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สรุปองคความรูจากการเขารวมอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) รุนที่ ๕
โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ระหวางวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
จากการเขารวมอบรมกิจกรรมสรางนักวิจัยรุนใหม หรือลูกไก ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ที่ผานมานั้นทําใหเกิดความคิด แนวคิดถึงการดําเนินการทํางานวิจัย ทั้งนี้ผูเขารับการอบรมการสรางนักวิจัยรุน
ใหม หรือ ลูกไก ครั้งที่ 5 สามารถสรุปองคความรูแยกประเด็น ไดแก มโนทัศนการทําวิจัยแบบบูร ณาการ
โจทยวิจัยกับปญหาความตองการเชิง พื้นที่ การออกแบบงานวิจัยและการบูรณาการ โดยแตละประเด็นมี
รายละเอียดดังนี้
มโนทัศนการทําวิจัยแบบบูรณาการ
การเขารวมกิจกรรมอบรมการสรางนักวิจัยรุนใหม หรือลูกไก ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
สิ่งสําคัญประการแรกคือ กรอบแนวคิดของการทําวิจัย ซึ่งแสดงถึงองคความรูของการทําวิจัยของผูวิจัย จาก
การเขาอบรมสามารถมองเห็นและกําหนดกรอบแนวคิดของการทําวิจัย ที่เรียกวา มโนทัศนการทําวิจัยแบบ
บูรณาการ กลาวคือ การมองการทํางานวิจัยถึงกระบวนการ องคประกอบ แนวคิดเชิงทฤษฏีตางๆ ที่เกี่ยวของ
ที่สามารถเชื่อมโยงในกระบวนการทําวิจัยได มโนทัศนการทําวิจัยแบบบูรณาการเปนสิ่งสําคัญของการทํางาน
วิจัยที่นักวิจัยตองมองเห็นจุดเริ่มตน ระหวางทาง และจุดหมายปลายทางาของการทํางานวิจัย การเขาอบรม
การสรางนักวิจัยรุนใหม หรือลูกไก กระบวนการแนวคิดการทําวิจัยเปนเรื่องสําคัญ ตั้งแตเ ริ่ม แรกของการ
ทํางานวิจัย เพราะแสดงถึงการเขาใจกระบวนวิธีของการทํางานวิจัยไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนงานวิจัยเชิง
ปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ หรือการทํางานวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งเปนกระบวนวิธีในการทํางานวิจัยที่จะคนหา
ความรู ความจริง ที่เรียกวา A Procedure to Produce Knowledge ซึ่งมีหลักคิดถึง 6 ประการ ไดแก 1.
สามารถวัดได Observable มิใชที่จะพึ่งพา Subjective beliefs 2. สามารถตรวจสอบซ้ําได Verifiable3.
สามารถสะสมพอกพูนขึ้นมา Cumulative 4.มีจริยธรรมและเปนกลาง Ethical and ideological neutrality
5.มีก ารใชส ถิติที่นําไปอางถึง ประชากรได Statistical generalization 6.มีเ หตุมีผล พรอมรับ ขอโตแยง
Employ rigorous rules of logic จาก 6 หลักคิดที่กลาวมา นักวิจัยตองกําหนดกรอบคิดหรือมโนทัศนการ
ทํางานวิจัยแบบบูรณาการ โดยอาจจะทํางานวิจัยระดับ เล็ก ๆ แตตองมีก ารเก็บ ขอมูล ที่ดี จากตัวอยางที่
นาเชื่อถือ วิเคราะหผลอยางเหมาะสม อาจดําเนินการไดตั้งแต Routine to Research จนสามารถสราง
Body of Knowledge หรือองคความรูใหมได
โจทยวิจัยกับปญหาความตองการเชิงพื้นที่
จากการเขารับการอบรมการสรางนักวิจัยรุนใหม หรือการอบรมลูกไกองคความรูที่ไดประเด็นที่ 2 คือ
การกําหนดโจทยวิจัยกับปญหาความตองการเชิงพื้นที่ โจทยวิจัยเปนเรื่องสําคัญในการดําเนินการทําวิจัย หาก
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กําหนดโจทยวิจัยไมครอบคลุมแลวงานวิจัยนั้นๆ ก็ไมไดรับการนําไปใชในการแกปญหาในเชิงพื้นที่ หรือเรียกวา
แกไมตรงจุด การเขาอบรมในการทํางานวิจัยเราตองตอบคําถามพื้นฐาน 3 ประการคือ1)ทํางานวิจัยเรื่องนี้
ทําไม ซึ่งเปนสิ่ง ที่สําคัญ ที่สุดในการทํางานวิจัยสักเรื่องหนึ่ง ก็วาได เพราะวาเรามีเหตุผลที่ดี มีเ ปาหมายที่
เดนชัดก็ถือวาเราเดินมาถูกทางแลว การหาคําตอบนี้เราจําเปนตองบอกถึงความสําคัญของงานวิจัย เรื่องนี้ให
ได2)ทํางานวิจัยเรื่องนี้ เพื่ออะไร ในการเขียนรายงานวิจัยเราสามารถนําเปาหมายเหลานี้มาเชื่อมโยงกับการ
เขียนหลักการและเหตุผลหรือความเปนมาของงานวิจัย เพื่อจะสื่อใหคนเขาใจวางานวิจัยชิ้นนี้มีที่ไปที่ม า
อยางไร มีวัตถุประสงคเปาหมายระดับไหน และที่สําคัญจะตองเขียนเชื่อมโยงกับเนื้อหาผลการวิจัยซึ่งเปนสวน
สําคัญที่จะแสดงคําตอบของโจทยคําถามวา “ทํางานวิจัยเรื่องนี้ทําไม”3)คําถามตอมาก็คือ “จะศึกษาอยางไร
หรือหาคําตอบมาไดอยางไร” ซึ่ง เปนสวนที่เ ราตองพิจ ารณาวาขอมูล ที่ใชม าจากไหน จะเก็บ ขอมูล และ
วิเคราะหขอมูลอยางไร จะดําเนินงานวิจัยตามขั้นตอนตาง ๆ เมื่อใดการวิเคราะหประเด็นปญหาและพัฒนา
เปนโจทยวิจัยถือเปนขั้นตอนสําคัญอยางยิ่ง หากวิเคราะหปญหาผิดพลาด หรือบิดเบือนจากความเปนจริง ขาด
ทิศทางที่ชัดเจน ยากที่จะพัฒนาเปนโครงการวิจัยและนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม จากประสบการณ
และวิธีคิดของผูเขียนและเพื่อใหงายตอความเขาใจ ขอสรุปเปน 2 รูปแบบ คือ การกําหนดโจทยวิจัยในเชิง
พื้นที่ และการกําหนดโจทยวิจัยตามประเด็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การกําหนดโจทยวิจัยในเชิงพื้นที่ เปนการกําหนดโจทยวิจัยโดยมองจากตัวพื้นที่เปนหลัก เชน
ระดับหมูบานหรือในระดับตําบล โดยการศึกษาบริบทของพื้นที่และศักยภาพในแตละดาน รวมกับชุมชนใน
พื้นที่ใหครอบคลุม เชน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม ดานภูมิปญญาทองถิ่น ดานประเพณี
วัฒนธรรม พิธีกรรมและความเชื่อของทองถิ่น ดานเศรษฐกิจของชุมชน เปนตน จากนั้นนําเสนอขอมูลที่ได
จากการศึกษาในเวทีชุมชน เพื่อใหคนในชุมชน ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบถึงพื้นฐานของชุมชน
พรอมกับรวมกันวิเคราะหศักยภาพของชุมชนแตละดานซึ่งจะทําใหคนพบสิ่งที่ควรไดรับการพัฒนาตอจากจุด
เดิมที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้นหรือบางสิ่งที่เปนจุดออนที่ตองพัฒนาใหดีขึ้น จากนั้นเปดโอกาสใหชุมชนไดเสนอ
แนวทางที่อยากใหเกิดขึ้นหรือสิ่งที่อยากจะทําในอนาคต เพื่อใหไดโจทยวิจัยที่มาจากความตองการของชุมชน
อยางแทจริง
2. การกําหนดโจทยวิจัยตามประเด็นที่สนใจ เปนโจทยวิจัยที่นักวิจัย นักวิชาการ หรือหนวยงานตาง
ๆ มีความสนใจ อาจจะเนื่องมาจากประเด็นปญหาในพื้นที่ โจทยวิจัยที่นักวิจัยคนพบศักยภาพของชุมชนใน
มุมมองของนักวิจัย หรือเปนประเด็นที่นักวิจัยอยากจะทํา ซึ่งลักษณะโจทยวิจัยตามประเด็นเหลานี้อาจเปน
โจทยที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอก ซึ่งไมใชสิ่ง ที่ชุมชนตองการหรือไมใชศักยภาพที่แทจริงของชุมชน ดังนั้น
นักวิจัยจึงตองนําประเด็นที่นักวิจัยสนใจ เขาสูกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน โดยการเปดเวทีชุมชนหรือ
เสวนากลุม รวมกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งการพูดคุยแลกเปลี่ยนรวมกับชุมชนจะทําใหนักวิจัยได
ขอมูลของชุมชน ในขณะเดียวกันจากมุมมองของนักวิจัยก็ทําใหเห็นความเปนไปไดในการทําการวิจัย ไดทราบ
เกี่ยวกับศักยภาพที่แทจริงของชุมชนที่จะนําไปพัฒนาตอยอดและที่สําคัญโจทยวิจัยดังกลาวจะเปนโจทยที่
สามารถตอบสนองความตองการของชุม ชนและผลจากการวิจัยนั้นสงผลใหชุม ชนเกิดกระบวนการเรียนรู
สงเสริมใหชุมชนเขมแข็งและกอใหเกิดการพัฒนาที่ยังยืนได
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การออกแบบงานวิจัยและการบูรณาการ
การเขารับการอบรมการสรางนักวิจัยรุนใหม หรือลูกไก องคความรูที่ไดประการที่ 3 ไดแก การออก
แบงานวิจัยและการบูรณาการ การออกแบบการวิจัย (Research Design) เปนสิ่ง ที่จะชวยนัก วิจัยในการ
วางแผนกําหนดโครงสราง วิธีการตาง ๆ เพื่อใหไดคําตอบจากการวิจัยชัดเจน เปรียบเสมือนแปลนบานหรือ
พิมพเขียวที่จะใชดําเนินการวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัยเชิงทดลอง ถาผูวิจัยมีความรูความเขาใจเรื่องแบบ
การวิจัยครอบคลุมเทาใด ก็จะยิ่งเปนประโยชนในการเลือกใชหรือปรับออกแบบรายละเอียดองคประกอบตาง
ๆ ใหสอดคลองกับแบบการวิจัยและเหมาะสมกับสภาพการณที่จะทําวิจัยไดอยางสอดคลองกันมากที่สุด อันจะ
ทําใหผลการวิจัยมีความถูกตอง นาเชื่อถือและเปนการวิจัยที่มีคุณภาพไดตอไปการออกแบบการวิจัยที่ดีควรมี
ลัก ษณะคือ 1.เปนแบบวิจัยที่มุง ตอบปญ หาของคําถามการวิจัย 2.เปนแบบวิจัยที่ส ามารถควบคุมความ
แปรปรวนของตัวแปรได 3.มีความตรงภายใน 4.มีความตรงภายนอก
ดังนั้นการออกแบบการวิจัยใหสอดคลองกับปญหาการวิจัย โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ 3 ประการ 1.
เพื่อใหไดคําตอบจากปญหาการวิจัยที่ชัดเจนคําตอบที่ไดจากการวิจัยจะตองชัดเจน เปนผลจากสิ่งที่ศึกษาจริง
ๆ หรือมีความตรงภายในโดยปราศจากการรบกวนจากอิทธิพลของสิ่งอื่น ๆ ที่ไมไดศกึ ษา2. เพื่อใหมีประโยชน
คุมคา ผลการวิจัยนอกจากจะมีความชัดเจนแลว ควรจะใชประโยชนไดในวงกวางในสภาพปกติ หรือสภาพที่
คลายคลึงกัน หรือสภาพที่ตางกันบางใหไดมากที่สุด หรือมีความตรงภายนอก โดยมีขอจํากัดในการนําไปใชให
นอยที่สุด3. เพื่อจัดการความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในการวิจัย การจัดการความแปรปรวน เพื่อใหสามารถ
ออกแบบการวิจัยที่ดีสามารถทําไดโดยยึดหลักที่เรียกวา MAX – MIN – CON PRINCIPLEโดยมีหลักเกณฑ
ในการออกแบบการวิจัยที่ดีดังนี1้ . ตองใหไดคําตอบตรงกับปญหาวิจัยชัดเจนการจะไดคําตอบตรงกับปญหา
การวิจัยก็ คือ มีความตรงภายใน (Internal Validity) ซึ่งเปนคุณสมบัติสําคัญของลักษณะงานวิจัยที่ดี ในที่นี้
จะเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความตรงภายในเพื่อความเขาใจและนําไปเปนแนวทางในการเลือกหรือ
ออกแบบวิจัยใหเหมาะสมกับสภาพการณของผูวิจัยมากที่สุด 2.ควรมีประโยชนคุมคา การมีประโยชนคุมคา
สามารถนําผลการวิจัยใชไดกวางขวางหรือความตรงภายนอก (External Validity) นั่นเอง ความตรงประเภท
นี้จ ะเกี่ย วของกั บ ความสามารถในการสรุป อ างอิง (Generalizability) 3.ตองใช ท รัพยากรใหเ หมาะสม
ทรัพยากรในที่นี้ ไดแก งบประมาณ เวลา แรงงานตาง ๆ ที่จะใชในการวิจัยไดอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 4.ตองใหส อดคลองกับ วัตถุป ระสงคก ารวิจัย การเลือกหรือออกแบบการวิจัยตองสอดคลองกับ
วัตถุป ระสงคก ารวิจัย โดยเลือกหรือออกแบบใหส อดคลองกับ วัตถุป ระสงควาจะบรรยายสภาพ อธิบ าย
ความสัมพันธหรือความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางตัวแปร หรือจะทํานาย ควบคุม
จากที่กลาวมาขางตนของการเขารวมอบรมการสรางนักวิจัยรุนใหม หรือลูกไก ครั้งที่ 5 สิ่งสําคัญคือ
มโนทัศนการทําวิจัยแบบบูรณาการการมองการทํางานวิจัยถึงกระบวนการ องคประกอบ แนวคิดเชิงทฤษฏี
ตางๆ ที่เกี่ยวของที่สามารถเชื่อมโยงในกระบวนการทําวิจัยได มโนทัศนการทําวิจัยแบบบูรณาการเปนสิ่งสําคัญ
ของการทํางานวิจัยที่นักวิจัยตองมองเห็นจุดเริ่มตน ระหวางทาง และจุดหมายปลายทางาของการทํางานวิจัย
ประการที่ 2 โจทยวิจัยกับปญหาความตองการเชิงพื้นที่การกําหนดโจทยวิจัยกับปญหาความตองการเชิงพื้นที่
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โจทยวิจัยเปนเรื่องสําคัญในการดําเนินการทําวิจัย หากกําหนดโจทยวิจัยไมครอบคลุมแลวงานวิจัยนั้นๆ ก็ไมได
รับการนําไปใชในการแกปญหาในเชิงพื้นที่ หรือเรียกวาแกไมตรงจุด โดยมี 2 รูปแบบ คือ การกําหนดโจทย
วิจัยในเชิงพื้นที่ และการกําหนดโจทยวิจัยตามประเด็น ประการที่3 การออกแบบงานวิจัยและการบูรณาการ
การออกแบบการวิจัย (Research Design) เปนสิ่งที่จะชวยนักวิจัยในการวางแผนกําหนดโครงสราง วิธีการ
ตาง ๆ เพื่อใหไดคําตอบจากการวิจัยชัดเจน เปรี ยบเสมือนแปลนบานหรือพิมพเขียวที่จะใชดําเนินการวิจัย
โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัยเชิงทดลอง ถาผูวิจัยมีความรูความเขาใจเรื่องแบบการวิจัยครอบคลุมเทาใด ก็จะยิ่ง
เปนประโยชนในการเลือกใชหรือปรับออกแบบรายละเอียดองคประกอบตาง ๆ ใหสอดคลองกับแบบการวิจัย
และเหมาะสมกับสภาพการณที่จะทําวิจัยไดอยางสอดคลองกันมากที่สุด
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