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วัฏจกัรการท าวิจัย, การจัดการงานวิจัย, และ ผู้ประสานงานวิจัย 

ดร. ครรชิต มาลยัวงศ ์ราชบณัฑิต 

4  กนัยายน  ๒๕๖๐ 

 

  การท าวิจยันั้นเป็นงานท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อความกา้วหนา้ทางปัญญาของทุกประเทศ. การวิจยั

ท่ีท าอยา่งถูกต้องตามหลกัการนั้น  มีประโยชน์หลายอยา่ง เช่น 

 ท าให้ไดร้ับความรู้ใหม่ท่ีช่วยขยายขอบเขตขององค์ความรู้ในสาขาวิชาการต่างๆ เช่น การวิจยั

ดา้นอุตุนิยมวิทยาท าให้ทราบลกัษณะและการเกดิของปรากฏการณ์เอลนิโญ ซ่ึงช่วยให้สามารถ

สร้างแบบจ าลองการเกดิเอลนิโญไดอ้ยา่งแม่นย  า,   

 ท าให้ทราบวิธีการปฏิบติัส าคญัๆ เช่น การรักษาโรคอุบติัใหม่,   

 ท าให้รู้สภาพหรือสถานการณ์ต่างๆ เช่น ปัญหาการด ารงชีวิตของผูสู้งอายชุาวไทย,   

 ท าให้ทราบแนวโนม้ในดา้นต่างๆ เช่น แนวโน้มการใช้เงินตราในการจบัจ่ายใช้สอยท่ีอาจจะ

เปล่ียนไปเพราะเกดิเงินตราดิจิทลั. 

งานวิจัยท่ีได้ผลลพัธ์เป็นความรู้ใหม่หรือเป็นนวตักรรมท่ี มีประโยชน์นั้น  จะต้องด าเนินการ

อยา่งถูกตอ้งตามหลกัการท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการท่ีเก ีย่วขอ้ง.  โดยทั่วไปกคื็อ  ตอ้งเป็นงานวิชาการท่ีถูกตอ้ง

ตามหลกัวิทยาศาสตร์,  จัดเกบ็ข้อมูลต่างๆ อยา่งถูกต้อง,  วิเคราะห์ข้อมูลอย่า งถูกต้อง, และสามารถสอบทาน

ผลไดจ้ริง.   โดยทัว่ไปแลว้  นกัวิจยัมกัจะเคยเรียนรู้หลกัการและวิธีวิจยัมาตั้งแต่เรียนอยู่ในสถาบนัการศึกษาอยู่

แลว้.  อยา่งไรกต็าม  ยงัมีผูเ้ก ีย่วขอ้งกบังานวิจัยอีกจ านวนมากท่ีไม่เคยเรียนรู้วิชาวิจยัมากอ่น  ท าให้ไม่ทราบว่า

หลกัการส าคัญในการวิจัยมีอะไรบ้าง.  บทความน้ีเขียนข้ึนเพ่ือประกอบการบรรยายให้ ผูป้ระสานงานวิจัยท่ี

ปฏิบติังานในหน่วยงานต่างๆไดท้ราบขั้นตอนส าคญัในการท าวิจยัของนกัวิจัย.  ความรู้น้ีจะท าให้ผูป้ระสานงาน

วิจยัเจา้ใจวิธีการท างานวิจัยดีข้ึน, สามารถประสานงานในดา้นต่างๆไดด้ว้ยความเขา้ใจ, และ สามารถช่วยเหลือ

นกัวิจยัในการติดต่อกบัหน่วยให้ทุนต่างๆไดร้าบร่ืนมากข้ึน. 

  



Page | 2  
 

ขั้นตอนการท าวิจยัท่ีจะอธิบายต่อไปน้ี  อาจเรียกว่าเป็น วฏัจกัรงานวิจยั หรือ วงจรงานวิจยักไ็ด้.  

ภาษาองักฤษท่ีใชก้นักคื็อ Research Life Cycle.  การก  าหนดวฏัจกัรงานวิจยัเป็นขั้นตอนต่างๆ นั้นอาจจะแตกต่าง

กนัไปไดสุ้ดแทแ้ต่ว่าผูก้  าหนดต้องการจะเนน้งานในส่วนใด.  ส าหรับในท่ีน้ี  ผูเ้ขียนขอก  าหนดวฏัจกัรงานวิจัย

ว่าประกอบดว้ยงาน ๘ ขั้นตอน คือ 

 เร่ิมต้นคิดท่ีจะท าวิจยั 

 รวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการท าวิจยัในระยะแรก 

 เขียนขอ้เสนองานวิจยั 

 ส่งขอ้เสนองานวิจยั 

 วางแผนโครงการวิจยั 

 ด าเนินงานวิจยั  

 เขียนและส่งรายงานวิจยั  

 การจบและประเมินโครงการ  

กอ่นท่ีจะศึกษารายละเอียดของทั้ง ๘ ขั้นตอนน้ี  ขอท าความเขา้ใจกอ่นว่า ค าอธิบายในท่ีน้ีเป็นหลกัการ

ท่ีควรจะยดึถือและปฏิบติั.  ในความเป็นจริงนั้น  นกัวิจยัอาจจะไม่ไดป้ฏิบติัตามน้ีทั้งหมด (เพราะอาจจะไม่ทราบ

หลกัการท่ีดีตามท่ีอธิบายในท่ีน้ี)  หรือ หน่วยงานไม่ไดเ้อ้ืออ านวยให้นักวิจยัสามารถปฏิบติัตามหลกัการได ้ 

เพราะไม่ไดจ้ดัท ามาตรฐานหรือระเบียบข้ึนรองรับ.  ดงันั้นผูป้ระสานงานจึงไม่ควรหนักใจ  ถา้หากพบว่านกัวิจยั

ในหน่วยงานยงัไม่ไดป้ฏิบติัตามรายละเอียดน้ี.  ผูป้ระสานงานควรค่อยๆศึกษาการท าวิจยั และ ผลงานวิจยั ของ

นกัวิจยัไปเร่ือยๆ เพ่ือท าความเขา้ใจ และ เพ่ือเปรียบเทียบว่างานท่ีนกัวิจยัท านั้นเป็นไปตามหลกัการน้ีมากน้อย

เพียงใด.  เม่ือผูป้ระสานงานมีความเขา้ใจมากข้ึน  กจ็ะสามารถประสานงานการท าวิจยักบันกัวิจยัไดดี้ข้ึน.  อน่ึง  

ผูป้ระสานงานอาจพบว่า นักวิจยัแต่ละคนท างานในแต่ละขั้นตอนแตกต่างกนั.  บางคนท างานอยา่งละเอียด และ 

บางคนกอ็าจจะขา้มขั้นตอนไป.  ท่ีเป็นเช่นน้ี  กเ็พราะนักวิจยัอาจจะมาจากหลายสถาบนั  และ แต่ละสถาบนัก ็

สอนเน้ือหาเก ีย่วกบัวิธีการท าวิจยัต่างกนั.  ไม่ตอ้งดูอ่ืนไกล  หากลองพิจารณาต าราวา่ดว้ยการวิจยัท่ีเขียนโดย

อาจารยไ์ทยซ่ึงปัจจุบนัมีร่วมร้อยช่ือแลว้  จะพบว่ามีรายละเอียดแตกต่างกนั.  ท่ีต่างกนันั้น  เป็นความแตกต่าง

โดยพลความบา้ง,  แตกต่างโดยการแปลความหมายบา้ง,  หรือ แตกต่างเพราะประสบการณ์บา้ง.   ผูป้ระสานงาน

ไม่ตอ้งกงัวล  ขอให้ศึกษาไปเร่ือย ๆ แลว้จะเขา้ใจการท าวิจยัดีข้ึน.  
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ขั้นตอนที ่๑  เร่ิมต้นคดิทีจ่ะท าวิจัย 

 ขั้นตอนน้ีเกดิข้ึนเพราะเกดิความจ าเป็นให้ตอ้งท าวิจยั.  ความจ าเป็นน้ีอาจจะมีหลายกรณี เช่น 

๑. นกัวิจยัเคยท าวิจยัเสร็จส้ินไปแลว้ แต่เห็นว่าตอ้งท าวิจยัเพ่ิมเติมต่อยอดออกไป เพ่ือให้ไดรั้บความรู้มาก

ข้ึน. 

๒. หน่วยงานหรือนักวิจยัพบว่ามีปัญหาท่ีตอ้งการหาสาเหตุของปัญหา หรือ วิธีการแกไ้ข.  

๓. มีความจ าเป็นตอ้งรู้สภาพการณ์, สถานการณ์, แนวโน้ม หรือ แนวปฏิบติั ในดา้นในต่างๆ ซ่ึงจะรู้ไดด้ว้ย

การท าวิจยั. 

๔. มีความตอ้งการนวตักรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงจะท าไดด้ว้ยการท าวิจยั. 

๕. ไดร้ับมอบหมายจากหน่วยงานให้ท าวิจยั โดยมีโจทยว์ิจยัมาให้อยา่งชดัเจน.  

๖. เป็นงานวิทยานิพนธ์ซ่ึงจะตอ้งท าตามขอ้ก  าหนดของหลกัสูตร.  

หลักการ 

๑. การท าวิจัยเป็นงานทางปัญญา และมีวตัถุประสงค์ท่ีจะคน้หาความรู้ท่ีเรายงัไม่รู้มากอ่น.  ความรู้ใหม่น้ี

โดยปกติมักจะเป็นเร่ืองท่ีมีประโยชน์ในวงวิชาการด้านนั้น.  แต่ในบางคร้ัง  อาจจะเป็นความรู้ใหม่ท่ีมี

ประโยชน์เฉพาะหน่วยงานกไ็ด.้ 

๒.  เม่ือตระหนกัว่าจ าเป็นต้องท าวิจัยแลว้ นกัวิจยัต้องน าประเด็นนั้นๆมาสร้างโจทยว์ิจัยอยา่งคร่าวๆ กอ่น

เพ่ือให้เห็นชดัเจนว่า  วิจยัแลว้จะไดอ้ะไร. 

๓. ตรวจสอบว่ามีผูว้ิจยัในเร่ืองนั้นแลว้หรือไม่. 

๔. ถา้มีผูท้ าวิจัยแลว้  ให้ตรวจสอบว่า ผลงานวิจัยนั้นสามารถตอบสนองความจ าเป็นท่ีกล่าวถึงข้างต้น

หรือไม่  ถา้ตอบได ้กไ็ม่จ าเป็นตอ้งท าวิจยัเร่ืองน้ีอีก. 

๕.  ถา้ยงัไม่มีผลงานวิจัยท่ีสามารถตอบโจทย์วิจัยท่ีก  าหนดข้ึนได้  หรือมีแต่น่าจะยงัไม่พอเพียง  ให้

ด าเนินการต่อไป. 
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ขั้นตอนที ่๒  รวบรวมข้อมูลพื้นฐานทีจ่ าเป็นต่อการท าวิจัยในระยะแรก 

 นกัวิจยัตอ้งสืบคน้และรวบรวมรายงานวิจยั และ บทความวิจยัท่ีน่าจะเก ีย่วขอ้งกบังานวิจยัตามโจทยว์ิจัย

ท่ีก  าหนด.  แหล่งข้อมูลให้สืบคน้ ได้แกฐ่านขอ้มูลวิชาการท่ีเก ีย่วขอ้งซ่ึงจดัเกบ็บทความวิชาการในวารสารและ

ในหนงัสือรวมบทความการประชุมวิชาการ, ฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์, ฯลฯ. 

 ในบางกรณี นกัวิจยั อาจปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญในสาขางานท่ีจะวิจยัว่า โจทยว์ิจยัท่ีตอ้งการหาค าตอบนั้น

เหมาะสมท่ีจะเป็นงานวิจยัหรือไม่,  เพราะเหตุใด, หรือ ถา้เหมาะสม งานนั้นควรเป็นงานวิจยัลกัษณะใด. 

หลักการ 

๑. นกัวิจัยไม่ควรเสียเวลาท าวิจัยเร่ืองท่ีซ ้ ากบังานวิจัยท่ีมีผูอ่ื้นท าส าเร็จไปแลว้.   ยกเวน้ในกรณีเช่น  

การพิสูจน์ว่างานวิจัยของตนสามารถค้นหาค าตอบท่ีดีกว่าเดิม,  มีวิธีการปฏิบัติท่ีให้ผลดีกว่าเดิม,  

หรือเป็นการคน้หาวิธีน าผลงานวิจยัเดิมไปใชใ้นดา้นใหม่ๆ. 

๒. การท าวิจยัจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านทรัพยากร, เวลา และ ฤดูกาล ดังนั้น นกัวิจยัจะตอ้งพิจารณา

ว่า งานวิจยัน้ีตอ้งใชท้รัพยากรอะไรบา้ง เช่น 

a. เคร่ืองมือส าหรับใชใ้นงานวิจยั 

b. ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับด าเนินการ 

c. ทรัพยสินทางปัญญาท่ีจะตอ้งใช ้

d. งบประมาณท่ีตอ้งการ 

e. สถานท่ีด าเนินการ และ ความพร้อม 

f. บุคลากรและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

๓. การท าวิจัยจะใชว้ิธการด าเนินงานแบบใด เช่น วิจยัเชิงคุณภาพ, วิจยัเชิงปริมาณ, วิจัยทดลอง, วิจัย

ออกแบบ ฯลฯ และ พิจารณา ความเส่ียงและปัญหาอุปสรรคในการท าวิจยัเร่ืองน้ี,  โอกาสและความ

เป็นไปไดท่ี้จะประสบควาส าเร็จ, วิธีการน าผลงานไปใชใ้ห้เกดิประโยชน์. 
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ขั้นตอนที ่๓  เขียนข้อเสนองานวิจัย 

 ขอ้เสนองานวิจยัท่ีดี  ต้องมีรายละเอียดครบถว้นตามท่ีหน่วยงาน/หน่วยให้ทุนก  าหนด นั่นคือ 

 เขียนรายละเอียดตรงตามรูปแบบท่ีก  าหนดให้ 

 ใชภ้าษาท่ีเหมาะสม ไม่ก  ากวม อ่านแลว้เขา้ใจรายละเอียดชดัเจน. ในกรณีท่ีเป็นค าใหม่ หรือ ค าเทคนิคท่ี

ใชเ้ฉพาะท่ียงัไม่รู้จกักนัแพร่หลาย จะตอ้งเขียนนิยามให้ชดั. 

 ระบุรายละเอียด และ ขอ้มูลต่างๆ ตามความเป็นจริง. 

 สามารถระบุประโยชน์ท่ีจะเกดิข้ึนจากงานวิจยั และ ช่ือกลุ่มผูท่ี้จะไดป้ระโยชน์นั้นๆได.้ 

 เน้ือหาทุกส่วนจะตอ้งสอดคลอ้งกนั. 

หลักการ 

๑. ระบุปัญหาหรือโจทยว์ิจยัไดอ้ยา่งชดัเจน  พร้อมกบัเสนอว่างานวิจยัน้ีจะแกปั้ญหาอยา่งไร. 

๒. เขียนวตัถุประสงค์ท่ีแสดงผลผลิตของการวิจยัไดช้ดัเจน 

๓. ระบุระเบียบวิธีวิจยัไดช้ดัเจน. 

๔. เขียนผลการส ารวจวรรณกรรมท่ีเก ีย่วข้องกบัปัญหาวิจัยนั้นให้ครอบคลุมโดยเน้นเฉพาะผลการวิจัย

ใหม่ๆ ในรอบไม่ก ีปี่ท่ีผ่านมา แต่ตอ้งแสดงให้ถึงจุดท่ีนกัวิจยัตอ้งการศึกษาต่อจากนั้น. 

๕. ระบุงบประมาณ, ทรัพยากร และ เคร่ืองมือท่ีต้องใช้ในโครงการวิจยั. การเสนอขอซ้ือเคร่ืองมือวิจัยนั้น

ปกติหน่วยให้ทุนมกัจะไม่ให้งบประมาณส่วนน้ี  แต่อนุญาตให้ซ้ือพสัดุมาใช้กบัเคร่ืองมือได.้ เร่ืองน้ี

ตอ้งตรวจสอบกบัหน่วยให้ทุน. 

๖. ระบุความช านาญของคณะนกัวิจยั  โดยเนน้พ้ืนฐานการศึกษา, หน่วยงานท่ีสงักดั, ความช านาญ, และ 

ผลงานท่ีเก ีย่วข้องกบังานวิจยัท่ีเสนอ.  มีหลกัการส าคัญว่า  หน่วยให้ทุนจะให้ทุนวิจยัในด้านท่ีนักวิจัย

ช านาญเท่านั้น. หากนกัวิจยัสาขา A ไปขอท าวิจยัในสาขา B กม็กัจะไม่ไดทุ้น. 

๗. เขียนแผนงานวิจยัให้ชดัเจน โดยระบุกจิกรรมให้ละเอียดมากพอ และสอดคลอ้งกบัระเบียบวิธีวิจยั. 

๘. ระบุผลท่ีจะไดจ้ากงานวิจยันั้น  ทั้งในส่วนท่ีเป็นผลผลิต, ผลลพัธ์, และ ผลกระทบ.   

๙. ระบุข้อเสนอเก ีย่วกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีจะเกดิจากงานวิจยั ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยให้

ทุน. 
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ขั้นตอนที ่๔  ส่งข้อเสนองานวิจัย 

 วิธีการส่งข้อเสนองานวิจยัไปให้หน่วยให้ทุนพิจารณานั้น  มีความแตกต่างกนัไปสุดแลว้แต่การก  าหนด

วิธีของหน่วยให้ทุนแต่ละแห่ง.   ประเด็นน้ีอาจท าให้นักวิจัยต้องเขียนข้อเสนอโดยใช้รูปแบบท่ีแตกต่างกนั

ตามแต่จะขอทุนจากหน่วยให้ทุนหน่วยใด.  นกัวิจัยไม่ควรเขียนข้อเสนอขอทุนไปยงัหน่วยให้ทุนหลายแห่ง

พร้อมๆกนั  เพราะเป็นการกระท าท่ีไม่เหมาะสม.   

หลักการ 

๑. ศึกษาวิธีการส่งแบบฟอร์มขอ้เสนองานวิจัยของแต่ละหน่วยให้ทุน และ ศึกษารายละเอียดท่ีก  าหนด

ไวใ้ห้ชัด, เช่น บันทึกเข้าระบบแลว้ต้องส่งเป็นกระดาษอีกหรือไม่, ต้องการหนังสือยืนยนัหรือ

รับรองต่างๆนานา หรือไม่ ฯลฯ. 

๒. งานให้ทุนวิจัยของหน่วยให้ทุน มักจะมีก  าหนดปิดรับทุนท่ีชัดเจน.  พยายามส่งข้อเสนอกอ่น

ล่วงหน้า เพ่ือไม่ให้เกดิปัญหาผิดพลาดท่ีอาจจะเกดิเม่ือส่งในวนัปิดรับทุนได้ เพราะมีนักวิจัยส่ง

ขอ้เสนอหลายคนพร้อมกนั. 

๓. รับทราบความเห็น หรือ ขอ้ทว้งตองให้แกไ่ขของเจา้หนา้ท่ีหน่วยให้ทุน แลว้แกไ้ขให้ถูกตอ้ง. 

๔. คอยติดตามรับข่าวจากหน่วยให้ทุนว่า  ข้อเสนอผ่านการพิจารณาขั้นต้นหรือไม่.  ในบางกรณี 

นกัวิจยัจะได้รับแจง้ให้ไปอธิบายข้อเสนองานวิจยัด้วยวาจา.  นกัวิจยัต้องจัดเตรียมเอกสารน าเสนอ

และรายละเอียดไปอธิบายให้ผูท้รงคุณวุฒิทราบและพิจารณา.  ควรน าผลงานเดิม, ภาพถ่ายผลงาน, 

หรือ แบบจ าลองท่ีเก ีย่วขอ้งไปให้ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาดว้ย. 

๕. ผูท้รงคุณวุฒิของหน่วยให้ทุนจะพิจารณารายละเอียดต่างๆท่ีระบุในขอ้เสนอว่าเหมาะสมหรือไม่  

จากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะสรุป และ แจง้ผลการพิจารณาให้นกัวิจยัทราบ. 

๖. การท่ีหน่วยให้ทุนเห็นว่าขอ้เสนอนั้นเหมาะสม  ไม่ไดแ้ปลว่าหน่วยให้ทุนเห็นสอดคลอ้งกบัวิธีการ

วิจยั, เวลา, แผนงาน, และ งบประมาณท่ีขอไปในข้อเสนอ.  ผูท้รงคุณวุฒิและเจ้าหนา้ท่ีจะพิจารณา

จากมาตรฐานดา้นงบประมาณและก  าหนดวงเงินท่ีจะให้ทุนในงานวิจัยนั้น.  เม่ือนักวิจยัได้รับแจ้ง

ว่าไดร้ับทุนแลว้  นกัวิจยัตอ้งพิจารณาว่าจะไดร้ับทุนเท่าใด และ จะด าเนินการไดห้รือไม่.   

๗. นกัวิจยัและหน่วยให้ทุนตกลงท าสญัญาให้ทุนวิจยั. 
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ขั้นตอนที ่๕  วางแผนโครงการวิจัย 

 เม่ือได้รับทุนวิจยัแลว้  นักวิจยัจะต้องน าแผนงานท่ีเขียนไวใ้นข้อเสนองานวิจัยมาพิจารณาปรับแกใ้ห้

เป็นแผนงานท่ีมีรายละเอียดกจิกรรมต่างๆมากพอท่ีจะใชใ้นการติดตามการท าวิจัยให้ส าเร็จได้.  การวางแผนน้ี

จะตอ้งค านึงถึงงบประมาณท่ีได้รับ, วิธีการจ่ายทุนวิจยั, วิธีการจดัซ้ือจดัหา, การจดัเกบ็เอกสารท่ีเก ีย่วขอ้งเพ่ือให้

หน่วยให้ทุนตรวจสอบ ฯลฯ.   นอกจากนั้นยงัตอ้งค าตึงถึง กจิกรรมและงานต่างๆ ท่ีจะตอ้งท าในโครงการให้

สอดคลอ้งกบัระเบียบวิธีวิจยัท่ีเสนอ, ความเส่ียงในดา้นต่างๆ,  ฤดูกาลท่ีอาจจะเก ีย่วข้องการการท าวิจยั, ผูร่้วมทีม

งานวิจยั,  กลุ่มตัวอย่าง, การส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างทีมงานวิจยั,  การจัดท ารายงานความกา้วหนา้ และ 

รายงานฉบบัสมบูรณ์. 

หลักการ 

๑. การท างานทุกอยา่งตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการวางแผนงานอยา่งละเอียด. 

๒. กอ่นวางแผนต้องศึกษาพิจารณาว่ามีกจิกรรมอะไรบ้างท่ีจะต้องท าในโครงการ และ เรียบเรียง

กจิกรรมต่างๆ ให้ถูกตอ้งตามล าดบัเวลา. 

๓. น ากจิกรรมมาก  าหนดระยะเวลาท่ีต้องการ, เวลาท่ีต้องเร่ิมท ากจิกรรม, เวลาท่ีกจิกรรมต้องส้ินสุด, 

แลว้จดัท าเป็นแผนงานโดยใชเ้คร่ืองมือ Gantt Chart. 

๔. วนัเวลาในแผนงานให้ก  าหนดเป็นเวลาในปฏิทินท่ีชดัเจน. 

๕. ทบทวนแผนงานว่าแต่ละกจิกรรมว่าต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง  และ ในช่วงเวลานั้นสามารถใช้

ทรัพยากรนั้นจริง.  (ยกตวัอยา่งเช่น การใชร้ถยนต์ลงพ้ืนท่ีท่ีอยูห่่างกนัหลายแห่ง ในวนัเวลาเดียวกนั 

ยอ่มเป็นไปไมได)้. 

๖. ส่ือสารแผนให้ทีมงานวิจยัรับทราบ เพ่ือปรับแต่งหรือแกไ้ขตามความจ าเป็น.  แผนงานต่างๆ นั้น ผู ้

วางแผนต้องให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรับทราบว่าพวกเขามีบทบาทอะไรบา้งในแผน.  ท่ีส าคญัคือตอ้ง

ทราบว่า  ผูร่้วมทีมวิจยัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละคนจะต้องร่วมท ากจิกรรมในแผนเม่ือใด.   เม่ือ

เห็นแผนแลว้ ผูร่้วมทีมและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียตอ้งพิจารณาว่า  จะสามารถปฏิบติังานตามวนัเวลาท่ี

ก  าหนดข้ึนในแผนนั้นไดห้รือไม่.  ถา้หากไม่ไดก้จ็ะตอ้งแจง้ให้ผูว้างแผนพิจารณาเปล่ียนแปลงวนั

เวลานั้น.  เม่ือเห็นขอบกบัแผนแลว้  ผูร่้วยทีมและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  มีความรับผิดชอบท่ีจะต้อง

ปฏิบติัตามแผนให้งานนั้นส าเร็จ.  
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ขั้นตอนที ่๖  ด าเนินงานวิจัย 

  การวิจยัมีวิธีการด าเนินงานหลายลกัษณะสุดแลว้แต่ประเภทของงานวิจยั และ ระเบียบวิธีท่ีเลือกใช.้  วิธี

ด าเนินงานท่ีแตกต่างกนันั้น ท าให้ขั้นตอนและกจิกรรมการวิจยัแตกต่างตามไปด้วย. นักวิจยัจะตอ้งรู้รายละเอียด

กจิกรรมต่างๆ เหล่าน้ีเป็นอย่างดี.  อย่างไรกต็ามยงัมีงานอ่ืนๆ ท่ีจะตอ้งจ าแนกเป็นกจิกรรมเพ่ือน าไปเขียนไวใ้น

แผนเพ่ือให้มีการปฏิบติัจริงๆ ดว้ย.  งานเหล่าน้ีมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในหลกัการขา้งล่างน้ี.  

หลักการ 

๑. จดัหาและจดัเตรียมทรัพยากรท่ีจ าเป็นให้พร้อมใช ้  

๒. ก  าหนดรูปแบบและวิธีการจดัเกบ็ขอ้มูลเก ีย่วกบัการปฏิบติักจิกรรมท่ีก  าหนดในแผน.  

๓. ก  าหนดวิธีวดัและประเมินความส าเร็จและคุณภาพของการปฏิบติักจิกรรมท่ีส าคญั.  

๔. ก  าหนดรูปแบบขอเอกสารต่างๆท่ีจะตอ้งใช้ในการท าวิจยั (และมิได้มีการก  าหนดไวก้อ่น).  

๕. จดัท าระบบฐานขอ้มูลเพ่ือบันทึกการปฏิบติังาน, ผลการปฏิบติังาน, ขอ้มูล, ตวัช้ีวดั, และเอกสารต่างๆ. 

๖. จดัหาวิธีติดตามความเส่ียงและปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกดิข้ึน และหาวิธีการหลีกเล่ียงปัญหา และวิธีแกไ้ข

ปัญหาเอาไวล่้วงหนา้. 

๗. แจกกจิกรรมตามแผนให้ทีมงานวิจยัรับไปปฏิบติั หรือ ลงมือท ากจิกรรมดว้ยตวัเอง  

๘. ติดตามผลการท ากจิกรรมว่าส าเร็จครบถว้นและไดผ้ลตามท่ีตอ้งการ.  

๙. ขดัท ารายงานความกา้วหนา้และผลส าเร็จของการท างานตามแผน เพ่ือเสนอต่อผูบ้ริหาร และ หน่วยให้

ทุน. 

๑๐. พิจารณารับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูบ้ริหารและหน่วยให้ทุนมาด าเนินการ.  
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ขั้นตอนที ่๗  เขียนและส่งรายงานวิจัย 
  

 ผลลพัธ์ส าคัญของการท าวิจยักคื็อรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์  และบทความวิชาการท่ีนักวิจัยเขียนแลว้

ส่งไปตีพิมพใ์นวารสารวิชาการต่างๆ.   การเขียนรายงานท่ีดีนั้นมีหลกัการดงัต่อไปน้ี. 

 

หลักการ 

๑. รายงานตอ้งมีรูปแบบท่ีถูกตอ้งตามท่ีหน่วยงานก  าหนด.  

๒. การเขียนเน้ือหาจะต้องไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น  เช่น ไม่คัดลอกภาพถ่าย, แผนภาพ, แผน

ท่ี ฯลฯ ท่ีสืบคน้จากอินเทอร์เน็ตได้มาลงโดยไม่ได้ตรวจสอบว่าเจ้าของเน้ือหานั้นๆแสดงความจ านงท่ี

อนุญาตให้ผูอ่ื้นน าไปใชไ้ดอ้ยา่งอิสระหรือไม่.    

๓. การเขียนเน้ือหาจะต้องไม่คัดลอกข้อความในบทความวิชาการหรือรายงานอ่ืนๆ มาลง.  การคัดเลือก

ผลงานผุอ่ื้น (รวมทั้ งของตนเอง) มาเป็นเน้ือความของนักวิจัยเองนั้น เรียกว่า การละเมิดทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา (plagiarism). 

๔. เม่ือใดท่ีมีการอา้งอิงเน้ือความจากท่ีอ่ืน  จะตอ้งระบุว่าน ามาจากท่ีใดให้ครบถว้น. 

๕. การอา้งอิงตามขอ้ ๔ และ การอา้งอิงอ่ืนๆ ในรายงานจะตอ้งเป็นไปตามรูปแบบท่ีหน่วยงานก  าหนด. 

๖. รูปแบบของการเขียนรายงานให้ใชต้ามหลกัการท่ีสาขานั้นๆ ยอมรับ. 

๗. มีสารบญัครบถว้นทั้งส่วนท่ีเป็นเน้ือหาหรือบท, ภาพ, ตาราง, ภาคผนวก ฯลฯ. 

๘. อ่านสอบทานความถูกตอ้งของเน้ือหา, การอา้งอิง, และ การเช่ือมโยงของเน้ือหาระหว่างหัวขอ้ต่างๆ ว่า

มีความถูกต้องครบถว้น.  ขณะเดียวกนั ให้ทบทวนรูปแบบของการพิมพ์ว่าเป็นไปตามท่ีหน่วยงาน

ก  าหนดดว้ย  เช่น ขนาดของตัวอกัษร,  ระยะส าหรับการเวน้ระหว่างบรรทัด,  ระยะส าหรับการยอ่หนา้, 

ฯลฯ. 

๙. ถา้เป็นไปได ้ ควรมีนกัวิจยัช่วยอ่านสอบทานความถูกตอ้งของเน้ือหาและรูปแบบอีกชั้นหน่ึง. 
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ขั้นตอนที ่๘  การจบและประเมินโครงการ 

 การท าวิจัยนั้นมีลกัษณะเหมือนกบัการท าโครงการทั่วไป และ สามารถน าหลกัการจัดการโครงการ 

(Project Management) มาใชไ้ด.้  ค าว่า โครงการ นั้นมีความหมายว่า เป็นงานท่ีมีวตัถุประสงค์ชดัเจน, มีเวลาและ

ทรัพยากรท่ีจ ากดั,  ไม่ใช่งานเล็กๆน้อยๆ, และ มีการส้ินสุดท่ีชัดเจน.  งานกอ่สร้างอาคาร, สนามบิน, ถนน, 

ระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง ซ่ึงลว้นแต่มีผลลพัธ์ท่ีชดัเจนนั้นจดัว่าเป็นงานโครงการ  แต่ไม่ใช่งานวิจัย. (แมว้่าการ

สร้างถนนจะต้องมีการวิจยัดิน แต่กเ็ป็นเพียงส่วนเลก็นอ้ยของโครงการทั้งหมด.)   งานวิจัยเป็นงานโครงการท่ี

บางคร้ังอาจจะไดค้วามรู้มากมาย แต่ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว.้  ประมาณสามสิบปีมาแลว้  รัฐบาลญี่ปุ่นได้

ตั้งโครงการพฒันาคอมพิวเตอร์แบบใหม่ และไดร้วบรวมนักวิจัยแนวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์มาร่วมกนัวิจัย

เพ่ือออกแบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีวิธีการท างานแตกต่างไปจากท่ีใชก้นัอยู.่  โครงการน้ีมีบริษทัคอมพิวเตอร์ญี่ปุ่นเข้า

มาร่วมงานด้วยและใช้จ่ายเงินไปมาก  แต่ในท่ีสุดกต็อ้งยุติโครงการโดยไม่สามารถออกแบบคอมพิวเตอร์ชนิด

ใหม่ได้.  ขอสรุปว่า งานวิจัยอาจถือว่าเป็นงานโครงการได้  แต่งานโครงการส่วนใหญ่ไม่ใช่งานวิจัย.  ความ

แตกต่างเป็นอยา่งไร  ขอฝากไห้พิจารณากนัเอง. 

 กจิกรรมส าคัญท่ีโครงการต่างๆควรจะท าเม่ือส้ินสุดโครงการแลว้  (แต่มกัจะท าบ้าง ไม่ท าบ้าง ใน

เมืองไทย) กคื็อ การประเมินผลโครงการ.  การประเมินผลโครงการท่ีท ากนัทั่วไปกคื็อ การประเมินความพึง

พอใจของผูใ้ช้โครงการ.  การประเมินผลแบบน้ีเป็นเร่ืองเหลวไหล  เพราะผลกม็กัจะออกมาว่าผูใ้ช้มีความพึง

พอใจดีมาก  ทั้ งๆท่ีในความเป็นจริงแลว้ ผลงานนั้นใชไ้ม่ได้.  ท่ีได้ผลเช่นน้ี  กเ็พราะคนไทยไม่ชอบขัดแยง้กบั

ใคร.  ใครถามว่าเร่ืองน้ีดีไหม  กต็อบว่าดีหมด.   

 การประเมินผลงานวิจัย  จึงไม่ควรใช้วิธีประเมินความพึงพอใจ แต่เปล่ียนไปเป็นการประเมินผล

ประโยชน์ท่ีเกดิข้ึนจากผลงานนั้นๆจริง.  ในงานวิชาการนั้น  มกัจะวดัผลว่าเม่ือท าวิจยัเสร็จแลว้  นกัวิจยัไดเ้ขียน

อธิบายงานเป็นบทความวิชาการไปตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับกนัทั่วโลกในสาขานั้นหรือไม่.  เม่ือ

ตีพิมพ์แลว้  ไดมี้นกัวิจยัอ่ืนๆน าผลงานนั้นไปอา้งอิงในงานของตนหรือไม่. (เรียกว่า citation ).  ถา้มีการอา้งอิง

มากๆ กแ็สดงว่า งานนั้นมีประโยชน์มาก.   หน่วยให้ทุนมกัจะผลกัดันให้นกัวิจยัตอ้งตีพิมพ์ผลงานวิจยั  เพราะ

งานท่ีจะได้รับการตีพิมพ์นั้นจะต้องผ่านการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นมาแลว้.  หากผลงานไม่ดีพอ  

งานนั้นกจ็ะไม่ไดรั้บการตีพิมพ.์   ประเด็นของการตีพิมพน้ี์แหละท่ีท าให้พูดกนัมากว่า  นกัวิจัยไทยดีแต่วิจัยไป

ข้ึนห้ิง (เพราะวารสารวางบนห้ิง). 
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การจัดการงานวิจัย 

 การจดัการงานวิจัยเป็นงานส าคัญของหน่วยงานท่ีมีการท าวิจัยหลายโครงการ.  ตวัอยา่งของหน่วยงาน

ประเภทน้ีกคื็อ มหาวิทยาลยั, สถาบันวิจัย, กรมท่ีเก ีย่วข้องกบังานวิชาการ, รัฐวิสาหกจิ, ฯลฯ.  ในท่ีน้ีจะได้

อธิบายหลกัการจัดการงานวิจัยในภาพรวม  โดยอธิบายตามขั้นตอนของวฏัจักรงานวิจยัขั้นต้น  แต่ในท่ีน้ีจะ

สอดแทรกบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีก  ากบัดูแลงานวิจยั และ บทบาทของหัวหน้าโครงการวิจยัและนักวิจัย

ลงไปดว้ยเพ่ือให้เห็นภาพการจดัการชดัเจนข้ึน.   

๑. โดยปกติหน่วยงานควรก  าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการวิจยั ตามวิสยัทัศน์ของหน่วยงานเอาไว ้

แลว้ . ฝ่ายวิจัยต้องศึกษาเป้าหมาย และ พิจารณาว่านักวิจัยได้ตั้ งเป้าหมายงานวิจัยท่ีสอดคลอ้งกบั

เป้าหมายของหน่วยงานอยา่งไรบา้ง.  ถา้ไม่,  กค็วรส่ือสารให้นกัวิจยัทราบ. 

๒. นักวิจัยพิจารณาก  าหนดปัญหาท่ีต้องการหาค าตอบด้วยงานวิจัย และ จัดท าข้อเสนอตามรูปแบบท่ี

หน่วยงาน หรือ หน่วยงานให้ทุนก  าหนด.  ถา้ไม่เป็นไปตามรูปแบบ  ขอ้เสนออาจไม่ไดร้ับการพิจารณา.  

๓.  นกัวิจยัส่งขอ้เสนอท่ีตรงตามรูปแบบไปให้ฝ่ายวิจัย  ซ่ึงฝ่ายวิจัยกจ็ะต้องพิจารณาตามกระบวนงานท่ี

ก  าหนดไว.้  ในกรณีท่ีเป็นการขอทุนจากหน่วยทุนภายนอก  หรือ ขอทุนงบประมาณแผ่นดินซ่ึงจะตอ้ง

เสนอผ่านระบบ NRMS ฝ่ายวิจัยกใ็ห้ผูป้ระสานงานบันทึกข้อเสนอลงในระบบ .  ฝ่ายวิจัยบางแห่ง อาจ

ก  าหนดให้นกัวิจยัจดัท าขอ้เสนอลงในระบบ NRMS เลยกไ็ด ้ เพ่ือเป็นการลดกระดาษ.  แต่ในทางปฏิบติั 

ควรเขียนขอ้เสนอกอ่นท่ีจะน าลงระบบ.   

๔.  ถา้หากข้อเสนองานวิจยัผ่านการจัดสรร  นกัวิจยัจะตอ้งวางแผนการวิจัย โดยก  าหนดกจิกรรมต่างๆท่ี

จะต้องท าในโครงการอย่างละเอียด   .การก  าหนดกจิกรรมและเวลาท่ีต้องใช้ในแต่ละกจิกรรมนั้น ต้อง

ค านึงถึง... 

a. เวลาและงบประมาณท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้เสนอท่ีไดร้ับอนุมติั  

b. ฤดูกาลท่ีจะตอ้งท าวิจยั 

c. ความร่วมมือและความสามารถของผูเ้ก ีย่วขอ้งกบัการวิจยั และ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

d. อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีจะตอ้งใช ้ (บางอุปกรณ์  หน่วยงานให้ทุนจะไม่พิจารณาให้)  

e. ความเส่ียงท่ีอาจจะเกดิข้ึนกบัการท าวิจยั 

f. กฎระเบียบอ่ืนๆของหน่วยงานท่ีอาจจะมีผลต่อก  าหนดการวิจยั 
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๕. หน่วยงานต้องก  าหนดตวัช้ีวดัท่ีจ าเป็นส าหรับวดัความกา้วหนา้และความส าเร็จในการท าวิจัย ฯลฯ ให้

เป็นมาตรฐาน  และ นกัวิจยัตอ้งเขา้ใจและเกบ็ขอ้มูลเพ่ือค านวณตวัช้ีวดัเหล่าน้ี. 

๖. หน่วยงานต้องก  าหนดมาตรฐานเก ีย่วกบัรายละเอียดของข้อมูลและเอกสารท่ีจะต้องจัดเกบ็เพ่ือบันทึก

ความกา้วหน้าในการท าโครงการวิจัยเอาไวอ้ยา่งเป็นระบบ  เพ่ือให้หน่วยงานสามารถตรวจสอบและ

อา้งอิงได.้ 

๗. นกัวิจยัท่ีท าวิจยัทุกคนตอ้งบันทึกรายละเอียดของโครงการวิจยัเอาไวเ้ป็นหลกัฐานการท างาน. นกัวิจยัท่ี

ท างานในห้องปฏิบติัการส่วนมากไดรั้บการฝึกอบรมให้รู้จักการบันทึกการทดลองทุกคร้ัง.  ส่วนนักวิจยั

สาขาอ่ืน อาจละเลย หรือคิดว่าไม่ส าคญั.  ดงันั้น ฝ่ายวิจยัจะตอ้งเน้นให้นักวิจยัมีระบบจดัเกบ็เอกสารท่ี

เก ีย่วขอ้งกบัการท างานวิจยัเอาไวใ้ห้ครบถว้น.  

๘. หัวหนา้โครงการวิจยัตอ้งจดัประชุมทีมงานวิจยัเพ่ือช้ีแจงวตัถุประสงค์ของงานวิจยั, แผนงาน, วิธี

ปฏิบติังานในแผนงาน, วิธีการใชร้ะบบบนัทึกขอ้มูล หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีจะใชใ้นการบันทึกผลการท า

วิจยั และ ความกา้วหนา้ของการท าวิจยั. การประชุมทุกคร้ังจะตอ้งจดัท ารายงานการประชุมและเกบ็

เอกสารท่ีเก ีย่วขอ้งเอาไว.้ 

๙. หัวหนา้โครงการวิจยัตอ้งแจกงานตามแผนงานวิจยัให้ผูร่้วมทีมงาน และช้ีแจงให้ทราบอยา่งชดัเจน. 

๑๐. หัวหนา้โครงการวิจยัตอ้งจดัให้มีการประชุมและติดตามความกา้วหนา้ในการด าเนินงานของผูร่้วมทีม

เป็นระยะๆ.  หากพบว่ามีปัญหา จะตอ้งรีบแกไ้ข.  

๑๑. หน่วยงานตอ้งจดัให้มีกระบวนงานตรวจสอบคุณภาพของกจิกรรมและผลงานท่ีได ้ว่าตรงตามท่ีก  าหนด

ไวเ้ป็นมาตรฐานการท าวิจยัหรือไม่. วิธีการหน่ึงกคื็อการจดัให้มีผูป้ระเมินคุณภาพ (Peer Reviewer) 
ส าหรับท าหนา้ท่ีน้ี.  

๑๒. หัวหนา้โครงการตอ้งจดัท ารายงานต่างๆ ตามท่ีก  าหนดไว.้  เน้ือหาในรายงานตอ้งเป็นไปตาม

รูปแบบท่ีหน่วยงาน หรือ หน่วยให้ทุนก  าหนด.  นอกจากนั้นควรมีหลกัฐานอา้งอิงเชิงประจกัษ ์เช่น 

ภาพถ่าย หรือ รายช่ือผูเ้ก ีย่วขอ้งกบัการวิจยั.  

๑๓.  หัวหนา้โครงการวิจยัจดัประชุมทีมงานนักวิจยัเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ ท่ีไดร้ับจากการท า

วิจยั.  ขั้นตอนน้ีส าคญัมาก เพราะเป็นการช่วยให้ทีมงานทุกคนไดเ้รียนรู้ว่าการท าวิจยันั้นมีขั้นตอน

โดยรวมอยา่งไรอีกคร้ังหน่ึง,  งานแต่ละขั้นตอนมีปัญหาอะไร,  ใชว้ิธีแกปั้ญหาอยา่งไร,  ไดผ้ลอยา่งไร, 

ตอ้งสูญเสียทรัพยากร เช่น เวลา และ แรงงานไปมากน้อยเพียงใด.  ผลการประชุมน้ีต้องจดัเกบ็เอาไว ้

เพ่ืออา้งอิง และ ใชป้ระโยชน์ต่อไป. 
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๑๔. เม่ือโครงการเสร็จเรียบร้อยแลว้  หัวหนา้โครงการวิจยัร่วมกบันักวิจยัอาจจะพิจารณาเขียนบทความ

วิชาการข้ึนเพ่ือส่งไปลงพิมพใ์นวารสารวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงาน หรือ จดัเตรียมเพ่ือน าเสนอในงาน

ประชุมวิชาการ.   รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ท่ีเขียนข้ึนในงานวิจยันั้น  เป็นรายละเอียดท่ีมาก  และควร

เกบ็ไวเ้ป็นแหล่งอา้งอิง   การเผยแพร่ผลงานวิจยัโดยทัว่ไปจะใชว้ิธีเขียนเป็นบทความวิชาการ แลว้

ส่งไปเสนอต่อวารสารวิชาการท่ีมีผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ.   หากงานวิจยัถูกต้องจริงแลว้  ยอ่มไดร้ับการ

ตีพิมพ.์  ในบางคร้ังผูท้รงคุณวุฒิอาจทกัทว้งหรือขอให้แกไ้ขประเด็นต่างๆ  ซ่ึงนกัวิจยักค็วรจะแกไ้ข

ตามค าแนะน านั้นๆ.   บทความวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ลว้น้ีจะตอ้งบันทึกเขา้สู่ระบบผลงานวิจยัของ

หน่วยงานเพ่ือใช้ในการอา้งอิงต่อไป.  

๑๕. การประเมินผลลพัธ์ และ ผลกระทบของโครงการวิจยั  เป็นงานใหญ่ซ่ึงหน่วยให้ทุนบางแห่ง อาจ

ก  าหนดให้ตอ้งด าเนินการ และ นักวิจยัจะตอ้งให้ความร่วมมือ .หน่วยงานควรก  าหนดรูปแบบและ

วิธีการประเมินโครงการวิจยัของหน่วยงานเพ่ือให้เกดิความมัน่ใจว่า  งานวิจยัทุกงานมีประโยชน์ และ 

คุม้ค่ากบัการลงทุน.   

๑๖. การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบันกัวิจยัอ่ืนๆ หลงัจบโครงการวิจยัแลว้เป็นงานส าคญัอยา่งมาก.  มหาวิทยาลยั

และสถาบนัวิจยัในประเทศไทยหลายแห่งใชว้ิธีการจดัประชุมวิชาการระดบัชาติเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้.  

แต่เท่าท่ีสงัเกตพบนั้น  การน าเสนอมกัจะเนน้เฉพาะการอธิบายงานและผลท่ีไดร้ับอยา่งยอ่ๆ มากกว่าจะ

เนน้การเรียนรู้.  ยิง่ในการประชุมท่ีเนน้การให้บณัฑิตมาน าเสนอแลว้  ยิง่ไม่ค่อยมีประโยชน์ส าหรับการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้  เพราะบณัฑิตยงัไม่ช านาญในงานวิจยัมากพอ.  ในบางคร้ัง ถา้หากเป็นการประชุม

วิชาการระหว่างนกัวิจยัดว้ยกนั  ผูเ้ขา้ประชุมซ่ึงจะตอ้งน าเสนอต่อไปกจ็ะคร ่าเครียดหมกมุ่นอยู่กบัเร่ือง

ท่ีตนเองจะตอ้งน าเสนอเป็นล าดบัถดัไป  และไม่ไดต้ั้งใจฟังงานวิจยัเร่ืองอ่ืนๆ.  ดงันั้น การแลกเปล่ียน

เรียนรู้จึงมีน้อย  และนักวิจยักไ็ม่ไดมี้โอกาสเรียนรู้วิธีวิจยัแบบใหม่ๆ.   หน่วยงานอาจพิจารณาเปล่ียน

รูปแบบของการประชุมวิชาการ  เป็นการเสวนาเก ีย่วกบัโครงการวิจยัส าคญัๆ ในเชิงกรณีศึกษา เพ่ือให้

เกดิการเรียนรู้ของนักวิจยัอ่ืนๆ ได้กจ็ะมีประโยชน์มากข้ึน. 

 

  


