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การวิจัยถือเป็นกิจกรรมพัฒนาปัญญาเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่มนุษย์เพ่ือน าไปปรับปรุง
และพัฒนาวิถีการด ารงชีวิตทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมให้ดีขึ้น ทั้งยังใช้ในการปรับตัว
เองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง การวิจัยช่วยให้เกิดวิทยาการใหม่ ๆ เพ่ิมพูนมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติรวมถึงสามารถใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งงานวิจัยยังเป็นภาระหน้าที่อีกประการหนึ่ง
ของอาจารย์  คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์นั้นมีนักวิจัยทั้งที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ นักวิจัยรุ่นใหม่ และผู้ที่ยัง
ไม่มีประสบการณ์ในการท าวิจัย  การแลกเปลี่ยนเรีนรู้เพ่ือให้เกิดความรู้และเห็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัย
ให้มีคุณภาพท่ีจะได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยนั้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่ง 

คณะกรรมการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์หวังว่าองค์ความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้จะเป็นประโยชน์ในพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของอาจารย์นักวิจัย มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัย และการขอต าแหน่งทางวิชาการของนักวิจัยและคณาจารย์ต่อไป    
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เมษายน 2564 

 

  



ค 

 

สรุปองคค์วามรู้ที่ได ้

การวิจัย มีเป้าหมายเพ่ือ ค้นหาค าตอบที่เป็นความจริง (truth) ต้องการผลิตความรู้ใหม่ ที่ถูกต้อง และ
เชื่อถือได้ ดังนั้น ในการท าวิจัย นักวิจัยจ าเป็นต้องหามาตรการในการป้องกันหรือลดค่าความเท็จ อันอาจจะ
เกิดขึ้นจากการท าวิจัย ให้เหลือน้อยที่สุดเพ่ือที่ผลการวิจัยจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งถือว่าเป็น
เป้าหมายส าคัญของการวิจัย 

ขั้นตอนการท าวิจัยเพื่อให้เกิดคุณภาพ  

ขั้นที่ 1 การก าหนดปัญหา การวิจัยที่ดีควรจะเริ่มต้นด้วยปัญหา หรือค าถามเสมอ เพราะการก าหนด
ค าถามของการวิจัย เป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนการวิจัย ในขั้นต่อ ๆ ไป 

ขั้นที่ 2 การตั้งสมมติฐาน เป็นการคาดการณ์ หรือท านายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้น
ไปหรืออีกนัยหนึ่งเป็นการคาดการณ์ ถึงค าตอบที่เป็นไปได้ ของปัญหาการวิจัย ที่ได้ก าหนดไว้ 

ขั้นที่ 3 การพิสูจน์สมมติฐาน โดยการไปเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยรูปแบบการวิจัย (design) และ
ระเบียบวิธีวิจัย (methodology) ที่เหมาะสม จากนั้นจึงน าข้อมูลที่รวบรวมได้ มาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทาง
สถิติที่เหมาะสม 

ขั้นที่ 4 การสรุปผล  ถ้าข้อสรุปนั้น สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ก็ได้สมมติฐานใหม่ แต่ถ้าขัดแย้ง
กัน ก็อาจจ าเป็นต้องเปลี่ยนสมมุติฐานที่ตั้งไว้เดิม 
 

ลักษณะท่ีดีของงานวิจัย 

1. หัวข้อวิจัย (ชื่อเรื่องวิจัย)  ต้องมีความชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือ ชี้ถึงขอบข่ายของปัญหาที่
วิจัย  ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟีอย ไม่เขียนในรูปค าถาม ไม่เขียนในรูปค าสรุปของการวิจัย และไม่ใช้ตัวย่อ 

2. ภูมิหลังหรือความเป็นมา  กล่าวถึงปัญหาชัดเจนท าให้ผู้อ่านทราบเจตนาในการวิจัย เหตุผลในการวิจัย
ชัดเจนและเป็นเหตุผลที่ส าคัญ มีรากฐานทางทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้ภาษาชัดเจน และมี
กรอบความคิดของตนเอง  

3. จุดมุ่งหมายของการวิจัย ต้องระบุจุดมุ่งหมายของการวิจัยทีชัดเจนและครอบคลุม 
4. ขอบเขตการวิจัย  การก าหนดขอบเขตของปัญหาการวิจัยต้องชัดเจน มีการระบุเกี่ยวกับประชากร 

กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร ฯ  
5. นิยามศัพท์เฉพาะ  ให้นิยามตัวแปรและค าศัพท์เฉพาะที่จ าเป็นเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ตรงกัน 
6. ความส าคัญของการวิจัย  เขียนความส าคัญของการวิจัยไว้ชัดเจน ความส าคัญของการวิจัยที่รุบุไว้อยู่

ในขอบเขตของการวิจัยเรื่องนั้น ๆ 
7. การออกแบบวิจัย  ต้องออกแบบอย่างรัดกุม เลือกตัวแปรเหมาะสม สามารถอธิบายได้ว่าท าไมจึง

เลือกศึกษาตัวแปรเหล่านั้น 
8. สมมุติฐานในการวิจัย (ถ้ามี) ต้องระบุอย่างชัดเจน และตอบสนองจุดมุ่งหมายของการวิจัย และสร้าง

จากหลักของเหตุผล มีรากฐานมาจากทฤษฏี แนวคิดที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาอย่างดี และจากผลวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  



ง 
 

9. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  คัดสรรเรื่องท่ีเกี่ยวข้องตรงกับเรื่องวิจัยน าเสนออย่างเพียงพอ เรื่องไม่
เกี่ยวข้องก็ไม่น ามากล่าว มีการเรียงล าดับการเสนอหัวข้อเรื่องอย่างเหมาะสม ใช้ภาษาเขียนที่เข้าใจ
ง่าย เชื่อมโยงกันไปตามล าดับโดยตลอด 

10. วิธีการด าเนินการ  ก าหนดให้เหมาะสมและรอบครอบรัดกุม อธิบายวิธีการด าเนินการอย่างละเอียด
ชัดเจนเป็นไปตามล าดับที่เหมาะสม กล่าวถึงประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่าง
ระเอียดชัดเจน ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรมวข้อมูลเป็นมาตรฐานมีความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นสูง 
อธิบายถึงวิธการสร้างเครืองมืออย่างชัดเจน  

11. การวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล  ท าอย่างระมัดระวังมีการตรวจทานไม่ให้ผิดพลาด วิเคราะห์ด้วย
วิธีการทางสถิติที่เหมาะสม ถูกต้อง แปลผลได้ถูกต้อง ใช้ภาษารัดกุม 

12. การเขียนรายงาน ใช้ภาษาชัดเจน รัดกุม เขียนถูกตามแบบฟอร์มที่เป็นที่ยอมรับ และมีความคงเสร้น
คงวาตลอดที่รายงาน 

13. การอภิปรายผล  อธิปรายผลอย่างเหมาะสมแสดงถึงว่ามีการค้นคว้ามามาก ผู้วิจัยมีความรอบรู้  

คุณลักษณะของผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

1) ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมจับต้องได้ ได้แก่ เกิดนวัตกรรมจากการพัฒนา และเกิดความยั่งยืนใน
พ้ืนที่ นวัตกรรมที่เกิดจากการท างานวิจัยมีลักษณะสร้างการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็ง หรืองานวิจัยท าแล้วก่อเกิดประโยชน์มีผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อวงวิชาการ ประโยชน์ต่อการ
พัฒนา ผู้วิจัยสามารถน าผลการวิจัยบูรณาการกับการท างานตามภารกิจหน้าที่ของผู้วิจัย  

2) น าเสนอสิ่งใหม่ งานวิจัยมีลักษณะที่แตกต่าง ไม่ซ้ าซ้อนกับงานวิจัยในอดีต มีความทันสมัยที่
เป็นแนวหน้าทางวิชาการ การน าเสนอองค์ความรู้ที่ไม่ซ้ าเดิม และการคิดต่างด้วยการตั้งค าถามโต้แย้งความรู้
เดิม  

3) งานต่อเนื่อง ผลงานวิจัยถูกสะสมมาอย่างต่อเนื่อง และผลงานส่วนใหญ่ได้สะท้อนให้เห็นว่า
งานวิจัยมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ การท างานวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งติดต่อเรื่อย ๆ ไปโดยไม่ละ
ทิ้งหรือเปลี่ยนแปลงบ่อย นักวิจัยจะเกาะติดประเด็นวิจัยที่เป็นความถนัดและความเชี่ยวชาญ  
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บทน า 

 

 
 งานวิจัยคือการสะสม การรวบรม การค้นคว้าเพ่ือหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา เป็นการศึกษา

ค้นคว้าเพ่ือใช้อธิบายปรากฏการณ์ หรือพัฒนากฏเกณฑ์ ทฤษฏี หรือตรวจสอบทฤษฏี ซึ่งงานวิจัยที่มีคุณภาพ

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชุมชน พัฒนาการศึกษา และสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่าง

เป็นรูปธรรมได้ ทั้งการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ การใช้ประโยชน์ในเชิง

นโยบาย   การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ทางอ้อมด้านอ่ืน ๆ ซึ่งผู้วิจัยต้องพัฒนางานวิจัยที่

มีคุณภาพ และผู้วิจัยจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะที่ดีของงานวิจัย รู้แนวทางหลักในการศึกษาการท าวิจัยให้มี

คุณภาพ   การจัดการความรู้เป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางการ

พัฒนางานวิจัยร่วมกัน เพ่ือให้นักวิจัยของคณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ 
และน าไปสู่การใช้ประโยชน์มากยิ่ง ๆ ขึ้น    
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แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 
  

 การวิจัยถือเป็นกิจกรรมพัฒนาปัญญาเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่มนุษย์เพ่ือน าไป
ปรับปรุงและพัฒนาวิถีการด ารงชีวิตทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมให้ดีขึ้น ทั้งยังใช้ในการ
ปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง การวิจัยช่วยให้เกิดวิทยาการใหม่ ๆ เพ่ิมพูนมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านทฤษฎี
และปฏิบัติรวมถึงสามารถใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งงานวิจัยยังเป็นภาระหน้าที่อีกประการ
หนึ่งของอาจารย์  คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์นั้นมีนักวิจัยทั้งที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ นักวิจัยรุ่นใหม่ และผู้
ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการท าวิจัย  การแลกเปลี่ยนเรีนรู้เพ่ือให้เกิดความรู้และเห็นแนวทางในการพัฒนา
งานวิจัยให้มีคุณภาพท่ีจะได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยนั้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่ง 
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แผนการจัดการความรู ้
 

แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ 
ประเด็น KM: ด้านการวิจัย : แนวทางการพัฒนางานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเกิดผลจากการวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  
เป้าหมาย KM (Desired State) : การพัฒนาให้อาจารย์ นักวิจัยได้รับความรู้เกี่ยวกับทิศทางการวิจัยท่ีแหล่งทุนภายนอกให้การสนับสนนุ
ทุนวิจัย และแนวทางการพัฒนางานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเกิดผลจากการวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  
การวัดผล :  จ านวนงานวิจัยท่ีได้รับการสนับสนนุทุนวิจัยจากมหาวิทยาพายัพหรือจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน >= 3 เร่ือง  

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด 

เป้าห
มาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งช้ี
ความรู ้

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ประชุม
พิจารณาการจัดการ
ความรู้ปีการศึกษา 
2563 และก าหนด
ประเด็นความรูแ้ละ
เป้าหมายการจัดการ
ควรมรู้และพิจารณา
จากอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์การ
วิจัยและวิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอกท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้
การสนับสนุนทุนวิจัย 

มิถุนายน -
ตุลาคม 
2563 

จ านวน
วิทยากร
ร่วม
แลกเปลีย่น
เรียนรู ้

>= 2 
ท่าน 

อาจารย์ที่มี
ประสบการ
ณ์การวิจยั
และ
วิทยากร
จาก
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
เกี่ยวข้อง
กับการให้
การ
สนับสนุน
ทุนวิจัย 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้ว 

2 การสร้าง
และ
แสวงหา
ความรู ้

การศึกษาค้นคว้า
และรวบรวมองค์
ความรู้เกี่ยวกับทิศ
ทางการวิจัยที่แหล่ง
ทุนภายนอกให้การ
สนับสนุนทุนวิจัย 
และแนวทางการ
พัฒนางานวิจัยท่ีมี
คุณภาพและเกดิผล

มิถุนายน -
ตุลาคม 
2563 

1. จ านวน
การประชุม
หรือเวที
ส าหรับการ
แลกเปลีย่น
เรียนรู ้
2. องค์
ความรู้ใน
การท าวิจัย

>= 1 
ครั้ง 
 
 
 
1 เล่ม 

คณะกรรม
การจัดการ
ความรู ้

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้ว 
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จากการวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบต่าง ๆ  

อย่างมี
คุณภาพ 

3 การจัด
ความรู้ให้
เป็นระบบ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ประชุม
ร่วมกันเพื่อรวบรวม
องค์ความรู้ จัดล าดับ
และเรียบเรียงความรู้
ที่ได้มาให้เข้าใจได้
ง่าย  

มิถุนายน – 
ตุลาคม 
2563 

องค์ความรู้
ที่ได้รับการ
จัดการให้
เป็นระบบ 

>= 1 
เรื่อง 

คณะกรรม
การจัดการ
ความรู ้

คณะกรรมการ
จัดการความรู้  

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้ว 

4 การ
ประมวล
และ
กลั่นกรอง
ความรู ้

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ประชุมร่วมกันเพื่อ
กันกรองและ
สังเคราะห์ควมรู้ที่ได้
จากขั้นตอนการ
สร้างและแสวงหา
ความรู ้

มิถุนายน – 
ตุลาคม 
2563 

เล่มความรู้
จากการ
สังเคราะห์
ความรู ้

1 เล่ม คณะกรรม
การจัดการ
ความรู ้

ประธาน
คณะกรรมกา
รจัดการ
ความรู ้

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้ว 

5 การเข้าถึง
ความรู ้

เผยแพรค่วามรูผ้่าน
เว็บไซตค์ณะฯ  

มิถุนายน 
2563 – 
พฤษภาคม 
2564 

จ านวนองค์
ความรู้ที่
เผยแพร ่

>= 1 
เรื่อง 

เจ้าหน้าท่ี
ผู้ดูแล
เว็บไซต์
คณะฯ  

ประธาน
คณะกรรมกา
รจัดการ
ความรู ้

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้ว 

6 การ
แบ่งปัน
แลกเปลีย่
นความรู ้
 

อาจารยผ์ู้สอนน า
ความรู้ไปใช้ในการ
ท าวิจัยและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกัน  

มิถุนายน 
2563 – 
พฤษภาคม 
2564 

จ านวน
งานวิจัยท่ี
ได้รับการ
สนับสนุน
ทุนวิจัย  

>= 3 
เรื่อง 

อาจารย์ 
นักวิจัยของ
คณะฯ 

ประธาน
คณะกรรมกา
รจัดการ
ความรู ้

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้ว 

7 การ
เรียนรู ้
 

ติดตามส ารวจการ
องค์ความรู้ที่ไดร้ับ
จากการแลกเปลีย่น
เรียนรูไ้ปใช้ในการ
ท าวิจัยของอาจารย์  

พฤษภาคม 
2564 

จ านวน
งานวิจัยท่ี
ได้รับการ
สนับสนุน
ทุนวิจัย 

>= 3 
เรื่อง 

อาจารย์ 
นักวิจัยของ
คณะฯ 

ประธาน
คณะกรรมกา
รจัดการ
ความรู ้

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้ว 

ผู้อนุมัติ :  ……………………………………………….  (หัวหน้าหน่วยงาน) 



5 
 

คณะกรรมการด าเนินการ 
 

1. รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์   ที่ปรึกษา 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและความเป็นนานาชาติ   ที่ปรึกษา 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและระบบงานดิจิทัล   ประธานกรรมการ 
4. อาจารย์จิรัฏฐ์     กาญจน์บุญเรือง   กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร. สุตาภัทร  คงเกิด    กรรมการ 
6. อาจารย์รวิพิมพ์   เสนาวงศ ์   กรรมการ 
7. อาจารย์ทศพล   บุญศิริ    กรรมการ 
8. อาจารย์ชัชชัย   สุวรรณรัตน์   กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์พรรณนุช ชัยปินชนะ   กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน เลรามัญ    กรรมการ 
11. อาจารย์ณัฐวุฒิ   บุญโรจน์วงค์   กรรมการ 
12. อาจารย์ชนกพร   ชูชาติ    กรรมการ 
13. อาจารย์เนตรชนก   คงช่วย    กรรมการ 
14. อาจารย์จงรักษ์   ศรีค าหน้อย   กรรมการและเลขานุการ 
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การถอดบทเรียนและสงัเคราะห์ความรู ้
 
การวิจัย คือ การศึกษาค้นคว้าความจริงในธรรมชาติ อย่างเป็นระบบ ระเบียบ เพ่ือแสวงหาค าตอบ 

ส าหรับค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่ ซึ่งท าให้เกิด ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเกิดประโยน์
ในทางปฏิบัติ ด้วยกระบวนการ อันเป็นที่ยอมรับ ในวิทยาการของแต่ละสาขา ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
แล้ว นิยมใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพราะเชื่อว่าวิธีการนี้จะมีความถูกต้อง และเชื่อถือได้มากที่สุด 

ขั้นตอนการท าวิจัยเพื่อให้เกิดคุณภาพ  

ขั้นที่ 1 การก าหนดปัญหา การวิจัยที่ดีควรจะเริ่มต้นด้วยปัญหา หรือค าถามเสมอ เพราะการก าหนด
ค าถามของการวิจัย เป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนการวิจัย ในขั้นต่อ ๆ ไป 

ขั้นที่ 2 การตั้งสมมติฐาน เป็นการคาดการณ์ หรือท านายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้น
ไปหรืออีกนัยหนึ่งเป็นการคาดการณ์ ถึงค าตอบที่เป็นไปได้ ของปัญหาการวิจัย ที่ได้ก าหนดไว้ 

ขั้นที่ 3 การพิสูจน์สมมติฐาน โดยการไปเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยรูปแบบการวิจัย (design) และ
ระเบียบวิธีวิจัย (methodology) ที่เหมาะสม จากนั้นจึงน าข้อมูลที่รวบรวมได้ มาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทาง
สถิติที่เหมาะสม 

ขั้นที่ 4 การสรุปผล  ถ้าข้อสรุปนั้น สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ก็ได้สมมติฐานใหม่ แต่ถ้าขัดแย้ง
กัน ก็อาจจ าเป็นต้องเปลี่ยนสมมุติฐานที่ตั้งไว้เดิม 

โดยความเป็นจริงแล้ว กระบวนการไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่นี้ เพราะผลจากความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้จากการ
วิจัย จะเป็นจุดเริ่มต้น ให้เกิดค าถามใหม่ เพื่อรอการพิสูจน์อีก วนเวียนกันไปเช่นนี้ ไม่มีที่สิ้นสุด 
 

เกณฑ์ในการพิจารณางานวิจัย 

การตัดสินว่า กิจกรรมใดเป็นงานวิจัยหรือไม่นั้น บางกรณีก็สามารถบอกได้ชัดเจนว่า เป็นหรือไม่เป็น
งานวิจัย แต่มีอยู่หลายกรณี ที่ไม่สามารถระบุลงได้ชัดเจน เช่น การทบทวนวรรณกรรม (review literatures) 
การรายงานผู้ป่วย (case report หรือ case series) บทฟ้ืนฟูวิชาการ หรือบทความพิเศษ เป็นต้น 

การพิจารณาว่ากิจกรรมใดเป็นงานวิจัยหรือไม่ อาจใช้เกณฑ์โดยสังเขปในการพิจารณา 4 ประการ คือ 

เกณฑ์ข้อ 1 กิจกรรมนั้นมีความสมบูรณ์ของกระบวนการหรือไม่  หมายความว่า กิจกรรมนั้นจะต้องใช้
ทั้ง กาย วาจา และใจ อันได้แก่ ใช้ความคิดในการก าหนดปัญหาที่เหมาะสม มีคุณค่า เกิดประโยชน์ และ
น่าสนใจ จากนั้นจึงมีการด าเนินการวิจัย (ใช้กาย) ในการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ และแปลผล แล้วจึงถึง
กระบวนการขั้นสุดท้าย คือ การเผยแพร่ผลการวิจัยนั้น ซึ่งอาจจะกระท าโดย เสนอในที่ประชุมวิชาการ หรือ
น าลงตีพิมพ์ในวารสารที่เชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับ 

เกณฑ์ข้อ 2 งานนั้นมีความลึกซึ้งพอหรือไม่ หมายความว่า มีการค้นคว้าอย่างมีระบบ ระเบียบ อย่าง
ต่อเนื่อง และยาวนานพอหรือไม่ 
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เกณฑ์ข้อ 3 เกิดความรู้ใหม่หรือไม่  หมายความว่า งานนั้นก่อให้เกิดความรู้ใหม่ แก่วงการนั้นหรือไม่ 
ด้วยเหตุนี้ การศึกษาท่ีเลียนแบบงานวิจัยของผู้อ่ืน ที่ได้ท าไว้อย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้แล้ว จึงไม่อาจนับว่า
เป็นงานวิจัยได้ 

เกณฑ์ข้อ 4 มีความถูกต้องและความเชื่อถือได้หรือไม่  หมายความว่า กิจกรรมนั้น มีกระบวนการใน
การป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อน (error) หรืออคติ (bias) ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน จากการวิจัย
หรือไม่ 

ท าอย่างไรจึงท าให้งานวิจัยถูกต้องและเชื่อถือได้ 

การวิจัย มีเป้าหมายเพ่ือ ค้นหาค าตอบที่เป็นความจริง (truth) ต้องการผลิตความรู้ใหม่ ที่ถูกต้อง และ
เชื่อถือได้ โดยหวังว่า ความรู้ใหม่นั้น จะสะท้อนถึง ความจริงในธรรมชาติ สามารถท านาย การเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นโดยตัวของมันเอง และในบางครั้ง ผู้วิจัยก็มีการเปลี่ยนแปลง หรือควบคุมธรรมชาติ
บางอย่าง การกระท าดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น  โดยเป้าหมายของการวิจัยต้องการค้นหา
ความจริง แต่ผล (result) ที่ได้จากการวิจัยมักไม่ได้ความจริง แต่สิ่งที่ได้มักเป็น "ข้อเท็จผสมจริง" เพราะมีทั้ง
ความจริง และความเท็จ (ความคลาดเคลื่อน) ปน ๆ กันอยุ่ ในผลของการวิจัยนั้น ดังนั้น การพิจารณาว่า ผล
ของการวิจัยถูกต้อง และเชื่อถือได้หรือไม่ จึงจ าเป็นต้องพิจาณาจาก " วิธีการ" หรือ "กระบวนการ" ในการไป
ค้นหาข้อความรู้ ของงานวิจัยนั้น ๆ ว่าถูกต้อง และน่าเชื่อถือได้ มากน้อยเพียงใด ถ้าวิธีการดังกล่าว ถูกต้อง
และเชื่อถือได้ เราก็หวังว่า ผลการวิจัยนั้น น่าจะใกล้เคียงความจริง แต่ถ้าวิธีการในการไปค้นหาความรู้นั้น ไม่
ถูกต้อง และไม่น่าเชื่อถือ ผลที่ได้จากการวิจัยนั้น ไม่น่าจะถูกต้อง ดังนั้น ในการท าวิจัย นักวิจัยจ าเป็นต้องหา
มาตรการ ในการป้องกัน หรือลดค่าความเท็จ อันอาจจะเกิดขึ้น จากการท าวิจัย ให้เหลือน้อยที่สุด เพ่ือที่
ผลการวิจัย จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญ ของการวิจัยนั่นเอง 

ความเท็จ หรือความคลาดเคลื่อน (error) ที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัย อาจแบ่งได้เป็น 2 ได้แก่ 
ความคลาดเคลื่อนอย่างมีระบบ (Systematic Error) หรืออคติ (bias) และความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม 
(Random Error) หรือสิ่งรบกวน (noise) ซึ่งมักเกิดจากความบังเอิญ การป้องกันหรือลดความคลาดเคลื่อนทั้ง 
2 ต้องใช้มาตรการทั้ง 3 อย่างรวมกัน คือ 1) การเลือกใช้รูปแบบการวิจัย (research design) ที่เหมาะสม  
2)  มีระเบียบวิธีวิจัย (research methodology) ที่เหมาะสม 3) ใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสม 

 
 

ลักษณะท่ีดีของงานวิจัย 

14. หัวข้อวิจัย (ชื่อเรื่องวิจัย)  ต้องมีความชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือ ชี้ถึงขอบข่ายของปัญหาที่
วิจัย  ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟีอย ไม่เขียนในรูปค าถาม ไม่เขียนในรูปค าสรุปของการวิจัย และไม่ใช้ตัวย่อ 

15. ภูมิหลังหรือความเป็นมา  กล่าวถึงปัญหาชัดเจนท าให้ผู้อ่านทราบเจตนาในการวิจัย เหตุผลในการวิจัย
ชัดเจนและเป็นเหตุผลที่ส าคัญ มีรากฐานทางทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้ภาษาชัดเจน และมี
กรอบความคิดของตนเอง  

16. จุดมุ่งหมายของการวิจัย ต้องระบุจุดมุ่งหมายของการวิจัยทีชัดเจนและครอบคลุม 
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17. ขอบเขตการวิจัย  การก าหนดขอบเขตของปัญหาการวิจัยต้องชัดเจน มีการระบุเกี่ยวกับประชากร 
กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร ฯ  

18. นิยามศัพท์เฉพาะ  ให้นิยามตัวแปรและค าศัพท์เฉพาะที่จ าเป็นเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ตรงกัน 
19. ความส าคัญของการวิจัย  เขียนความส าคัญของการวิจัยไว้ชัดเจน ความส าคัญของการวิจัยที่รุบุไว้อยู่

ในขอบเขตของการวิจัยเรื่องนั้น ๆ 
20. การออกแบบวิจัย  ต้องออกแบบอย่างรัดกุม เลือกตัวแปรเหมาะสม สามารถอธิบายได้ว่าท าไมจึง

เลือกศึกษาตัวแปรเหล่านั้น 
21. สมมุติฐานในการวิจัย (ถ้ามี) ต้องระบุอย่างชัดเจน และตอบสนองจุดมุ่งหมายของการวิจัย และสร้าง

จากหลักของเหตุผล มีรากฐานมาจากทฤษฏี แนวคิดที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาอย่างดี และจากผลวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  

22. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  คัดสรรเรื่องท่ีเกี่ยวข้องตรงกับเรื่องวิจัยน าเสนออย่างเพียงพอ เรื่องไม่
เกี่ยวข้องก็ไม่น ามากล่าว มีการเรียงล าดับการเสนอหัวข้อเรื่องอย่างเหมาะสม ใช้ภาษาเขียนที่เข้าใจ
ง่าย เชื่อมโยงกันไปตามล าดับโดยตลอด 

23. วิธีการด าเนินการ  ก าหนดให้เหมาะสมและรอบครอบรัดกุม อธิบายวิธีการด าเนินการอย่างละเอียด
ชัดเจนเป็นไปตามล าดับที่เหมาะสม กล่าวถึงประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่าง
ระเอียดชัดเจน ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรมวข้อมูลเป็นมาตรฐานมีความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นสูง 
อธิบายถึงวิธการสร้างเครืองมืออย่างชัดเจน  

24. การวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล  ท าอย่างระมัดระวังมีการตรวจทานไม่ให้ผิดพลาด วิเคราะห์ด้วย
วิธีการทางสถิติที่เหมาะสม ถูกต้อง แปลผลได้ถูกต้อง ใช้ภาษารัดกุม 

25. การเขียนรายงาน ใช้ภาษาชัดเจน รัดกุม เขียนถูกตามแบบฟอร์มที่เป็นที่ยอมรับ และมีความคงเสร้น
คงวาตลอดที่รายงาน 

26. การอภิปรายผล  อธิปรายผลอย่างเหมาะสมแสดงถึงว่ามีการค้นคว้ามามาก ผู้วิจัยมีความรอบรู้  

คุณลักษณะของผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

4) ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมจับต้องได้ ได้แก่ เกิดนวัตกรรมจากการพัฒนา และเกิดความยั่งยืนใน
พ้ืนที่ นวัตกรรมที่เกิดจากการท างานวิจัยมีลักษณะสร้างการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย เช่น เกิด
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องเจตคติ ความรู้ ทักษะ หรือมีส่วนร่วมท างานเพ่ือชุมชนนั้นมากขึ้น ส่วนความยั่งยืนใน
พ้ืนที่ เช่น กลุ่มเป้าหมายสามารถพ่ึงพากันเองได้ภายหลังผู้วิจัยออกจากพ้ืนที่  กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น และชุมชนเกิดความเข้มแข็ง หรืองานวิจัยท าแล้วก่อเกิดประโยชน์มีผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อวงวิชาการ 
ประโยชน์ต่อการพัฒนา คือการน าข้อค้นพบผลักดันไปสู่นโยบายและการปฏิบัติ ส่วนประโยชน์ต่อผู้วิจัยคือการ
น าผลการวิจัยบูรณาการกับการท างานตามภารกิจหน้าที่ของผู้วิจัย  

5) น าเสนอสิ่งใหม่ งานวิจัยมีลักษณะที่แตกต่าง ไม่ซ้ าซ้อนกับงานวิจัยในอดีต มีความทันสมัยที่
เป็นแนวหน้าทางวิชาการ เช่น น าเสนอทฤษฏีใหม่  การเลือกโจทย์ที่ยังไม่มีใครท ามาก่อนหรือท ามาบ้างแล้วแต่
ข้อสรุปยังไม่นิ่ง การน าเสนอองค์ความรู้ที่ไม่ซ้ าเดิม และการคิดต่างด้วยการตั้งค าถามโต้แย้งความรู้เดิม  
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6) งานต่อเนื่อง ผลงานวิจัยถูกสะสมมาอย่างต่อเนื่อง และผลงานส่วนใหญ่ได้สะท้อนให้เห็นว่า
งานวิจัยมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ การท างานวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งติดต่อเรื่อย ๆ ไปโดยไม่ละ
ทิ้งหรือเปลี่ยนแปลงบ่อย นักวิจัยจะเกาะติดประเด็นวิจัยที่เป็นความถนัดและความเชี่ยวชาญ  

 
 

ภาคผนวก 
ประมวลภาพการจัดกจิกรรมการจัดการความรู ้

หัวข้อเร่ือง  "แนวทางการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและเกิดผลจากการวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้และการถอดบทเรียน 
กิจกรรมการจัดการความรู้ 

หัวข้อเร่ือง  "แนวทางการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและเกิดผลจากการวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ " 
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