อมูลที่
สอดคล้องกับงำนวิจัยที่ต้องกำร
 เล่ำเรื่อง ผศ.ดร. เขตไท ลังกำร์พินธุ์
สรุปประเด็น ควรกำหนดวิธีกำรในกำรเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล ตลอดจนกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อให้
เกิดควำมน่ำเชื่อถือในกำรขอทุนวิจัย
 เล่ำเรื่อง ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
สรุปประเด็น ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรกำหนดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรวิจัย ควรแบ่งเป็นหมวดๆ
ว่ำแต่ละหมวดจะใช้งบประมำณเท่ำใด ผู้ที่จะขอทุนวิจัยจึงควรศึกษำวิธีกำรเขียนงบประมำณของแหล่งทุนที่ตน
ต้องกำรขอทุนสนับสนุน และควรทรำบถึงยอดเงินงบประมำณสูงสุดต่อโครงกำรที่แหล่งทุนนั้นๆ จะให้กำร
สนับสนุนด้วย เนื่องจำกถ้ำผู้วิจัยตั้งงบประมำณไว้สูงเกินไป โอกำสที่จะได้รับกำรสนับสนุนก็จะมีน้อยมำก
 เล่ำเรื่อง อ.กษมำ เดชรักษำ
สรุปประเด็น ขอเสริมในส่วนงบประมำณ เพื่อขอทุนวิจัย ซึ่งอำจพอสรุปได้ว่ำ
- งบประมำณเหมำะสมไม่มำกหรือน้อยเกินไป
- แจกแจงรำยละเอียดงบประมำณให้ชัดเจน
- คำนวณงบประมำณครอบคลุมทุกรำยกำรที่วำงแผนและกำหนดกิจกรรม
- ประเมินค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเป็นจริง ไม่สูงเกินไป และสอดคล้องกับแผนงำน
 เล่ำเรื่อง อ. ชุติพงศ์ สมทรัพย์
สรุปประเด็น ขอกล่ำวในส่วนกำรเตรียมเอกสำรและกำรชี้แจงด้วยวำจำ เห็นว่ำผู้ขอทุนควรจะเตรียม
ควำมพร้อมในเรื่องนี้ ในวันที่ต้องนำเสนอโครงร่ำงกำรวิจัย ซึ่งเป็นกำรแสดงควำมพร้อมและควำมตั้งใจในกำรทำ
วิจัย ขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนสำคัญอีกส่วนหนึ่งเช่นกัน
 เล่ำเรื่อง อ. ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง
สรุปประเด็น กำรเก็บข้อมูล หำกหำข้อมูลทำงเอกสำรไม่ได้ ก็อำจมำจำกบทสัมภำษณ์ เพรำะจะทำ
ให้เห็นถึงขัน้ ตอนวิธี และถือเป็นแหล่งควำมรู้ที่มำจำกกำรที่ได้นำไปใช้จริง ที่ไม่มีในเอกสำรก็เป็นได้
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 เล่ำเรื่อง อ.ปำรินุช บริสุทธิ์ศรี
สรุปประเด็น กำรเก็บข้อมูล เพื่อมำวิเครำะห์ ถือเป็นส่วนที่สำคัญ ดังนั้น จึงต้องระมัดระวังในกำร
จัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้ เพื่อมำตอบโจทย์วิจัย หรือสนับสนุนวิจัย เพื่อขอทุนวิจัยได้
 เล่ำเรื่อง อ. สุรชัย เดชพงษ์
สรุปประเด็น กำรเก็บข้อมูล เพื่อตอบโจทย์วิจัย และนำเสนอ ย่อมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กำรขอทุน
วิจัยมีควำมน่ำเชื่อถือได้

สรุปประเด็นจากคณาจารย์
1) การเก็บข้อมูล ขั้นตอนนี้ต้องแสดงให้เห็นว่ำ โครงร่ำงวิจัยมีวิธีกำรในกำรเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับ
งำนวิจัยที่ต้องกำรกล่ำวคือ กำรกำหนดวิธีกำรในกำรเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล ตลอดจนกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อให้
เกิดควำมน่ำเชื่อถือในกำรให้ทุนวิจัย
2) การกาหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย ควรแบ่งเป็นหมวดๆ ว่ำแต่ละหมวดจะใช้งบประมำณ
เท่ำใด ผู้ที่จะขอทุนวิจัยจึงควรศึกษำวิธีกำรเขียนงบประมำณของแหล่งทุนที่ตนต้องกำรขอทุนสนับสนุน และควร
ทรำบถึงยอดเงินงบประมำณสูงสุดต่อโครงกำรที่แหล่งทุนนั้นๆ จะให้กำรสนับสนุนด้วย เนื่องจำกถ้ำผู้วิจัยตั้ง
งบประมำณไว้สูงเกินไป โอกำสที่จะได้รับกำรสนับสนุนก็จะมีน้อยมำก
ซึ่งอำจพอสรุปได้ว่ำ
- งบประมำณเหมำะสมไม่มำกหรือน้อยเกินไป
- แจกแจงรำยละเอียดงบประมำณให้ชัดเจน
- คำนวณงบประมำณครอบคลุมทุกรำยกำรที่วำงแผนและกำหนดกิจกรรม
- ประเมินค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเป็นจริง ไม่สูงเกินไป และสอดคล้องกับแผนงำน
3) การเตรียมเอกสารและการชี้แจงด้วยวาจา ผู้ขอทุนควรจะเตรียมควำมพร้อมในเรื่องนี้ ในวันที่ต้อง
นำเสนอโครงร่ำงกำรวิจัย ซึ่งเป็นกำรแสดงควำมพร้อมและควำมตั้งใจในกำรทำวิจัย ขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอน
สำคัญอีกส่วนหนึ่งเช่นกัน

 ประเด็น : อภิปรายทักษะการเขียนเค้าโครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัยที่สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง
 เล่ำเรื่อง รศ. ดิเรก ควรสมำคม
สรุปประเด็น เทคนิคที่อำจำรย์แต่ละท่ำนร่วมกันถ่ำยทอด ล้วนมำจำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนกำรเสนอ
เพื่อขอทุนวิจัยมำแล้ว ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่คณำจำรย์ทุกท่ำน
 เล่ำเรื่อง ผศ.ดร. เขตไท ลังกำร์พินธุ์
สรุปประเด็น คิดว่ำน่ำจะจุดประกำยให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ รวมไปถึงคณำจำรย์ที่ยังไม่เคยยื่นเสนอขอ
ทุนวิจัยมำก่อนได้เรียนรู้เทคนิคและนำไปใช้พัฒนำ
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 เล่ำเรื่อง ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
สรุปประเด็น จำกประสบกำรณ์ต่ำง ๆ เทคนิคเหล่ำนี้จะยังประโยชน์ให้แก่คณำจำรย์ทุกท่ำน ในกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ และหวังว่ำจะก่อให้เกิดประกำยควำมคิดใหม่ๆ แก่คณำตำรย์ทุกท่ำนได้
 เล่ำเรื่อง อ.กษมำ เดชรักษำ
สรุปประเด็น มีควำมรู้สึกยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่ได้มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ และหวังว่ำคณะเรำจะ
จัดอยู่เรื่อย ๆ เพื่อเป็นกำรกระตุ้นคณำจำรย์ในกำรผลิตผลงำนทำงด้ำนวิชำกำรให้กว้ำงไกล
 ร่วมเล่ำเรื่อง อ. ชุติพงศ์ สมทรัพย์
สรุปประเด็น กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำกกำรบอกเล่ำประสบกำรณ์ และเทคนิคต่ำง ๆ ย่อมจะ
ก่อให้เกิดผลดี และพัฒนำอำจำรย์รุ่นใหม่ ให้มีผลงำนวิชำกำรมำกขึ้น
 เล่ำเรื่อง อ. ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง
สรุปประเด็น โดยส่วนตัวแม้ข้อเสนอขอทุนวิจัยจะผ่ำนแล้ว แต่ตัวเล่มวิจัยยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจำก
ด้วยเพรำะกำลังศึกษำต่อปริญญำเอก ก็รู้สึกทำให้ตนเองนั้นเกิดแรงยันดำลใจอยำกทำข้อเสนอขอทุนวิจัยเพิ่มอีก
แต่คงต้องรอให้งำนเดิมแล้วเสร็จก่อน
 เล่ำเรื่อง อ.ปำรินุช บริสุทธิ์ศรี
สรุปประเด็น กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ สนุก มีสำระ และน่ำสนใจ โดยเฉพำะเทคนิคต่ำง ๆ จำก
อำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์
 เล่ำเรื่อง อ. สุรชัย เดชพงษ์
สรุปประเด็น จำกประสบกำรณ์ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ทำให้ได้เทคนิคบำงอย่ำงกลับไป
เช่น ในเรื่องงบประมำณที่ควรคำนึงถึง เป็นต้น
 เล่ำเรื่อง อ. นิษณำ เตชำวงศ์
สรุปประเด็น เป็นกิจกรรมที่สนุก และได้เรียนรู้เทคนิคต่ำง ๆ เพื่อจะได้ยื่นเสนอขอทุนวิจัยต่อไป
 เล่ำเรื่อง อ. ธนัญชัย ทิพยมณฑล
สรุปประเด็น จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้นึกถึงรำยวิชำที่ตนเองได้ทำกำรสอนอย่ำงกฎหมำยค้ำ
ประกัน ซึ่งได้มีกำรแก้ไขข้อกฎหมำยต่ำง ๆ ขึ้นใหม่ ซึ่งเห็นว่ำมีประเด็นที่ควรศึกษำ และสำมำรถพัฒนำเป็นโจทย์
วิจัยได้ ซึ่งในระหว่ำงที่เรำได้จัด km นี้ ทำให้ได้รับเทคนิคต่ำง ๆ ของอำจำรย์ทุกท่ำนนำไปใช้ และสำมำรถเสนอ
เค้ำโครงเพื่อขอทุนวิจัย โดยได้รับทุนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยพำยัพ ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว จึงรู้สึกว่ำได้นำทักษะ
ของอำจำรย์แต่ละท่ำนที่ได้ km ไปใช้และก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่ำงดี
 เล่ำเรื่อง อ.นันท์มนัส จันทรำศัพท์
สรุปประเด็น กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ จำกกำรได้รับถ่ำยทอดเทคนิคต่ำง ๆ ของอำจำรย์แต่ละ
ท่ำน ทำให้กล้ำที่จะคิดโจทย์วิจัยที่ตนเองสนใจอยู่ในขณะนี้ เกี่ยวกับเรื่องกำรเข้ำถึงสิทธิของคนพิกำร ซึ่งเบื้องต้น
ได้ลองเขียนโครงร่ำงคร่ำว ๆ จนออกมำเป็นเค้ำโครง และได้นำเสนอเพื่อขอทุนวิจัยในช่วงระยะเวลำที่ได้มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย โดยได้รับทุนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยพำยัพเช่นเดียวกัน
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สรุปประเด็นจากคณาจารย์
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำกกำรบอกเล่ำประสบกำรณ์ และเทคนิคต่ำง ๆ จำกอำจำรย์ผู้มีประสบกำรณ์
ย่อมจะก่อให้เกิดผลดี และอำจก่อให้เกิดกำรพัฒนำ และจุดประกำยควำมคิดในกำรยื่นเสนอโครงร่ำงวิจัยเพื่อขอ
ทุนวิจัยแก่อำจำรย์ที่ยังไม่เคยยื่นเพื่อขอทุนวิจัย และ/หรือ อำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์อยู่ก่อนแล้ว เพื่อก่อให้เกิด
กระบวนกำรในกำรยื่นเสนอขอทุนวิจัยทั้งภำยในและภำยนอก อันจะก่อให้เกิดกำรทำวิจัยอย่ำงต่อเนื่องของ
คณำจำรย์ในคณะนิติศำสตร์
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สรุปความรูท
้ ไ
ี่ ด้
จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรวิจัย เรื่อง ทักษะกำรเขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย
สำมำรถถอดองค์ควำมรู้ ซึ่งสำมำรถสรุปได้ กล่ำวคือ
1) เทคนิคกำรได้มำซึ่งโจทย์วิจัยเพื่อขอทุนวิจัย
2) ทักษะกำรเขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย
3) กำรเก็บข้อมูล กำรเตรียมเอกสำรและกำรชี้แจงด้วยวำจำเพื่อขอทุนวิจัย

1) เทคนิคการได้มาซึ่งโจทย์วิจัยเพื่อขอทุนวิจัย
1.1) กรณีแหล่งทุนกาหนดประเด็น
ควรศึกษำประเด็นที่แหล่งทุนกำหนดให้ชัดเจน เพื่อกำหนดแนวทำงในกำรเขียน เตรียม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่ำ ผู้ขอทุนมีควำมรู้หรือมีควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำที่แหล่งทุนนั้นๆ กำหนด ทั้งนี้ ผู้วิจัย
สำมำรถขอรับเงินอุดหนุนจำกแหล่งเงินทุนได้จำก
- ภำยในมหำวิทยำลัย
- เงินอุดหนุนจำกแหล่งเงินทุนภำยในมหำวิทยำลัย
- เงินอุดหนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัย
- เงินทุนอุดหนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัย (กรณีนักวิจัยหำทุนมำเอง)
1.2) กรณีแหล่งทุนไม่ได้กาหนดประเด็น
กำหนดประเด็นที่สนใจจะทำวิจัย กล่ำวคือ ผู้ขอทุนจะต้องมีข้อสงสัย ข้อติดขัดหรือ
ควำมอยำกรู้อยู่ในจิตใจ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ในเรื่องที่สอน หรือในเรื่องที่สนใจ ว่ำทำไมจึงเป็นเช่นนั้น และที่
ควรจะเป็นหรือที่แท้ควรเป็นอย่ำงไร ประเด็นข้อสงสัยนี้ จะทำให้ได้เป็นหัวข้อหรือชื่อโครงกำรวิจัย ในเบื้องต้น ซึ่ง
โดยส่วนมำกโจทย์วิจัยจะได้มำจำกแหล่งต่ำง ๆ ตำมแต่ควำมถนัดเฉพำะบุคคลของคณำจำรย์แต่ละท่ำน เช่น จำก
รำยวิชำที่สอน จำกประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เคยประสบพบเจอมำ จำกกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกฎหมำยให้แก่
บุคคลภำยนอกที่เข้ำมำขอคำปปรึกษำในคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพ เป็นต้น
โดยทั้ง 2 กรณี จะต้องเขียนให้แหล่งทุนเห็นว่ำ กำรทำวิจัยครั้งนี้จะสำมำรถตอบโจทย์ที่ได้กำหนดไว้ ได้
ข้อสรุปเบื้องต้นหรือน่ำจะได้ผลกำรวิจัยที่จะใช้แก้ปัญหำโจทย์วิจัยที่แหล่งทุนกำหนดประเด็นไว้ กำรเข้ำใจเรื่อง
กำหนดประเด็นหรือโจทย์วิจัยนี้ จะนำไปสู่วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย และเห็นถึงระเบียบวิธีวิจัยได้ต่อไป

2) ทักษะการเขียนเค้าโครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย
เป็นขั้นตอนกำรวำงโครงร่ำงกำรเขียนเป็นขั้นตอนที่ผู้ขอทุน ต้องศึกษำข้อกำหนดที่แหล่งทุน
กำหนดเกี่ยวกับหัวข้อต่ำง ๆ ที่ต้องเขียนเป็นโครงร่ำงวิจัยคร่ำว ๆ ก่อนที่จะลงมือขั้นต่อไป เช่น
- การเขียนที่มาและความสาคัญของปัญหา เปนกำรบรรยำยสภำพกำรณหรือปรำกฏกำรณ์ที่
เปนปญหำ ตองใชกระบวนกำรวิจัยนำไปสูกำรกำหนดปญหำกำรวิจัยและคำถำมกำรวิจัย ซึง่ กอนที่จะทำวิจัยเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งผู้ วิจัยตองทำกำรศึกษำสภำพกำรณ์หรือบริบทที่ใชในกำรวิจัย (Situation study or Contextual
study) ที่ส ำมำรถบรรยำยใหเห็ น ถึงควำมส ำคัญที่จะศึก ษำและมีประเด็นปัญหำที่ส งสั ย (Issues) โดยแสดง
หลักกำรเหตุผล ที่มีข อมูลและหลักฐำนเชิงประจักษ์ ตลอดจนมีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสนับสนุนใหผู อำน โดย
เฉพำะผู มีอำนำจกำรตัดสินใจอนุมัติใหทำวิจัยและแหลงทุนสนับสนุน มีควำมเขำใจและยอมรับถึงควำมสำคัญ
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ของปญหำกำรวิจัย และคำถำมกำรวิจัยชัดเจนยิ่งขึ้นตำมลำดับ ซึ่งสภำพปญหำและปญหำกำรวิจัยจะนำเสนอใน
ส่วนแรกของเค้ำโครงกำรวิจัย (Research proposal) ในหัวข้อควำมเปนมำและควำมสำคัญของปญหำ
ทักษะการเขียนที่มาและความสาคัญของปัญหา สรุปได้ดังนี้
- ควรระบุสภำพปัญหำของสิ่งที่วิจัย และผลกระทบที่เกิดขึ้นหำกไม่แก้ไข
- แสดงกรอบควำมคิดที่จะใช้เพื่อแก้ไขปัญหำ และบอกผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรทำวิจัย
- เนื้อหำมีควำมสอดคล้องต่อกันและระบุให้เห็นควำมสำคัญของปัญหำ
- ระบุกลุ่มประชำกรที่ได้รับผลกระทบว่ำมีมำกน้อยเพียงใด ควำมพยำยำมที่จะแก้ไขคืออะไร
ประสบควำมสำเร็จหรือไม่ อะไรคือสิ่งที่ยังไม่ได้รับกำรแก้ไข
- การทบทวนวรรณกรรม เป็นขั้นตอนที่ต้องแสดงว่ำผู้ขอทุนได้ ไปศึกษำงำนของผู้อื่นที่ได้ทำ
มำแล้ว ว่ำจะสำมำรถนำแนวคิดหรือทฤษฏีอะไร มำประยุกต์หรือนำมำเป็นประเด็นในกำรเขียนข้อเสนอขอทุน
จะว่ำไปแล้วขั้นตอนนี้สำคัญมำก เพรำะจะทำให้เห็นว่ำผู้ขอทุนได้ ศึกษำทบทวนเอกสำรต่ำงๆ ทำให้ไม่ซ้ำซ้อนกับ
งำนอื่นๆ
ทักษะการกาหนดขั้นตอนในการทบทวนวรรณกรรม สรุปได้ดังนี้
- พิจำรณำแหล่งค้นคว้ำข้อมูล เช่นเอกสำร หนังสือตำรำ วำรสำร งำนวิจัย อินเตอร์เน็ต
- ตัดสินใจเลือก เนื้อหำ เอกสำร ที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยของผู้วิจัย ทั้งทฤษฏี แนวคิด
หรืองำนวิจัย
- ขอบเขตการวิจัย วัตถุประสงค์ และสมมุติฐาน
- ขอบเขตกำรวิจัย เป็นสิ่งทีต่ ้องควรกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ศึกษำกว้ำง
เกิน ไปกว่ำโจทย์ ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งกำรวิจั ยแต่ล ะเรื่องมีขอบเขตมำกน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับงบประมำณและ
ระยะเวลำที่จะทำกำรวิจัย กำรกำหนดขอบเขตของกำรวิจัยจะช่วยให้ผู้วิจัยวำงแผนกำรเก็บข้อมูลได้ครอบคลุม
และตรงกับควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัยที่ตั้งไว้
- ตั้งสมมุติฐำน คือ สิ่งที่คิดว่ำเป็นปัญหำ แล้วคิดว่ำผลกำรทำวิจัยจะสำมำรถตอบโจทย์
สิ่งที่คิดได้หรือไม่
- วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ซึ่งควรคำนึงถึงแนวทำง ดังนี้
- วัตถุประสงค์เขียนในรูปเป้ำหมำยกำรวิจัย ไม่ใช่วิธีกำร
- วัตถุประสงค์สอดคล้องกับชื่อ
- โครงกำรวิจัยว่ำจะศึกษำปัญหำอะไร ครอบคลุมทุกปัญหำกำรวิจัย นำไปสู่
กำรออกแบบวิจัย
- เชื่อมโยงกับควำมสำคัญของปัญหำและขอบเขตในกำรวิจัย ถ้ำตอบคำถำม
วิจัยครบทุกข้อ กำรวิจัยจะได้ผลตำมวัตถุประสงค์ที่เขียนไว้
- ไม่มีคำฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็นในวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ชัดเจน ไม่กำกวม
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กำรระบุถึงประโยชน์ที่จะได้รับ อำจมีอย่ำงเดียวหรือหลำยอย่ำง
ได้ โดยประโยชน์ที่ได้รับอำจเป็นเรื่องกำรแก้ปัญหำในกำรดำเนินงำน เป็นองค์ควำมรู้ในกำรวิจัย ใช้บริกำรควำมรู้
แก่ประชำชนหรือสถำบัน กำรเพิ่มผลผลิต กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต ฯลฯ
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3) การเก็บข้อมูล การเตรียมเอกสารและการชี้แจงด้วยวาจาเพื่อขอทุนวิจัย
3.1) การเก็บข้อมูล
ขั้นตอนนี้ต้องแสดงให้เห็นว่ำ โครงร่ำงวิจัยมีวิธีกำรในกำรเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับ
งำนวิจัยที่ต้องกำรกล่ำวคือ กำรกำหนดวิธีกำรในกำรเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล ตลอดจนกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อให้
เกิดควำมน่ำเชื่อถือในกำรให้ ทุนวิจัย ซึ่งกำรเก็บข้อมูลนี้จะถูกถ่ำยทอดออกมำจำกกำรเขียนแผนกำรดำเนินงำน
เพื่อกำรเก็บข้อมูลนั่นเอง สำมำรถสรุปได้ดังนี้
- ต้องเสนอภำรกิจทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติตลอดโครงกำร
- กำหนดเป็นผังดำเนินกำรที่ละเอียดชัดเจนภำยใต้ระยะเวลำที่กำหนดในแต่ละ
ขั้นตอน เป็นระบบและต่อเนื่อง
- ระบุระยะเวลำที่จะปฏิบัติในแต่ละภำรกิจเหล่ำนั้นโดยคำนึงถึงควำมเป็นไปได้และ
ควำมเหมำะสมสอดคล้องกับเงื่อนไขเวลำ
- มีขั้นตอนที่เหมำะสม มีคำอธิบำยประกอบแผนกำรดำเนินงำนให้เข้ำใจ
3.2) การกาหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย
ควรแบ่งเป็นหมวดๆ ว่ำแต่ละหมวดจะใช้งบประมำณเท่ำใด ผู้ที่จะขอทุนวิจัยจึงควร
ศึกษำวิธีกำรเขียนงบประมำณของแหล่งทุนที่ตนต้องกำรขอทุนสนับสนุน และควรทรำบถึงยอดเงินงบประมำณ
สูงสุดต่อโครงกำรที่แหล่งทุนนั้นๆ จะให้กำรสนับสนุนด้วย เนื่องจำกถ้ำผู้วิจัยตั้งงบประมำณไว้สูงเกินไป โอกำสที่
จะได้รับกำรสนับสนุนก็จะมีน้อยมำก ซึ่งอำจพอสรุปได้ว่ำ
- งบประมำณเหมำะสมไม่มำกหรือน้อยเกินไป
- แจกแจงรำยละเอียดงบประมำณให้ชัดเจน
- คำนวณงบประมำณครอบคลุมทุกรำยกำรที่วำงแผนและกำหนดกิจกรรม
- ประเมินค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเป็นจริง ไม่สูงเกินไป และสอดคล้องกับแผนงำน
3.3) การเตรียมเอกสารและการชี้แจงด้วยวาจา
ผู้ขอทุนควรจะเตรียมควำมพร้อมในเรื่องนี้ ในวันที่ต้องนำเสนอโครงร่ำงกำรวิจัย ซึ่ง
เป็นกำรแสดงควำมพร้อมและควำมตั้งใจในกำรทำวิจัย ขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนสำคัญอีกส่วนหนึ่งเช่นกัน
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ภาคผนวก


รูปภาพประกอบ

บรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 4

เรียนรู้ทาความเข้าใจใน km และ
บอกเล่าเทคนิคการได้มาซึ่งโจทก์
วิจัย ตามประสบการณ์ของแต่ละ
ท่าน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ทักษะการเขียนเค้าโครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย
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Km : การเก็บข้อมูล การเตรียมเอกสารและการชี้แจงด้วยวาจาเพื่อขอทุนวิจัย
Km : อภิปรายทักษะการเขียนเค้าโครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัยที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
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