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ในการจัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพประจาปี งบประมาณ
2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพได้กาหนดให้มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ในประเด็นการวิจยั เรื่ องเทคนิ คการ
บริ หารชุดโครงการวิจยั เพื่อส่ งเสริ มการทาวิจยั ของคณาจารย์ โดยการเชิญผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ วรี ย ์ ยอดฉิ ม
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทามา ซึ่ งเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการทาวิจยั
และสนับสนุนงานวิจยั โดยเฉพาะงานวิจยั เพื่อบริ การสังคมมาเป็ นเป็ นวิ ทยากร ซึ่ งสามารถสรุ ปการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ได้ดงั นี้
โดยทัว่ ไปการที่จะส่ งเสริ มให้เกิดการทาวิจยั ของคณาจารย์เป็ นเรื่ องที่ค่อนข้างยากและท้าทายมาก โดย
อาจต้องการการสร้างแรงจูงใจและการสนับสนุ นในการทาวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทามีการส่ งเสริ ม
การทาวิจยั โดยสถาบันวิจยั และพัฒนาในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ให้เงินทุนในการทาวิจยั การประสานงานในการจัด
ประชุมหรื อสัมมนาโดยการเชิ ญวิทยากรมาให้ความรู ้ในการทาวิจยั การส่ งเสริ มการเข้าร่ วมการประชุมนาเสนอ
ผลงานทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยให้งบประมาณสนับสนุ นการนาเสนอผลงานวิจยั การแปลบทความ
วิจยั เป็ นภาษาอังกฤษ การจัดทาวีซ่าหากไปนาเสนอผลงานในต่างประเทศ การติดต่อประสานงานการจัดกลุ่ม
คณาจารย์ให้เดิ นทางร่ วมกันไปนาเสนอผลงาน การให้เงินรางวัลในการตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในวารสารหรื อการ
นาเสนอผลงานวิจยั การสร้างทีมนักวิจยั การแข่งขันในการทาวิจยั การนาเรื่ องการทาผลงานวิจยั มาเป็ นส่ วน
สาคัญในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มเงินเดือน การสร้างเครื อข่ายนักวิจยั กับภายนอกสถาบัน เป็ นต้น
ส่ ว นเงิ น ทุ น สนับ สนุ น มาจากหายแหล่ ง เช่ น จากมหาวิ ท ยาลัย เอง ส านัก งานคณะกรรมการวิ จยั แห่ ง ชาติ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หน่วยงาน บริ ษทั และห้างร้านต่าง ๆ เป็ นต้น นอกจากนั้น ยังมีการทาให้การ
เบิ กจ่ายเงิ นวิจยั มี ความคล่ องตัว มี การประชุ มร่ วมกันเพื่ อแสดงความคิดเห็ นเรื่ องความสาคัญของการทาวิจยั
ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ ความต้องการการสนับสนุ นในการทาวิจยั ทุนทางสังคมที่ มหาวิทยาลัยมีอยู่ การ
ลดกฎระเบียบในการทางานที่มีผลต่อการทาวิจยั โดยเฉพาะการต้องออกพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในการทาวิจยั การทา
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ให้การทาวิจยั อยูใ่ นลมหายใจของคณาจารย์ หัวข้อในการอบรมวิจยั โดยเฉพาะนักวิจยั หน้าใหม่ การจัดวิพากษ์
งานวิจยั อย่างสร้างสรรค์ ฯลฯ
โครงการวิจยั แบบชุ ดโครงการเป็ นโครงการวิจยั ที่ ประกอบด้วยโครงการวิจยั ย่อยหลายโครงการ ซึ่ ง
โครงการวิจยั ย่อยที่ เพิ่มเข้ามาจะเป็ นโครงการที่ มุ่งดาเนิ นการวิจยั ในปั ญหาวิจยั แนวเดี ยวกัน มี การระบุกรอบ
แนวคิดของการวิจยั รวมของโครงการย่อยทั้งหมด และมีคาสาคัญของเรื่ องที่ทาวิจยั ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้ในการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องในขั้นตอนของการเขียนโครงการวิจยั และสาหรับผูว้ ิจยั อื่นที่สนใจจะได้ใช้เป็ นเอกสาร
ในการวิจยั ต่อไป
การทาวิจยั ชุ ดโครงการต้องเริ่ มจากการมีการบูรณาการองค์ความรู ้และประสบการณ์ของคณาจารย์ การ
ทาแผนกลยุทธ์ โดยการทา SWOT ของมหาวิทยาลัยจากทุกชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย การไปสอบถามความ
ต้องการในพื้นที่ ที่จะทาการศึกษา แล้วมาทาเป็ นโจทย์ในการทาวิจยั สิ่ งสาคัญของการทาวิจยั ชุ ดโครงการคื อ
การต้องมี ห น่ วยงานรองรั บ หรื อผูใ้ ช้ป ระโยชน์ ข องผลงานวิจยั ความแตกต่ างระหว่างโครงการวิจยั กับ ชุ ด
โครงการวิจยั อาจสรุ ปได้ ดังตารางที่ 1
ความแตกต่ างระหว่ างโครงการวิจัยกับชุ ดโครงการวิจัย
ลักษณะโครงการวิจัย
มักเป็ นโครงการวิจยั ขนาดเล็ก
มีความเชื่อมโยงกับโครงการวิจยั อื่นน้อย
ส่ วนมากนาไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ

ลักษณะชุ ดโครงการวิจัย
เป็ นโครงการวิจยั ขนาดใหญ่
มีความเชื่อมโยงกับโครงการวิจยั อื่นๆ
ส่ วนมากน าไปใช้ป ระโยชน์ ใ นทางพาณิ ช ย์ห รื อ
แก้ปัญหาได้
ทาการวิจยั สาขาเดียว
ทาการวิจยั หลายสาขา
ไม่ครบวงจรของการวิจยั
ทาการวิจยั ครบวงจร
ขาดเป้ าหมายที่ชดั เจนในการนาไปใช้ประโยชน์
มีเป้ าหมายที่ชดั เจนในการนาไปใช้ประโยชน์
มีความเป็ นอิสระในการทาวิจยั
ต้องทาวิจยั ในลักษณะประสานงาน
มีการบริ หารแบบง่าย ๆ
ต้องการความสามารถในการบริ หารงานวิจยั มาก
การร่ วมมือประสานงานน้อย
ต้องการความร่ วมมือประสานงานสู ง
ใช้งบวิจยั น้อย คนน้อย
ใช้งบวิจยั จานวนมาก คนมาก
การคิดเรื่ องที่จาทาการวิจยั ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน ใช้เวลาน้อย การคิดเรื่ องที่จะทาการวิจยั ยุง่ ยากซับซ้อน
หัวหน้าโครงการเป็ นนักวิจยั รุ่ นใหม่ กลางและอาวุโส
หัวหน้าโครงการเป็ นนักวิจยั ระดับกลางและอาวุโส
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สิ่ งสาคัญในการทาชุ ดโครงการคื อ การรวมพลังคณาจารย์ในการกาหนดปั ญหาการวิจยั ซึ่ งเป็ นเรื่ อง
ค่อนข้างยากเพราะเป็ นจุดเริ่ มแต่เป็ นจุดที่มีความยากยิง่ โดยอาจพิจารณาหัวข้อชุดโครงการวิจยั จาก
1) ประชุมระดมสมอง
2) ปัญหาที่สาคัญของพื้นที่/ประเทศ
3) เป้ าหมาย/วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
4) นโยบายของรัฐบาล
5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6) นโยบายและแนวทางงานวิจยั ของประเทศ
7) นโยบายและแนวทางพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8) นโยบายของแหล่งทุน
9) มติคณะรัฐมนตรี
10) สภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เป็ นปัญหาของพื้นที่/ประเทศ ฯลฯ
การที่จะเริ่ มการทาชุดโครงการวิจยั ต้องมีการรวมกลุ่มกันของคณาจารย์ที่ตอ้ งการทาวิจยั ในเรื่ องที่สนใจ
คล้ายๆ กันโดยอาจมีการจัดประชุม ซึ่ งมีข้ นั ตอนการประชุมเพื่อจัดทาชุดโครงการวิจยั ดังนี้
1. พิจารณาประเด็นหลัก
2. กาหนดประเด็นรองที่นาไปสู่ วตั ถุประสงค์รวมของประเด็นหลัก
3. ตัดประเด็นรองที่ไม่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับประเด็นหลักออก
4. กาหนดประเด็นในประเด็นหลักและประเด็นรอง
4.1 ชื่อแผนงานวิจยั หรื อชุดโครงการ
4.2 ชื่อโครงการวิจยั ภายใต้กรอบแผนงานวิจยั
4.3 ความสาคัญและที่มาของปัญหาหลักของแผนงานวิจยั
4.4 วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของแผนงานวิจยั
4.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากแผนงานวิจยั
4.6 กรอบแนวคิดเชื่อมโยงระหว่างโครงการวิจยั ต่าง ๆ ที่จะนาไปสู่ แผนงานวิจยั
4.7 ขอบเขตของแผนงานวิจยั
4.8 งบประมาณค่าใช้จ่ายของแผนงานวิจยั ทั้งหมด
5. มอบหมายผูร้ ับผิดชอบเป็ นหัวหน้าแผนงานวิจยั และเป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั ในแต่ละโครงการ
6. มอบหมายให้หัวหน้าแผนงานวิจยั และหัวหน้าโครงการวิจยั ไปจัดทารายละเอียดตามแบบฟอร์ มการ
เขียนข้อเสนอการวิจยั
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7. ปรับปรุ งรายละเอียดต่างๆให้ถูกต้องเหมาะสม และรวมเป็ นเรื่ องเดียวกัน
8. นาเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทามีการทาการวิจยั ชุดโครงการเพื่อการบริ การสังคม โดยอาจมี
การรวมกลุ่มคณาจารย์ในการทาวิจยั ภายในคณะเดียวกัน หรื อคณาจารย์ในต่างคณะกันหากมีประเด็นการศึกษาที่
เป็ นสหสาขาวิชา ต้องมีการลงไปหาข้อมูลในชุ มชนที่ตอ้ งการจะศึกษาที่ไม่ใช่ อยู่ในเฉพาะมหาวิท ยาลัย ชุ ด
โครงการที่ ม หาวิท ยาลัยท า เช่ น เรื่ องการสร้ างชมชนทะเลสาบ เครื่ องปั้ นดิ นเผา เป็ นต้น ต้องมี ก ารลงพื้ น ที่
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลจริ งและสามารถนาผลจากการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
โดยสรุ ป การทาชุ ดโครงการเป็ นเรื่ องที่ทาได้ยากแต่ทา้ ทายเพราะต้องมี การรวมกลุ่ มคณาจารย์มาท า
ร่ วมกันเหมือนน้อยหน่าที่มีแกนกลางเหมือนเป็ นแผนงานหลัก และมีเมล็ดน้อยหน่าที่อยูโ่ ดยรอบเป็ นโครงการ
วิจยั ย่อยซึ่ งต้อ งไปเสริ ม ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ต้อ งอาศัย การร่ วมแรงร่ วมใจกัน ผลงานวิจยั ที่ ไ ด้จ ะท าให้ เกิ ด
ประสบการณ์ในการวิจยั ซึ่งสามารถนาไปนาเสนอหรื อเผยแพร่ ต่อสาธารณชนหรื อพื้นที่เป็ นปั ญหา หรื ออาจใช้
เป็ นการถอดบทเรี ยนเพื่อไปใช้ในพื้นที่อื่นที่มีบริ บทคล้ายคลึงกันได้
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