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คํานํา
องคความรู เรื่อง “การพัฒนาการเขียนบทความวิชาการและเทคนิคการเขียนโครงการวิจัย เลมนี้
จัดทําขึ้นเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับผูที่ตองการเขียนบทความวิชาการหรือเขียนโครงการวิจัยองคความรู
ที่ไดเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการเขียนบทความวิชาการและการทําวิจัยของสมาชิกใน
กลุมรวมกันแสดงความคิดเห็น/ ใหขอมูลความรูจากประสบการณ และยังมีขอมูลอีกสวนหนึ่งที่สมาชิกใน
กลุมเห็นวาจะมีประโยชนแกผูที่จะเขียนโครงการเพื่อรับทุนจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
จึงไดนําขอสังเกตจากการพิจารณาโครงการที่ขอรับทุน มาประกอบเปนเนื้อหาสวนหนึ่งนอกเหนือจากของ
องคความรูที่เปนประสบการณของสมาชิกในกลุม
สมาชิกในกลุมหวังวาองคความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูนี้จะสรางแรงบันดาลใจ และเปน
ขอมูลเบื้องตนสําหรับผูตองการเขียนบทความวิชาการหรือการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนตอไป
คณะกรรมการจัดการความรูกลุมการเขียนบทความวิชาการและการเขียนโครงการวิจัย
16 มิถุนายน 2560
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บทนํา
สืบเนื่องจากประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยพายัพที่สําคัญประการหนึ่งคือ การจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพและเปนสากลเพื่อผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการจัดการองคความรูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เห็นวาการเขียนบทความวิชาการและ
การทําวิจัย เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาอาจารย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการและเพื่อเพิ่มพูน
ความรูใหทันตอพลวัตรของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งจะสงผลไปยังการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนดวย
คณะกรรมการจัดการองคความรูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการเขียนบทความวิชาการและการเขียนโครงการวิจัยของสมาชิกในกลุม เพื่อสกัดเปนองค
ความรูในเรื่องการเขียนบทความวิชาการและการเขียนโครงการวิจัย
เนื้อหาในเลมประกอบดวย
1.ปจจัยที่ทําใหเกิดหัวขอการวิจัย
2.หลักการในพัฒนาโจทยวิจัยเพื่อใหไดรับทุน
3.การหาผูใหคําปรึกษาในการวิจัย
4.การเลือกตัดสินใจเมื่อผูทรงคุณวุฒิและกรรมการแนะนําโจทยวิจัยอื่นที่แตกตางจากโจทยวิจัยที่
เรานําเสนอ
5.ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการทําวิจัย
6.หลักการเลือกผูทรงคุณวุฒิ
7.ปจจัยที่ทําใหเกิดประเด็นในการเขียนบทความวิชาการ
องคความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องการเขียนบทความวิชาการและการเขียนโครงรางงานวิจัย
ไดเผยแพรโดยจัดการประชุมใหความรูแกคณาจารยและผูสนใจเพื่อนาไปปฏิบัติ นอกจากนี้ไดนําองคความรู
เผยแพรในเว็บไซตของคณะฯ ซึ่งเปนอีกชองทางหนึ่งของการสื่อสารและเผยแพรความรู
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สถานการณปญหา
นอกจากประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยพายัพในเรื่องการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและเปน
สากลเพื่อผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคแลว พันธกิจและแผนการปฏิบัติงานของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่สําคัญประการหนึ่งคือ ผลักดันและสนับสนุนใหคณาจารยในคณะฯผลิต
ผลงานวิชาการ ทั้งในรูปแบบของการเขียนบทความวิจัยและการทําวิจัย การผลิตผลงานวิชาการนอกจากจะ
เปนการพัฒนาอาจารยทางดานวิชาการแลว จุดประสงคสําคัญอีกประการหนึ่งคือเพื่อใหอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่ง
จะตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่
ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1
รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง แตอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ ในคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จํานวนหนึ่งยังไมมีผลงานทางวิชาการดังกลาว
ดังนั้นคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางองคความรู
ในเรื่องการเขียนบทความวิชาการและการเขียนโครงการวิจัย และนําองคความรูเผยแพรตอคณาจารยใน
คณะ เพื่อเปนการกระตุนใหคณาจารยผลิตผลงานทางวิชาการดังกลาว อีกทั้งคณะกรรมการจัดการความรูฯ
รับเปนพี่เลี้ยงใหคําปรึกษาแกคณาจารยที่จะผลิตผลงานทางวิชาการอีกดวย
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แผนการจัดการความรู
แผนการจัดการความรูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีมีคําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่ 9/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2559 โดยกําหนดภาระ หนาที่ความ
รับผิดชอบ คือ
1.1 กําหนดการประชุมเพื่อกําหนดแผนยุทธศาสตรหรือแผนการปฏิบัติการในการจัดการความรูให
ครอบคลุม สอดคลองรองรับ ตรงตามประเด็นยุทธศาสตร พันธกิจและแผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย/
หรือระดับคณะวิชาฯ
1.2 รวบรวมความรูที่ไดจากการจัดการความรู ซึ่งเปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับประยุกตใชใหเปน
ประโยชนสําหรับการปฏิบัติงานจริง
1.3 ดําเนินการควบคุม ดูแล ติดตามการดําเนินงานและประเมินผลคุณภาพการดําเนินการจัดการ
ความรูของคณะวิชาฯ
2. จัดประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย
คณะกรรมการจัดการความรูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการประชุมเพื่อดําเนินการแลกเปลี่ยน
เรียนรูใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร พันธกิจและแผนปฏิบัติงานระดับคณะวิชาฯ
ที่ประชุมมีมติวา ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณะฯในปนี้ จะเปนการตอยอดองคความรูทั้งทางเทคนิค
การสอนและการวิจัยที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษา 2558 เพื่อการนําไปใชโดยเลือกเทคนิคการ
สอน “ Creating Facebook Circle & Feedback discussion in the class” และ “การเรียนการสอน
โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน” สวนทางดานการวิจัย เปนการนําไปปฏิบัติตอยอดประเด็นการเขียน
โครงรางงานวิจัยเพื่อขอรับทุน
3. การสรางและแสวงหาความรู
3.1 คณะกรรมการจัดการความรูคณะฯ รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 1 ตามประเด็นที่กําหนดไว
3.2 คณะกรรมการจัดการความรูคณะฯ รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 2 และรายงานความคืบหนา
ผลของการวิจัยและการเขียนบทความ
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4. การจัดการความรูใหเปนระบบ
คณะกรรมการจัดการความรูกลุมการเขียนบทความและการเขียนโครงการวิจัย รวบรวมความรู
จากคณาจารยในกลุมตามประเด็นที่กําหนด เรียบเรียงเปนองคความรู
5. การกลั่นกรองความรู
นําองคความรูที่เรียบเรียงให ผูนํากลุมและคณาจารยที่เปนกรรมการฯตรวจสอบความถูกตอง
และปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
6. การเขาถึงความรู
6.1 จัดทําเอกสารคลังความรูที่ไดรับ
6.2 เผยแพรองคความรูทางเว็บไซตของคณะฯและของมหาวิทยาลัย
7. การแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู
7.1 คณะฯ จัดประชุมคณาจารยเพื่อถายทอดองคความรูแกคณาจารยในคณะ เพื่อนาไปสูการ
ปฏิบัติ
7.2 คณะกรรมการการจัดการความรูการเขียนบทความฯ จะเปนพี่เลี้ยงใหคําปรึกษาแกคณาจารย
ที่จะเขียนบทความและโครงการวิจัย
8. การเรียนรู
คณะฯ สนับสนุนใหคณาจารยนําความรูไปปฏิบัติ โดยใหอาจารยแจงเปนลายลักษณอักษร จาก
การสํารวจ อาจารยหลายสาขาวิชา เชนสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุนและภาษาจีน แจง
ความจํานงจะนําการเทคนิคการเขียนบทความวิชาการและการเขียนโครงการวิจัยที่ไดรับจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเขียนผลงานวิชาการตอไป
9. การติดตาม
คณะกรรมการการจัดการความรูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จะมีการติดตามผลการนํา
องคความรูไปปฏิบัติตอไป
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คณะผูรวมดําเนินการ
ผูนํากลุม :ผศ.ดร.นงนภัส พันธพลกฤต
ผูอํานวยความสะดวก : อาจารย อัจฉราภรณ จันทรสวาง
ผูจดบันทึก : อาจารย อัจฉราภรณ จันทรสวาง
ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู :
1. อาจารยสุภา พูนผล
2. อาจารยสุภา เกียรติสุดา บุญสง
3. อาจารยภูวัตร ทาอินตะ
4. อาจารยดร.นมลรัตน แยมวงศ
5. อาจารยดร. Elisa Mie Nishikito
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การถอดบทเรียนและสังเคราะหองคความรู
ประชุม การจัดการเรียนรู กลุมยอยครั้งที่ 1 (15 พ.ย. 59) เวลา 13.00 น.
ผูเขาประชุม
1.ผศ.ดร.นงนภัส พันธพลกฤต
2.อาจารย อัจฉราภรณ จันทรสวาง
3. อาจารยสุภา พูนผล
4.อาจารยเกียรติสุดา บุญสง
5.อาจารยภูวัตร ทาอินตะ
6.อาจารยดร. Elisa Mie Nishikito
1. การกําหนดโจทยวิจัย
ผศ.ดร. นงนภัส : กลาวถึงการนําองคความรูมาใชคือพิจารณาจากปญหาสังคมที่เกิดขึ้น และ จาก
ความชอบสวนตัว และความถนัด เปนงานวิจัยที่สรางภูมิคุมกันใหกับเยาวชน จากปญหาสังคมที่เกิดขึ้น
ถาไมถนัดจะไมกลาทํา กลัวลมเหลวกลางทางเพราะถาลมเหลว จะตองคืนเงิน พรอมดอกเบี้ย และติด
BLACKLIST คนที่จะเกิดปญหาคือคนที่เซ็นสัญญา คือ อธิการบดี เปนคนเซ็นสัญญา ดังนั้นเราจะระวังใน
ทุกเรื่องไมใหผิดจริยธรรมการวิจัย จึงตองถนัดทั้งในเชิงเนื้อหา และ ระเบียบวิธีวิจัย เพราะเราจะรูวา
เราจะทําอะไร และ อยางไรตอไป
อ.เกียรติสุดา :กลาวถึงการจัดการองคความรูปที่แลว จะสํารวจวาตัวเองชอบอะไร ถนัดอะไร เพื่อทําให
งานวิจัยดําเนินตอไปได จึงยอนกลับไปดูตัวจบของปริญญาโททีต่ นเองเคยทําเรื่องเกี่ยวกับชุดฝกทักษะ
เพราะรูถึงขั้นตอนและกระบวนการ จึงเลือกทําเรื่องดังกลาว พอเลือกไดแลวตอวาจะสามารถนําไป
แกปญหาอยางไร เพราะวางานวิจัยสวนใหญ หลายคนเกิดจากมีปญหาอะไร แตของตนเองเริ่มตนจากถนัด
อะไรกอน แลวจึงมาดูวาเกิดปญหาอะไร และเครื่องมือทีต่ นเองถนัดสามารถไปแกปญหาอะไรไดบาง ผนวก
กับปญหาที่ตนเองกําลังประสบคือ สอนวิชา GE 107 ซึ่งเปนวิชาบังคับของ น.ศ. พายัพ โดยในหลักสูตรไทย
ก็จะมี น.ศ. ชาวตางชาติเขามาเรียนหลายคน และก็หลายสัญชาติ มีทั้ง ตุรกี ทั้งจีน และที่สําคัญตนเองได
สอนวิชา GE 107 ใหแก น.ศ. ชาวตางชาติ โดยสังเกตวา น.ศ. ชาวตางชาติ ผานการเรียนภาษาไทยพื้นฐาน
มาแลว แตน.ศ. ไมสามารถอานจับใจความสําคัญ และเขียนยอหนาได การใชทักษะดังกลาวไมเทียบเทากับ
น.ศ. ไทย ดังนั้นจึงมองเห็นถึงปญหาการอานไมออก เขียนไมได จึงคิดลองเอาชุดเครื่องมือ ชุดฝกทักษะนี้
มาพัฒนาการอานเด็กกลุมนี้
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ดังนั้นจึงเริ่มจากสิ่งที่เรารูแ ละถนัด ถาทําวิจัยเรื่องนีส้ ําเร็จแลว ตอไปอาจจะทําวิจัยเกี่ยวกับชุมชนไดและได
กลาวเสริมการที่คณะไดพิจารณาโครงรางวิจัยรวมกันกอน ทําใหไดเห็นมุมมองของคนอื่น
เมื่อไดโจทยแลว จึงศึกษา อานทบทวนเนื้อหา วางแผนอยางละเอียด เพื่อที่จะมองไดชัดเจนวา
ภาพรวมของวิธีดําเนินงานวิจัยของเราจะไปทิศทางไหน จึงทําใหแกไขตามที่ผูทรงคุณวุฒิแนะนําหลายรอบ
และขณะนี้ก็ยังอยูระหวางการแกไขโครงราง
อ.สุภา :กลาววา ประเด็นที่นํามาจากการจัดการองคความรูครั้งกอนคือ เลือกทําสิ่งที่ชอบหรือสังเกตจากสิ่ง
ที่อยูใกลๆตัว ดังนั้นจึงพิจารณาจากรายวิชาที่ตนเองสอน และพบปญหาเดียวกันกับ อ.เกียรติสุดา คือ
ชาวตางชาติมาเรียนแลวยังไมไดทักษะการอานและการเขียน จึงปรึกษากับ อ.เกียรติสุดา ที่เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับชุดฝก และตนเองจะเชี่ยวชาญดานการเขียน
อ.ดร. เอลิสา ทํา Thai list study หลังจากนั้นสํารวจวางานวิจัยนี้จําเปนหรือปญหานี้ชัดเจนหรือไม
นอกจากนี้ยังทํา cours study ที่คณะแพทย ทําการจําลองแล็ปวิชาหนึ่ง วาจะสามารถทําวิจัยไดหรือไม
ปญหาจะชัดเจนหรือไม จึงใชหลายวิธีกอนที่จะเขียนโครงรางวาดีหรือไม
ผศ.ดร. นงนภัส: กลาววาเรื่องการสรางโจทยวิจัย คือวิธีการลงชุมชน เพื่อจะไดโจทย สํารวจวาชุมชน
ตองการอะไร เชน ชุมชนบานธิตองการอะไร แลวใหชาวบานมาประชุมแลกเปลี่ยนแลวทําออกมาเปนชารต
แลวใหเขาบอกปญหาคืออะไร จะแกอยางไร โดยใชการมีสวนรวม วิธีนี้จะพบโจทยวิจัยมากกวาถามคําถาม
วาชาวบานตองการอะไร จึงเอาไปเขียนเปนโจทยของชาวบาน คือเอาไปเขียน ก็เหมือนโจทยของ อ.เอลิสา
ที่ไปตอบโจทยความตองการของพยาบาล ตองใชเวลานานคือ 3 เดือน 6 เดือน
2. หลักการตัดสินใจเลือกทําโจทยวิจัย
ผศ.ดร. นงนภัส: กลาววามุมมองของแตละคนไมเหมือนกันซึ่งขึ้นอยูกับแตละศาสตรดวย แตทายที่สุดแลว
อยูที่ตัวเราวาเราตองการจะทําอะไร เราฟงผูอื่นแนะนําไดแตเราอาจจะไมทําก็ได เราจะเปนผูพิจารณาเอง
วาเราจะทําหรือไมทํา เพราะภายใตเงื่อนไขและภายใตขอจํากัด ตัวเราเองจะรูดีมากที่สุด เราจะรูวาองค
ความรูที่เรามีอยูสามารถที่จะทํางานวิจัยชิ้นนี้ไปตลอดรอดฝงหรือไมอยางไร ในที่สุดแลวตัวเราเปนผู
ตัดสินใจเอง
จากที่ตนเองไป นําเสนอ โครงรางที่ ว.ช. มีเคล็ดลับในการนําเสนออยูสิ่งหนึ่งคือ การไมโตเถียง
เวลาผูทรงคุณวุฒิแนะนําโจทยวิจัย ควรจะพูดในลักษณะที่ทําใหผูทรงคุณวุฒริ ับฟงขอคิดเห็น หาก มีการ
แนะนํามา ตนเองก็จะปรับเพื่อใหงานวิจัยสมบูรณ
นอกจากนี้ยังแนะนําใหฟงคําแนะนําจนจบ โดยไมพูดสวน เพราะคนสวนใหญจะไมชอบใหพูด
สวน แลวพยักหนารับ เหมือนวาเราเห็นดวยทุกครั้ง แตการเห็นดวยไมใชวาเราจะทําตามทุกอยางทุกเรื่อง
เราสามารถจะบอกไดวาโจทยวิจัยของเราเปนแบบนี้ แตที่คณะกรรมการแนะนํามาเปนขอเสนอแนะที่ดีมาก
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เราสามารถนําขอพิจารณามาปรับโครงรางของเราใหมีความสมบูรณ ไมใชหมายความวาเราจะแบกกลับไป
พิจารณา แตถาเราพิจารณาแลวเห็นวาไมไดตอบโจทย คิดวาขอเสนอแนะนี้จะนําไปพิจารณาตอบโจทย
งานวิจัยชิ้นตอไป แตงานวิจัยชิ้นนี้อยากจะตอบโจทยชิ้นนี้ ก็คือยืนยันในสิ่งที่เราจะทํา ก็จะทําใหงานวิจัยเรา
อยูรอดปลอดภัย เพราะเราจะรูตัวเองดี
ความเห็นบางประเด็นของผูทรงสามารถนํามาทําวิจัยได แตบางประเด็นเราทําไมได เราก็สามารถ
เขียนไปในแบบที่เราอยากจะทํา โดยเอาความเห็นของผูทรงเอามาประกอบการแกไข จะมีบางประเด็นที่เรา
แกไขตามผูทรงคุณวุฒไิ มได เราก็แสดงเหตุผลเพราะไมไดตอบโจทยงานวิจัยของเรา เราขอที่จะไมนําเอา
ความเห็นตรงนี้มาในงานวิจัยของเรา เวลาที่เราไปรายงานความกาวหนางานวิจัย ก็สามารถชี้แจงไดวามีอยู
แลวในงานวิจัยหนาตอไปนี้ ความเห็นนี้ไมสามารถทําได เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องของเวลา เรามีขอตกลง
เบื้องตนหรือเราทําเฉพาะประเด็นนี้เทานั้น ก็จัดเปนขอบเขตการวิจัย เราก็สามารถใหเหตุผลได
อ.ดร. เอลิสา : กลาววาใชเทคนิคเดียวกับ ผศ.ดร.นงนภัส ก็คือมีบางประเด็นที่ผูทรงคุณวุฒิแนะนํา แลวเรา
บอกวาจะขอไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
อ.เกียรติสุดา : กลาววาผูทําวิจัยจะตองชัดเจนกับสิ่งที่ทํา พอไดโจทยแลวเราควรชัดเจนและมุงมั่นที่จะทํา
ตอไป และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือผูวิจัยเองจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีความรูในสิ่งที่ตนเองทํามากพอ หากยัง
ไมแมนยําในศาสตรนั้นก็จะทําใหไมมีความมั่นใจในโจทยที่จะทํา โดยยกกรณีตัวอยางการนําเสนอโครงราง
วิจัยของตนเองจากที่ผานมา ในการพิจารณาระดับคณะ และพิจารณาระดับผูทรงคุณวุฒิ ก็จะไดรับ
คําแนะนําจากผูรูหลายทานใหเปลี่ยนโจทยวิจัยใหม เชน ผูทรงแนะนําโจทยอีกหัวขอหนึ่ง คณะกรรมการ
คณะก็ใหเปลี่ยนโจทยอีกหัวขอหนึ่ง เหตุการณดังกลาวทําใหผูวิจัยไขวเขว และสับสนไมสามารถกําหนด
ทิศทางในการดําเนินการวิจัยตอไปได จึงเกิดการชักงัก ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือผูวิจัยจะตองมีจุดยืนของ
ตนเอง วาตองการทําอะไรและเดินหนาตอไป
3. ที่ปรึกษาโครงรางวิจัย
อ.สุภา : กลาวถึงขั้นตอนกระบวนการการเขียนโครงราง จะปรึกษา อ.ดร.นมลรัตน ผูที่อยูใกลชิดกัน เพื่อจะ
ไดสะดวกเวลาขอคําปรึกษา นอกจากนี้ยังไดปรึกษา ผศ.ดร.นงนภัส ในเรื่องของกรอบการวิจัย และยังได
ปรึกษา อ.ดร.นฤมล ที่มีประสบการณในการทําวิจัยมากอนหนานี้ เพื่อนํามาพัฒนาโครงรางงานวิจัยของ
ตนเองและทําใหเห็น จุดเดน จุดดอย เปนอยางไร และควรจะทําอยางไรกับงานวิจัยในขั้นตอไป
อ.ดร.เอลิสา : ผูใหคําปรึกษา คือ เจาหนาที่สํานักวิจัย ผศ.ดร. นงนภัส ,ดร.นฤมล หรือผูที่เพิ่งผานการ
พิจารณาโครงรางวิจัยมาหมาดๆเพราะจะเขาใจดีที่สุดและจะสามารถถายทอดความรูไดดีและมีความชัดเจน
ที่สุด
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ผศ.ดร. นงนภัส: กลาวถึงผูใหคําปรึกษามาจากการเขารวมอบรมสัมมนาจากที่ตางๆ เปนการเก็บเล็กผสม
นอยจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังนําเอาแนวคิดจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหวางผูเขารวม
สัมมนาดวยกันเพื่อนํามาปรับใชในงานของตนเองอีกดวย จึงทําใหเกิดมุมมองที่กวางขึ้น จากที่เห็นเปนเรื่อง
ยากก็จะกลายเปนเรื่องงาย
เวลาขอทุนจากภายนอก ตองมีการรายงานความกาวหนา ในสวนของตนเองก็นําความรูจากการ
จัดการองคความรูค รั้งกอนมาทําวิจัยลาสุด เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาชุดฝกกิจกรรมเพื่อสงเสริมจิต
จริยธรรมในการดําเนินชีวิตของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม” พอรายงานผลการวิจัย
ความกาวหนา วช. ก็ใหทําตอเนื่องไปเลย แสดงวา วช. อยากใหทุนแกตนเอง ดังนั้นจึงนําผลงานการวิจัย
ออกมาไดวาจิตจริยธรรมของเรามันมีผลตอตัวแปร 4 ตัว ตัวที่1 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตัวที2่ จิตสาธารณะมุง
ควบคุมตน อันที่3 เชื่ออํานาจภายในตน แลวก็ตัวที่4 เหตุผลเชิงจิต ขอมูลดังกลาวจึงสามารถกลั่นมาขอทุน
ได เรียกวาเปนทุนตอเนื่องจากของทุนงานวิจัยครั้งที่แลว
จากการที่ วช. มาติดตามความกาวหนางานวิจัยทําใหตนเองเปลี่ยนมุมมองโลกในแงบวก ถา
นักวิจัยคนอื่นมองในแงลบวา วช. มาจับผิด แตตนเองคิดวาเขามาใหโอกาสเรา ความพยายามจึงเกิดขึ้น
สงผลตอพฤติกรรม เพราะฉะนั้นเราตองใชโอกาสใหคุมคาที่สุด หลังจากที่ทราบวาไดรับทุนตอเนื่องแลว จึง
เอาประเด็นเด็กอาชีวะตีกัน ตีกันแลวทําใหสังคมเดือดรอน เชน เอาขาวหนังสือพิมพที่เด็กอาชีวะวัยโจพก
ปนไปในวันไหวครู เด็กอาชีวะตีกันบนรถเมล ทําใหมีลูกหลงชาวบาน เอาขาวจากหนังสือพิมพประมาณ 10
ฉบับ เอามาสรุปรวมกันวาสิ่งตางๆเหลานี้เกิดขึ้นกับ น.ศ.อาชีวะ แลวก็เอาวิธีการแกของกรมอาชีวะที่เอามา
แกปญหา 16 ขอมีอะไรบาง เอา 16 ขอ ของการแกปญหามาวิเคราะห ไมมีขอไหนที่มีการแกที่ปจจัย
ภายใน แกที่ปจจัยภายนอก แตตนเองกําลังทําปจจัยภายใน เอามาวิเคราะหแลวเราก็ชี้ใหเห็นวาจาก 16 ขอ
ที่ทางราชการ กรม ตางๆ ไมมีขอใดแกปญหาภายในที่มาจากตัวของนักเรียน ทุกขอมาจากปจจัยภายนอก
ทั้งหมด แตงานวิจัยของเรามาจากภายใน จะพัฒนาที่มุงอนาคตควบคุมตน ก็คือใหเด็กมองเห็นเปาหมายใน
ชีวิตแลวก็สามารถมีวินัยในการควบคุมตน ตนเองเชื่อวาวิธีการของเราจะไมทําใหมีปญหา เปนการปองกัน
ปญหาไดอยางหนึ่ง หลังจากนั้นใหครูที่ปรึกษาทํา โดยเราจะอบรมครูที่ปรึกษา จึงไดกลายเปนชุดฝก
กิจกรรมครู แลวก็สอนใหครูใช ครูก็จะใช ตอนนี้ยังไมถึงขั้นตอนนั้น เรารูวาเราจะตองทําแบบนี้ ครูก็จะเอา
กิจกรรมชุดนี้ไปอานแลวเหมือนกับเราเปนเทรนเนอรใหกับครู เราก็เก็บขอมูลใหครู ครูเปนกลุมตัวอยาง
นักเรียนเปนกลุมตัวอยาง
4. ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางทําโครงรางวิจัยและวิธีการแกไขปญหา
ผศ.ดร. นงนภัส: ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทําวิจัยคือ การขอขอมูลจากอาจารยในอาชีวศึกษาเปนไปโดย
ความลาชา และไดขอมูลไมครบตามที่ตองการ ก็เลยทําใหงานของตนเองชะงัก จึงคิดหาทางเลือกอีกหนทาง
ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ที่ 3 ทางเลือกที่ 1 ถาไดขนาดตัวอยางครู ก็จะสามารถคํานวณจํานวนครู
โรงเรียนนี้มีที่ปรึกษากี่คน คิดตามสัดสวน มี น.ศ. กี่คนคิดตามสัดสวน แลวก็เชิญครูที่เปนกลุมตัวอยางเขา
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มาอบรม แลวเราก็อบรมใหเขา แลวก็แจกแบบสอบถาม ทําแลวเราก็จะมีการวัดความรู ทักษะ ศักยภาพ
เรื่องอะไรบางในความรู เจตคติก็เอามาทํา Pretest กลุมเดียว วัดกอน-หลัง และหลังจากนั้นก็เปนของ น.ศ.
วัดเปน Control Group แตก็มีหลายวิธี กับอีกวิธีก็คือ เดินเขาไปในโรงเรียน แลวก็ไปอบรมครูในโรงเรียน
นั้นเลย แตจะอบรมประมาณ 4 รอบ พูดเรื่องเดียวกันแต 4 ครั้ง กับอบรม 1 ครั้ง กับเชิญเขามาหมดเลยทํา
ครั้งเดียว กําลังคิดวาจะเลือกวิธีไหน
อ.ดร.เอลิสา : มีปญหาระหวางทําวิจัย คือ ชวงแรกๆ บางโรงพยาบาลเคา บางโรงพยาบาลเคารวมมือดี แต
มีบางโรงพยาบาลไมคอยประสานงานตอ แตละโรงพยาบาลไมเหมือนกัน เพราะวาเราไปสัมภาษณ ทั้ง
แพทยทั้งพยาบาล และก็ลามในโรงพยาบาล สวนคนไขสัมภาษณขางนอก เพื่อจะไดไมตองยุงกับ
โรงพยาบาล เปนคนที่เรารูจักวาคนญี่ปุนเขามีสมาคมคนญี่ปุนอยูแลว แตวาในโรงพยาบาลจะมีปญหาวา
โรงพยาบาลบางโรงพยาบาล เขาอนุญาตใหเราติดตอลามโดยตรง มีโรงพยาบาลที่หลักๆก็จะใชฝายบุคคล
แตฝายบุคคลจะชามาก บางโรงพยาบาลรอเปนเดือน แตเราจะติดตามเปนระยะตลอดจนไดขอมูล โดย
สวนตัวคิดวาในการติดตามเปนระยะสิ่งที่ตองคํานึงถึงมากที่สุดคือ การเลือกใชคําพูดที่ออนนอมอันแสดงถึง
การขอความชวยเหลือจากผูติดตอ จะทําใหผูอื่นเห็นอกเห็นใจมากกวาการใชคําพูดเรงรัดอันจะกอใหเกิด
ความหงุดหงิดรําคาญใจ
5. หลักการเลือกผูทรงคุณวุฒิในการปรึกษาโครงรางวิจัย
อ.นงนภัส: กลาววาอยูที่ดุลยพินิจของผูวิจัยเองวาจะเลือกใครเปนผูวิจารณงานวิจัย อาจจะเปนผูทรงคนเดิม
ที่เปนผูใหคําปรึกษางานวิจัยของเรามาโดยตลอด(แตตองเปนผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก) และเชี่ยวชาญศาสตร
ของเรา ก็สามารถขอใหทานมาเปนผูวิจารณงานของเรา
นอกจากนี้ยังกลาวเสริมวา เราอาจจะเลือกผูทรงคุณวุฒิโดยแบงเปนทานหนึ่งดูในสวนของเนื้อหา
สวนอีกทานหนึ่งดูกระบวนการ
อ.ภูวัตร : จะมีผูทรงคุณวุฒติ อนพิจารณาโครงรางครั้งแรก 1 ทาน สวนการพิจารณาเครื่องมือ นักวิจัยก็จะ
เปนผูเลือกผูทรงคุณวุฒิมาตรวจสอบเอง เชน กรณีแบบสัมภาษณ จะตรวจสอบวาเนื้อหาการสัมภาษณ
ครอบคลุมหรือไม ควรเพิ่มประเด็นใด คําถามกอใหเกิดประโยชนอยางไร คําถามสามารถนําไปวิเคราะหได
หรือไม ดังนั้นเครื่องมือตองมีคุณภาพ
และไดกลาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาเครื่องมือมี 3ทาน คือดาน
ภาษาและดานลาม และไดแนะนําผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาโครงรางวิจัยของอ.เกียรติสุดา และ อ.สุภา
คือมี 2 ทานคือ ผูเชี่ยวชาญดานชุดฝกและอีกทานคือ ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทยก็จะทําใหงานวิจัยงายขึ้น
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6. การเลือกประเด็นในการเขียนบทความวิชาการ
ภูวัตร : กลาววาพิจารณาจากการจัดการองคความรูครั้งกอน คือมาจากสิ่งที่เราสนใจและมีความถนัด หรือ
เรื่องใกลตัว ซึ่งเรื่องใกลตัวมาจากงานวิจัยที่ตนเองไดรับทุน และก็มาจากสิ่งที่เราทําการเรียนการสอนในชั้น
เรียน เพราะเปนสิ่งที่ตองพบทุกวันจึงเลือกมาเขียนบทความวิชาการ ประกอบกับประเด็นดังกลาวอยูในสวน
หนึ่งของงานวิจัยที่เสนออยูแลว จึงทําใหไดหัวของายขึ้น และทําใหเขียนบทความไดดแี ละใชเวลาในการ
เขียนเร็วขึ้น
อ.ดร.เอลิสา : กลาวเสริมวาบทความวิชาการดังกลาวคลายๆกับบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอนจะมี
ประเด็น มีวัตถุประสงค วิธีการและผลที่ไดแลวก็สรุป แตวาถาเปรียบเทียบกับบทความวิจัยคือจะไมเจาะลึก
เหมือนทีไ่ ดกลาวไปขางตน คือเปนบทความทีเ่ ขียนดวยความรวดเร็ว เขียนภายใน 1 อาทิตย โดยสวนตัว
มองวาถาจะเขียนใหมีคุณภาพตองใชเวลาประมาณ 3 เดือน และจนกวาผูทรงคุณวุฒิจะเขียนคอมเมนทมาก็
ตองแกไขหลายรอบ คืออยางนอยประมาณ 6 เดือนถึงจะมีคุณภาพที่ดี คิดวาถาเปรียบเทียบงานเขียนของ
ตนเองที่ตีพิมพในวารสารของ มช.ที่เปนโพซีสดิ้ง กับการตีพิมพที่วารสารของ PCI กลุม 1 จุฬาฯและ
ธรรมศาสตรจะแตกตางกันมาก ความเขมขนก็ตางกันมาก จนบางครั้งก็ทําใหคิดวาบทความวิชาการที่
ตีพิมพในวารสารของ มช.จะมีประโยชนหรือไม เพราะใชเวลาในการเขียนนอยมาก
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สรุปสาระจากการจัดการเรียนรู ครั้งที่ 1
สืบเนื่องมาจากการ จัดการเรียนรู ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในปการศึกษา 2558
จึงไดมีการนําองคความรูจากการจัดการเรียนรู ดังกลาว มาพัฒนาการทําวิจัย,การเขียนบทความทาง
วิชาการและบทความวิจัย จนมีอาจารย ในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสามารถนําเสนอบทความ
วิชาการวิจัย ,บทความวิชาการ และกําลังเสนอโครงรางวิจัย จากการประชุมจัดการเรียนรูดังกลาวสามารถ
สรุปองคความรูไดดังนี้
1.หัวขอวิจัย เกิดขึ้นมาจาก
1.1. เกิดจากหัวขอที่ตนเองชอบและถนัด
1.2 เกิดจากการสังเกตเรื่องที่ใกลตัว
1.3 เกิดจากประเด็นปญหา
1.4 เกิดจากการทบทวนวรรณกรรมหรือการอานงานวิจัยของผูอื่น
1.5 เกิดจากการลงพื้นที่ภาคสนามหรือการเขาถึงชุมชน
2. หลักการตัดสินใจเลือกโจทยวิจัย
สืบเนื่องจากขั้นตอนในการพิจารณาโครงรางวิจัย ตั้งแตระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีทั้ง
เจาหนาที่สํานักวิจัย คณาจารย และผูทรง ไดใหคําแนะนําโจทยวิจัยแกผูเสนอโครงราง และมักจะเกิดกรณี
ที่ผูวิจัยไมสามารถจะตัดสินใจไดวาจะเลือกโจทยวิจัยตามคําแนะนําของทานใด เพราะแตละทานก็ให
คําแนะนําคอนขางดี นาสนใจและมีประโยชน ดังนั้นผูเสนอโครงรางจะตองมีหลักยึดดังตอไปนี้
2.1 แสดงจุดยืน และความมุมมั่นอยางแนวแน พรอมทั้งแสดงเหตุผลในการปฏิเสธโจทยที่
ผูทรงและกรรมการแนะนํา
2.2 นอมรับโจทยที่ผูทรงและกรรมการแนะนํามา หากโจทยวิจัยใดที่ยังไมสามารถทําไดใน
ครั้งนี้ ก็ใหแสดงเหตุผลวาจะนําโจทยดังกลาวไปใชในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.3 ใชจิตวิทยาดานความออนนอมถอมตน นอมรับคําวิจารณทุกประการ ไมโตเถียง แต
แสดงเหตุผลอันละมุนละมอม
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3. ที่ปรึกษาในการทําโครงรางวิจัย
3.1 ผูที่ใกลชิดหรือสนิทสนมที่สามารถปรึกษาไดทันที
3.2 ผูที่เพิ่งผานการนําเสนอโครงรางวิจัยมากอนหนานี้
3.3 คณบดีฝายวิชาการ
3.4 เจาหนาที่สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ
4. ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางทําโครงรางและวิธีการแกไขปญหา
4.1 ปญหาเรื่องการขอขอมูลเบื้องตนจากชุมชนแลวไดขอมูลไมครบหรือไมตรงตาม
วัตถุประสงค จึงแกปญหาโดยการวางแผนสํารองหลายแผนเพื่อแกไขปญหาแตละจุด
4.2 ปญหาดานความลาชาในการประสานงานดานทรัพยากรบุคคลจากชุมชน จึง
แกปญหาโดยการติดตามเปนระยะจนไดขอมูลที่สมบูรณครบถวน โดยอาศัยการติดตอประสานงานดวย
วาจาสุภาพออนนอมอันแสดงถึงการขอความชวยเหลือ แตจะไมใชวาจาอันแสดงถึงการเรงรัดใหปฏิบัติตาม
คําสั่ง
5. หลักในการเลือกผูทรงคุณวุฒิเพื่อปรึกษาโครงรางวิจัย
5.1 ผูทรงคุณวุฒิที่เคยพิจารณางานวิจัยของตนเองมากอน
5.2 ควรเลือกผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในศาสตรเฉพาะดาน
5.3 ควรเลือกผูทรงคุณวุฒิมากกวา 1 ทาน เชน ในกรณีที่โจทยวิจัยจะตองใชศาสตร
เฉพาะทางหลายดาน จําเปนจะตองมีผูทรงคุณวุฒิดานภาษา 1 ทาน มีผูทรงคุณวุฒิดานเครื่องมือ
วิจัย 1 ทาน และมีผูทรงคุณวุฒิดานวิชาชีพ
6. วิธีสํารวจประเด็นในการเขียนบทความวิชาการ
6.1 สิ่งที่ตนเองสนใจ และถนัด / เรื่องใกลตัว
6.2 กิจกรรมในชั้นเรียน
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6.3 มาจากประเด็นสวนหนึ่งของการทําวิจัย โดยในระหวางการทําวิจัยจะคนพบสิ่งแปลก
ใหม ก็จะนําสิ่งนั้นมาเปนประเด็นในการเขียนบทความวิชาการ
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การถอดบทเรียนและสังเคราะหองคความรู
ประชุม การจัดการองคความรู กลุมยอยครั้งที่ 2 (13 มิ.ย. 60) เวลา 10.00 น.
การทําวิจัยและเขียนบทความวิชาการ
ผูเขาประชุม
1. ผศ.ดร.นงนภัส พันธพลกฤต
2. อาจารยดร.นมลรัตน แยมวงศ
3. อาจารย อัจฉราภรณ จันทรสวาง
4. อาจารยสุภา พูนผล
5.อาจารยสุภา เกียรติสุดา บุญสง
6.อาจารยภูวัตร ทาอินตะ
1.รายงานความคืบหนางานวิจัย ,บทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารยคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
อาจารยเกียรติสุดา บุญสง และอาจารยสุภา พูนผล เสนอโครงรางวิจัยเรื่อง”การพัฒนาชุดฝก
ทักษะการเขียนภาษาไทยดวยตนเอง สําหรับนักศึกษาชาวตางชาติ” โดยรับทุนอุดหนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยพายัพ จํานวน 100,000 บาท และไดเซ็นสัญญาการทําวิจัยเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อาจารย ดร.นมลรัตน แยมวงศ เสนอโครงรางวิจัยเรื่อง “การศึกษาความหมายและหลักการใชคํา
ลักษณนามในภาษาจีนกลางที่เปนปญหากับนักศึกษาไทย กรณีศึกษาชั้นปที่ 4 ในจังหวัดเชียงใหม” โดยรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ จํานวน 100,000 บาท และไดเซ็นสัญญาการทําวิจัยเมื่อ วันที่
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ความคืบหนาของงานวิจัยปจจุบันทําเสร็จเรียบรอยทั้ง 5 บท อยูในระหวางการ
ยื่นเรื่องใหผูทรงคุณวุฒิอาน
อาจารยภูวัตร ทาอินตะ และ อาจารยเอลิสา นิชิคิโต ทําวิจัยเรื่อง “การจัดชั้นเรียนรวมกัน
ระหวางสาขาวิชาภาษาญี่ปุนและสาขาวิชาพยาบาลศาสตรในการเรียนรูเรื่องลามทางการแพทย เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21” โดยรับทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ จํานวน 100,000
บาท และงานวิจัยสําเร็จสมบูรณเรียบรอยแลว
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นอกจากนี้ยังไดนํางานวิจัยดังกลาวมาตีพิมพเปนบทความวิจัย ในวารสารการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “มนุษยศาสตร : ความจริงกับพลังงานแหงความฝน” วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2559 คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผศ.ดร. นงนภัส พันธพลกฤต ทําวิจัย 2 เรื่อง ไดแก เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การ
เพิ่มศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” โดยรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก วช. จํานวน 480,000 บาท และวิจัยเรื่องที่
สอง เรื่อง “การเสริมสรางศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมมุงอนาคตควบคุมตนของนักศึกษา
อาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม” ซึ่งเปนงานวิจัยที่ไดรับทุนตอเนื่อง จาก วช. จํานวน 550,000 บาท
นอกจากนี้ยังไดเขียนบทความวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหองคประกอบจิตจริยธรรมในการดําเนินชีวิตของ
นักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม” และกําลังอยูในระหวางขั้นตอนการตีพิมพลงในวารสารการพัฒนา
ชุมชนและคุณภาพชีวิต TCI 1 ไดรับแบบตอบรับใหตีพิมพแลว โดยบทความดังกลาวพัฒนามาจาก
งานวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อสงเสริมจิตจริยธรรมในการดําเนินชีวิตของนักศึกษา
อาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม” ไดงบ จาก วช. จํานวน 400,000 บาท โดยงานวิจัยดังกลาวไดเสร็จ
สมบูรณเรียบรอยแลว และไดเขียนบทความวิจัยเผยแพรแลว จากงานวิจัยนี้ทําใหไดรับทุนตอเนื่องงานวิจัย
ชิ้นที่กําลังทําอยูในปจจุบัน
อาจารยภูวัตร ทาอินตะ เขียนบทความวิชาการเรื่อง “การใชภาษาในขอความแสดงสถานะใน
เครือขายสังคมออนไลนของกลุมชายรักชายชาวญี่ปุน” ตีพิมพในวารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยของแกน ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
ผศ.รัชตพล ชัยเกียรติธรรม เขียนบทความวิชาการเรื่อง “การใชคํายืมภาษาอังกฤษแปรหนวย
เสียงในภาษาไทย” ตีพิมพในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน –
ธันวาคม 2559
อาจารยอัจฉราภรณ จันทรสวาง เขียนบทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะการใชไวยากรณ
ภาษาไทยสําหรับนักศึกษาชาวจีน” โดยอยูในระหวางขั้นตอนการยื่นเสนอใหผูทรงคุณวุฒิอานพิจารณา
อาจารยเสาวนีย ดํารงโรจนสกุล เขียนบทความเรื่อง “การสอนภาษาไทยใหนักศึกษาจีน : ปญหา
การออกเสียงและแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน”โดยอยูในระหวางขั้นตอนการยื่นเสนอให
ผูทรงคุณวุฒิอานพิจารณา
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2.หลักการในการพัฒนาโจทยวิจัยเพื่อใหไดทุน
ผศ.ดร.นงนภัส : กลาววาหากอยากจะไดรับทุนอุดหนุนจาก สกอ.หรือ วช. สําหรับตนเองนั้นจะนําเสนอ
โจทยวิจัยที่เปนการตอยอดจากงานวิจัยครั้งลาสุด อยางนอยเจาของทุนเดิมก็จะทราบรายละเอียดทั้งหมด
อยูแลว แตเปนเพียงแคการตอยอดหรือขยายงานวิจัยใหกวางขึ้นเทานั้นเอง ดังนั้นจึงคิดวาวิธีนี้เปนวิธีที่งาย
ที่สุดในการขอทุน โดยไดยกตัวอยางงานวิจัยที่กําลังทําอยูในปจจุบันวาไดตอยอดจากงานวิจัยเรื่อง “การ
วิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อสงเสริมจิตจริยธรรมในการดําเนินชีวิตของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม” ซึ่งไดทุนอุดหนุนจาก วช. จํานวน 400,000 บาท นอกจากนี้ยังทําวิจัย “เรื่องการเสริมสราง
ศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมมุงอนาคตควบคุมตนของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม” ซึ่ง
เปนงานวิจัยที่ไดรับทุนตอเนื่องจาก วช. จํานวน 550,000 บาท
อ.ภูวัตร : กลาววาการสรางโจทยวิจัยเพื่อขอทุนจะตองตอบโจทยผูใหทุนดวย และจะตองตอบโจทยหลาย
โจทย เชน ทําแลวไดองคความรูใหมอะไรบางและองคความรูที่ไดสามารถนําไปปรับใชอยางไรไดบางหรือ
สามารถนําไปประยุกตใชอะไรไดบาง ดังนั้นผลทีเ่ กิดขึ้นจะตองตอบสนองตอคนหมูมากจึงจะไดรับทุน
นอกจากนี้ยังไดเสริมอีกวางานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนจะชวยทําใหงานวิจัยมีความนาเชื่อถือ
เพราะผานกระบวนการหลายขั้นตอน และอาจจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษในการยื่นของตําแหนง
ทางดานวิชาการ
อ.สุภา : กลาววาควรทําวิจัยตามความตองการของสังคม กลาวคือตองตั้งคําถามกอนคือ ทําวิจัยเรื่องนี้เสร็จ
แลวสังคมไดประโยชนอะไร และตอบสนองตอสังคมอยางไรบาง ไมใชวาเราทําวิจัยเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูทําวิจัยเอง เชน ทําเพื่ออยากรูและไดความรูใหมเพิ่มขึ้น ถาเปนลักษณะดังกลาวก็จะไม
สามารถขอทุนได

3.ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการทําวิจัย และการแกไขปญหา
อ.ดร.นมลรัตน : ปญหาทางดานเวลา เนื่องจากตนเองมีสอนเต็มเวลา คือสอน 12 ชั่วโมงตอสัปดาห
ประกอบกับวิชาที่สอนเปนวิชาใหมจึงตองใชเวลาในการเตรียมการสอนคอนขางมากและตองใชเวลาในการ
ตรวจงานหรือการบานใหนักศึกษาอีกจํานวนมาก จึงตองแกไขปญหาโดยใชเวลาตอนกลางคืนและวันเสาร –
อาทิตย มาทําวิจัย
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นอกจากนี้ยังมีปญหาในเรื่องของเอกสารอางอิงที่เปนภาษาตางประเทศ(ภาษาจีน) เนื่องจาก
เอกสารอางอิงที่เปนภาษาไทยไมมีหรือมีจํานวนจํากัด ดังนั้นเอกสารอางอิงสวนใหญจึงเปนภาษาจีนจึงทําให
ใชเวลาในการแปลคอนขางนานและจะตองเสียเวลาเรียบเรียงและสรุปเปนภาษาไทยอีกครั้งหนึ่ง
อ.เกียติสุดา : มีปญหาเดียวกับ อ.ดร.นมลรัตน คือดานเวลา เนื่องจากตนเองก็สอนเต็มเวลา คือ 12 ชั่วโมง
ตออาทิตย และสอนในรายวิชาที่แตกตาง ทําใหตองเตรียมการสอนและตรวจการบานหลายวิชาเชนกัน
สวนวันพุธซึ่งเปนวันที่ไมมีการเรียนการสอนแตก็ตองเขารวมกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยหรือเขาประชุม
เปนตน
อ.ภูวัตร : กรณีที่เปนการวิจัยภาคสนาม และตองออกนอกสถานที่โดยการสัมภาษณ จะตองมีขั้นตอนและ
กระบวนการหลายขั้นตอน ทําใหใชเวลาคอนขางมาก เชน การทําจดหมายผานคณบดี ผานอธิการบดี แลว
สงไปยังองคกรที่จะทําวิจัย แลวหนวยงานนั้นจะตองทําจดหมายแจงยังผูบังคับบัญชาทราบและตองรอผล
การอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นการวิจัยภาคสนามมักจะเกิดปญหาดานการรายงานความกาวหนาการวิจัยไม
เปนไปตามแผน อาจจะเกิดการลาชากวากําหนด สวนการวิจัยทางดานเอกสารนั้นจะไมคอยพบปญหา
ดังกลาว

4. การทําความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการบูรณาการการวิจัยสูการเรียนการสอน
อ.สุภา : การบูรณาการการวิจัยสูการเรียนการสอน หลายๆคนเขาใจผิด โดยมักจะเขาใจวาคือการนําเอาผล
ของงานวิจัยไปใชกับการเรียนการสอน หรือ ผูวิจัยคนพบอะไรใหมๆในงานวิจัยชิ้นนั้นแลวนําไปใชแกปญหา
ในชั้นเรียน นั่นคือสิ่งที่ไมถูกตอง เขาใจผิด ที่ถูกตองคือการนํากระบวนการวิจัยไปสูการเรียนการสอนโดยมี
ผูเรียนมีสวนรวม ซึ่งกระบวนการวิจัยมีมากมายแตไมจําเปนตองนํามาใชทั้งหมด เพียงแคนํามา 1
กระบวนการก็จัดอยูในการบูรณาการไปสูการเรียนการสอนแลว ที่สําคัญคือผูเรียนจะตองไดรวมกันกับ
กระบวนการดังกลาวดวย
อ.เกียรติสุดา : กลาวเสริมจากอ.สุภา วาตอนแรกตนเองก็เขาใจผิดมาโดยตลอดเหมือนกัน แตพอมีโอกาส
ไดนําเสนอโครงรางวิจัย จึงทําใหเขาใจถูกตอง โดยยกตัวอยางงายๆ เชน ตนเองไปอานวิจัยของ อ.ดร.นมล
รัตนแลวเอามาปรับใชกับวิชาของตนเอง ลักษณะดังกลาวเปนเพียงแคการไดความรูเพิ่มขึ้น ไมจัดวาเปน
การบูรณาการการวิจัยสูการเรียนการสอน
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5. หลักการเลือกผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณางานวิจัย
อ.ภูวัตร : กลาววาเนื่องจากงานวิจัยของเกี่ยวของกับภาษาญี่ปุนในโรงพยาบาล ผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคนตองมา
จากภาษาญี่ปุน ผูทรงฯอีกหนึ่งคนตองเปนลาม และผูทรงฯอีกคนตองเปนนักภาษาศาสตร คือผูทรงจะตอง
ครอบคลุมทั้งหมด และตรงกับสายงาน ไมใชวาใครก็ได และหากผูทรงทีม่ ีตําแหนง รศ. หรือ ดร. หรือ
ศ.ดร. ก็จะยิ่งเพิ่มความนาเชื่อถือ มหาวิทยาลัยก็จะดูเกรงขามมากขึ้น นอกจากนี้ยังเสริมวาจากการไป
ประชุมงานวิชาการหลายๆที่จะทําใหรูจักนักวิชาการสายภาษาญี่ปุนหรือสายงานที่เกี่ยวของจึงทําใหทราบ
ขอมูลวาผูใดเชี่ยวชาญดานใด มาจากมหาวิทยาลัยใด เปนตน
อ.ดร.นมลรัตน : กลาววางานวิจัยของตนเองเชิญผูทรง 3 ทาน โดยเชิญจากขางนอก 2 ทาน คืออาจารยที่
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม คือ ผศ.ดร.เจริญ และ ดร.รุชภรณ ที่เชี่ยวชาญทางดานภาษาจีนจีน สวนผูทรงฯ
ภายในเชิญ ดร.สรรพร ที่เชี่ยวชาญดานการสอน เพราะวางานวิจัยของตนเองเปนเชิงการเรียนการสอนดวย
อ.สุภา : กลาววาผูทรงฯที่ตนเองเชิญคือ รศ.ศรีวิไล ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยใหชาว
ตางประเทศ นอกจากนี้มีอีกทานหนึ่งทีค่ ณดีแนะนํามาคือ ดร.สรรพรมา ทีเ่ ชี่ยวชาญดานทฤษฎี
กระบวนการสอน และอีกหนึ่งทานคือ รศ.ศิวาพร ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย คือ 3 ทานนีเ้ ชี่ยวชาญกันคน
ละดานแตครอบคลุมทั้งหมดของงานวิจัย
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สรุปสาระจากการK.M. ครั้งที่ 2
จากการประชุม K.M.ครั้งที่ 2 สามารถสรุปประเด็นการพัฒนาโจทยวิจัยและการเขียนบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการไดดังนี้
1.รายงานความคืบหนางานวิจัยและบทความวิจัยและบทความวิจัยหรือบทความวิชาการของแตละ
ทาน
อาจารยเกียรติสุดา บุญสง และอาจารยสุภา พูนผล เสนอโครงรางวิจัยเรื่อง”การพัฒนาชุดฝก
ทักษะการเขียนภาษาไทยดวยตนเอง สําหรับนักศึกษาชาวตางชาติ”
อาจารย ดร.นมลรัตน แยมวงศ เสนอโครงรางวิจัยเรื่อง “การศึกษาความหมายและหลักการใชคํา
ลักษณนามในภาษาจีนกลางที่เปนปญหากับนักศึกษาไทย กรณีศึกษาชั้นปที่ 4 ในจังหวัดเชียงใหม”
อาจารยภูวัตร ทาอินตะ และ อาจารยเอลิสา นิชิคิโต ทําวิจัยเรื่อง “การจัดชั้นเรียนรวมกัน
ระหวางสาขาวิชาภาษาญี่ปุนและสาขาวิชาพยาบาลศาสตรในการเรียนรูเรื่องลามทางการแพทย เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21” นอกจากนี้ยังไดนํางานวิจัยดังกลาวมาตีพิมพเปนบทความวิจัย ใน
วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ “มนุษยศาสตร : ความจริงกับพลังงานแหงความฝน” วันที่ 14 – 15
พฤศจิกายน 2559 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผศ.ดร. นงนภัส พันธพลกฤต ทําวิจัย 2 เรื่อง ไดแก เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การ
เพิ่มศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” และนอกจากนี้ยังไดเขียนบทความวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหองคประกอบจิต
จริยธรรมในการดําเนินชีวิตของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม” และกําลังอยูในระหวางขั้นตอน
การตีพิมพลงในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต TCI 1 ไดรับแบบตอบรับใหตีพิมพแลว โดย
บทความดังกลาวพัฒนามาจากงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อสงเสริมจิตจริยธรรมใน
การดําเนินชีวิตของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม”
อาจารยภูวัตร ทาอินตะ เขียนบทความวิชาการเรื่อง “การใชภาษาในขอความแสดงสถานะใน
เครือขายสังคมออนไลนของกลุมชายรักชายชาวญี่ปุน”
ผศ.รัชตพล ชัยเกียรติธรรม เขียนบทความวิชาการเรื่อง “การใชคํายืมภาษาอังกฤษแปรหนวย
เสียงในภาษาไทย”
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อาจารยอัจฉราภรณ จันทรสวาง เขียนบทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะการใชไวยากรณ
ภาษาไทยสําหรับนักศึกษาชาวจีน” โดยอยูในระหวางขั้นตอนการยื่นเสนอใหผูทรงคุณวุฒิอานพิจารณา
อาจารยเสาวนีย ดํารงโรจนสกุล เขียนบทความเรื่อง “การสอนภาษาไทยใหนักศึกษาจีน : ปญหา
การออกเสียงและแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน”โดยอยูในระหวางขั้นตอนการยื่นเสนอให
ผูทรงคุณวุฒิอานพิจารณา

2. หลักการในการพัฒนาโจทยวิจัยเพื่อใหไดทุน
2.1 ควรจะทําเรื่องที่ตอบสนองโจทยเจาของทุน คือทําเรื่องที่เจาของทุนแนะนําหรือตองการใหทํา
ก็จะไดรับการอนุมัติงายกวาเรื่องที่ทําตามความตองการของผูทําวิจัย
2.2 ทําเรื่องที่สังคมสนใจและสังคมไดประโยชน สามารถนําไปใชได หากผูวิจัยทําเรื่องที่ตอบสนอง
ตอตนเองคือทําแลวไดองคความรูใหม แตนําไปใชใหกอเกิดประโยชนไมไดก็อาจจะไมไดรับการพิจารณา

3.ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการทําวิจัย และการแกไขปญหา
3.1 ปญหาทางดานเวลา เนื่องจากผูทําวิจัยบางทานมีสอนเต็มเวลา คือสอน 12 ชั่วโมงตอสัปดาห
ประกอบกับวิชาที่สอนเปนวิชาใหมจึงตองใชเวลาในการเตรียมการสอนคอนขางมาก จึงตองแกไขปญหาโดย
ใชเวลาตอนกลางคืนมาทําวิจัย
3.2 ปญหาการอางอิงเอกสารที่เปนภาษาตางประเทศ จึงทําใหเสียเวลาในการแปลและสรุปเปน
ภาษาไทย
3.3 เกิดปญหาดานการรายงานความกาวหนาการวิจัยไมเปนไปตามแผน อาจจะเกิดการลาชากวา
กําหนด เนื่องจากตองผานกระบวนการหลายขั้นตอน
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4. การทําความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการบูรณาการการวิจัยสูการเรียนการสอน
จากการสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกที่ทํา k.M. มักจะเขาใจเกี่ยวกับ”การบูรณาการการวิจัย
สูการเรียนการสอน” คือ การนําผลของการวิจัยไปใชกับการเรียนการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง แตใน
ความเปนจริงที่ถูกตองคือ การนํากระบวนการวิจัยไปสูการเรียนการสอนโดยมีผูเรียนมีสวนรวม

5.หลักการเลือกผูทรงคุณวุฒิ
5.1 ผูวิจัยควรเลือกผูทรงคุณวุฒิมาพิจารณางานวิจัยดวยตนเอง เพราะผูวิจัยจะทราบประวัติ
ตลอดจนความเชี่ยวชาญของผูทรงคุณวุฒิไดดีที่สุดเนื่องจากมาจากศาสตรเดียวกัน
5.2 งานวิจัยบางเรื่องจําเปนจะตองมีผูทรงคุณวุฒิหลายคนเพื่อพิจารณางานวิจัย เพราะมีความ
เกี่ยวของกับหลายศาสตร จึงจําเปนจะตองเชิญผูทรงที่มีความเชี่ยวชาญแตละดานมาวิพากษงานวิจัย
5.3 จะตองเลือกผูทรงคุณวุฒิที่เปนที่ยอมรับทางดานวิชาการ และมีชื่อเสียงเฉพาะดาน มาจาก
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับของสังคม จึงจะทําใหงานวิจัยนั้นนาเชื่อถือ
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สรุปความรู
สืบเนื่องจากการประชุมระดมความคิดในการจัดการองคความรูของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพในปการศึกษา 2558 ที่ผานมา ซึ่งเปนการสรางองคความรูดานการผลิต
ผลงานบทความวิชาการและงานวิจัย เพื่อใหเกิดความตอเนื่องจึงไดมีการตอยอดองคความรูดังกลาวมาปรับ
ใชในการจัดการองคความรูในปการศึกษา 2559 โดยนําเอาผลที่เกิดขึ้นจากปการศึกษา 2558 มาแตกเปน
ประเด็น และสิ่งที่เกิดขึ้นในป 2559 คือ มีนักวิจัยหนาใหมเพิ่มมากขึ้น และมีผูเขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา นอกจากนี้จากการระดมความคิดก็ทําใหมีประเด็นแลกเปลี่ยนใหมๆ
เพิ่มขึ้น ดังนี้
การทําวิจัยนั้น หัวขอวิจัยเกิดขึ้นมาจากหลายปจจัย ประการแรกคือ มาจากสิ่งที่ผูทําชอบและ
ถนัด ประการที่สองเกิดจากการสังเกตเรื่องที่ใกลตัวหรือเกิดจากการสังเกตจากสิ่งแวดลอมรอบตัว ประการ
ที่สามเกิดจากประเด็นปญหา โดยทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ประการที่สี่เกิดจากการทบทวน
วรรณกรรมหรือการอานงานวิจัยของผูอื่นแลวเกิดความคิดใหมจึงลงมือทําวิจัยขั้นตอไป และประการ
สุดทายเกิดจากการลงพื้นที่ภาคสนามหรือการเขาถึงชุมชนเพื่อสํารวจปญหาหรือความตองการของชุมชน
แลวกอเกิดเปนโจทยวิจัยขึ้นมา เปนตน
หากผูวิจัยตองการทุนสนับสนุนจากรัฐบาล เชน ทุนจาก สกอ. , วช. จะตองมีหลักการในพัฒนา
โจทยวิจัย ควรจะทําเรื่องที่ตอบสนองโจทยเจาของทุน คือทําเรื่องที่เจาของทุนแนะนําหรือตองการใหทํา ก็
จะไดรับการอนุมัติงายกวาเรื่องที่ทําตามความตองการของผูทําวิจัย นอกจากนี้ควรทําเรื่องที่สังคมสนใจและ
สังคมไดประโยชน สามารถนําไปใชได หากผูวิจัยทําเรื่องที่ตอบสนองตอตนเองคือทําแลวไดองคความรูใหม
แตนําไปใชใหกอเกิดประโยชนไมไดก็อาจจะไมไดรับการพิจารณา
เมื่อผูทําวิจัยไดหัวขอในการวิจัยแลว สิ่งที่จําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินการขั้น
ตอไปคือการไดรับคําแนะนําและมีผูปรึกษาที่ดี นั่นคือผูที่ใกลชิดหรือสนิทสนมที่สามารถปรึกษาไดทันที
นอกจากนี้คือผูที่เพิ่งผานการนําเสนอโครงรางวิจัยมากอนหนานี้หรือผูมีประสบการณในการทําวิจัยมาหลาย
เรื่อง เพื่อที่จะทําใหทราบกระบวนการหรือขั้นตอน อุปสรรคตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และที่สําคัญคือจะตอง
ปรึกษาฝายวิชาการและเจาหนาที่สํานักวิจัยเพื่อใหขอมูลการดําเนินการวิจัยตลอดจนถึงการปฏิบัติการให
ถูกตองตามหลักเกณฑของการวิจัย
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สําหรับผูวิจัยที่มีประสบการณในการวิจัยคอนขางนอย จะเกิดปญหาเรื่องการเลือกตัดสินใจเมื่อ
ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการแนะนําโจทยวิจัยอื่นที่แตกตางจากโจทยวิจัยที่เรานําเสนอ ดังนั้นควรแกไขดวย
การแสดงจุดยืน และความมุมมั่นอยางแนวแน พรอมทั้งแสดงเหตุผลในการปฏิเสธโจทยที่ผูทรงและ
กรรมการแนะนํา นอกจากนี้จะตองนอมรับโจทยที่ผูทรงและกรรมการแนะนํามา แตจะนําโจทยดังกลาวไป
ใชในการทําวิจัยครั้งตอไป อีกประการหนึ่งตองใชจิตวิทยาดานความออนนอมถอมตน นอมรับคําวิจารณทุก
ประการ ไมโตเถียง เพราะโดยธรรมชาติ ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการมักจะไมชอบการปฏิเสธหรือการโตเถียง
อยางไรก็ตามในระหวางการทําวิจัยนั้นมักเกิดปญหาหรืออุปสรรคที่อาจทําใหงานวิจัยชักงักหรือไม
เปนไปตามแผน เชน ปญหาทางดานเวลา เนื่องจากผูทําวิจัยบางทานมีสอนเต็มเวลา คือสอน 12 ชั่วโมงตอ
สัปดาห ประกอบกับวิชาที่สอนเปนวิชาใหมจึงตองใชเวลาในการเตรียมการสอนคอนขางมาก นอกจากนี้เกิด
ปญหาการอางอิงเอกสารที่เปนภาษาตางประเทศ จึงทําใหเสียเวลาในการแปลและสรุปเปนภาษาไทยและ
เกิดปญหากรณีที่เปนการวิจัยภาคสนาม และตองออกนอกสถานที่โดยการสัมภาษณ จะตองมีขั้นตอนและ
กระบวนการหลายขั้นตอน ทําใหใชเวลาคอนขางมาก เชน การทําจดหมายผานคณบดี ผานอธิการบดี แลว
สงไปยังองคกรที่จะทําวิจัย แลวหนวยงานนั้นจะตองทําจดหมายแจงยังผูบังคับบัญชาทราบและตองรอผล
การอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นการวิจัยภาคสนามมักจะเกิดปญหาดานการรายงานความกาวหนาการวิจัยไม
เปนไปตามแผน อาจจะเกิดการลาชากวากําหนด เปนตน
เมื่อกระบวนการวิจัยเสร็จสิ้นแลว จะตองมีหลักการเลือกผูทรงคุณวุฒิมาตรวจสอบงานวิจัย ดังนี้
ผูวิจัยควรเลือกผูทรงคุณวุฒิมาพิจารณางานวิจัยดวยตนเอง เพราะผูวิจัยจะทราบประวัติตลอดจนความ
เชี่ยวชาญของผูทรงคุณวุฒิไดดีที่สุดเนื่องจากมาจากศาสตรเดียวกัน นอกจากนี้งานวิจัยบางเรื่องจําเปน
จะตองมีผูทรงคุณวุฒิหลายคนเพื่อพิจารณางานวิจัย เพราะมีความเกี่ยวของกับหลายศาสตร จึงจําเปน
จะตองเชิญผูทรงที่มีความเชี่ยวชาญแตละดานมาวิพากษงานวิจัย และที่สําคัญคือจะตองเลือกผูทรงคุณวุฒิที่
เปนที่ยอมรับทางดานวิชาการ และมีชื่อเสียงเฉพาะดาน มาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ
ของสังคม จึงจะทําใหงานวิจัยนั้นนาเชื่อถือ
เมื่องานวิจัยผานกระบวนการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิและไดมีการปรับแกไขจนเสร็จสิ้น
สมบูรณแลวจึงตองมีการเผยแพรสูสาธารณชน ดังนั้นผูทําวิจัยจะตองเขียนเปนบทความวิจัยเผยแพรลงใน
วารสารวิชาการจึงจะทําใหงานวิจัยชิ้นนั้นมีคุณภาพและนาเชื่อถือยิ่งขึ้น
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สวนประเด็นในการเขียนบทความวิชาการเกิดขึ้นจากกิจกรรมในชั้นเรียน และการบูรณาการวิจัย
กับการเรียนการสอน เปนการนํากิจกรรมในชั้นเรียนเปน case study นํามาบูรณาการวิจัยที่กําลังทําอยู
แลวผนวกกับการเรียนการสอน จึงนํามาเขียนเปนบทความวิชาการ ซึ่งเปนลักษณะของการรายงานกิจกรรม
ในชั้นเรียนโดยมีวัตถุประสงคของกิจกรรม วิธีดําเนินกิจกรรม เครื่องมือวัดผล ผลการวิเคราะหขอมูล และ
สรุป
อยางไรก็ดี ในสวนของประเด็นเรื่องการบูรณาการการวิจัยสูกระบวนการเรียนการสอนนั้น มักจะ
เกิดความเขาใจผิดและคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ซึ่งควรจะทําความเขาใจใหถูกตอง คือเปนการนําผล
ของการวิจัยไปใชกับการเรียนการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง แตในความเปนจริงที่ถูกตองคือ การนํา
กระบวนการวิจัยไปสูการเรียนการสอนโดยมีผูเรียนมีสวนรวมนั่นเอง
ประการสุดทาย ไมวาจะเปนการทําวิจัยหรือการเขียนบทความวิชาการ ตางก็เปนสิ่งที่ทําใหเกิด
การพัฒนาองคความรูของบุคลากรสายผูสอน หากเริ่มตนสําเร็จได 1 ผลงาน ก็จะสงผลใหเกิดผลงานใหม
ตอเนื่องไปตลอด จนกลายเปนความเคยชินและกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตการทํางานสายนี้ และผลลัพธที่
ไดคือการไดรับตําแหนงทางดานวิชาการอันแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของการเปนนักการศึกษาและ
นักวิชาการที่ดีขององคกรนั่นเอง

