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ความรูท้ ีจ่ าเป็นส าหรบัทกุคน

• รูท้ ัว่ๆ ไป เชน่ เรา อยูท่ ีไ่หน, เวลาอะไร, ก าลงัท าอะไร

• รูเ้ก ีย่วกบัตวัเรา  เชน่ เราเป็นใคร,  มตี าแหนง่อะไร, ตอ้ง
ท างานอะไร  ท ัง้ในระดบัครอบครวั, ในระดบัหนว่ยงาน, ใน
ระดบัประเทศ, ในระดบัโลก

• รูห้นา้ทีข่องเรา  เชน่  รูว้า่หนา้ทีข่องเรามอีะไรบา้ง,  วธิกีาร
ปฏบิตังิานตามหนา้ทีม่อีะไร,  รูว้ธิวีดัผลการปฏบิตังิาน, รูว้า่
เกดิปญัหาอะไรบา้ง, รูว้ธิกีารแกป้ญัหา, รูว้ธิกีารสือ่สารและ
สมัพนัธก์บัผูเ้ก ีย่วขอ้ง, รูว้ธิกีารบนัทกึงาน, รูว้ธิกีารจดัเก็บ
ผลการปฏบิตังิาน และ ความรูท้ ีไ่ดจ้ากการท างาน

• รูว้ธิปีรบัปรงุตวัเอง  เชน่  รูว้ธิกีารทีจ่ะท าใหต้วัเราดขี ึน้ใน
ทกุๆดา้น,  รูว้ธิกีารทีจ่ะยกระดบัจติใจตนเองใหส้งูข ึน้
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เรายงัตอ้งมทีกัษะและประสบการณ์

• เราอาจจะรูอ้ะไรตา่งๆตามทีก่ลา่วไปแลว้เป็นอยา่งดี

• แตเ่ราก็อาจจะท างานไมส่ าเร็จ  เพราะขาดทกัษะและ
ประสบการณ์

• เราอาจจะฝึกทกัษะไดจ้ากการศกึษาปฏบิตัใินระหวา่งทีย่งั
เป็นนกัศกึษาอยู ่ แตท่กัษะระดบันีย้งัไมใ่ชข่องจรงิ

• การท างานใหด้ ี เรายงัตอ้งมปีระสบการณ์ทีเ่ราสามารถใช้

ทกัษะของเราใหช้ านาญ

• การจะมปีระสบการณ์  ตอ้งอาศยัการอา่นผลงานของผูอ้ ืน่, 
การสงัเกตการท างานของคนอืน่,  การชว่ยคนอืน่ท างาน,
การไดม้โีอกาสท างานเอง และ การแกไ้ขปญัหา
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งานวจิยัคอือะไร

• งานวจิยัก็คอืงานทีส่บืเสาะ, คน้หา, แสวงหา, ทดลอง, 
ทดสอบ, และ ครุน่คดิพจิารณา  “สิง่ใดสิง่หนึง่หรอืหลายสิง่ 
(ไมว่า่จะเป็นคน, สตัว,์ ส ิง่ของ, ดวงดาว ฯลฯ),  เหตกุารณ์, 
สถานการณ์, ปรากฏการณ์, การกระท าของสิง่ตา่งๆ, การ
เชือ่มโยงของสิง่ตา่งๆ, การแสดงออกของสิง่ตา่งๆ,  การ
รวมตวัของสิง่ตา่งๆ, การแยกตวัของสิง่ตา่งๆ, การสลายตวั
ของสิง่ตา่งๆ, ฯลฯ  เพือ่ใหเ้กดิความรูท้ ีม่ปีระโยชนต์อ่มนษุย ์
โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานวจิยัน ัน้จะมคีณุประโยชนอ์ยา่งยิง่ 
ถา้ผลงานวจิยับง่บอกถงึความจรงิแทข้องธรรมชาตขิองสิง่
ตา่งๆ เหลา่น ัน้.
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พระพทุธองคท์รงใชว้ธิวีจิยักอ่นตรสัรู ้

• พทุธประวตัทิ าใหเ้ราเขา้ใจวา่  พระพทุธองคท์รงน ัง่นิง่ๆอยู่
ใตต้น้โพธิแ์ลว้ก็ทรงรูท้กุส ิง่ทกุอยา่ง

• จรงิๆ แลว้หลงัจากเสด็จออกจากวงัแลว้  ไดท้รงต ัง้โจทย์
วจิยัเอาไวว้า่ “ถา้โลกนีม้ทีกุข ์ ก็ตอ้งมวีธิกีารดบัทกุข”์ 
จากน ัน้ก็ทรงวจิยัหาค าตอบของโจทยน์ี.้ 

• ทรงใชว้ธิกีารวจิยัตา่งๆ ดว้ยการทดลองมากมายหลาย
อยา่งวา่จะน าไปสูค่วามรูท้ ีส่งูสดุหรอื ปรมตัถส์จัจะได้
หรอืไม.่   ทรงตดัวธิกีารทีใ่ชไ้มไ่ดอ้อกไป  เชน่ วธิกีารที่
สดุโตง่, ทรมานตวัเอง, หรอื ทรงพจิารณาแลว้วา่ไมไ่ดใ้ห้
ค าตอบแก ่โจทยว์จิยัขา้งตน้.
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วธิกีารในคนืเพ็ญทีท่รงตรสัรู ้

• ทรงน ัง่สมาธกิ าหนดลมหายใจ

• ทรงพจิารณาความเป็นไปของรา่งกายทีเ่กดิขึน้จนกระท ัง่
ทรงระลกึชาตไิด้

• ทรงพจิารณาวา่การเกดิในชาตติา่งๆมลีกัษณะอยา่งไร, ใน
ชาตนิ ัน้ๆท าอะไร และ สง่ผลใหเ้ป็นอยา่งไร

• โดยวธินี ีท้ าใหท้รงเห็นสภาวธรรม ๗๒  และ ทรงเขา้ใจ 
ปฏจิจสมปุบาท

• รวมแลว้คอืทรงตรสัรูอ้รยิสจัจ ์ ๔ ทีส่ามารถตอบโจทยว์จิยั
ไดค้รบถว้น
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ทรงพจิารณาผลการวจิยั

• หลงัจากพระพทุธองคท์รงตรสัรูแ้ลว้  ไดท้รงพจิารณา
ความรูต้า่งๆทีไ่ดเ้กดิขึน้ระหวา่งการวจิยั  จากน ัน้ไดท้รง
ทบทวนตรวจสอบองคค์วามรูท้ ัง้หมด  ดว้ยการทรงประทบั
ยนืและน ัง่อยูใ่ตต้น้ไม ้๗ ชนดิ  ชนดิละ ๗ วนั  จนกระท ัง่
ทรงสามารถประมวลองคค์วามรูเ้ก ีย่วกบัชวีติไดค้รบถว้น

• ดว้ยเหตนุีเ้อง  ไมว่า่จะมผีูใ้ดเขา้ไปถาม, ไปขอเรยีนรู,้ หรอื
โตว้าทกีบัพระพทุธองค ์  พระพทุธองคก็์ทรงตอบไดเ้ป็น
แบบเดยีวกนัหมด โดยไมม่เีร ือ่งใดทีข่ดัแยง้กนัเลย.  อาจมี
บา้งทีท่รงยกธรรมะเรือ่งเดยีวกนั แต ่ทรงใหห้วัขอ้หรอื
อธบิายตา่งกนัไปบา้ง  น ัน่เป็นเพราะทรงสอนใหเ้หมาะกบั
ความรูแ้ละนสิยัเดมิของบคุคลผูน้ ัน้เทา่น ัน้.
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วฏัจกัรของงานวจิยั

1. รบัรูว้า่มปีญัหาทีต่อ้งการหาค าตอบ

2. แสวงหาวา่มคี าตอบหรอืไม ่ ถา้มแีลว้ก็จบเรือ่ง  ถา้มแีตย่งัไม่
ถกูใจ หรอื ยงัไมม่ ี ก็ตอ้งท าวจิยัตอ่ไป

3. ก าหนดโจทยว์จิยัใหช้ดัเจน

4. ศกึษาอยา่งจรงิจงัและเป็นทางการวา่มใีครคดิหาค าตอบในแนว
นีห้รอืไม ่  แนวทางน ัน้ตอบค าถามไดห้รอืไม ่ อะไรคอืค าถามที่
ยงัตอ้งหาตอ่ไป

5. พจิารณาหาวธิกีารหาค าตอบโดยก าหนดวธิวีจิยัทีเ่หมาะสมกบั
ปญัหา

6. ด าเนนิการหาค าตอบ  จนไดผ้ลสรปุทีน่า่เชือ่ถอื  หรอืลม้เลกิ
เพราะถอดใจ

7. ถา้มคี าตอบก็เขยีนรายงานวจิยั และ เผยแพร่

8. ถา้เป็นงานทีค่วรน าไปใช ้ก็ผลกัดนัใหม้ผีูน้ าไปใช้

9. ประเมนิคณุคา่/ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากงานวจิยัน ัน้
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ทกัษะพืน้ฐานส าหรบันกัวจิยั

1. การจดัการโครงการ

2. การจดัการงบประมาณ

3. การจดัการทมีและการน าทมี

4. การจดัการขอ้มลู

5. การรูจ้กัใชไ้อที

จากเว็บ  www.jobs.ac.uk

ขอเพิม่ใหช้ดัอกีบางขอ้

6. การสือ่สารกบัผูเ้ก ีย่วขอ้งกบังานวจิยั (รวมคนธรรมดา)

7. การประเมนิความส าเร็จของงานวจิยั(โดยไมเ่ขา้ขา้ง
ตนเอง) และ การประเมนิผลกระทบทีจ่ะเกดิตามหลงั (ไม่
วา่ดหีรอืรา้ย)
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ความรูด้า้นการจดัการโครงการ

• การบรูณาการงานในโครงการ

• การก าหนดขอบเขตงานใหช้ดัเจน

• การวางแผนและจดัการเวลาปฏบิตังิานในโครงการ

• การจดัการงบประมาณในการท าโครงการ

• การจดัการคณุภาพของการท างานและผลงาน

• การจดัการบคุลากรในโครงการ

• การจดัการการสือ่สาร

• การบรหิารการจดัซือ้จดัจา้ง

• การจดัการความเสีย่ง

• การจดัการผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

11



ความรูด้า้นงบประมาณ

• การแบง่งานโครงการวจิยัเป็นกจิกรรมแยกเป็นสว่นๆ

• การพจิารณาวา่แตล่ะกจิกรรมตอ้งใช ้งปม อะไรบา้ง เชน่

• คา่ใชจ้า่ยบคุลากร

• คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง

• คา่ใชจ้า่ยในการส ารวจ

• คา่ใชจ้า่ยในดา้นวสัดขุองใช้

• การค านวณคา่ใชจ้า่ยตามทีจ่ะเกดิจรงิ

• การเปิดบญัชแีละการเบกิจา่ย

• การจดัท าบญัชคีา่ใชจ้า่ย

• การจดัเก็บเอกสารทีเ่ก ีย่วขอ้ง

• การคาดคะเน งปม ระหวา่งการท าโครงการ
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ความรูด้า้นการจดัการทมี

• การเลอืกทมีทีม่ทีกัษะและความรูต้รงกบังาน

• การวางแผนตลอดโครงการ และ การชีแ้จงงานตลอด
โครงการใหท้มีงานเขา้ใจบทบาท, หนา้ที,่ ความรบัผดิชอบ, 
กระบวนงานท ากจิกรรมตา่งๆ, การใชเ้ครือ่งมอื, การใช้

ระบบไอททีีเ่ก ีย่วขอ้ง, วนัทีส่ าคญัในโครงการ ฯลฯ

• การแนะน าเป็นพีเ่ลีย้งใหผู้ร้ว่มทมีทีย่งัขาดประสบการณ์

• การประชุมทมีงานเป็นระยะๆ เพือ่ แจกงาน และ ตดิตามงาน
ตามแผน   รวมท ัง้การพจิารณาความเสีย่งและรว่มกนัคดิหา
วธิกีารแกไ้ขปญัหา

• การตรวจสอบคณุภาพของผลงาน  และ การจดัเก็บเอกสาร
ผลงานตา่งๆ ของทมีงาน
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ความรูด้า้นการจดัการขอ้มลู

• การก าหนดตวัชีว้ดัตา่งๆเกีย่วกบังานโครงการ  และ การ
พจิารณาวา่จะวเิคราะหค์า่ตวัชีว้ดัเหลา่น ัน้เพือ่ใชใ้นการ
จดัการโครงการไดอ้ยา่งไร

• การก าหนดมาตรฐานขอ้มลูส าหรบัโครงการ

• การจดัท าระบบส าหรบับนัทกึขอ้มลูตวัชีว้ดั 

• การจดัท าระบบส าหรบับนัทกึขอ้มลูทีเ่ป็นผลการวจิยั  เชน่  
รายชือ่ผูเ้ก ีย่วขอ้ง, รายชือ่ผูเ้ป็นตวัอยา่งส ารวจ, ผลการ
ทดลอง, ผลการทดสอบ ฯลฯ

• การจดัท ารายงานคา่ตา่งๆ เป็นระยะๆ เพือ่ใชใ้นการ
พจิารณาความเสีย่ง, ผลการด าเนนิงาน, การใช ้งปม ฯลฯ
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ความรูด้า้นการใชไ้อที

• ทมีงานวจิยัทกุคนควรรูง้านไอทขี ัน้ตน้  

• Word

• Excel

• PowerPoint

• Project Management

• Mind Map

• Google 

• รูจ้กัใชร้ะบบ NRMS ท ัง้ในสว่นทีเ่สนอของบวจิยั, การท า
วจิยั, และ การสง่ผลการวจิยั

• รูว้ธิกีารใชไ้อทแีละเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตไมใ่หผ้ดิกฎหมาย 
และ จรยิธรรม
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ผูป้ระสานงานวจิยั คอื ใคร? มหีนา้ทีอ่ะไร?

• ผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายจากหนว่ยงานใหด้ าเนนิงานดา้นธุรการ
ตา่งๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบังานวจิยั

• ลดงานธรุการของนกัวจิยั  เพือ่ใหท้ างานวจิยัไดม้ากขึน้

• ประสานงานระหวา่งหนว่ยงานกบัหนว่ยงานผูใ้หท้นุ หรอื 
ผูท้ าหนา้ทีบ่รหิารทนุ (เชน่ วช.)

• รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบังานวจิยัของหนว่ยงานเพือ่เสนอ
ผูบ้รหิาร และ เสนอ วช

• สือ่สารกบันกัวจิยัในดา้นงานธรุการวจิยั   และชว่ย
ประสานงานของนกัวจิยักบัหนว่ยงานภายนอก

• จดัท ารายงานการวจิยัของหนว่ยงานเสนอผูบ้รหิาร
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หนา้ทีท่ ีจ่ าเป็นของผูป้ระสานงานวจิยั

1. ใชร้ะบบจดัการงานวจิยัของหนว่ยงาน  และ ระบบจดัการ
งานวจิยั NRMS

2. ด าเนนิการกรอกแบบฟอรม์ลงในระบบ NRMS 

3. ด าเนนิการตามข ัน้ตอนเกีย่วกบัการรบัทนุวจิยั, การ
เบกิจา่ย งปม การวจิยั และ การจดัท าเอกสารทีเ่ก ีย่วขอ้ง

4. จดัเก็บเอกสารตา่งๆทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัข ัน้ตอนหลกัทีก่ าหนด
ในระบบการจดัการงานวจิยั

5. สอบทานความกา้วหนา้การท าวจิยัของนกัวจิยั และ สง่
สญัญาณเตอืนลว่งหนา้เมือ่ใกลถ้งึระยะทีจ่ะตอ้ง
ด าเนนิการตามข ัน้ตอนทีก่ าหนด
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หนา้ทีท่ ีจ่ าเป็นของผูป้ระสานงานวจิยั

6. เขา้รว่มประชุมแผนการท าวจิยัในตอนตน้โครงการ เพือ่
รบัฟงัภาพรวมของการด าเนนิงานวจิยั เพือ่จะได้
ประสานงานตา่งๆใหก้บัโครงการวจิยั

7. รว่มมอืกบัผูต้รวจสอบภายใน  หากหนว่ยงานมแีผนทีจ่ะ
ตรวจสอบการท าวจิยั

8. รว่มมอืกบัศนูย ์หรอื ฝ่ายบรกิารไอท ีในการจดัเก็บขอ้มลู
โครงการวจิยั  และ ผลการวจิยั  เพือ่ใหน้กัวจิยั, บคุลากร 
และ ประชาชนสามารถสบืคน้ผลงานไปใชไ้ด้

9. จดัท ารายงานสรปุความกา้วหนา้ของการท าวจิยัของ
หนว่ยงานเป็นรายไตรมาส และ รายปี
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ความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัผูป้ระสาน
งานวจิยั

1. รูแ้ละเขา้ใจพนัธกจิและหนา้ทีข่องหนว่ยงานทีส่งักดั

2. รูแ้ละเขา้ใจวสิยัทศัน,์ นโยบาย, ยทุธศาสตร ์และ 
วตัถปุระสงค ์ของหนว่ยงาน

3. รูจ้กัภาพรวมของโครงการวจิยัวา่ประกอบดว้ยข ัน้ตอน
อะไรบา้ง และผลผลติแตล่ะข ัน้ตอนคอือะไร

4. รูแ้ละเขา้ใจวา่ ผลงานวจิยัของหนว่ยงานมคีวามสมัพนัธ์
อยา่งไรกบัขอ้ 1 และ 2 ขา้งตน้

5. เขา้ใจความแตกตา่งของโครงการวจิยัทีใ่ช ้งปม ประเภท
ตา่งๆ รวมท ัง้ทีไ่ดร้บัทนุจากหนว่ยใหท้นุอืน่ๆ

6. รูจ้กันกัวจิยัในหนว่ยงานท ัง้ในดา้นวชิาการ, บคุลกิ, นสิยั
การท างาน, และ การสือ่สาร
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ความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัผูป้ระสาน
งานวจิยั

7. รูแ้ละเขา้ใจรปูแบบขอ้เสนองานวจิยั และ ความหมายของ
หวัขอ้ตา่งๆในขอ้เสนอ

8. รูแ้ละเขา้ใจความแตกตา่งระหวา่ง โครงการเดีย่ว กบั ชุด
โครงการหรอืแผนงานวจิยั

9. รูแ้ละเขา้ใจวา่โครงการวจิยัสามารถต ัง้ของบประมาณ
ทางดา้นใดไดบ้า้ง

10.ตระหนกัถงึล าดบัความส าคญัของโครงการวจิยัตอ่
หนว่ยงาน 

11. รูแ้ผนกจิกรรมในโครงการวจิยัทกุโครงการ  เพือ่ใชใ้น
การตดิตามวา่การด าเนนิงานเป็นไปตามแผนหรอืไม่

12.รูแ้ละเขา้ใจประเด็นความเสีย่งในการท าวจิยั
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ความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัผูป้ระสาน
งานวจิยั
13. รูแ้ละเขา้ใจความหมายของทรพัยส์นิทางปญัญา เชน่ 
ลขิสทิธิ ์และ สทิธบิตัร  รวมท ัง้เง ือ่นไขทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการ
จดสทิธบิตัร หรอื จดแจง้ลขิสทิธิ์

14.รูจ้กัประเภทการวจิยัตามทีก่ าหนดใน NRMS วา่หมายถงึ
อะไร  

15.รูแ้ละเขา้ใจวา่งานวจิยับางประเภทจ าเป็นตอ้งปฏบิตัติาม
มาตรฐานการวจิยั

• การใชส้ตัวท์ดลอง

• การวจิยัในมนษุย์
การวจิยัดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ

• การใชห้อ้งปฏบิตักิารทีเ่กีย่วกบัสารเคมี

16.การจดัท ารายงานและความหมายของสารสนเทศใน
รายงานน ัน้
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การแบง่ประเภทการวจิยั

• การวจิยัตามสาขาวจิยัทีแ่บง่โดยสภาวจิยัน ัน้ ไมไ่ดเ้ป็น
มาตรฐานโลก  สาขาทีแ่บง่ไว ้๑๒ สาขาประกอบดว้ย
1. สาขาวทิยาศาสตรก์ายภาพและคณติศาสตร์

2. สาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

3. สาขาวทิยาศาสตรเ์คมแีละเภสชั

4. สาขาเกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยา

5. สาขาวศิวกรรมศาสตรแ์ละอตุสาหกรรมวจิยั

6. สาขาปรชัญา

7. สาขานติศิาสตร์

8. สาขารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร์

9. สาขาเศรษฐศาสตร์

10. สาขาสงัคมวทิยา

11. สาขาการศกึษา

12. สาขาไอทแีละนเิทศศาสตร.์
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การแบง่ประเภทการวจิยัโดยท ัว่ไป

• โดยท ัว่ไปนยิมแบง่การวจิยัเป็นสามประเภทคอื

1. การวจิยัพืน้ฐาน

2. การวจิยัประยกุต์

3. การวจิยัและพฒันา
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การแบง่ประเภทดา้นการวจิยั

• แบง่ออกเป็นสีด่า้นคอื

1. ดา้นการเกษตร

2. ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

3. ดา้นสขุภาพ

4. ดา้นสงัคม/มนษุยศาสตร์
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การแบง่สาขาวจิยัตาม OECD

• OECD = Office for Economic Co-operation and 
Development

• OECD ไดแ้บง่งานวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เป็นสาขาตา่งๆ คอื

1. Natural Sciences

2. Engineering and Technology

3. Medical and Health Sciences

4. Agricultural Sciences

5. Social Sciences

6. Humaninties
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สรปุ

• การวจิยัคอืการแสวงหาความรูใ้หเ้พิม่พนูมากไปกวา่องค์
ความรูท้ ีเ่รามอียู ่และ ความรูท้ ีแ่สวงหาน ัน้ควรเป็นความรูท้ ีม่ ี
ความส าคญัตอ่สงัคมและมนษุย.์

• นกัวจิยัจะตอ้งมคีวามรูใ้นดา้นการจดัการโครงการ, 
งบประมาณ, ทมีงาน, ขอ้มลู และ ไอที

• ผูป้ระสานงานวจิยัจะตอ้งมคีวามรูใ้นภาพรวมเกีย่วกบั
หนว่ยงาน, การท าวจิยั, การท างานรว่มกบัหนว่ยงานใหท้นุ, 
นกัวจิยั และ ผูบ้รหิารหนว่ยงาน
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