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แนวทางเพื่อพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

คณะกรรมการการจัดการความรู้
คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ
ปีการศึกษา 2560
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บทนา
คณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร มหำวิทยำลัยพำยัพ มีปณิธำนที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด โดยเน้นผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ จริยธรรมและคุณธรรม เพื่อให้บัณฑิตมี
วิสัยทัศน์ มีจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ โดยมีกำรเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตร
บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร ดำเนินกำรสอนโดยคณำจำรย์ประจำ คณะบัญชี
กำรเงินและกำรธนำคำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งทำงด้ำนกำรบัญชี ด้ำนกำรเงินและกำรธนำคำร จำนวน
25 ท่ำน
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำ กำรจัดกำรศึกษำ
ตำมพันธกิจอุดมศึกษำให้มีคุณภำพระดับสูงและสอดคล้องกับพันธกิจ กำรศึกษำของสภำคริสตจักรในประเทศ
ไทย เป้ำประสงค์ที่ 1.1 หลักสูตรมีคุณภำพระดับสูงสอดคล้องตำมเกณฑ์ มำตฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ
และยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำสมรรถนะบริหำรจัดกำรเพื่อสร้ำงประสิทธิภำพ ควำมมั่นคง ยั่งยืน ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม เป้ำประสงค์ที่ 2.2 บุคลำกรมีขีดควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะตรงตำมตำแหน่งงำน
และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล กลยุทธ์ที่ 2.2.2 ส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้ที่
สำคัญของมหำวิทยำลัย อย่ำงเป็นระบบเพื่อพัฒนำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้
คณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรจัดกำรควำมรู้เนื่องจำกเป็น
เครื่องมือในกำรจัดระบบองค์ควำมรู้ที่มอี ยู่ในตัวบุคคลที่เกิดจำกประสบกำรณ์หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะบุคคล
และควำมรู้ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนมำบันทึกในรูปแบบของเอกสำร เพื่อให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้
ได้ และพัฒนำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยเฉพำะในปีกำรศึกษำ 2560 นี้ ทำงคณะบัญชี กำรเงินและกำร
ธนำคำร ได้รับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยจัดกำรควำมรู้ ของมหำวิทยำลัยพำยัพ มำให้ควำมรู้ด้ำนวิธีกำรดำเนินงำน
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ถูกต้อง สำมำรถนำไปปฏิบัติได้จริงและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ท้ำยนี้ คณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร ขอขอบคุณ คณำจำรย์ผู้ที่มีส่วนร่วมในกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทุกท่ำน ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เพื่อให้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป
อำจำรย์ อภิชำ อินสุวรรณ
คณบดี คณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร
พฤษภำคม 2561
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แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา
กำรพัฒนำ กำรจัดกำรศึกษำตำมพันธกิจอุดมศึกษำ ให้มีคุณภำพระดับสูงนั้น จำเป็นต้องมีกำรส่งเสริม
และพัฒนำอำจำรย์ในด้ำนต่ำงๆ อำทิ ด้ำนคุณวุฒิ ตำแหน่งทำงวิชำกำร กำรสอน กำรวิจัย และประสบกำรณ์
วิช ำชีพ ซึ่งกำรเสริ มสร้ ำงและพัฒ นำศักยภำพกำรผลิ ตผลงำนวิช ำกำรเพื่ อเข้ ำ สู่ ตำแหน่ งวิช ำกำรเป็ น
กระบวนกำรที่สำคัญอีกกระบวนกำรหนึ่ง เพื่อให้มีผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ดังนั้นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทำงกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย ทำให้คณำจำรย์คณะบัญชี
กำรเงินและกำรธนำคำร ได้มีกำรพัฒนำผลงำนวิชำกำร อันจะเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
ศักยภำพของอำจำรย์ อันจะทำให้กำรเรียนกำรสอนเกิดประสิทธิภ ำพสูงสุด รวมทั้งยังเป็นกำรส่งเสริม
คณำจำรย์พัฒนำตัวเอง โดยมุ่งแสวงหำควำมรู้และควำมคิดใหม่ๆ ทำงกำรศึกษำ และเป็นกำรเพิ่มโอกำสให้
คณำจำรย์คณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร สำมำรถผลิตผลงำนทำงวิชำกำร และเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ได้
ด้วยเหตุนี้คณะกรรมกำรบริหำรคณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร และทำงคณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ประจำปี 2560 ได้ร่วมกันประชุมเพื่อเลือกองค์ควำมรู้จำกอำจำรย์ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย เพื่อให้คณำจำรย์ในคณะฯ สำมำรถนำไปปฏิบัติและปรับใช้
ในกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยต่อไป
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แผนการจัดการความรู้ แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการ
จัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงำน : คณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร
ขอบเขต KM : (1) แนวทางเพื่อพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เป้ำหมำย KM (Desired State) :
1. ค้นหำหัวเรื่องงำนวิจัย
2. ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
3. ชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์ของงำนวิจัย
4. ขอบเขตงำนวิจัย
5. ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
6. วิธีดำเนินกำรวิจัย
7. เอกสำรอ้ำงอิง
8. งบประมำณ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : อำจำรย์ประจำคณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร สำมำรถเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยได้อย่ำงน้อย 1 เรื่อง
ลาดับ

1

กิจกรรม

กำรบ่งชี้ควำมรู้
1. ประชุม
คณะกรรมกำร
บริหำรคณะวิชำฯ
เพื่อเลือกหัวข้อใน
กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
- กำรเขียน
ข้อเสนอ
โครงกำรวิจัย

ระยะเวลา

20
กุมภำพันธ์
2561

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

-กรรมกำร
บริหำรคณะฯ
ส่วนร่วมใน
กำรกำหนดหัว
ข้อควำมรู้ที่
สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยที่
กำหนด

- มำกกว่ำหรือ
เท่ำกับ ร้อยละ
80 ของ
กรรมกำร
บริหำรคณะ
ทั้งหมด
- อย่ำงน้อย 1
ขอบข่ำย

งบ
ประมาณ

-

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรม
กำรจัดกำร
ควำมรู้คณะ
บัญชี
กำรเงินและ
กำรธนำคำร
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงำน : คณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร
ขอบเขต KM : (1) แนวทางเพื่อพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เป้ำหมำย KM (Desired State) :
1. ค้นหำหัวเรื่องงำนวิจัย
2. ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
3. ชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์ของงำนวิจัย
4. ขอบเขตงำนวิจัย
5. ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
6. วิธีดำเนินกำรวิจัย
7. เอกสำรอ้ำงอิง
8. งบประมำณ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : อำจำรย์ประจำคณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร สำมำรถเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยได้อย่ำงน้อย 1 เรื่อง
ลา
กิจกรรม
ดับ
2 กำรสร้ำงและแสวงหำ

ควำมรู้
- ค้นหำผู้มีควำมรู้ใน
เกี่ยวกับกำรเขียน
ข้อเสนอโครงกำรวิจัย
- คณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู้คณะ
บัญชี กำรเงินและกำร
ธนำคำร ได้เสนอ
คณำจำรย์
จำนวน 6 ท่ำน ได้แก่

ระยะเวลา

มีนำคม –
พฤษภำคม
2561

ตัวชี้วัด

2. จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อดึง
ควำมรู้จำก
ผู้เชี่ยวชำญใน
กำรเขียน
อย่ำงน้อย 3
ครั้ง

เป้าหมาย

- อย่ำงน้อย 4
คน
- อย่ำงน้อย 1
หัวข้อ

งบ
ประมาณ

-

ผู้รับผิดชอบ

คณะ
กรรมกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะบัญชี
กำรเงินและ
กำรธนำคำร
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ลา กิจกรรม
ดับ

3

4

ระยะเวลา

1. ผศ.ดร. วิริยำ
จงรักษ์สัตย์
2. ผศ.ดร. วิภำ
จงรักษ์สัตย์
3. รศ.บุษบำ อำรีย์
4. ผศ. ดร.
ธีรำลักษณ์ สัจจะวำที
5. ผศ.พิกุล พงษ์กลำง
6. อ.พำมดำ ชูวุฒยำ
กร
กำรจัดควำมรู้ให้เป็น มีนำคม
ระบบ
2561
- สรุปควำมรู้ตำม
หัวข้อจำกกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กำรประมวลและ
4 เมษำยน
กลั่นกรองควำมรู้
2561
- กรรมกำรพิจำรณำ
เอกสำรสรุปหัวข้อใน
เรื่องของเนื้อหำ ควำม
ถูกต้องและจัดทำเป็น
รูปเล่มองค์ควำมรู้

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เอกสำรสรุป
หัวข้อควำมรู้
จำกกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ได้เอกสำร
ควำมรู้ครบถ้วน
ตำมหัวข้อที่
กำหนด

เล่มองค์ควำมรู้ 1 เล่ม
กำรเขียน
ข้อเสนอ
โครงกำรวิจัย

งบ
ผู้รับผิดชอบ
ประมาณ

250

คณะกรรม
กำรจัดกำร
ควำมรู้คณะ
บัญชี กำรเงิน
และกำร
ธนำคำร
คณะกรรม
กำรจัดกำร
ควำมรู้คณะ
บัญชี กำรเงิน
และกำร
ธนำคำร
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ลาดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

5

กำรเข้ำถึงควำมรู้
- นำเล่มองค์
ควำมรู้
ประชำสัมพันธ์
ให้บุคลำกรใน
คณะฯ รับทรำบ

เมษำยน
2561

มีกำรเผยแพร่
ควำมรู้โดยแจ้ง
ทำง email
เพื่อให้
บุคลำกร
รับทรำบ

ภำยใน 1
สัปดำห์ หลังได้
เล่มควำมรู้ฉบับ
สมบูรณ์

คณะกรรม
กำรจัดกำร
ควำมรู้คณะ
บัญชี กำรเงิน
และกำร
ธนำคำร
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กำรแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภำยในคณะบัญชี
กำรเงินและกำร
ธนำคำร
กำรเรียนรู้
- อำจำรย์นำองค์
ควำมรู้ไปใช้

พฤษภำคม
2561

จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภำยใน
คณะบัญชี
กำรเงินและ
กำรธนำคำร

อย่ำงน้อย 1
ครั้ง

คณะกรรม
กำรจัดกำร
ควำมรู้คณะ
บัญชี กำรเงิน
และกำร
ธนำคำร

ปีกำรศึกษำ
2560 2561

จำนวน
อำจำรย์ที่นำ
ควำมรู้มำใช้ใน
กำรเขียน
ข้อเสนอ
โครงกำรวิจัย

มีคณำจำรย์
สำมำรถเขียน
ข้อเสนอ
โครงกำรวิจัยได้
อย่ำงน้อย 1
เรื่อง
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คณะผู้ร่วมดาเนินการ
1. ผศ.ดร. วิริยำ จงรักษ์สัตย์
2. ผศ.ดร. วิภำ จงรักษ์สัตย์
3. รศ. บุษบำ อำรีย์
4. ผศ. ดร. ธีรำลักษณ์ สัจจะวำที
5. ผศ. พิกุล พงษ์กลำง
6. อ.พำมดำ ชูวุฒยำกร

งบ
ผู้รับผิดชอบ
ประมาณ

-

คณะกรรม
กำรจัดกำร
ควำมรู้คณะ
บัญชี กำรเงิน
และกำร
ธนำคำร
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้
หัวข้อ: ค้นหาหัวเรื่องงานวิจัย
ผศ.ดร.ธีราลักษณ์

ผศ.ดร.วิภา

เริ่มจำก งำนวิจัยที่อัพเดทล่ำสุด ซึ่งเป็นวำรสำรจำกต่ำงประเทศ เพรำะส่วนใหญ่โมเดลต่ำงๆทำง
กำรเงิน จะมำจำกของต่ำงประเทศ เมื่อได้รับหัวข้อ ที่เรำสนใจหรือคำดว่ำหัวข้อที่เรำจะเก็บข้อมูลได้ใน
เมืองไทย เรำก็จะต่อยอดจำกงำนวิจัยของวำรสำรต่ำงประเทศนั้น แต่บำงครั้งอำจจะพบว่ำเรำไม่อำจจะ
ต่อยอดจำกงำนของเค้ำได้ เพรำะในประเทศของเรำไม่สำมำรถเก็บข้อมูลได้ หรืออำจจะไม่มีประโยชน์
สำหรับประเทศไทย จึงทำให้กำรหำหัวข้ออำจจะใช้เวลำนำน และหัวข้อที่เรำจะทำนั้นควรเกี่ยวเนื่อง
กับสำยวิชำที่เรำสอนเพรำะเรำจะมีควำมเชี่ยวชำญและเรำจะทำได้เร็วขึ้น
กำรหำหัวข้องำนวิจัยส่วนใหญ่ โดยกำรหำหัวข้อจะไปอ่ำนงำนวิจัย โดยทั่วๆไปที่อยู่ทำงด้ำนที่เรำถนัด
หรือที่เรำจะทำ หรือเป็นงำนวิจัยที่มีคนศึกษำมำก่อนแล้วก็จะไปดูวำ่ งำนวิจัยมีข้อเสนอแนะอะไรในของ
แต่ละคนและจะนำข้อ แนะนำเพือ่ จะได้มีคนไปทำต่อ ดังนั้นหัวข้อก็จะมำจำกตรงนี้ ดังนั้นสรุปก็คือกำร
หำข้อเสนอแนะของงำนวิจัยอื่นเพือ่ จะนำมำทำหัวข้องำนวิจัยอันใหม่ โดยจะศึกษำต่อยอดจำกงำนวิจยั
นั้น

ผศ.ดร.วิริยา

จะดูหัวข้องำนวิจัยโดยกำรไปดูงำนวิจัยของคนอื่น เพื่อที่จะเกิดไอเดียว่ำเค้ำทำเรื่องอะไรบ้ำง ทำ
ประมำณไหนทำแบบไหนหรือทำวิธีไหน เพื่อที่ว่ำถ้ำเรำสนใจหัวข้อไหนที่คล้ำยกันกันก็จะได้นำมำเป็น
แบบอย่ำง หรือบำงทีจะดูบทควำมของต่ำงประเทศ โดยดูว่ำเขำทำแบบไหนเรำก็จะนำมำทำกับ
ประเทศของเรำ ดังนั้นในกำรอ่ำนหัวข้องำนวิจัยเยอะเยอะมันจะทำให้เกิดไอเดียขึ้น และทำให้เรำมี
แนวทำงว่ำเรำจะเก็บข้อมูลแบบไหน ในขณะเดียวกันก็จะดูวตั ถุประสงค์และกรอบแนวคิดของเขำด้วย
ถ้ำเรำดูแล้วว่ำเรำทำได้เรำก็จะเลือกหัวข้อนั้นมำทำ

รศ.บุษบา

จะมำจำกควำมสนใจส่วนตัวที่ได้จำกกำรลงพื้นที่ รับทรำบปัญหำจำกกำรได้พบกลุ่มชุมชนที่พูดคุยกัน
ถึงปัญหำที่เกิดขึ้น และต้องกำรแก้ไข หรือต้องกำรองค์ควำมรู้ที่นักวิจัยมีมำแก้ไขปัญหำกัน เดมเน้น
ด้ำนกำรบัญชีเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันจะกลำยเป็นกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงศำสตร์ต่ำงๆ เข้ำด้วยกันเช่น
เรื่อง “ศึกษำควำมรู้เกีย่ วกับมำตรฐำนกำรบัญชีของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
ในเขตภำคเหนือตอนบน” ได้รับทุนวิจัยจำก มหำวิทยำลัยพำยัพ เพรำะกำลังเน้นเรื่องที่ SMES มำใหม่
และกำลังมีปัญหำกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อขอกู้เงินจำกธนำคำร เมื่อได้คุยกับผู่ที่เกี่ยวข้องทำ
ให้เข้ำใจและนำสู่ชื่อเรื่องงำนวิจัย

ผศ.พิกุล

ส่วนใหญ่มำจำกปัญหำทีเ่ กิดขึ้น เวลำไปบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน เมื่อพบปัญหำจึงโยงเข้ำกับควำมถนัด
ของตนเองในสำขำวิชำกำรบัญชี ต้องไม่เน้นงำนที่ตนเองถนัดเพียงอย่ำงเดียว เพื่อให้ได้งำนที่มี
ประโยชน์กับงำนวิจัยสูงสุด
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จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ: ค้นหาหัวเรื่องงานวิจัย สรุปความรู้ได้ดังนี้
1.เป็นเรื่องที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน
2. เป็นเรื่องที่น่ำสนใจ
3. เป็นเรื่องที่มำจำกปัญหำ
4. เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับวิชำที่สอน
5. กรณีที่ไม่มีประสบกำรณ์ควรศึกษำจำกงำนวิจัยอื่นเพื่อให้เกิดแนวทำงในกำรวิจัย
6. กรณีที่เป็นงำนวิจัยเกี่ยวกับพื่นที่ ต้องพบปะชุมชนเพื่อให้ทรำบประเด็นปัญหำที่จะสำมำรถช่วยแก้ไขให้กับชุมชน
7. หัวข้องำนวิจัยสำมำรถบูรณำกำรเชื่อมโยงกับศำสตร์อื่นๆ
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หัวข้อ: ที่มาและความสาคัญของปัญหางานวิจัย
ผศ.ดร.ธีราลักษณ์

ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ ก่อนที่จะเขียนที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ ต้องทำกำรสืบค้นก่อน
ว่ำเรื่องที่จะทำกำรเขียนนั้น อะไรคือปัญหำของงำนวิจัย และทำกำรค้นคว้ำหำข้อมูลต่ำงๆเพื่อมำ ดูว่ำ
อะไรคือปัญหำที่เกิดขึ้น โดยปัญหำนั้นอำจจะถำมจำกผู้รหู้ รือผูม้ ีประสบกำรณ์กไ็ ด้ เมื่อเรำทรำบข้อมูล
แล้วเรำก็จะกลับไปดูว่ำเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่ำงไร หรือเศรษฐกิจของชุมชนเป็นอย่ำงไร และ
แนวโน้มในอนำคตเป็นอย่ำงไร เมือ่ เป็นเช่นนั้นแล้วเรำจึงจะทำให้เรำทรำบปัญหำและเรำจึงจะเขียน
วัตถุประสงค์ได้ จำกปัญหำที่เกิดขึน้ จะทำให้เรำหำวัตถุประสงค์ได้

ผศ.ดร.วิภา

เมื่อค้นหำหัวเรื่องที่สนใจได้แล้ว ก็จะมำดูว่ำเรื่องนั้นนั้นมีปญ
ั หำอะไร และปัญหำนั้นมีคนเคยทำงำน
วิจัยหรือไม่ ถ้ำไม่มีเรำก็จะเลือก เพรำะกำรทำวิจยั เรำก็ต้องกำรเลือกที่จะตอบปัญหำเหล่ำนั้นให้ได้
หลังจำกนั้นจึงค่อยมำกำหนดชื่อเรื่องของงำนวิจัย ส่วนใหญ่ข้อมูลทีอ่ ำจำรย์วิภำเก็บจะมำจำกข้อมูล
ทุติยภูมไิ ม่ได้มีกำรเก็บจำกชุมชน

ผศ.ดร.วิริยา

ปัญหำวิจัยคือสิ่งที่จะต้องกำรหำคำตอบโดยกำรทำวิจัยซึ่งจะดูมำจำกหัวเรื่องที่เรำประมำณไว้ตั้งแต่
แรก ว่ำเรำจะทำเรื่องประมำณไหน ทำให้เรำรู้ว่ำเรำจะทำอะไร หลังจำกนั้นก็จะไปหำข้อมูลจำก
เอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรำจะทำ ว่ำเค้ำมีปัญหำอะไร จำกกำรวิจัยที่คนอื่นทำ จึงจะทำให้
เรำได้ที่มำและปัญหำกำรทำวิจยั ของเรำ

รศ.บุษบา

ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ จะมำจำก ชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์งำนวิจัย จะสอดคล้องกันและเป็น
ปัจจุบัน ที่นักวิจัยสนใจ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะนั้น บำงเรื่องสนใจเองแต่ปัจจุบันอยู่ที่แหล่งทุน
ด้วยที่ให้ควำมสนใจเน้นย้ำ และมีกำรระบุให้ผู้ขอทุนวิจัยเขียนตำมหรือหำหัวข้อวิจัยตำมธีมต่ำงๆ โดย
ระบุหัวข้อให้ แล้วสร้ำงทีมวิจัยขึ้นเพื่อสำมำรถหำข้อมูลสำหรับแก้ไขปัญหำตำมผู้ใช้ประโยชน์จำก
งำนวิจัยนั้นๆ

ผศ.พิกุล

เน้นไปที่ควำมสำคัญของปัญหำตำมชื่อหัวข้อ ว่ำเพรำะอะไรเรำจึงสนใจมำทำวิจัยในเรื่องนี้ มันมีปญ
ั หำ
อะไร และคิดว่ำเมื่อทำแล้วจะเกิดประโยชน์อย่ำงไร

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ: ที่มาและความสาคัญของปัญหางานวิจัย สรุปความรู้ได้ดังนี้
1. สืบค้นข้อมูลว่ำเรื่องที่จะทำกำรเขียนนั้นอะไรคือปัญหำ โดยทำกำรค้นคว้ำหำข้อมูลเพื่อพิจำรณำว่ำอะไร
คือปัญหำที่เกิดขึ้น โดยอำจสอบถำมผู้รู้หรือผู้มีประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับงำนวิจัยก็ได้
2. ในกำรทำวิจัยคือกำรเลือกที่จะตอบปัญหำนั้นให้ได้
3. ปัญหำที่เกิดขึ้นควรเป็นปัญหำในขณะนั้น บำงครั้งนักวิจัยอำจสนใจแต่ต้องพิจำรณำแหล่งให้ทุนด้วยว่ำจะ
สนับสนุนในขอบเขตงำนวิจัยนั้นหรือไม่
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หัวข้อ: ชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์
ผศ.ดร.ธีราลักษณ์

กำรตั้งชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์จะมำจำกกำรตั้งหัวข้อคร่ำวๆว่ำเรำจะทำมำจำกอะไร ซึ่งเอำมำจำก
ข้อมูลที่เรำไปหำมำ หลังจำกนั้นเรำก็จะตั้งวัตถุประสงค์จำกข้อมูลที่เรำได้มำ หลังจำกวัตถุประสงค์
เรำก็จะตั้งชื่อเรื่องซึ่งชื่อเรื่องจะต้องสอดคลองถึงวัตถุประสงค์ซึ่งชื่อเรื่องจะต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

ผศ.ดร.วิภา

เมื่อเรำค้นหำหัวข้อได้แล้ว และทรำบควำมสำคัญ และมีปญ
ั หำอะไร เรำก็จะเริ่มหำข้อมูลและ
บทควำมวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือหัวข้อวิจัยที่เรำสนใจ และทำกำรเก็บข้อมูลซึ่งต้องใช้เวลำนำน ซึ่ง
จะต้องนำข้อมูลมำรวบรวมและเขียนถึงวัตถุประสงค์ และวัตถุประสงค์จะเป็นไปตำมหัวข้อและหัว
เรื่องที่เรำเขียน วัตถุประสงค์จะมีส่วนสำคัญในกำรทำวิจัย เรำจะต้องสำมำรถตอบวัตถุประสงค์ ที่
เรำตั้งไว้ให้ได้ วัตถุประสงค์ต้องเป็นวัตถุประสงค์ที่เรำจะ ศึกษำอะไร เพรำะฉะนั้นหัวเรื่องก็จะมำ
จำกวัตถุประสงค์ ตรงนั้น มันจะต้องสอดคล้องกัน

ผศ.ดร.วิริยา

วัตถุประสงค์จะดูจำกหัวเรื่องที่เรำ คัดเลือกมำ และสิ่งที่เรำจะศึกษำเรำจะต้องตั้งขึ้นว่ำ เรำศึกษำ
อะไรสำหรับงำนวิจัยนี้ และเรำจะต้องคิดต่อไปว่ำถ้ำเรำตั้งแล้ว เรำทำวิจัยแล้วเรำสำมำรถเก็บ
ข้อมูลได้ไหม เพื่อที่จะให้เขียนผล ที่ได้จะต้องสอดคล้องกับงำนวิจัย ถ้ำเรำตั้งวัตถุประสงค์แล้วเรำ
ไม่สำมำรถที่จะเก็บข้อมูลให้ได้ ผลตำมวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์นั้นเรำก็อำจจะต้องมีกำร
ปรับเปลีย่ นวัตถุประสงค์ส่วนชื่อเรือ่ ง เรำจะไปตั้งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ บำงทีชื่อเรื่องก็
อำจจะมำจำกส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์

รศ.บุษบา

จะกำหนดชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกัน ตำมหัวข้อที่จะทำวิจัย โดยอ่ำนงำนที่เกี่ยวข้อง
และสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกงำนวิจัยอื่นๆ ให้น่ำสนใจและมีควำมสำมำรถดำเนินกำรทำวิจัยได้
โดยทัวไปจะมีวัตถุประสงค์ประมำณ 3-4 ข้อ

ผศ.พิกุล

ชื่อเรื่องส่วนใหญ่จะออกแบบให้เหมำะกับบริบทของงำน และเชื่อมโยงกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจำก
งำนวิจัย วัตถุประสงค์เป็นกำรกำหนดส่งที่ต้องกำรศึกษำในเรื่องที่จะทำวิจัย ต้องตอบชัดเจน และ
เฉพำเจำะจง ต้องตั้งให้สมเหตุสมผลกับเรื่องที่ทำกำรวิจัย (สอดคล้องกับเรื่องที่จะทำกำรวิจัย)

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ: ชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์ สรุปความรู้ได้ดังนี้
1. ตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เนื่องจำกเป็นปัญหำที่นักวิจัยต้องทำกำรแก้ไข
2. วัตถุประสงค์ต้องกล่ำวถึงจะศึกษำอะไร ที่ไหน เพื่อใคร
3. เมื่อทำวิจัยต้องมั่นใจว่ำจะสำมำรถเก็บข้อมูลให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ได้ เรำไม่สำมำรถทำได้ผลตำม
วัตถุประสงค์นั้นต้องมีกำรปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือวิธีดำเนินกำรวิจัย
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หัวข้อ: ขอบเขตงานวิจัย
ผศ.ดร.ธีราลักษณ์

ขอบเขตงำนวิจัยจะแบ่งเป็นสองส่วนคือขอบเขตด้ำนเนื้อหำและขอบเขตทำงด้ำนประชำกร ขอบเขตด้ำน
เนื้อหำคือ หำเนื้อเนื้อหำหรือทฤษฎีที่เรำจะต้องนำมำใช้ ดังนั้นหมำยควำมว่ำเรำต้องไปอ่ำนทฤษฎีก่อน ทฤษฎี
อะไรที่เกีย่ วข้องกับงำนวิจัยของเรำ เรำไม่ต้องทำทุกทฤษฎีเรำเลือก ทฤษฎีที่เหมำะสมกับงำนวิจัยของเรำ
สำหรับขอบเขตด้ำนประชำกร เรำจะระบุไปเลยว่ำขอบเขตประชำกรที่เลือกมำนั้น เป็นประชำกรที่อยูใ่ นเขต
อำเภออะไรตำบลอะไรจังหวัดอะไร แต่ถ้ำเรำเก็บทั้งประเทศก็ระบุไปเลยว่ำประชำกรคือทั้งประเทศ ซึ่งกำร
เก็บแบบวิธีดีก็จะเก็บโดยกำรใช้แบบสอบถำมแบบสอบถำมทำงอินเตอร์เน็ต แต่กำรจัดเก็บข้อมูลแบบในนั้น
ต้องขึ้นกับควำมเหมำะสมของ ประชำกร

ผศ.ดร.วิภา

พอได้วัตถุประสงค์หรือหัวเรื่องที่มนั สอดคล้อง กับหัวเรื่องนั้นแล้ว เรำก็จะกำหนดประชำกรกลุ่มที่เรำจะศึกษำ
ส่วนขอบเขตในเรื่องของเนื้อหำ จะกำหนดขอบเขตพื้นที่จะทำให้ สำมำรถที่จะศึกษำได้ง่ำย แคบลง และ
จะต้องตรงกับวัตถุประสงค์ที่เรำตัง้ เพื่อให้สะดวกกับงำนวิจัยที่เรำทำ ส่วนทฤษฎีที่เรำหำก็จะหำมำจำกทฤษฎี
ของงำนวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมันก็อำจจะไม่เหมือน ของเรำโดยตรง อำจจะใกล้เคียงกับงำนที่เรำศึกษำ

ผศ.ดร.วิริยา

ขอบเขตงำนวิจัยประกอบไปด้วยสองส่วนเหมือนกันก็คือขอบเขตทำงด้ำนประชำกรและขอบเขตทำงด้ำน
เนื้อหำ ขอบเขตเนื้อหำก็คือเรำจะกำหนดขอบเขต ขอบเขตของงำนวิจัยของเรำ จะให้มีขอบเขตประมำณไหน
เรื่องที่จะศึกษำจะศึกษำประมำณไหน บำงทีงำนวิจัยของเรำชื่อเรื่องมันอำจจะกว้ำงเกินไปเรำก็จะกำหนด
ขอบเขตเฉพำะที่เรำต้องกำรจะทำ ดังนั้นกำรกำหนดขอบเขตเนื้อหำเป็นกำรตีกรอบงำนวิจัยของเรำไม่ให้ กว้ำง
เกินไปหรือเยอะเกินไป กล่ำวคือเรำก็จะทำกำรตีกรอบว่ำเรำต้องกำรศึกษำเฉพำะส่วนนี้ ส่วนประชำกร ก็จะทำ
กำรเลือกจัดเก็บข้อมูลจำกกลุ่มประชำกรกลุ่มไหน ในอำเภอไหนจังหวัดอะไร ชุมชนไหนหรือประเทศไหน

รศ.บุษบา

ผศ.พิกุล

จะเขียนขอบเขตงำนวิจยั ตำมหลักกำรได้แก่
4.1 ขอบเขตเนื้อหำ จะเขียนตำมเรื่องที่ทำวิจัย
4.2 ขอบเขตประชำกรและกลุม่ ตัวอย่ำง จะคิดและวิเครำะห์ตำมงำนที่ออกแบบวิจัยไว้ว่ำจะลงพื้นที่
กับใคร ที่ไหน จำนวนเพีบงพอที่จะตอบแบบสอบถำม หรือให้ข้อมูลหรือไม่ จะกำหนดล่วงหน้ำก่อนเก็บข้อมูล
4.3 ขอบเขตระยะเวลำ ส่วนใหญ่ 12 เดือนถ้ำเป็นหัวหน้ำโครงกำร มีบำงงำนวิจัย เกินเป็น 1ปี 6
เดือน หรือบำงงำนวิจัย 8 เดือนก็มี ถ้ำเป็นนักวิจัยร่วมกับที่อื่นไม่ได้เป็นหัวหน้ำโครงกำร
เป็นกำรระบุให้ทรำบว่ำกำรวิจัยทีจ่ ะศึกษำมีควำมกว้ำงเพียงใด เนื่องจำกผู้วิจัยไม่สำมำรถทำกำรศึกษำได้
ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมของปัญหำทีท่ ำกำรวิจัยนั้น จึงต้องกำหนดขอบเขตให้แน่นอนว่ำจะครอบคลุมอะไรบ้ำง
เน้นให้ตรงกับสำขำวิชำที่เรำปฏิบตั ิ และสนใจจะทำวิจัยรวมทั้งให้ประโยชน์ต่อประชำกรหรือกลุม่ ตัวอย่ำงของ
งำนวิจัยด้วย
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จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ: ขอบเขตงานวิจัย สรุปความรู้ได้ดังนี้
ขอบเขตแบ่งเป็นสองส่วนคือ
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ เป็นกำหนดขอบเขตงำนวิจัยให้มีประมำณไหน บำงทีงำนวิจัยอำจมีชื่อเรื่องกว้ำง
เกินไป ดังนั้นจึงต้องกำหนดขอบเขตเฉพำะที่ต้องกำรศึกษำ กำรกำหนดขอบเขตด้ำนเนื้อหำเป็นกำร
ตีกรอบงำนวิจัยไม่ให้กว้ำงเกินไป
2. ขอบเขตด้ำนประชำกร จะระบุขอบเขตประชำกรที่เลือกศึกษำ
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หัวข้อ: ทบทวนวรรณกรรมและ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผศ.ดร.ธีราลักษณ์

กำรทบทวนวรรณกรรมคืออำจเนือ่ งจำกตั้งแต่ที่มำและควำมสำคัญแล้วจะดูว่ำมีงำนวิจัยไหนที่
เกี่ยวข้องกับเรำบ้ำง สเต็ปที่หนึ่งก็คือนำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นอำจมำดูว่ำเค้ำใช้ทฤษฎีอะไรบ้ำง
เดี๋ยวถ้ำดูงำนวิจัยและงำนวิจยั ว่ำเค้ำใช้ทฤษฎีอะไรบ้ำงเกี่ยวข้องกับเรำหรือเปล่ำจำกนั้น ถ้ำมี
บทควำมไหนที่น่ำสนใจให้พลิกกลับไปดูในบรรณำนุกรมของงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องเหล่ำนั้น จำกนั้นเรำ
จะเริม่ จำกจุดนั้นเพื่อที่จะหำว่ำทฤษฎีที่เรำต้องใช้นั้นจะนำมำจำกหนังสือเล่มใดหรือนำมำจำก
วำรสำรเล่มใดและก่อน และเรำจะหลีกเลี่ยงกำรอ้ำงอิงข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นใครก็ไม่รเู้ ขียน
ดังนั้นในส่วนของวรรณกรรม หนึ่งเป็นหนังสือตำรำที่ได้รับกำรตีพิมพ์จำกสำนักพิมพ์ทั้งหนังสือ
ต่ำงประเทศและหนังสือภำษำไทยแล้วแต่ก็รณีหมำยถึงแล้วแต่หัวข้อที่เรำทำ สองวำรสำรให้ดจู ำ
วำรสำรต่ำงประเทศก่อนเนื่องจำกว่ำส่วนใหญ่แล้วงำนทฤษฎีต่ำงๆ ต่ำงประเทศจะทำนำหน้ำประเทศ
เรำไปก่อนจำกนั้น จึงดูว่ำถ้ำเอกสำรจำกในประเทศไทยว่ำมีแนวคิดทฤษฎีใดที่เกี่ยวข้องกับเรำบ้ำง
โดยอ่ำนให้มำกทีส่ ุดขอบคุณที่สุดเท่ำที่จะทำได้จำกนั้นคัดเลือกเฉพำะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยของ
เรำเท่ำนั้นไม่ต้องเขียนครอบจักรวำลอย่ำเขียนทั้งหมดที่อ่ำนดังนั้นจำกสิ่งที่เรำอ่ำนทั้งหมดนั้นเรำจะ
นำมำเขียนประมำณแค่ 30% จำกส่วนที่อ่ำนมำทั้งหมดเท่ำนัส้ ำหรับกำรเขียนทบทวนวรรณกรรมเรำ
จะต้องอ่ำนจำกหนังสือวำรสำรบทควำมในวำรสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วรวบรวมจับหัวข้อมำว่ำมี
ส่วนไหนที่เหมือนกันหรืออำจเหมือนกันมำเขียนแล้วก็อ้ำงอิงรำยชื่อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดห้ำมเขียนเป็น
แต่ละคนหรือแต่ละบทควำม แต่เรำจะต้องอ่ำนแล้วรวบรวมและสรุปเนื้อหำมำส่วนที่คล้ำยกันหรือ
ส่วนที่แตกต่ำงกันของกันหรือไม่สอดคล้องกัน

ผศ.ดร.วิภา

สำหรับกำรเขียนทบทวนวรรณกรรม เรำจะต้องอ่ำนจำกหนังสือวำรสำรบทควำมในวำรสำรที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วรวบรวมจับหัวข้อมำว่ำมีส่วนไหนที่เหมือนกันหรือขำยเหมือนกันหรือขำยกันมำ
เขียนนะคะแล้วก็อ้ำงอิงรำยชื่อที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ห้ำมเขียนเป็นแต่ละคนแต่ละคนหรือแต่ละ
บทควำม แต่เรำจะต้องอ่ำนแล้วรวบรวมและสรุปเนื้อหำมำส่วนที่ขำยกันหรือส่วนที่แตกต่ำงกันของ
กันหรือไม่สอดคล้องกัน

ผศ.ดร.วิริยา

รศ.บุษบา

สำหรับหัวข้อทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอันนี้ของกำรจะทบทวนก็คือเรำจะไปค้นหำ
เอกสำรอ้ำงอิงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรำทำรวมทั้งดูว่ำมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงำนที่เรำทำอะไรบ้ำงจำก
วำรสำรทั้งในและต่ำงประเทศรวมทั้งหนังสือ โดยเฉพำะทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง เรำจะเน้นในหนังสือแล้วก็
วำรสำรว่ำในวำรสำรเค้ำใช้ทฤษฎีใด สำหรับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องขอเน้นเลยว่ำจะต้องเอำมำจำกหนังสือ
และวำรสำรเท่ำนั้น เรำจะไม่เอำมำจำกเว็บไซต์หรืออินเตอร์เน็ตเพรำะเนื่องจำกว่ำในเว็บไซต์
อินเตอร์เน็ตบำงครั้งเชื่อถือไม่ได้
จำกประสบกำรณ์ กำรทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้องได้เหมำะสมกับชื่อเรื่องงำนวิจัย และ
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วัตถุประสงค์งำนวิจัย ที่เหมำะสมได้ถูกต้อง โดยเลือกวรรณกรรมที่ดแี ละวรรณกรรมทีต่ รงกับงำนวิจัย
เท่ำนั้น โดยจำกกำรค้นคว้ำเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องกำรศึกษำและโจทย์วิจยั ที่กำหนด
ไว้ เพื่อให้ได้มีควำมรอบรู้ในเรื่องนั้นมำกขึ้น จนสำมำรถทำกำรศึกษำวิจัยในเรื่องนั้นได้อย่ำงมี
คุณภำพ เป็นหลักฐำนว่ำงำนวิจยัที่ทำมีคุณค่ำและเชื่อถือได้ในด้ำนวิชำกำร ทำให้ผู้ที่นำงำนวิจัยไปใช้
มีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพและควำมถูกต้อง

ผศ.พิกุล

วัตถุประสงคข์องกำรทบทวนวรรณกรรม เพื่อหำควำมสำคัญของปัญหำ ตรวจสอบควำมซ้ำซ้อน
ตรวจสอบบริบทของกำรศึกษำ หำช่องว่ำงทำง ควำมรู้ หำแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบแนวคิด
พื้นฐำน แนวคิดและตัวแปรที่ศึกษำ แสดงควำมรู้ ปัจจุบันที่มีอยู่ แสดงขอบเขตของควำมรู้ ศึกษำ
แบบแผนกำรวิจยและ จุดอ่อนจุดแข็งของงำนวิจัยที่ผู้อื่นทำมำแล้ว
ขั้นตอนกำรทบทวนวรรณกรรม
1. สืบค้น
2. จัดกำรเรียบเรียง
3. เขียน
สิ่งที่ควรทำ 1. บันทึกสำระ สถิติ/ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือสัมพันธ์กับงำนวิจัย
2. ทำบรรณำนกุรมระบุชื่อผู้เขียน ปีที่พิมพ์ ชื่อบทควำม/ตำรำ ชื่อวำรสำร เลขหน้ำ
ตำมหลักกำรอ้ำงอิง
3. ย่อยและสังเครำะห์วรรณกรรมนั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผู้วิจัยค้นคว้ำมำได้
กำรทบทวนวรรณกรรม เป็นกำรเขียนถึงสิ่งที่ผู้วิจัยได้มำจำกกำรศึกษำค้นคว้ำเอกสำรต่ำงๆ ทั้งทฤษฎี
และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎี หลักกำร ข้อเท็จจริงต่ำง ๆ แนวควำมคิดของผู้เชี่ยวชำญ
ตลอดจนผลงำนวิจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหำของผู้วิจัย รวมทั้งมองเห็นแนวทำงในกำรดำเนินกำร
ศึกษำร่วมไปกับผู้วิจัย โดยจัดลำดับหัวข้อหรือเนื้อเรื่องที่เขียนตำมตัวแปรที่ศึกษำ และในแต่ละหัวข้อ
เนื้อเรื่องก็จัดเรียงตำมลำดับเวลำด้วย เพื่อให้ผู้อ่ำนได้เห็นพัฒนำกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับปัญหำ

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ: ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง สรุปความรู้ได้ดังนี้
1.ค้นหำเอกสำรในเรื่องที่เกี่ยวข้องที่นักวิจัยทำกำรศึกษำ ว่ำมีทฤษฎีอะไรบ้ำงที่เกี่ยวข้อง เน้นหนังสือและ
วำรสำรซึ่งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องไม่ควรมำจำกเว็บไซต์เพรำะบำงครั้งอำจจะเชื่อถือไม่ได้
2.วัตถุประสงค์ของกำรทบทวนวรรณกรรม เพื่อให้เห็นควำมสำคัญของปัญหำ มีกำรตรวจสอบควำมซ้ำซ้อน
และหำแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
3. ถ้ำข้อมูลมำจำกหลำยแหล่งต้องรวบรวมข้อมูล และสรุปเนื้อหำมำนำเสนอส่วนที่คล้ำยกัน หรือส่วนที่
แตกต่ำงกันออกไป
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หัวข้อ: วิธีดาเนินการวิจัย
ผศ.ดร.วิภา

ผศ.ดร.วิริยา

วิธีดำเนินกำรวิจยั วิธีดำเนินกำรวิจยั จะประกอบไปด้วยสี่องค์ประกอบก็คือ
1. ประชำกร
2. เครื่องมือในกำรทำวิจัย
3. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิธีสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
ประชำกรก็คือขอบเขตข้อมูลที่เรำจะไปเก็บว่ำเรำจะเก็บข้อมูลจำกกลุ่มคนในอำเภอไหนจังหวัดไหน
แต่ถ้ำเรำไม่สำมำรถเก็บประชำกรทั้งหมดได้เนื่องจำกมีจำนวนมำกเรำก็จะต้องมีกำรกำหนดกลุ่ม
ตัวอย่ำงซึ่งกลุ่มตัวอย่ำงจะเป็นตัวแทนของประชำกรที่เรำไปเก็บ ซึง่ วิธีกำรกำหนดกลุม่ ตัวอย่ำงก็
จะต้องมีวิธีกำรโดยอำจใช้สตู รของยำมำเน่หรือของคนอื่น ซึ่งมีวิธีกำรในกำรกำหนดกลุ่มตัวอย่ำงที่
ชัดเจน
ข้อสองคือเครื่องมือในกำรวิจัย เครื่องมือในกำรวิจัยก็คือเป็นอุปกรณ์หรือสิ่งที่เรำจะเก็บรวบรวม
ข้อมูล เช่น แบบสัมภำษณ์หรือแบบสอบถำม
ข้อสำมคือวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจะเป็นกำรบอกถึงขั้นตอนในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลหรือกำรใช้
เครื่องมือวิจัยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งจะต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจนและน่ำเชื่อถือ
สำหรับหัวข้อสุดท้ำยคือสถิติที่ใช้ในกำรวิจัยจะต้องดูว่ำเรำเก็บจำกกลุ่มประชำกรหรือกลุ่มตัวอย่ำง
และเครื่องมือที่เรำใช้นั้นเป็นแบบไหนเป็นแบบสอบถำมหรือแบบสัมภำษณ์ สำหรับแบบสอบถำมก็
ต้องดูข้อคำถำมว่ำเป็นลักษณะแบบไหนจึงจะเลือกวิธีกำรใช้สถิตไิ ด้

ผศ.ดร.ธีราลักษณ์

วิธีกำรดำเนินกำรวิจัยแบ่งเป็นหัวข้อต่อไปนี้คือข้อที่หนึ่งประชำกรและกลุม่ ตัวอย่ำงข้อที่สองขนำด
ของกลุ่มตัวอย่ำงพอดีสำมเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยข้อที่สี่วิธีกำรเก็บข้อมูลพอดีหำกวิธีกำรวิเครำะห์
ข้อมูลและสถิติและสถิติที่ใช้ซึ่งจะแยกเป็นสถิติ แล้วจำกนั้นจะเป็นสถำนที่ที่ใช้ในกำรทำวิจัยและ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรวิจัย
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัยนั้นประชำกรหรือตัวอย่ำงขึ้นอยู่กับว่ำหนึ่งประชำกรเป็นประชำกรขนำดใหญ่
หรือขนำดเล็กถ้ำประชำกรเป็นขนำดเล็กให้เก็บทั้งประชำกรต้องทดสอบสมมุติฐำนเอำผลที่ได้ไปทำ
ได้เลย
แต่ถ้ำประชำกรมีขนำดใหญ่ไม่สำมำรถเก็บกลุ่มประชำกรได้ทั้งหมดกล่ำวคือมีเกินกว่ำ 30 ขึ้นไปไป
ควรจะทำเป็นกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกรและกลุม่ ตัวอย่ำงประชำกรอำจจะเป็นคนหรือว่ำอำจจะเป็นบริษัทหรืออำจจะเป็นอะไรก็ได้
ที่เรำต้องกำรศึกษำดังนั้นประชำกรไม่ได้แปลว่ำคนเพียงอย่ำงเดียวทีส่ ่งรูปประชำกรเยอะปุ๊บเรำไม่
สำมำรถเก็บได้หมดอย่ำง เช่นเรำจะเก็บข้อมูลในตลำดหลักทรัพย์ทงั้ หมดซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนอยู่
500 กว่ำบริษัทอ่ะถ้ำเรำมีงบประมำณพอเรำมีเงินพอรู้จักเก็บได้แต่เนื่องจำกเวลำไม่พองบประมำณ
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ไม่มดี ังนั้นจึงต้องเลือกวิธีกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงได้หลำยวิธี
เครื่องมือกำรวิจัยโดยปกติแล้วแบ่งเป็นสองลักษณะหนึ่งถ้ำทำวิจัยโดยกำรเก็บข้อมูลจำกประชำกร
โดยตรงจะใช้แบบสอบถำมหรือแบบสัมภำษณ์เป็นเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูลแต่ถ้ำเก็บข้อมูลจำก
เซ็นทรัลรี่ดำต้ำหรือข้อมูลทุติยภูมนิ ั้นเรำจะใช้แบบบันทึกในกำรเก็บข้อมูลทั้งนี้งำนวิจัยส่วนใหญ่ทำง
บัญชีกับกำรเงินถ้ำเกี่ยวข้องกับตลำดหลักทรัพย์หรือบริษัทต่ำงๆมักจะเป็นสกินเตอรีด่ ำต้ำดังนั้น
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยของเรำก็จะเป็นแบบบันทึกข้อมูล
วิธีกำรเก็บข้อมูลวิธีกำรเก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับว่ำเรำดีไซน์ว่ำเรำจะใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลแบบไหนซึ่ง
แบ่งเป็นสองอย่ำงคือหนึ่งกำรเก็บข้อมูลโดยอำศัยควำมน่ำจะเป็นสองกำรเก็บข้อมูลโดยไม่อำศัยควำม
น่ำจะเป็นซึ่งจะมีวิธีเก็บย่อยลงไปอีกทั้งนี้ขอให้นักวิจัยไปเลือกเองว่ำแบบไหนเหมำะสมและเกีย่ วข้อง
กับตัวเองที่สุด
สำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติโดยปกติแล้วจะแยกเป็นสองอย่ำงคือสถิติเชิงพรรณนำ
หนึ่งสถิติเชิงพรรณนำเป็นข้อมูลกำรนำเสนอข้อมูลเกีย่ วกับค่ำเฉลี่ยค่ำสูงสุดค่ำต่ำสุดส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนของข้อมูลทั่วไปที่เรำเก็บมำหรือควำมถี่ก็แล้วแต่หรือร้อยละก็แล้วแต่
ส่วนสถิตเิ ชิงอนุมำนนั้นจะใช้เฉพำะกรณีเรำเก็บกลุ่มตัวอย่ำงแต่ถ้ำเรำเก็บข้อมูลจำกจำนวนประชำกร
ไม่ต้องใช้สถิติเชิงอนุมำนจบไปตั้งแต่สถิตเิ ชิงพรรนำแล้ว
ผศ.พิกุล

วิธีดาเนินงานวิจัย
เป็นกำรให้รำยละเอียดเกีย่ วกับขั้นตอนในกำรดำเนินกำรวิจัยว่ำแต่ละขั้นตอนจำทำอย่ำงไร ที่
ประกอบด้วย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชำกรที่จะศึกษำ ระบุให้ชัดเจนว่ำใครคือประชำกรทีต่ ้องกำรศึกษำ และ
กำหนดคุณลักษณะของประชำกรที่จะศึกษำให้ชัดเจน เช่น เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส
ศำสนำ เขตที่อยู่อำศัย บำงครั้งประชำกรที่ต้องกำรศึกษำอำจไม่ใช่ปัจเจกบุคคลก็ได้ เช่น
อำจเป็นครัวเรือน หมู่บ้ำน อำเภอ จังหวัด ฯลฯ ก็ได้
วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง ควรอธิบำยว่ำจะใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบใด ขนำดตัวอย่ำงมี
จำนวนเท่ำใด จะเก็บข้อมูลจำกทีไ่ หน และจะเข้ำถึงกลุ่มตัวอย่ำงได้อย่ำงไร
2. เครื่องมือวิจัย
กรณีที่เก็บข้อมูลจำกแหล่งปฐมภูมินั้น สำมำรถเลือกเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยได้อย่ำง
มำกมำย เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถำม แบบสัมภำษณ์ แบบทดลอง และแบบสังเกต
เป็นต้น ซึ่งกำรจะเลือกใช้เครื่องมือในกำรวิจัยชนิดใด ตัวอย่ำงเครื่องมือในวิจัยชนิดใดนั้น
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ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของเรื่องที่วิจัยเป็นเรื่องที่วิจัยว่ำเป็นเรื่องเกีย่ งกับอะไรและต้อง
ต้องกำรข้อมูลชนิดใด ตัวอย่ำงเครือ่ งมือวิจัย
1. แบบทดสอบ มักอยู่ในรูปของคำถำม ซึ่งอำจให้เขียนตอบ
2. แบบสอบถำม เป็นชุดคำถำมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยให้ผู้ตอบตอบคำถำม
ที่กำหนดแนวทำงไว้ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับควำมคิดเห็น ควำมเชื่อ ควำมรู้สึก ทัศนคติ
ข้อเท็จจริง เป็นต้น แบบสอบถำมเหมำะกับกำรใช้รวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มประชำกรจำนวน
มำก
3. แบบสัมภำษณ์ มำจำกกำรสัมภำษณ์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่มี
กำรสอบถำมทำงวำจำเป็นหลัก คือกำรสนทนำเชิงถำมตอบ มักจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้ำงเร็วและถูกต้อง ควำมสำเร็จของกำรได้ข้อมูลที่เชื่อถือและบรรลุตำมจุดมุ่งหมำยขึ้นอยู่กับผู้
สัมภำษณ์เป็นสำคัญ
4. แบบทดลอง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรทดลองซึ่ง
จะต้องมีกำรสร้ำงสถำนกำรณ์ขึ้นมำ หรือควบคุมตัวแปรบำงอย่ำงแล้วทำกำรทดลองเพื่อ
ศึกษำตัวแปรที่ต้องกำรศึกษำ
5. แบบตรวจเช็ครำยกำร
3. การรวบรวมข้อมูล
ระบุว่ำจะใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลอย่ำงไร มีกำรใช้เครื่องมือและทดสอบเครื่องมือ
อย่ำงไร เช่น จะใช้วิธีกำรส่งแบบสอบถำมทำงไปรษณีย์ กำรสัมภำษณ์แบบมีแบบสอบถำม
กำรสังเกต หรือกำรสนทนำกลุม่ เป็นต้น
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ข้อมูล ระบุกำรประมวลผลข้อมูลจะทำอย่ำงไร จะใช้เครื่องมืออะไร
ในกำรประมวลผลข้อมูล และในกำรวิเครำะห์ข้อมูลหรือกำรทดสอบสมมติฐำนจะทำ
อย่ำงไร จะใช้สถิติอะไรบ้ำงในกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อให้สำมำรถตอบคำถำมของกำรวิจัย
ที่ต้องกำรได้
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จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ: วิธีดาเนินการวิจัย สรุปความรู้ได้ดังนี้
วิธีดำเนินงำนวิจัยเป็นกำรให้รำยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในกำรดำเนินกำรวิจัยว่ำแต่ละขั้นตอนจะ
ทำอย่ำงไร ซึ่ง ประกอบด้วย
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกรที่จะศึกษำ ระบุให้ชัดเจนว่ำใครคือประชำกรที่ต้องกำรศึกษำ และกำหนดคุณลักษณะ
ของประชำกรที่จะศึกษำให้ชัดเจน
2. เครื่องมือในกำรทำวิจัย
ผู้วิจัยควรเลือกเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยให้เหมำะสมกับวิธีรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีหลำยวิธี เช่น
แบบทดสอบ แบบสอบถำม แบบสัมภำษณ์ แบบทดลอง และแบบสังเกต เป็นต้น
3. วิธีกำรรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยควรระบุว่ำจะใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลแบบใดที่จะทำให้ได้ข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด เช่น จะใช้วิธีกำรส่ง
แบบสอบถำมทำงไปรษณีย์ กำรสัมภำษณ์แบบมีแบบสอบถำม กำรสังเกต หรือกำรสนทนำกลุ่ม เป็นต้น
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผู้วิจัยควรระบุว่ำจะใช้โปรแกรมทำงสถิติอะไรในกำรประมวลผลข้อมูลและในกำรวิเครำะห์ข้อมูลหรือ
กำรทดสอบสมมติฐำน จะใช้สถิติอะไรบ้ำงในกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อให้สำมำรถตอบคำถำมของกำรวิจัย
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หัวข้อ: เอกสารอ้างอิง
ผศ.ดร.ธีราลักษณ์

เอกสำรอ้ำงอิงหรือบรรณำนุกรมในตอนที่เรำเขียนตั้งแต่ตอนต้นตั้งแต่บทนำทบทวนวรรณกรรมมันก็จะมีคน
อ้ำงอิง เรำก็ต้องไปอ้ำงอิงงำนของคนต่ำงๆอยู่แล้วดังนั้นวิธีอ้ำงอิงเรำก็ต้องอ้ำงอิงไว้ตลอดเวลำอย่ำเก็บมำคิดที
หลังเพรำะว่ำมันจะลืมว่ำแหล่งที่มำของข้อมูลเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็กำรเขียนก็เขียนตำมแบบฟอร์มของ
หน่วยงำนที่เรำไปขอทุน

ผศ.ดร.วิภา

บรรณำนุกรมจะเขียนแบบไหนก็สว่ นใหญ่จะขึ้นอยู่กัวันนั้นที่เรำไปขอลงแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ตำมแบบของเอพีเอ
เวอร์ชั่นหก ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือเรำต้องเขียนให้ตรงตำมแบบเขียนเรียงตำมตัวอักษรภำษำไทยขึ้นก่อนแล้วก็
ภำษำอังกฤษตำมหลัง

ผศ.ดร.วิริยา

เหมือนกับอำจำรย์หลำยหลำยท่ำนที่พูดก่อนหน้ำนี้ แต่ที่อยำกจะขอย้ำก็คืออะไรก็ตำมที่เรำอ้ำงในโครงร่ำงวิจัย
ทุกอย่ำงจะต้องมีในเอกสำรอ้ำงอิง นี่คือเรื่องสำคัญอันนั้นขอย้ำว่ำอันนี้ต้องมีกำรเช็คให้ละเอียดก่อนส่งโครง
ร่ำงเพื่อขอทุนวิจัยว่ำทุกอย่ำงที่เรำอ้ำงในเนื้อหำของโครงร่ำง จะต้องปรำกฏอยู่ในเอกสำรอ้ำงอิง เอกสำร
จะต้องค่อนข้ำงอัปเดตคือบำงทีถ้ำเกิน 10 ปีขึ้นไป มันอำจจะล้ำสมัยเกินไป แต่ก็มันก็แล้วแต่แล้วแต่หัวข้อ
แล้วแต่เรื่องเหมือนกัน แต่บำงเรื่องก็คือถึงแม้จะ 10 ปีที่ผ่ำนมำก็ยังใช้ได้อยู่

รศ.บุษบา

เอกสำรอ้ำงอิงนั้น โดยทั่วไปก็จะต้องกล่ำวถึงงำนที่เรำนำของแต่ละท่ำนมำเขียนในบทนำหรืองำนวิจัยของเรำ
อำจจะเป็นบทควำมทฤษฎีหรือวำรสำรหรืออื่นๆรวมทั้งก็จะมีทั้งภำษำไทยภำษำอังกฤษแล้วก็อำจจะมีมำจำก
เว็บไซต์ในปัจจุบันเรำก็สำมำรถหำข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ซึ่งน่ำเชื่อถือน่ำนักผู้เขียนงำนวิจัยก็ต้องตรวจสอบ
แหล่งที่มำของข้อมูลเหล่ำนั้นด้วยก่อนที่จะนำมำอ้ำงอิงนี้ในกำรเรียงลำดับเอกสำรอ้ำงอิงนั้นเรำก็จะเรียงเป็น
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ

ผศ.พิกุล

ส่วนของเอกสำรอ้ำงอิงก็จะเป็นตอนสุดท้ำยของโครงร่ำงกำรวิจัยจะต้องมีเอกสำรอ้ำงอิงหรือรำยกำรอ้ำงอิงซึ่ง
อำจจะได้แก่รำยกำรเกี่ยวกับหนังสือต่ำงๆนะแล้วก็พวกวำรสำรสิ่งพิมพ์ซึ่งวิธีกำรเขียนส่วนใหญ่ก็จะอ้ำงอิงตำม
ระบบเอพีเอตำมที่อำจำรย์แต่ละท่ำนได้กล่ำวไปในเบื้องต้นเมื่อกี้ในส่วนของแบบฟอร์มว่ำก็จะต้องขึ้นอยู่กับ
แหล่งทุนวิจัยต่ำงๆด้วยเพรำะว่ำอำบบำงทีอำจจะใช้ระบบกำรอ้ำงอิงที่เคแตกต่ำงกันอำในส่วนของกำรอ้ำงอิง
นอกจำกจะมำจำกหนังสือวำรสำรแล้วอำจจะมีกำรอ้ำงอิงจำกกำรสัมภำษณ์บคุ คลก็อำจจะต้องมีกำรเพิ่มเติม
ตรงนี้ด้วย
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จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ: เอกสารอ้างอิง สรุปความรู้ได้ดังนี้
1. เอกสำรอ้ำงอิงก็จะเป็นตอนสุดท้ำยของโครงร่ำงกำรวิจัย
2. กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงหรือบรรณำนุกรมต้องเขียนให้ตรงตำมแบบอ้ำงอิงระบบเอพีเอ เวอร์ชั่นล่ำสุด
คือเวอร์ชั่น 6 โดยเรียงตำมตัวอักษร ก-ฮ A-Z โดยอ้ำงอิงเอกสำรภำษำไทยขึ้นก่อนแล้วก็ตำมด้วย
ภำษำอังกฤษ
3. เอกสำรที่เรำกล่ำวอ้ำงในโครงร่ำงวิจัยทุกชิ้น จะต้องปรำกฎที่มำของแหล่งข้อมูลในเอกสำรอ้ำงอิง
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หัวข้อ: งบประมาณ
ผศ.ดร.ธีราลักษณ์

เรื่องงบประมำณที่จะขอได้นั้นขึ้นอยู่กับหน่วยงำนที่เรำไปขอ อย่ำงของมหำวิทยำลัย
พำยัพจะให้หน่วยงำนจะให้ไม่เกิน 100,000 บำทต่อหนึ่งวิจัยแต่ถ้ำเรำส่งช้ำ เช่น ส่งปลำย
เทอมงำนวิจัยก็จะหมดไปอำจจะทำให้คนที่ส่งปลำยปีกำรศึกษำลำบำกจะไม่ได้
งบประมำณตำมที่ต้องกำร

ผศ.ดร.วิภา

เรื่องงบประมำณจะขึ้นอยู่กับหน่วยงำนที่ให้เป็นของมหำลัยก็ขึ้นอยูก่ ับว่ำในช่วงนี้มีกำร
วิจัยของคณะมำกหรือน้อยประมำณที่ถูกจัดสรรปันส่วน ถ้ำมีงำนวิจยั หลำยงำน จะได้
งบประมำณไม่ถึง 100,000 บำท

ผศ.ดร.วิริยา

ขอเพิ่มเติมว่ำในงบประมำณจะรวมถึงค่ำวิเครำะห์ข้อมูล ถ้ำพิมพ์รำยงำนฉบับสมบูรณ์แล้ว
ก็จะรวมถึงค่ำตอบแทนของผู้เชี่ยวชำญในกำรตรวจเครื่องมือวิจัยด้วย

รศ.บุษบา

ในนกำรทำงบประมำณอำจจะยกกรณีของกำรขอทุนภำยนอกเป็นทุนสกวเชิงพื้นที่เวลำ
เรำจะเสนองบประมำณอำเรำก็จำใช้ตำมแบบฟอร์มของมหำวิลยั พำยัพนำเสนอไปก่อนแต่
พอเรำได้รับทุนทำงสกว.นั้นจะส่งเอกสำรงบประมำณตำมรูปแบบของทำงผู้ให้ทุนมำให้
แล้วก็ระบุจำนวนเงินมำให้เรียบร้อยเพื่อให้ตำมแบบฟอร์มของแหล่งให้ทุนนอกจำกนั้น
แล้ว

ผศ.พิกุล

งบประมำณก็จะแบ่งเป็นแล้วแต่วำ่ ถ้ำผู้ให้ทุนวิจัยจะให้เรำแบ่งเป็นกีห่ มวดแต่ส่วนใหญ่ถ้ำ
ของมหำลัยพำยัพเรำจะแบ่งเป็นสำมหมวดซึ่งบำงทีก็อำจจะมีแปดหมวดก็จะประกอบด้วย
หนึ่งเงินเดือนแล้วก็ค่ำตอบแทนของนักวิจัยแล้วก็อำจจะมีเรื่องของใครจ่ำยสำหรับลง
สนำมใครจ่ำยสำนักงำนค่ำครุภัณฑ์แล้วก็มีเรื่องของกำรประมวลผลข้อมูลค่ำพิมพ์รำยงำน
หรืออำจจะมีกรณีที่เรำทำโครงกำรด้วยกำรที่จะคืนควำมรูส้ ู่ชุมชนก็จะมีเรื่องของกำรจัด
ประชุมเชิงวิชำกำรด้วยนะคะหรือว่ำถ้ำในส่วนของกำรที่มีแบบสอบถำมก็อำจจะมีเรื่อง
ของค่ำจัดส่งเอกสำรหรือแบบสอบถำมทำงไปรษณีย์ด้วย

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ: งบประมาณ สรุปความรู้ได้ดังนี้
จำนวนเงินงบประมำณที่จะขอได้นั้นขึ้นอยู่กับหน่วยงำนที่เรำไปขอทุนวิจัย สำหรับมหำวิทยำลัยพำยัพ
ส่วนใหญ่จะให้ไม่เกิน 100,000 บำทต่อหนึ่งงำนวิจัย
กรณีของกำรขอทุนวิจัยจำกภำยนอก เช่น ทุน สกว เชิงพื้นที่เวลำ เรำก็จะใช้ตำมแบบฟอร์มของ
มหำวิทยำลัยพำยัพนำเสนอไปก่อน แต่พอเรำได้รับทุนทำง สกว.นั้นจะส่งเอกสำรงบประมำณตำมรูปแบบของ
ทำงผู้ให้ทุนมำให้แล้วก็ระบุจำนวนเงินมำให้เรียบร้อย
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สรุปความรู้ แนวทางเพื่อพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เนื่องจำกงำนวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำควำมรู้ทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ในคณะบัญชี กำรเงิน
และกำรธนำคำร
ดังนั้น กำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกำรขอทุนวิจัยและเป็น
ขั้นตอนพื้นฐำนของกำรทำวิจัยในกำรกำหนดขอบเขตและออกแบบงำนวิจัย
คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ คณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำรได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของ
กำรพัฒนำกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย จึงได้มีกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ระหว่ำงคณำจำรย์ที่มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในกำรทำวิจัยเพื่อพัฒนำแนวทำงกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย ซึ่งสำมำรถสรุปวิธีกำรเขียน
ข้อเสนอโครงกำรวิจัยได้ดังนี้
กำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยประกอบด้วย 8 หัวข้อหลัก
1. ค้นหำหัวเรื่องงำนวิจัย
2. ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
3. ชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์ของงำนวิจัย
4. ขอบเขตงำนวิจัย
5. ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
6. วิธีดำเนินกำรวิจัย
7. เอกสำรอ้ำงอิง
8. งบประมำณ
โดยมีรำยละเอียดของแต่ละหัวข้อดังนี้
หัวข้อค้นหำหัวเรื่อง ควรเป็นเรื่องที่น่ำสนใจและทันสมัย มีที่มำจำกปัญหำ โดยเฉพำะงำนวิจัยที่
เกี่ยวกับชุมชน ผู้วิจัยต้องพบปะชุมชนเพื่อให้ทรำบประเด็นปัญหำของชุมชน กรณีที่ไม่มีประสบกำรณ์ควร
ศึกษำจำกงำนวิจัยของคนอื่นเพื่อให้เกิดแนวทำงในกำรวิจัย
หัวข้องำนวิจัยสำมำรถบูรณำกำรเชื่อมโยงกับ
ศำสตร์อื่นๆได้
หัวข้อที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ ควรสืบค้นข้อมูลว่ำเรื่องที่จะทำกำรวิจัยนั้นอะไรคือปัญหำ โดย
ทำกำรค้นคว้ำหำข้อมูลเพื่อพิจำรณำว่ำอะไรคือปัญหำที่เกิดขึ้น โดยอำจสอบถำมผู้รู้หรือผู้มีประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับงำนวิจัยก็ได้
ผลของกำรวิจัยจะต้องสำมำรถตอบหรือแก้ปัญหำนั้นได้ บำงครั้งนักแต่ต้อง
พิจำรณำแหล่งให้ทุนด้วยว่ำสนับสนุนงำนวิจัยในหัวข้อใด
หัวข้อชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์ของงำนวิจัย ควรตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เนื่องจำก
เป็นปัญหำที่นักวิจัยต้องทำกำรแก้ไข โดยวัตถุประสงค์ต้องกล่ำวถึงว่ำจะศึกษำอะไร ที่ไหน เพื่อใคร
หัวข้อขอบเขตงำนวิจัย แบ่งเป็นสองส่วนคือ (1) ขอบเขตด้ำนเนื้อหำและ (2) ขอบเขตด้ำนประชำกร
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ เป็นกำรตีกรอบงำนวิจัยไม่ให้กว้ำงเกินไป บำงทีงำนวิจัยอำจมีชื่อเรื่องกว้ำงเกินไป ดังนั้น
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จึงต้องกำหนดขอบเขตเฉพำะพื้นทีท่ ตี่ ้องกำรศึกษำ
ส่วนขอบเขตด้ำนประชำกร เป็นกำรระบุขอบเขต
ประชำกรที่เลือกศึกษำ
หัวข้อทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของกำรทบทวนวรรณกรรมคือเพื่อให้
เห็นควำมสำคัญของปัญหำ และหำทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เป็นกำรค้นหำเอกสำรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
งำนวิจัยว่ำมีทฤษฎีอะไรบ้ำงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเน้นทฤษฎีในหนังสือและวำรสำร ไม่ควรมำจำกเว็บไซต์เพรำะ
บำงครั้งเชื่อถือไม่ได้ เนื่องจำกข้อมูลมำจำกหลำยแหล่ง ในกำรเขียนหัวข้อนี้ ผู้วิจัยจะต้องสรุปเนื้อหำส่วนที่
คล้ำยกัน หรือส่วนที่แตกต่ำงกันมำนำเสนอในแต่ละประเด็น
หัวข้อวิธีดำเนินกำรวิจยั วิธีดำเนินงำนวิจัยเป็นกำรให้รำยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในกำรดำเนินกำร
วิจัยว่ำแต่ละขั้นตอนจะทำอย่ำงไร ซึ่งประกอบด้วย (1) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง (2) เครื่องมือในกำรทำ
วิจัย (3) วิธีกำรรวบรวมข้อมูล และ (4) กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ประเด็นประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ผู้วิจัยจะต้องกำหนดคุณลักษณะของประชำกรที่จะศึกษำให้ชัดเจน ประเด็นเครื่องมือในกำรทำวิจัย ผู้วิจัยควร
เลือกเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยให้เหมำะสมกับวิธีรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีหลำยวิธี เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถำม
แบบสัมภำษณ์ แบบทดลอง และแบบสังเกต เป็นต้น ประเด็นวิธีกำรรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยควรระบุว่ำจะใช้
วิธีกำรเก็บข้อมูลแบบใดที่จะทำให้ได้ข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด ประเด็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ผู้วิจัยควร
ระบุว่ำจะใช้โปรแกรมทำงสถิติอะไรในกำรประมวลผลข้อมูลและในกำรวิเครำะห์ข้อมูลหรือกำรทดสอบ
สมมติฐำน จะใช้สถิติอะไรบ้ำงในกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อให้สำมำรถตอบคำถำมของกำรวิจัย
หัวข้ อเอกสำรอ้ ำงอิง เป็ นตอนสุดท้ ำยของข้ อเสนอโครงกำรวิจัย เอกสำรที่เรำกล่ำวอ้ำงในข้ อเสนอ
โครงกำรวิจัยทุกชิ้น จะต้องปรำกฎที่มำของแหล่งข้อมูลในเอกสำรอ้ำงอิง
กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงหรือ
บรรณำนุกรมต้องเขียนให้ตรงตำมแบบอ้ำงอิงของระบบเอพีเอ เวอร์ชั่นล่ำสุดคือเวอร์ชั่น 6 โดยเรียงตำม
ตัวอักษร ก-ฮ A-Z โดยอ้ำงอิงเอกสำรภำษำไทยขึ้นก่อนแล้วก็ตำมด้วยภำษำอังกฤษ
หัวข้องบประมำณ จำนวนเงินงบประมำณที่จะขอได้นั้นขึ้นอยู่กับหน่วยงำนที่เรำไปขอทุนวิจัย สำหรับ
มหำวิทยำลัยพำยัพ ส่วนใหญ่จะให้ไม่เกิน 100,000 บำทต่อหนึ่งงำนวิจัย ส่วนกำรขอทุนภำยนอกเช่น ทุน
สกว เชิงพื้นที่ เวลำเรำจะของบประมำณ เรำก็จะใช้ตำมแบบฟอร์มของมหำวิลัยพำยัพนำเสนอไปก่อน แต่พอ
เรำได้รับทุนทำง
สกว.นั้นจะส่งเอกสำรงบประมำณตำมรูปแบบของทำงผู้ให้ทุนซึ่งจะระบุจำนวนเงินมำให้
เรียบร้อย

