บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การประชุม KM ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได้ เ ชิ ญ อาจารย์ ข องบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มาประชุ ม
แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ในการทางานวิ จัยที่มีประสิทธิภาพ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒
อาจารย์บางท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ในการวิจัยสูงทาให้ได้วิธีคิด การวางแผน การ
แก้ปัญหา การทางานวิจัยเป็นศาสตร์ของแต่ละคนดังนั้นวิธี การในการทางานวิจัยจึง
แตกต่างกัน แต่ที่เหมือนกันคือปัญหาในเรื่องเวลา เพราะอาจารย์แต่ละคนมีภาระงาน
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมตัวในการสอนทาให้เวลาในการทาวิจัยน้อยมาก
อาจกล่าวได้ว่าแทบจะไม่มีเวลา
ผู้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้
๑.พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
๒.พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร.
๓.พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร.
๔.พระมหาทวี มหาปญฺโ , ผศ. ดร.
๕.พระมหาอดิเดช สติวิโร, ดร.
๖.ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
๗.รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
๘.ผศ.ดร. ประพันธ์ ศุภษร
๙.ดร.บุญเลิศ โอฐสู
๑๐.ผศ.รังสี สุทนต์
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สวัสดีคณาจารย์ทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่ 26 เมษายน 2559 เราได้มาประชุมแบ่งปันประสบ
การณ์ในการทางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ทุกท่านมีประสบการณ์ในการทางานวิจัยมีความรู้อยู่ในตัว
ของแต่ ล ะบุ ค คล เกิ ด จากประสบการณ์ การวิ จั ย หรื อ พรสวรรค์ ต่ า งๆ การประชุ ม ครั้ ง นี้ ท าให้
คณาจารย์ได้มาพบกัน ได้พูดคุยกันทาให้เกิดองค์ความรู้ถ้าไม่คุยกันองค์ความรู้ก็ไม่เกิด คณาจารย์เป็น
ทรัพย์สินขององค์กรที่มีค่ามากถ้าอาจารย์ทุกท่านเกษียณจากมหาวิทยาลัยไปแล้วองค์ความรู้ก็จะติด
ตัวไปกับท่าน บัณฑิตวิทยาลัยเห็นองค์ความรู้ในตัวท่านจึงขอเวลาคณาจารย์ให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ
ในการทางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ช่วงนี้อาจารย์ร้อน ผมก็เป็นหวัด ขอให้มอบ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา
ดาเนินการต่อไป
ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา: นมัสการและสวัสดีครูบาอาจารย์ทุกท่านคะ การประชุมการจัดการความรู้ครั้งนี้
เป็นครั้งที่ ๒ นะคะ จะถามในคาถามเดิมเมื่อคราวที่แล้ว ทบทวนคาถามนะคะ ๑.เทคนิคการเขียน
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งานวิ จั ย ๒.การพั ฒนางานวิ จัย ให้ มี ประสิท ธิ ภาพ ๓.การเขีย นโครงการวิ จัย ให้ ได้ ทุ น ๔.วิ ธีการ
แก้ปัญหาที่เกิดจากการวิจัย ขอให้อาจารย์ทุกท่านให้ข้อมูลคนละ ๓ นาทีนะคะ เริ่มที่อาจารย์กฤษณะ
ก่อน เพราะอาจารย์กฤษณะท่านมีงานวิจัยหลายเล่มและกาลังขอตาแหน่งรองศาสตราจารย์อยู่อย่างไร
ขออวยพรล่วงหน้าให้ได้ตาแหน่งรองศาสตราจารย์นะคะ นิมนต์ท่านอาจารย์
พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ. ดร.: เรื่องเทคนิคในการทาวิจัย ก็ต้องเขียนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ งไว้
เมื่อตั้งหัวข้อไว้อย่างไรก็เขียนสาระที่เกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ ไม่ใช่เขียนหัวข้ออีกอย่างหนึ่งแล้วไปเขียนอีก
แบบหนึ่งซึ่งก็เห็นอยู่ก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น การการพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ จะพัฒนา
อย่างไร ต้องอาศัยการอ่านงานวิจัยของคนอื่นให้มาก ให้เห็ นแง่มุมที่คนอื่นเขาเขียนเรื่องที่มันใกล้เคียง
กัน เขาเขียนประเด็นไหนบ้าง เขียนให้มันแตกแยกย่อยไปแล้วก็อาจจะมีประเด็นที่แตกออกไป ก็เอา
ประเด็นที่เขาทาวิจัยในเรื่องนั้น เรื่องที่เราอ่านมาเขียนในเรื่องที่เราจะทาวิจัยซึ่งก็จะทาให้งานวิจัยมี
ประสิทธิภาพ การเขียนงานวิจัยให้ได้ทุน อันนี้ก็จะต้องดูที่วัตถุประสงค์ของเจ้าของทุนด้วย ว่าเขาตั้งไว้
ว่าจะให้เขียนงานวิจัยเรื่องอะไร เจ้าของทุนพอใจเรื่องอะไร ก็ต้องเขียนตามที่เจ้าของทุนต้องการ มันจึง
จะได้ทุนหรือไม่ก็เขียนงานวิจัยที่มันโดดเด่นจริง ๆ งานวิจัยที่เป็นเรื่องใหม่ที่เป็ นประโยชน์ ในทาง
ปรัชญาก็คือความคิดใหม่ ที่คิดขึ้นมาไม่เหมือนความคิดเดิม ๆ ที่ ๆ มีอยู่แล้วมันดูน่าสนใจ คนที่เขา
จะให้ทุนก็คงต้องเล็งดูว่า 1 มันต้องเป็นประโยชน์ 2 มันต้องเลิศหรูอลังการนี้อย่างนี้มันถึงจะสมกับทุน
ที่เขาจะให้ การแก้ปัญหาเวลาที่เกิดขึ้นกับงานวิ จัย ปัญหาที่เกิดตอนนี้คือมันเขียนไม่ทัน เขาบอกให้ส่ง
ภายในปี พ.ศ. 2558 ตอนนี้ก็มาถึงปี 2559 แล้ว ก็ยังไม่ทันแล้วก็มีหลาย ๆ เล่ม 5 ปี แล้วยังไม่จบ
ปัญหาคือจะทาอย่างไรที่จะวางล๊อคเวลาลงในกรอบเวลาให้ได้ มันจะเป็นความมุ่งมั่นความเอาใจใส่ของ
ผู้เขียนวิจัย ผู้วิจัยจะต้องเอาใจใส่งานวิจัยตัวนั้นให้มาก และวางกรอบเวลาแล้วก็ทาให้ลงกรอบเวลาให้
ได้ ถ้าเกินก็ไม่น่าจะเกินมากเกินไป เกินแค่ 2 ปี 3 ปี ก็มากเกินไปนะ เกินแค่เดือนสองเดือนก็ยังคงให้
อภัยกันได้นะ
พระมหาอดิเดช สติวโร, ดร. ปัญหาการทา KM ปัญหาข้อที่ 1 เทคนิคการเขียนงานวิจัยโดยส่วยตัว
เทคนิคในการเขียนงานวิจัยก็จะเน้นไปที่เรื่อข้อมูลเป็นหลัก งานวิจัยชิ้นปัจจุบันที่ทาอยู่ก็หาข้อมูลไว้
เรียบร้อยหมดทุก ด้า นแล้ ว จะติ ดอยู่ในด้านเดียวก็คือเรื่องของการลงพื้นที่ซึ่งยังไม่ได้ลงพื้นที่และ
วางแผนที่จะลงพื้นที่ในช่วงปลายเดือนเมษายนถึ งต้นเดือนพฤษภาคม แต่ปัญหาก็คือในช่วงเวลา
ดังกล่าวก็มีกิจกรรมอื่น ๆ มีงานอื่น ๆ เข้ามาแทรกเช่นจะต้องไปประชุมไปสัมมนาในงานอื่น ๆ ก็เลย
จะต้องทาให้งานมีความล่าช้าลงไปบ้างแต่โดยส่วนตัวแล้วก็มองลงไปว่างานก็น่าจะทันตามเงื่อนไข ข้อ
2 การทางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ งานวิจัยที่จะทาให้มีประสิทธิภาพโดยส่วนตัวคิดว่าจะต้องมีการ
วางแผนงานที่ชัดเจน ถ้ามีการวางแผนงานที่ชัดเจน รวบรวมข้อมูลเมื่อไร เราจะประมวลผลงานเมื่อไร
เราจะเขียนงานอย่างไร ถ้าเรามีตารางกาหนดเวลาระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวแล้วก็จะทาให้งานมี
ประสิทธิภาพได้ การเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุนในข้อที่ 3 การเขียนให้ได้ทุนในส่วนตัวมองว่าน่าจะเป็น
เรื่องที่น่าสนใจ ตัวเองสนใจแล้วหนึ่ง สองเป็นเรื่องที่ตัวเองมีข้อมูลมากพอในระดับหนึ่งแล้วจะทาให้การ
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เขียนงานนี้มีประสิทธิผลและได้ประสิทธิผลตามที่ต้องการ จริง ๆ ถ้าเขียนงานที่ตัวเองชอบเป็นงานที่
เราสนใจอยู่แล้วจะทาให้เรามีความสนุกมีความฉันทะก็จะเกิดในการเขียนงาน งานก็จะออกมาด้วยสิ่งที่
เราต้องการ ในข้อที่ 4 ข้อสุดท้ายก็คือ วิธีแก้ปัญหาเวลาที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัย ต้องดูก่อนว่า
ปัญหาในแต่ละด้านเกี่ยวกับอะไรจะได้แก้ให้ถูกในแต่ละด้านนั้น ถ้าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานก็แสดงว่าเรา
อาจจะให้เวลาได้ไม่มากพอก็ต้องจัดเวลาเสริม อาจจะต้องนอนน้อยลงพักผ่อนน้อยลงเพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการลงพื้นที่ก็อาจจะต้องจัดสรรเวลาเพิ่มเติมในการ
ลงพื้นที่ต่าง ๆ ฉะนั้นจะต้องดูปัญ หาเวลาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานวิจัยนี้เกี่ยวกับอะไร ตอนนี้ปัญหา
ส่วนตัวคือเวลาที่ยังไม่ลงตัวเพราะว่ามีการย้ายสถานที่มีการเปลี่ยนที่พักที่อาศัยทาให้อุปกรณ์บางอย่าง
หาไม่เจอและก็การเขียนงานไม่ต่อเนื่องอาจจะต้องไปวุ่นวายกับการย้ายที่อยู่อาศัยจัดหนังสือเข้าที่เข้ า
ทางติดต่อเรื่องอินเตอร์เน็ตต่าง ๆ นา ๆ ซึ่งทาให้เสียเวลาในการทางานไม่ต่อเนื่อง โดยส่วนตัวมองว่า
ถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ภายในครึ่งเดือนได้ก็จะเรียบร้อยสมบูรณ์ ก็จะดาเนินการต่อได้เลย สี่ข้อครบถ้วน
รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิต เทคนิคการเขียนงานวิจัยครั้งก่อนก็บอกไปแล้ว มันก็ไม่มีอะไรใหม่นะ อย่าง
ที่ เ ขี ย นมาก็ คื อ เขี ย นปี ต่ อ ปี เพราะฉะนั้ น ข้ อ มู ล ที่ จ ะเขี ย น 80 - 90% มี อ ยู่ แ ล้ ว ก่ อ นที่ จ ะขอทุ น
ไม่เช่นนั้นเขียนไม่ทันและก็มีตัวอย่างอย่างที่ผ่านมานี้เขียนมา 3 เรื่องนี้ เล่มที่ 1 เล่มที่ 25 อันนี้ก็ปีต่อปี
ไม่มีปัญหา ส่วนเรื่องที่ 3 เกินปีแล้วขอต่อเวลามาอีก 2 ครั้ง พอดีเมื่อเช้านี้เองพระมหาสมยศ คือเมื่อ
วันเสาร์ที่ผ่านมาผมไปที่วังน้อยไปตามงานรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไปที่วิจัยพุทธศาสตร์ไปหาท่านสม
ยศ ท่านสมยศบอกว่ายังไม่เรียบร้อย แล้วเมื่อเช้าท่านโทรมาบอกว่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นท่านจะ
ฝากมาให้ก็หมายความว่าไม่มีปัญหาอะไร ทาเล่มแล้วครับ อย่างการพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
ส่วนใหญ่อย่างผมก็อยู่ฝ่ายคัมภีร์ แล้วฝ่ายคัมภีร์จะมีน้อยนับได้เลยครับ ตอนหลัง ๆ ส่วนใหญ่วิจัย
พุทธศาสตร์ผู้วิจัยให้หนังสือแม้ระเบียบวิธีวิจัยก็เน้นเรื่องลงพื้นที่ เพราะดูจากกฎระเบียบหรือแม้แต่ไป
สอบหัวข้อมีกรรมการองค์หนึ่งชื่ออะไรไม่รู้ รู้แต่ว่าเป็นประโยค 9 มาจากเชียงใหม่ ตอนนั้นผมทาเรื่อง
ชาดกนะเขาถามผมว่าจะศึกษาชาดกนี้จะใช้ทฤษฎีของใคร ผมก็งงต้องไปใช้ทฤษฎีใคร อย่างไร ทาไม ก็
บอกว่าไม่ได้ใช้ทฤษฎีใคร คือพูด ๆ ไปเดี๋ยวก็ไปทะเลาะกับกรรมการเป็นเรื่องอีก ข้อต่อไป การพัฒนา
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ต้องตอบอย่างไร อย่างที่บอกผมทาในด้านเอกสาร ในด้านคัมภีร์ จะมี
ประสิทธิภาพหรือว่าไม่มีประสิทธิภาพอยู่ที่ว่าเราจะดึงประโยชน์จากคัมภีร์มาได้มากน้อยขนาดไหน
ความจริงสิ่งที่เรียกว่าองค์ความรู้นะจะเรียกให้เท่ ๆ หน่อยว่า ภูมิปัญญาอินเดียปรัชญาตะวันออกมันมี
อยู่ในคัมภีร์แล้วอยู่ที่ว่าคนจะไปเจอหรือเปล่า แล้วคนที่จะไปเจอนั้นหมายความว่าจะต้องไปอ่านต้อง
ศึ ก ษาโดยเฉพาะศาสตร์ ส มั ย ใหม่ เ อาไปดึ ง เที ย บมาแล้ ว ดึ ง ออกมาแล้ ว ก็ น ามาเขี ย น การเขี ย น
โครงการวิจัยให้ได้ทุนสาหรับผมคงยาก อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับ เคยขอเรื่องอรรถกถาธรรมบทนี้
กรรมการเขาบอกโมฆะทาไปทาไมเรื่องบาลีและกรรมการเขาก็พูดเองว่าผมประโยคสามไม่เห็นได้เรื่อง
อะไรบาลี ชื่อ ศาสตราจารย์ที่เกษียณไปแล้วที่ชลบุรี ที่เคยสอนวิจัยอยู่นะ รุ่นบุกเบิกของ มจร บุญ
ธรรม จิตปรีดาบริสุทธิ์ เคืองมากเลยครับ ผมออกมาเสียความรู้สึกมาก แต่ว่าอดีต ผอ. ท่านอาจารย์
ไสวท่านก็บอกว่าเรื่องที่ผมขอนี้เป็นเรื่องการศึกษาของพระสงฆ์นะท่านก็ให้ไปเขียนปรับโครงร่างอะไรมา
ทาเรื่องบาลีนะครับ อย่างที่บอกนะครับการเขียนงานวิจัยให้ได้ทุนก็จะมีองค์ประกอบอื่น ๆ เป็นตัวช่วย
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ด้วยนะ แต่ผมอาจจะยากนะที่จะได้ทุนก็คงไม่มีความสามารถที่จะได้ทุนง่าย ๆ หรอกครับ โดยเฉพาะที่
งาน วช. ครับ เข้าไม่ถึงเขานะครับแต่ว่าได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับ ผมเขียนงานวิจัยและจุดมุ่งหมาย
ต้องการจะทาเรื่องคัมภีร์ ส่วนเหตุปัจจัยเรื่องทุนเป็นผลพลอยได้ คืออาจจะเป็นน้าจิ้มเป็นอะไรแล้วแต่ให้
ได้แสดงออกความรู้ วิธีแก้ปัญหาในการทางานวิจัย คือถ้าทาเอกสารปัญหาของผมจะไม่มีเพราะว่าทา
ด้านคัมภีร์อย่างหนึ่งแล้วก็มีการเตรียมตัวไว้ 80-90 % เพราะฉะนั้นปัญหาอย่างอื่นไม่มีอะไร มีแต่น้อย
นอกจากว่าเรื่องเวลาที่จะเป็นปัญหาเวลามันกระชั้นชิดอย่างตอนส่งงานที่เป็นมติกรรมการให้มาแก้แต่ก็
ไม่มากนะแล้วกรรมการที่แก้งานของเราอันนี้ไม่ได้มติกรรมการนะ เราก็ยอมรับว่ากรรมการที่รู้ไม่แน่นก็
มีนะ โดยเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ฝ่ายคัมภีร์แต่เราไปพูดไม่ได้เพราะว่าเราเสียเปรียบเขาใช่ไหม สุดแต่ว่า
กรรมการจะชี้เป็นชี้ตายนะ แต่กรรมการถ้าเป็นกรรมการสายคัมภีร์นี้ไม่มีปัญหาครับ แก้ไขก็เล็กน้อย
บางทีนับบรรทัดได้เลยครับ ถ้ากรรมการไม่ตรงสายเราจะมีปัญหา ล่าสุดให้ไปปรับสารบัญใหม่ แต่
อาจารย์คนนี้ผมก็เคารพนะอาจารย์จานง แต่อาจารย์บรรจบบอกว่าที่ทาอย่างนี้มันถูกต้องแล้วเรานี้สาย
คัมภีร์จะต้องเล่า ๆ เรื่องไปตามลาดับผมก็เชื่ออาจารย์บรรจบเพราะอาจารย์บรรจบอยู่สายคัมภีร์
อาจารย์จานงอยู่ในสายสังคมวิทยา ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับพอสมควร
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฒ
ฺ ิกโร, ดร. เทคนิคในการทาวิจัยคือต้องอ่านให้เยอะแล้วก็คิดวิเคราะห์ให้ตกผลึก
จนเป็นความเข้าใจที่แท้จริงของเรา เสร็จแล้วค่อยถ่ายทอดความคิดที่ตกผลึกนั้นออกมาเป็นภาษาของ
ผู้วิจัยคือของเราให้เป็นภาษาที่เป็นระเบียบราบรื่นแล้วก็อ่านเข้าใจง่ายสาหรับผู้อ่านนั้นคือเทคนิคต้องทา
ความเข้าใจหลักฐานข้อมูลพูดง่ายๆ ก็คือเอาข้อมูลหลักฐานนั้นมาคิดมาวิเคราะห์จนตกผลึกเป็นความ
เข้าใจของเราเสร็จแล้วค่อยถ่ายทอดความเข้าใจนั้นออกมาในหน้ากระดาษนี้คือเทคนิคและอีกเทคนิค
หนึ่งตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านในเรื่องนั้น ๆ อย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่เ รามีข้อมูลและสามารถที่จะ
ตรวจสอบได้แล้วค่อยเขียน การทาวิจัยให้มีประสิทธิภาพ อะไรคือประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมันจะพูด
ถึงกระบวนการทาวิจัยมันจะมีคู่กับประสิทธิผลมันจะมีผลออกมาดี สาเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพก็คือ เราจะพูดถึงงานวิจัยที่มันต้องมีงบประมาณในการทาวิจัยมีระยะเวลาที่กาหนดไว้
แน่ น อนชั ด เจน เพราะฉะนั้ น การท าวิ จั ย ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพก็ คื อ ต้ อ งบริ ห ารงานวิ จั ย ให้ ส าเร็ จ ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดเรื่องเงินงบประมาณในการทาวิจัยก็ดี ในเรื่องระยะเวลาในการทาวิจัยก็ดี เพรา
ฉะนั้นงานวิจัยถ้าจะทาให้มีประสิทธิภาพก็คือต้ องมีการวางแผนทา PDCA ทา PDCA ก็คือ P ก็คือมี
แผนแปรนในการทาวิจัยว่าเรามีระยะเวลา 1 ปี สมมติ เราก็ต้องวางแผนล่วงหน้าว่าอะไรเดือนไหน ๆ
จะไปจบเดือนไหนจะเก็บข้อมูลตั้งแต่เมื่อไรถึงเมื่อไร การวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่เมื่อไรถึงเมื่อไร แล้วเอา
ข้อมูลการเขียนวิเคราะห์มาเขียนรายงานตั้งแต่เมื่อไรถึงเมื่อไร แล้วจะส่งผลวิจัยตั้งแต่เมื่อไร นี้คือให้
เรียกว่ามีประสิทธิภาพคือต้องมี P D C A คือมีแปรน D ก็คือ Do ลงมือทาตามแผน C ก็คือ
Check ข้อดีข้อเสียข้อบกพร่องตรวจสอบว่าเราได้มีข้อบกพร่องตรงไหนในการทางาน A ก็คือ นาการ
วิเคราะห์ตรวจสอบนาไปแก้ไขเขาเรียกว่าทาตามวงจรคุณภาพ PDCA จะต้องทาอย่างนี้ถึงจะทันเวลา
ใช้งบประมาณได้ตามเป้าหมาย การเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน ให้ได้ทุนจะมี 2 ประการ 1 มันต้องตอบ
โจทย์ของผู้ให้ทุนผู้ได้ทุนเขาต้องการงานวิจัยในลักษณะใดเราก็ทางานวิจัยที่จะตอบโจทย์เจ้าของทุนเขา
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อย่างเช่นตอนนี้เขาอยากให้เราไปทางานวิจัยที่จะตอบโจทย์ของสังคมที่เกี่ยวกับเรื่องสันติภาพแก้ปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองเราจะทาอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาความขัดแย้งถ้าเขาตั้งโจทย์มาอย่างนี้เขา
ต้องการงานวิจัยผู้วิจัยต้องตั้งโครงการวิจัยให้ต อบสนองให้ตรงตามที่เจ้าของทุนเขาอยากได้อันนี้
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง ประเด็ น ที่ ส องต้ อ งตรงแล้ว ก็ต้อ งท าในหั ว ข้ อ ที่เ ราถนั ด ท าในหั ว ข้ อ ที่เ รามี ค วามรู้มี
ความสามารถด้วยงานถึงจะออกมาดีตรงตามที่เขาต้องการและตรงใจเราด้วยตรงตามความถนัดตรง
ตามความรู้ความสามารถด้วย ถ้าเขาจะให้ทาอย่างเช่นวิทยาศาสตร์เราไม่ถนัดเราก็ไม่ควรจะไปทาก็หา
ทาในสิ่งที่เราถนัด วิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัย ปัญหาอะไร ส่วนใหญ่ปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยมัน
เป็นปัญหาเท่าที่สังเกตมันคือปัญหาของการทาไม่ทันเวลาเนื่องจากว่าผู้ทาวิจัยมีภารกิจหลายอย่าง ซึ่ง
วิธีที่จะดีคือเราก็ต้องมีผู้ช่วยวิจัยคือมีผู้ช่วยตัวเราเองก็ทาเป็นหลักแล้วก็ต้องมีผู้ช่วยอย่างเช่นเราเป็น
ผู้บริหารเราไม่สามารถออกไปภาคสนามได้เราก็ต้องให้ผู้ช่วยเราก็กาหนดประเด็นอะไรต่าง ๆ ให้เขา
สัมภาษณ์อะไรมาช่วยหลัก มาวิเคราะห์ข้อมูลช่วยหลัก ช่วยแก้ปัญหาหลักเรื่องของการไม่มีเวลา ไม่
ทันเวลา เขาเรียกว่าต้องบริหารงานวิจัยไม่ทาอย่างเดียวเขาเรียกว่าต้องบริหารงานวิจัยด้วยให้บรรลุ
เป้าหมาย
พระมหาทวี มหาปญฺโญ, ผศ. ดร. เทคนิคในการทาวิจัยต้องมีหลักขั้นตอนในการทาวิจัยให้เจอว่าเรา
ต้องการจะศึกษาอะไรแล้วก็ตอบปัญหาให้มันตรงส่วนรายละเอียดก็จะเป็นการลงลึกของแต่ละรายบุคคล
ในกระบวนการการเขียนงานวิจัยเราก็ต้องทราบเบื้องต้นว่าอะไรปัญหาที่เราจะแสวงหาคาตอบเราก็หา
คาตอบไปตามนั้นแหละ แล้วก็มาดูว่าคาตอบที่เราให้มามันถูกต้องหรือไม่ตอบโจทย์ตอบสังคมได้เปล่า
การทาวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ก็ต้องเป็นนักวิจั ยที่ดีก็ต้องมั่นศึกษาหาข้อมูลต้องซื่อสัตย์ต่อความเป็น
นักวิชาการมืออาชีพ การทาวิจัยให้ได้ทุน เบื้องต้นเราต้องดูว่าเราสนใจในประเด็นไหนกับกรให้ทุนแต่ละ
สถาบันก็ต้องมีความสนใจแตกต่างกันไปเราก็ต้องดูว่าตอนนี้เราสนใจเรื่องอะไร เราก็ต้องหาโจทย์ที่จะ
ศึกษาเรื่องนีเ้ พื่อว่าจะได้ทุนในสถาบันนี้ ศึกษาดูก่อนว่าข้อมูลนี้เราทาได้ไหม พูดง่าย ๆ ว่าเราต้องดูจาก
ความต้องการของเขาไม่ใช่ความต้องการของเรา ต้องดูว่าเขาต้องการสิ่งใดต้องตอบโจทย์ตรงนี้ ปัญหา
ในการทาวิจัยปัญหาอยู่ที่สถานการณ์มันอยู่ที่เราไม่สามารถหาคาตอบได้ มันอยู่ที่เราวางแผนด้วย
ข้อมูลเราก็ต้องรู้ว่ามีข้อจากัดอะไร เราก็ต้องเตรียมพร้อมจึงไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไร
ดร.บุญเลิศ โอฐสู เทคนิคในการทาวิจัยคือจะต้องเลือกหัวข้อให้ตรงกับสถาบันหรือหน่วยงานองค์กรที่
เราจะเสนอหัวข้อโครงร่างก่อนขั้นแรกนี้เราก็ต้องทาโครงร่างขึ้นมาแล้วก็เขียนในเรื่องขิงโจทย์วิจัยตามที่
ทางหน่วยงานหรือองค์กรหรือสถาบันอย่างเช่นสถาบันพุทธศาสตร์ที่เขาต้องการหลังจากนั้นเราก็เสนอ
ต่อสถาบันวิจัยถ้าสถาบันวิจัยได้พิจารณาผ่านขั้นตอนการอนุมัติแล้วเราก็ทาการปรับปรุงแก้ไขตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิคอมเม้นมาแล้วก็ส่งคาสัญญาแล้วต่อจากนั้นเราก็ลงมือเขียนในบทต่อไปเราจะใช้เวลา
ประมาณ 6 เดือน กว่าที่จะรู้ว่างานวิจัยนี้ผ่านหรือผ่านอนุมัติก็ต้องใช้เวลาประมาณ 4 เดือนที่เหลือนั้น
เราก็ต้องไปดาเนินการวิจัยเมื่อเราได้ข้อมูลอะไรพร้อมเสร็จแล้วถ้าเป็นไปตามที่สถาบันกาหนดก็ 1 ปี
มาประมาณเดือนกันยายนหรือเดือนสิงหาคมเราก็จะส่งรายงานความก้าวหน้า 3 บทก่อนว่างานวิจัย
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ของเรามีความห้าวหน้าไปถึงนี้แล้วต่อสถาบันวิจัยเสร็จแล้วทางสถาบันวิจัยเขาก็จะให้เราดาเนินการต่อ
จนกระทั่งแล้วเสร็จใน 5 บท ต่อจากนั้นก็ให้ส่งร่างฉบับสมบูรณ์เพื่อยื่นต่อผู้ทรงคุณวุฒิจะได้ตรวจว่า
งานวิจัยของเราดาเนินไปตามขั้นตอนที่ทางสถาบันเขากาหนดหรือไม่หรือว่าจะมีประเด็นตรงไรปรับปรุง
แก้ไขเราก็จะส่งรายงานร่างฉบับสมบูรณ์ถ้าผู้ทรงคุณวุฒิทางสถาบันวิจัยนี้ได้คอมเม้นมาว่าจะต้องทา
อย่างไรก็ต้องมาปรับปรุงแก้ไขตามที่สถาบันกาหนดมาเสร็จแล้วก็ส่งร่างที่แก้ไขถ้าทางสถาบันวิจัย ok.
แล้วไม่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็จะเป็นงานวิจัยที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะส่งเป็นรายงายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์สถาบันวิจัยก็จะอนุมัติทุนที่จะตกลงในสัญญาเอาไว้ถ้าเป็นจานวนเงินเขาก็จะให้แบ่งเป็น 3
งวด งวดที่ 1 ก็คือหลังจากหัวข้อโคร่งร่างสถาบันวิจัยก็จะให้มางวดที่ 1 งวดที่ 2 เรารายงานร่างฉบับ
สมบูรณ์ งวดที่ 3 ฉบับร่างสมบูรณเสร็จเรียบร้อยไม่มีพันธะไม่ต้องแก้อะไรอีกแล้วเขาก็จะให้เงินมาครบ
ข้อที่ 2 การทาวิจัยให้มีประสิทธิภาพ หลังจากหัวข้อเราผ่านแล้วต้องวางแผนโดยเฉพาะในเรื่องของ
เวลาและก็แหล่งข้อมูลก็คือที่เราเขียนในบทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 เราจะต้องไปดาเนินการต่อของเรา
เนื่องจากเป็นงานวิจัยคุณภาพเอกสารประกอบปัจจุบันเน้นในเรื่องลงภาคสนามอย่างที่มีแบบสัมภาษณ์
หรือใช้แบบสอบถามหรือตัวผู้วิจัยลงไปคลุกคลีอยู่ด้วยไปสังเกตการณ์เพื่อจะได้ข้อมูลที่แท้จริงอันนี้เรา
ต้องวางแผนเรื่องเวลาเป็นสาคัญมากช่วงไหนเวลาไหนและกลุ่มเป้าหมายที่เราจะลงภาคสนามเราก็ต้อง
พยายามทาให้ได้อย่างนั้นถ้าไม่ได้อย่างนั้นก็จะเลยเวลาไปพอเลยเวลาต้องไปยื่นขยายเวลาแทนที่จะ
เสร็จภายใน 3 เดือน เป็น 1 ปี 3 เดือน หรือ 1ปี 6 เดือน งานก็จะไม่จบภายในกาหนดเวลาและอีก
อย่างการทางานวิจัยต้องมีทีมนะทาคนเดียวก็จะลาบากหน่อยผู้วิจัยจะต้องมีผู้ช่วยวิจัยมีผู้ช่วยพิมพ์และ
เวลาลงภาคสนามก็ต้องสังเกตการณ์ต้องมีทีมถ่ายภาพบันทึกแล้วก็นามาถอดความ แล้วก็วิเคราะห์
ออกมาเป็นหน้าที่ของนักวิจัยแบบนี้จะต้องมีทีมอย่างน้อยสัก 4 ท่าน บางที่ผู้ให้ สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์
เยอะแบบนี้ก็ต้องถอดข้อความทั้งหมดออกมาอันนี้จะต้องมีผู้เก่งในเรื่องถอดความ แล้วนักวิจัยก็นามา
วิเคราะห์ คนพิมพ์ก็มีความสาคัญถ้าไม่มีคนพิมพ์เราทาเองทุกอย่างมันก็จะไม่ทันเพราะว่าอาจารย์หรือ
นักวิจัยส่วนมากมีงานอย่างอื่นเยอะกันอยู่แล้ว งานบริ หาร งานสอน แล้วก็อื่น ๆ เข้ามา การมีทีมจะ
ทาให้งานวิจัยมีประสิทธิภาพขึ้น การทาวิจัยให้ได้ทุนอย่างที่หนึ่งเราต้องสารวจสถานที่ที่เขาจะให้ทุนนั้น
เช่น วช. หรือ สถาบันวิจัยแห่งชาติ สกว. หรือสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ของเรานี้เขาจะให้ทุนในช่วงไหน
เขาประกาศรับสมัครเมื่ อไรเราต้องดูหัวข้อและประเด็นหรือยุทธศาสตร์ที่เขาต้องการเราก็ต้องดูว่าเรา
ถนัดในประเด็นไหนด้วย อย่างเช่น เราไปทาเชิงสถิติ เราก็จะไม่รอด เราถนัดเชิงเอกสารคุณภาพแบบนี้
เราก็ลงภาคสนามสัมภาษณ์หรือสังเกตการณ์ก็มีโอกาสได้ทุนสูง อย่างข้อที่สองคือไฟท์บังคับอย่างเช่น
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์นี้เขามีโครงการสนับสนุนอาจารย์ของบัณฑิตหรือคณะต่าง ๆ อยู่แล้ว คณบดี
หรือผู้บริหารต่าง ๆให้เราทาวิจัยก็ได้ทุนอย่างแน่นอนเราเขียนในหัวข้ออย่างที่สถาบันต้องการนะ
ปัญหาในการทาวิจัยที่อาจารย์เจอคืออะไร ปัญหาเรื่องเวลา เรื่องการวางแผน เรื่องที ม ผู้ช่วยวิจัยที่จะ
มาช่วยในงานวิจัยต่าง ๆ ส่วนมากจะทาเองทั้งหมด ทั้งพิมพ์ ทั้งลงภาคสนาม สัมภาษณ์ ถอดเทป
ส่วนมากทาเองทั้งหมดไม่ค่อยใช้ผู้ช่วยวิจัย ก็จะใช้เวลานานสักหน่อยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคที่
สาคัญเหมือนกัน อย่างที่สองก็คือเวลาที่เราส่งเอกสารติดต่อกั บหน่วยงานมี่เขาให้ทุนเรามาบางทีก็
ล่าช้า บางที่ก็ตกหล่น บางทีไม่เป็นไปตามที่เราคาดการไว้ส่งไปสองเดือนสามเดือนเขาก็ยังไม้แจ้งมาว่า
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จะให้เราไปนาเสนองานเมื่อไรเดี๋ยวนี้บางทีสถาบันเขาก็มีปัญหาเรื่องเวลาก็จะส่งผลกับที่เราวางแผน
เอาไว้ ที่สาคัญอีกประการหลักคือที่วางแผนไปแล้วเราก็ไม่สามารถทาตามที่วางแผนไว้ได้ บางทีงาน
เอกสารข้อมูลมันตัน เขียนไม่ออก ไม่รู้จะเขียนประเด็นไหนต่อ บทที่ 1 เราเขียนไว้อย่างนี้ แต่พอเราไป
หาข้อมูลมันไม่สามารถดาเนินต่อไปได้ บางที่ต้องไปหาที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้
บางทีเราไปปรึกษาเขาเขาก็ยังไม่มีเวลาให้เราก็จะสิ้นเปลืองกับตรงนี้พอสมควรก็คือเขาก็มีงานเยอะกว่า
เราจะมาปะติดปะต่อได้ก็เสียเวลาไปเยอะพอสมควรเพราะบางทีมันเขียนไม่ออกมันก็ต้องใช้เวลาในการ
เขียน พอเราเขียนอยู่งานอื่นมาแทรกเราก็ต้องเอางานที่มันสาคัญเร่งด่วนทีนี้งานนี้เราก็ต้องหยุดเอาไว้
มันก็คือปัญหาและอุปสรรคสาหรับผู้ทาวิจัยมาก
ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา เทคนิคในการทาวิจัยคือขยันหาข้อมูลเขียนงานทุกวันอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องที่
เราจะวิ จั ย เยอะ ๆ ปรึ ก ษาผู้ ที่ มี ค วามช านาญในเรื่ อ งที่ เ ราก าลั ง ท าวิ จั ย ข้ อ 2 การท าวิ จั ย ให้ มี
ประสิทธิภาพ หาข้อมูลเชิงลึก สัมภาษณ์เพิ่มเติมจัดสัมมนาโฟกัสกรุ๊ปแล้วก็การเขียนภาษาไทยให้ดี ๆ
เรื่องการทาวิจัยให้ได้ทุน เลือกเรื่องที่น่าสนใจและเรื่องนั้นสามารถที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาใน
ชุมชนและในทางสังคมถ้างานวิจัยในลักษณะแบบนี้ก็จะได้ทุนเกี่ยวกับเศรษฐกิจ คือชุม ชนสามารถ
นาไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจได้ ปัญหาที่พบในงานวิจัยคือเรื่องเวลาเนื่องจากเป็นอาจารย์ภาระงานของ
อาจารย์ก็เยอะขึ้นทั้งสอนทั้งการจัดสัมมนาเตรียมการสอน ทั้งเรื่องการทา มคอ. เรื่องประกันคุณภาพ
ทั้งเรื่องประชุมก็เลยทาให้การทาวิจัยไม่ปะติดปะต่อกันนี่คือปัญหาเรื่อ งเวลา วิธีแก้ปัญหาคือเขียน
งานวิจัยทุกวันหลังจากเลิกงานประจาแล้ว
ผศ.รังษี สุทนต์ เทคนิคในการทาวิจัย คือพอได้ชื่อเรื่องมาผมจะอิงอยู่กับตาราส่วนมากจะเป็นคัมภีร์
พระพุทธศาสนาแต่ว่าความหมายบางทีก็หาจากเชิงสังคม กระทั่งทาวิจัยเรื่องล่าสุดนะความรู้ศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนากับพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ศัพท์เกิดจากอะไรก็มาดูว่าศัพท์เกิดจากการพูดออกมา
ถ้าปัจจุบันร่วมถึงการเขียนด้วย ที่นี้การเขียนใช้ตัวอักษรปรากฏว่าในคัมภีร์นี้พูดออกมาก็เรียกว่าอักษร
ภิกษุสอนธรรมเป็นอักษรก็อาบัติทุก ๆ อักษร เพราอักษรแปลว่าไม่แข็งแปลว่าไม่สิ้น ไปหมายความว่า
เรารู้ภาษาไทยเราก็พูดได้เพราะมันไม่แข็งคือสามารถพูดได้สื่อภาษาไทยให้คนทั่วไปรู้ได้ก็คือดูตารา ที่นี้
การคิดคิดต่อพอดูแล้วเราก็ดูว่าอักษร อักษรมีการพัฒนาตั้งแต่พระสงฆ์ศึกษาศึกษาพระพุทธศาสนา
ศึกษาภาษาบาลีก็สอนประชาชาน ก็พูดออกมาเป็นอักษรเป็นบทแล้ว ก็ต่อมาก็มีการบันทึกมีหนังสือมี
อะไร ๆ ก็ว่าไป คือขยายโดยการเราดูดูจากบริบทนั่นแหละแล้วก็ดูจากตาราด้วยแล้วก็คิดต่อ ส่วนมาก
จะอ่านนะ อ่านแล้วก็เอาประเด็นที่สาคัญมาเขียน ข้อ 2 การทาวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ขั้นแรกอ้างอิง
ต้องแน่นอนเช่นเราอ้างเล่มต้องตรวจสอบเราต้องอ่าน เช่นการเขียนเชิงอรรถอ้างหนังสืออย่างไรอ้าง
คัมภีร์อย่างไรเพราะว่าถ้าผิดไปคนมาดูนี้คือบางเรื่องเขาดูที่เราอ้างอิงที่เราเขียนไว้อาจจะย่อเขาก็จะดู
รายละเอียดไปค้นแล้วไปเจอเช่นเอาเลขเก้ากับเลขเจ็ดมันคล้ายกันอย่างนี้ตัวนี้ต้องตรวจสอบด้วย
ตนเองหรือมีทีมงานนะครับ อย่างผมทาคัมภีร์ที่บางลาพูก็มีทีมงานตรวจสอบจากปริวัติอักษรพม่าเป็น
อักษรไทยพม่า อ้างอิงเขาอ้างคัมภีร์เขาเราก็เปลี่ยนเป็นคัมภีร์มหาจุฬา ก่อนพิมพ์ผมก็จะให้ทีมงาน
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ตรวจที่อ้างนั้นใช่ไหม ถ้าใช่ก็ทาเครื่องหมายถูกนี้คือให้แน่นอนไม่งันมันขาดประสิทธิภาพ หนังสืออื่ น ๆ
ก็เหมือนกันอ้างพระพรหมคุณาภรณ์อ้างใครต่อใครถ้าหน้ามันคลาดเคลื่อนไปโดยการที่เราพิมพ์มันก็จะ
ขาดประสิทธิภาพแม้แต่ข้อความอย่างเราเอาข้อความมาเขียนนี้ใช่ไหมตัวนี้สาคัญนะ การทาวิจัยให้ได้
ทุน ทุนครั้งแรกผมทาวิจัยให้สถาบันวิจัยแล้วเราศึกษาพระไตรปิฎกผู้อานวยการสถาบันวิจัยก็ให้เขียน
วิธีก็คือดูครูอาจารย์นั้น ครั้งแรกผมดูโครงการวิจัยของอาจารย์วีรชาติ นิ่มอนงค์ อดีตคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยสมัยท่านบวช ตอนนี้ท่านเป็นอาจารย์เอแบค เขาเรียกยาตานุยารี เดินตามทางที่ท่านเดินไป
แล้วว่าเราจะเขียนวิทยานิพนธ์ก็ดูโคร่งร่างที่เขาเขียนไม่ใช่เราเป็นนักเขียนเขียนไปเรื่อยมันใช่ไม่ได้มันไม่
ถูกตามกรอบเขามันเกี่ยวกับการเป็นนักเขียนด้วยพอทาวิจัยเรื่องภิกษุณีด้วยศูนย์พุทธศาสตร์ก็ติดต่อ
มาอยู่ที่เขาจะพิจารณาด้วยถ้าเรื่องบาลีต้องคนนี้ผมก็เลยได้ทาวิจัยเรื่องความสาคัญของภาษาบาลีใน
พระพุทธศาสนาหมายความว่าเราจะศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าได้อ่านพระไตรปิฎกบาลีได้ก็ต้อง
เรียนบาลีทานองนี้นะ แม้กระทั่งเป็นภาษาไทยแล้วบางทีอ่านภาษาไทยแล้วเราสงสัยพอไปดูบาลีมันเห็น
ภาพนะเพราะมันมีความหมายซ่อนอยู่ในตัวอักษรก็เป็นเรื่องของคนที่พิจารณาให้นะ ส่วนสถาบันวิจัย
นั้นเสนอไปสามเรื่อง เรื่องต่อมาก็ทรัพย์สินของสงฆ์ เรื่องต่อมาก็เรื่องวิเคราะห์การตีความคาสอนใน
สังคมไทยเขาก็อนุมัติหมดนะผมก็ไม่ได้มีอะไร คือนักวิจัยเขาจะมีหมายเลขของ วช. นะ สภาวิจัย
แห่งชาติแต่ผมเป็นผู้วิจัยสมัครเล่นทาร่วมกับอาจารย์สิงห์ งามประโคน อาจารย์เจิม บ้าง ที่ทาของ
ตัวเองก็มีของสถาบันวิจัยสามเรื่องของศูนย์พุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สองเรื่องแล้วก็ก่อนจะหกสิบว่าจะทาอีกสักเรื่องก็ไม่มีเทคนิคอะไรอยู่ที่กรรมการจะพิจารณาอย่างอยู่
มหาจุฬาสายอาจารย์ถ้าไม่มีงานวิจัยไม่ผ่านประเมินก็ไม่ผ่านประกันคุณภาพก็ไม่ ผ่านด้วย ปัญหาที่พบ
ในงานวิจัยล่าสุดคืองานวิจัยของศูนย์พุทธศาสตร์รู้สึกว่าจะไม่ผ่านกรรมการ คือ ไม่เข้าตากรรมการ
เพราะว่าส่วนมากที่ผ่าน ๆ มาผมจะทาวิจัยเชิงพรรณนาที่นี้พอไปมีกลุ่มประชากรนี้ประชากร 2 กลุ่มไม่
สามารถตัดสินได้อันไหนเสื่อมอันไหนเจริญขาดตรงนี้นะ เพราะว่ากลุ่มประชากรเราใช้นิสิตไม่ได้ไป
สัมพันธ์กันตลอดในงานวิจัยแต่ว่าบังเอิญอาจารย์ท่านใจดี ท่านบอกว่าเอาแค่นี้พอ อาจารย์ปรีชา ช้าง
ขวัญเรือนแต่ท่านก็จากไปแล้วก็ส่งฉบับสมบูรณ์ไปแล้วแต่ในความรู้สึกว่ามันไม่สมบูรณ์คือเราไม่ถนัดนะ
คือในสายมหาจุฬาส่วนมากก็จะเป็นแบบพรรณนาเขียนจากตาราพอมีกลุ่มประชากรแล้วมันเท่าไรยังไง
จะเอาเป็นกลุ่มประชากรก็ลาบากเหมือนกัน
พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. เทคนิคในการทาวิจัยก็คือจะต้องทาในสิ่งที่เราเรียกว่ามีความถนัดการทา
วิจัยการเลือกหัวข้อการตั้งคาถามในงานวิจัยจะต้องเลือกในสิ่งที่เรามีประสบการณ์แล้วมีความรู้ในเรื่อง
นั้น ๆ ไม่งันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการคิดกรอบแล้วก็หาทางที่จะตอบโจทย์ในสิ่งที่เราคิด การทาวิจัย
ให้มีประสิทธิภาพมันอ่านจะมองได้ 2 ส่วน หนึ่งก็คือเพียงแค่ตอบโจทย์วิจัยได้แต่ถ้าเราทาวิจัยอย่างเช่น
เราขอทุนมาส่วนใหญ่ทุนที่เขาให้เงินมาสนับสนุนนี้เขาต้องการ impact คืองานวิจัยเอาไปใช้อะไรได้ตรง
นี้จะเป็นกรอบท่าจะบังคับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้เงินผู้ที่ให้ทุนหรือมีคนให้ทุนเราเราก็ต้องมา
ตั้งโจทย์วิจัยที่นาไปสู่การแก้ปัญหา การทาวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนคือดูยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยเช่นของ
มหาจุฬานี้เราก็ขึ้นอยู่กับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยก็จะขึ้นอยู่กับ วช. วิจัยแห่งชาติ เขาก็จะ
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มียุทธศาสตร์แล้วยุทธศาสตร์ที่สาคัญก็คือการแก้ปัญหาของประเทศนั้นแหละคราวนี้มหาจุฬาก็จะมีการ
ตั้งโจทย์วิจัยตามสาขาที่เราเรียนคนที่เรียนในเรื่องศาสนาปรัชญาก็จะต้องตั้งโจทย์ตามนั้นเพราะว่ามัน
เป็นสิ่งที่เรารู้แต่ปัญหาก็คือโจทย์ปัญหาของปรัชญาจะไม่เป็นที่ต้องการของ วช. นะ หรือสถาบันแต่ว่า
อย่างไรก็ตามในท้ายสุดนี้สถาบันก็ช่วยสนับสนุนเงินทุนแต่ว่าไม่มากหรอกไม่มากพอได้บ้าง ปัญหาที่พบ
ในการทาวิจัยคะหนึ่งความต่อเนื่องเพราะว่างานมหาวิทยาลัยอาจารย์หลายท่านมั นไม่ได้มีโจทย์เดียวที่
เราต้องทานะหนึ่งเราต้องตอบโจทย์วิจัยเราจะต้องทาเอกสารประกันเราจะต้องเตรียมตัวสอนเราจะต้อง
อ่านวิทยานิพนธ์เราจะต้องทาคลินิกให้กับนิสิตยังไม่พอแล้วเรายังต้องไปร่วมมือกับสถาบันอื่นบางครั้ง
คราวนะ อย่างพระอาจารย์ก็เป็นเจ้าอาวาสมันก็ต้องรับผิดชอบงานในวัดด้วยส่วนหนึ่ง เจ็ดวันไม่ได้ว่าง
สักวัน
ผศ.ดร. ประพันธ์ ศุภษร เทคนิคในการทาวิจัยของอาจารย์คือต้องดูชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ให้ชัดในเชิง
หลักการนะ มีชื่อเรื่องวัตถุประสงค์ชัดแล้วเราหาวัตถุประสงค์หมายถึงว่าพอโจทย์ชัดเราก็หาข้อมูลที่มัน
ตรงกับสิ่งที่เราทาแล้วเทคนิคอันหนึ่งก็คือเราจะต้องเขียนวิธีการในการทาวิจัยให้ชัดด้วยว่าเราจะเดิน
ตั้งแต่ต้นจนจบนี้จะเพดินไปกี่ขั้นตอนนี้คือเทคนิคก็ถ้าพูดรวม ๆ ว่าเทคนิคในเชิงวิชาการก็คือต้องคิดชื่อ
เรื่องชัดวัตถุประสงค์ชัดระเบียบวิธีวิจัยคือวิธีการก็ชัดให้ถูกทุกขั้นตอนอั นนี้เป็นเทคนิคในเชิงวิชาการ
ส่วนเทคนิคในเชิงส่วนตัวนี้ก็คือสาหรับผมนะเวลาผมเขียนในบทที่ 2 หรือบทไหนก็แล้วแต่ผมติดขัดผม
จะไม่ให้มันอยู่นานผมจะทาหัวข้ออื่นที่ผมคิดได้ที่ผมมีข้อมูลพอมันมีข้อมูลแล้วทาให้เรามันโล่งมันไม่
ติดขัดมันเดินพอเราไปทาตรงนี้มันอาจจะโยงไปที่ เราติดขัดอันหนึ่งเทคนิคอันหนึ่งมันเป็นส่วนตัวหรือ
บางครั้งผมไม่ไปหาไปทาตัวอื่นก็ไปออกกาลังกายบ้างไป relax ไปผ่อนคลาย ทาอะไรอย่างอื่นแล้วก็
กลับมาทาใหม่นะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวที่เป็นในเชิงปฏิบัติการ ส่วนอันหนึ่งพอมาเพิ่มวิธีการและ
เทคนิคอันหนึ่งก็คือเราศึกษาค้นคว้าเราอ่านหนังสือไปนี้อันไหนที่เราสามารถเอามาใสตรงนี้ไว้ผมก็จะ
มาร์คไว้หรือทาเครื่องหมายไว้เขียนไว้อันนี้ไปเพิ่มเติมในข้อมูลในบทที่ ที่เท่าไรก็ว่าไปในงานวิจัยนะครับ
ส่วนมากก็มีเทคนิคแบบนี้ การทาวิจัยให้มีประสิทธิภาพ คาว่าประสิทธิภาพมันต้องให้ความหมาย
ประสิทธิภาพของผมก็คือการทาวิจัยให้ได้ตามที่เราได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ด้วยการทให้ดีทาข้อมูลคือค้น
ข้อมูลแหล่งที่เราบอกว่าเป็นปฐมภูมิถ้าเราอ้างแหล่งปฐมภูมิมากอย่างเช่นอ้างพระพุทธเจ้าอย่างเช่นผม
ทาวิจัยการใช้เหตุผลในพระไตรปิฎกควรจะอ้างแหล่งปฐมภูมิการอ้างแหล่ง ปฐมภูมิคืออ้างพระพุทธเจ้า
ทรงการใช้เหตุผลแบบนี้เวลาสอนทรงใช้เหตุผลแบบนี้ถ้าอ้างแบบนี้ถือว่าเราได้อ้าง original ผมว่างาน
เราจะมีประสิทธิภาพด้วยการอ้างแหล่งข้อมูลจริง ๆ ไม่ไปอ้างแหล่งที่ สอง ที่ สาม หรือได้ยินเขาว่ามา
แบบนี้เราก็เอาของเขามาใส่คุณภาพเชิงวิชาการไม่เกิดขึ้น อันหนึ่งคุณภาพ ประสิทธิภาพ ผลจาก
งานวิจัยถ้าเราได้ตัวข้อมูลตามความเป็นจริงตามที่โดยไม่ไปใส่ไข่ตีไข่ให้มากนักมันก็นาไปสู่การต่อยอด
นะวิชาการได้ นาไปใช้ต่อได้อีกคนอื่นจะไปพูดต่อเรามันก็มีความหนักแน่นเรื่องของประสิทธิภาพ แล้ว
การทาวิจัยให้ได้ทุน ต้องรู้ ว่าผู้ที่เขาให้ทุนมาเขาอยากได้อะไรอย่างเช่นถ้า วช. เขาต้องการให้เราตอบ
โจทย์อย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อม เรื่องของสมาคมอาเซียน เรื่องของยาเสพติดแบบนี้ เราก็มองว่า
เราถนัดอะไรมากที่สุด เช่นเรื่องที่อาจารย์ขอไปเกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมแบบเอื้ออาทรในประชาคมอาเซียน
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ซึ่งเรามีเราเห็นปีหนึ่งแล้วมันโจทย์ใหญ่มากด้วยที่เราเข้าสู่อาเซียนเมื่อเข้าสู่อาเซียนการเป็นอยู่ร่วมกัน
สาคัญเพราะว่าถ้าเรามีความสมัครสมานสามัคคีกันมันก็ทาให้สมาคมอาเซียนแข็งแกร่งได้คือตอบโจทย์
ที่เขาอยากได้ ข้อสุดท้าย วิธีแก้ปัญหาเวลาประสบปัญหาในการทาวิจั ยอาจารย์ก็จะมองว่าปัญหาที่เจอ
เป็นปัญหาในเชิง วิ ชาการหรือเป็นปัญหาส่ว นตัว ถ้าเชิงวิ ชาการอาจารย์ก็ต้องเข้าหาถามท่านผู้รู้
อย่างเช่นถ้าไปติดขัดว่าข้อความหรือประเด็นนี้คาสอนนี้ถ้าผมจะเอามาใส่ในงานวิจัยนี้มองตีความไป
อย่างอื่นไหมในเชิงวิชาการเมื่อเราพิจารณาหาข้อมู ลแล้วเรายังไม่มีทางออกเราต้องถามท่านผู้รู้ซึ่งท่าน
ก็สามารถยืนยันให้เราได้ว่า ok. คุณยืนยันอย่างนี้ได้คุณอธิบายอย่างนี้ได้ใช้ได้ถ้าใช้ไม่ได้ ท่านก็จะมีทาง
ออดให้เรา ถ้าเป็นปัญหาส่วนตัวก็ต้องมองว่าสาเหตุอยู่ที่อะไรส่วนมากงานวิจัยก็มีทั้งสองอย่าง บางที
ปัญหาส่วนตัวก็มาจากตัวเองคือไม่ได้ทาตามขั้นตอน แต่ว่าอาจารย์ทา อาจารย์ก็จะไปดูว่าขั้นตอนที่เรา
ทามันมาอย่างไรขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมันติดขัดแล้วถ้าเป็นส่วนตัวมันก็จะต้องสร้างแรงจูงใจว่าจะต้อง
มลทาให้เสร็จถ้าไม่เสร็จตามนี้มันจะมีผลอย่างไรก็โดยประมาณนะ

