บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การประชุม KM ครั้งที่ ๕ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. 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 ย น
ประสบการณ์ในการจัดการความรู้ (KM) เรื่องการทาวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ครั้งนี้เป็น
ครั้งที่ ๕ ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 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.รังษี สุทนต์

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
ขอโอกาสคณาจารย์ทุกท่าน ช่วงนี้เราประชุม KMกันบ่อย การที่ได้พบปะปรึกษาหารือกัน
อันจะนาพาองค์กรของเราไปสู่ความเจริญ การทางานเพื่อองค์กรเสียสละเพื่อองค์กรเป็นสิ่งที่คณาจารย์
ทั้งหลายทาอยู่แล้ว อาจารย์ทุกท่านมีภาระงานในการสอนเยอะมากอาจารย์บางท่านจะต้องไปประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาพร้อมกันใน
วันนี้ การประชุม KM ทุกครั้งเช่นเคยมอบให้ ดร.แม่ชีกฤษณา ดาเนินการ
ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม:
นมัสการและสวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์ทุกท่านค่ะ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ บัณฑิต
วิทยาลัยได้จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ได้เห็นคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยได้ขึ้นนาเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ พระอาจารย์พรชัย พระอาจารย์กฤษณะ ไม่พลาดที่จะนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ คณบดี
ได้ถวายได้รายงานอธิการบดีเป็นภาษาอังกฤษ อนึ่งการนา KM ขึ้นเวปบัณฑิตวิทยาลัยต้องขอขอบคุณ
อาจารย์ไพฑูรย์ อุทัยคามที่นาข้อมูลขึ้นเวป การประชุม KMเรื่องการทาวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ขอเริ่มที่
ท่านคณบดีก่อนนิมนต์ค่ะ
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย):
เทคนิคในการทาวิจัย: การทาวิจัยนั้นเป็นเรื่องของการตอบปัญหา เพราะฉะนั้นเทคนิคใน
การทาวิจัยหนึ่งต้องหาโจทย์ที่มันเป็นจุดเริ่มต้นถ้างานวิจัยไม่มีโจทย์ไม่มีคาถามงานวิจัยก็ไม่สามารถที่
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จะเดินต่อได้ เพราะฉะนั้นงานวิจัยทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นสาขาอะไรก็ตามต้องเริ่มต้นด้วยโจทย์หรือคาถาม
ที่จะหาคาตอบ เพราะฉะนั้นเมื่อได้โจทย์แล้วก็ต้องไปวางแผนออกแบบเขาเรียกว่าเขียนโครงร่าง เขียน
แผนเพื่อจะทาการวิจัยเมื่อเขียนแผนเสร็จแล้วก็ไปลงมือทา ก็คือการเก็บรวมรวบข้อมูลมาวิเคราะห์ตอบ
โจทย์เมื่อตอบโจทย์ไ ด้แล้ ว ตอบโจทย์อย่างมีเหตุมีผล มีความน่าเชื่อถือหลักฐานแน่นหนามั่นคง
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าทาให้งานวิจัยประสบความสาเร็จแล้ว มีคาตอบ สรุปง่าย ๆ เทคนิคการทาวิจัยก็คือ
เริ่มต้นด้วยคาถามจบลงด้วยคาตอบท่ามกลางว่าด้วยหลักฐานข้อมูล
การทาวิจัยให้มีประสิทธิภาพ: ประสิทธิภาพมันมองได้หลายอย่าง ประสิทธิภาพในแง่ทางาน
ให้สาเร็จตรงตามเวลาแล้วก็ให้เหมาะสมกับงบประมาณเวลาที่มีอยู่เขาเรียกว่าต้นทุนที่มีอยู่งานวิจัยที่มี
แระสิทธิภาพต้องคานึงถึงต้นทุน ต้นทุนเรื่องของเวลา ต้นทุนทางด้านของเงินทุนวิจัย ต้นทุนทางด้าน
ทรัพยากร นี้ก็คือต้นทุนทางการวิจัย แล้วอีกอย่างหนึ่งประสิทธิภาพเรามองที่ความสาเร็จของงานวิจัย
ที่ดีมีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของงานวิจัยต้องมองหลาย ๆ ด้าน ในเรื่องเวลา
นั้นเราต้องวางแผนเวลาให้ดี งานวิจัยต้องเหมาะสมกับเวลามากหรือเวลาน้อยต้องออกแบบการวิจัยให้
เหมาะสมกับเวลาสามารถทาให้ทันเวลาได้ถ้างานวิจัยใหญ่เวลาก็ต้ องมาก งานวิจัยเล็กเวลาก็น้อยลง
แล้วทุนที่เรามีพอไหม มีทุนนิดหน่อยแต่ทาวิจัยใหญ่มันก็ไม่พอ โครงการระดับอภิโปรเจคแต่มีเงินอยู่นิด
เดียวเพราะฉะนั้นเงินทุนกับโครงการมันไม่เหมาะสมกัน ถ้าเราถนัดเรามีความรู้ทางเรื่องไหน เรามีทีมที่
เข็มแข็งพอไหม อย่างนี้เป็นต้นนะ
วิธีการทาวิจัยเพื่อให้ได้ทุน : การที่คนเข้าให้ทุนนั้นมันมี ๒ แบบหนึ่งให้ทุน ๑ ทุนแบบ
อิสระ ๒ การให้ทุนแบบมีเป้าหมาย ถ้าเขาให้ทุนแบบมีเป้าหมายเข้ากาหนดเอาไว้แล้วว่าเขาจะเอาแบบ
นี้ ไ ปในแนวทางนี้ เ ราต้ อ งออกแบบวิ จั ย ตอบสนองในสิ่ ง ที่ เ ขาต้ อ งการมาให้ ไ ด้ ถ้ า มั น ออกแบบและ
ตอบสนองในสิ่งที่เขาต้องการมาได้และเขาดูแล้วมันมีประโยชน์สามารถตอบโจทย์ของเขาได้อย่างนั้นเขา
ก็ให้ทุนเรา และอีกอย่างถ้าเขาไม่กาหนดไว้เราก็ต้องทาให้มันมีประโยชน์ ในทางวิชาการแก้ปัญหาสังคม
ได้แก้ปัญหาทางวิชาการได้
ปัญหาที่พบในการทาวิจัย : ปัญหาก็เรื่องการบริหารจั ดการ ปัญหาเรื่องคุณภาพ การ
บริหารจัดการคือเรื่องของการไม่ตรงเวลา อย่างเช่น การทางานเสร็จไม่ทันเวลานี้คือปัญหาอีกอย่าง
หนึ่งคือเรื่องคุณภาพ งานวิจัยโจทย์ดี ๆ แต่ตอบโจทย์แล้วไม่ได้ดี มันไม่น่าเชื่อถือมันเบาไม่มีน้าหนัก
การทางานวิจัยโจทย์ต้องดีขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วให้ความรู้ใหม่ตอบใหม่ให้แนวทางการเลือก
ใหม่ ๆ ต้องเป็นงานที่มีนวัตกรรมทางด้านความรู้ใหม่ คุณภาพของงานวิจัย
ผศ. ดร. ประพันธ์ ศุภษร:
เทคนิคในการทาวิจัยของอาจารย์ : เทคนิคในด้านการค้นหาข้อมูล ก็คือการนาปัญหาและ
วัตถุประสงค์วิจัยมาคลี่ออกเราจะค้นหาข้อมูลตรงไหนที่มันตรงกับสิ่งที่ได้ทาวิจัย เทคนิคในการค้น
ข้อมูลตรงนี้ก็คือในเรื่องของทางเทคโนโลยีก็ใช้ พระไตรปิฎกที่มันเป็นฉบับอีบุ๊คนี้คือสืบค้นก่อนเพื่อให้
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เกิดความคล่ องตั ว ไวมากขึ้นแล้ ว ก็สืบค้นมาก็ได้ข้อมูลตรงนี้ว่าข้อมูลนี้อยู่ตรงไหนข้อคาสอนนี้อยู่
ตรงไหนตามอีบุ๊คแล้วเราก็ไปเปิดตามเล่มจริงซึ่งก็จะได้ไว แล้วก็มีไฟล์เวิร์ดในพระไตรปิฎกอรรถกถา
ฎีกานี้ มีพร้อมอยู่ในมือแล้วเราก็ไปคัดลอกส่วนนั้นมาแล้วก็อ้างอิงตามข้อมูลที่เป็นแหล่งปฐมภู มิ ทุติย
ภูมิ และเทคนิคอันหนึ่งเรื่องของการเขียน การเขียนที่จะคล่องตัวหรือไม่มีความลึกซึ้งหรือตอบโจทย์
การวิจัยได้ก็ต้องอาศัยกับการอ่านมากแล้วก็ไปศึกษาค้นคว้ามามากเราสามารถที่จะมีเทคนิคในการ
เขียนปรับข้อความเขียนตอบโจทย์ได้ชัดเจนและมีการใช้ภาษาที่มันเป็นวิชาการมากขึ้น อันนี้เป็นเทคนิค
ถ้าจะมองหลักๆ ก็คือ เทคนิคในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เข้าถึงแหล่งปฐมภูมิและเทคนิคในการเขียนให้
เป็นเชิงทางวิชาการมากขึ้น ศึกษาค้นคว้าอ่านมาก
การทาวิจัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพ: ก็คงคล้าย ๆ กับที่ผ่านมาต้องตอบโจทย์วิจัยให้ตอบ
โจทย์มากที่สุดด้วยการนาหลักฐานข้อมูลที่อย่างเช่นที่เราบอกว่ามีแหล่งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ต้องอ้าง
หลั ก ฐานชั้ น หนึ่ ง ให้ ม ากที่ สุ ด หลั ก ฐานชั้ น หนึ่ ง อาจจะมี ๒ แนว คื อ ๑ ถ้ า เป็ น หลั ก สอนทาง
พระพุทธศาสนาก็ควรจะอ้างจากพระไตรปิฎก เมื่ออ้างคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี้มาแล้วทาให้งาน
มันมีประสิทธิภาพเราสามารถยืนยันได้ชัดเจนว่านี้คือแบบนี้ ตรงตามแนวพระพุทธศาสนา แล้วก็
ประสิทธิภาพอันหนึ่งก็คือต้องตอบโจทย์การวิจัยให้ชัดเจนที่สุด จึงจะเรียกว่ามีประสิทธิภาพในทาง
วิชาการ
การทาวิจัยให้ได้ทุนก็คงจะตอบคล้าย ๆ กับคราวทีแล้วนะคือตอบโจทย์ที่เราไปทาสัญ ญาที่
เราไปรับทุนเขาเราก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้ถ้าอยากได้ทุนให้ตรงกับความต้องการที่ผู้ที่เขาจะให้ทุนเรา เขา
อยากได้แตงโมแต่เราจะทาให้เป็นกล้วยอันนี้ก็ไม่ได้
ปัญหาที่พบในการทาวิจัยนี้ คือเรื่องของเวลาการทาวิจัยของครูบาอาจารย์ใน มจร นี้มีงาน
เยอะจะแบ่งให้กับงานวิจัยก็เลยมีน้อย การค้นคว้าก็เลยช้าจึงทาให้งานอาจจะเสร็จช้าสักเล็กน้อย การ
แก้ปัญหาคือพยายามทาให้ได้จัดเวลาให้มีการทางานวิจัยออกมาให้ได้ดีที่สุดนะ
ดร.บุญเลิศ โอฐสู:
เทคนิคในการทาวิจัยประเด็นแรกเราต้องหาข้อมูลจากที่เรามีประสบการณ์เดิมจากงานวิจัย
เดิมว่าเรามีปัญหามีอุปสรรคอะไรแล้วเราก็เอาบริบทของสังคมในปัจจุบันเป็นตัวตั้งด้วยว่ามันเกิดอะไร
ขึ้นในสังคมนั้นแล้วเราก็เอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาหรือหลักการวิธีการใหม่ ๆ เขาไปช่ วย
ปรับปรุงแก้ไข
การทาวิจัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพ วิธีการก็คือเราเห็นสภาพของปัญหาคือมีโจทย์วิจัยที่
ชัดเจนเราก็มีขอบเขต มีวิธีการดาเนินการวิจัยแล้วก็มีการจากัดในเรื่องของเวลาหรือให้เวลาพอสมควร
ในเรื่องของวิจัยแต่ว่าต้องดูว่างานวิจัยนั้น ๆ มันครอบคลุมสังคมได้มากน้อยเพียงไร
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การทาวิจัยเพื่อให้ได้ทุนตอนนี้ใช้การทาทุนวิจัยแบบในชั้นเรียนจากเล็ก ๆ น้อยไปก่อนแล้ว
จากนั้นเราก็ส่งงานวิจัยไปในที่ ๆ เขาสนับสนุนและอย่างสุดท้ายให้หน่วยงานและองค์กรเขาสนับสนุน
บุคลากรให้ทาวิจัยด้านใดเราก็รีบเร่งทาวิจัยในส่วนนั้น
ปัญหาที่พบในการทาวิจัยก็คือ ผู้วิจัยไม่สามารถทาได้ตรงตามเวลาได้อย่างที่สองก็คือเรื่อง
ทีมงานในการวิจัยบางทีมันติดขัดด้วยเรื่องของเวลา บุคคลผู้ที่จะให้สัมภาษณ์บ้างท่านไม่สามารถให้
ข้อมูลได้เต็มที่ ดังนั้นเราก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเวลาเพื่อความเหมาะสม
พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร.:
เทคนิคในการทาวิ จัย อย่างที่บอกต้องเริ่มจากสิ่งที่เราสนใจก่อนเพื่อเป็นฐานในการ
พัฒนาการวิจัย การวิจัยวัตถุประสงค์ก็คือการที่ต้องตอบปัญหาประเด็นวิจัยที่มันยังไม่มีคาตอบที่เป็น
ระเบียบ การวิจัยที่ดีถ้าผู้ทามีความรู้พื้นฐานพอสมควรการขยายขอบเขตของความรู้มันก็มีความ
เป็นไปได้ที่ชัดเจน เพราะฉะนั้นงานวิจัยจะต้องมีเทคนิคจากสิ่งที่เรารู้นี้ เอาเทคนิคมาจากตรงนี้
การทาวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ของส่วนตัวก็ต้องสืบต่อจากข้อแรกเลยเมื่อเรามีความรู้เป็น
พื้นฐานเราตั้งโจทย์วิจัยในวิชาที่เรารู้อันนี้โอกาสที่จะพัฒนาให้งานมันมีประสิทธิภาพให้งานวิจัยให้เป็นที่
ยอมรับมันจะดีมากขึ้น และอีกความหมายหนึ่งของงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพอาจจะต้องเคร่งครัดใน
ระเบียบวิธีวิจัยพอสมควรอย่าไปทึกทัก การทึกทักแบบนี้มันทาให้ผู้วิจัยไม่เคร่งครัดในระเบียบวิธี
พยายามเข้มงวดในระเบียบวิธีเหมื อนกับนักวิทยาศาสตร์ที่เขาทดลองในห้องแล็ปก็ต้องเข้มงวดใน
กระบวนการในการทดลองของเขา นักวิจัยก็ต้องเข้มข้นในกระบวนการการทาวิจัย
การทาวิจัยเพื่อให้ได้ทุน ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมถ้าเราพิจารณาแหล่งผู้ให้ทุนหรือผู้สนับสนุน
เรื่องทุน สิ่งที่คนเหล่านั้นต้องการคือประโยชน์จากงานวิจัยที่เราสามารถที่จะให้เขาได้ เพราะฉะนั้นตรง
นี้ที่จะได้ก็หมายความว่า impact ที่เราจะได้จะต้องมีเพราะงานวิจัยมันต้องมีถ้างานวิจัยที่เสร็จแล้วเอา
เก็บไว้ในหิ้งก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนถือว่าไม่ค่อยมีประโยชน์แต่มันอาจะมีประโยชน์ในความหมายที่ว่า
มันมีประโยชน์ในฐานะเป็นความรู้ประเภทหนึ่งไม่มีประโยชน์ในฐานะที่เป็นการเอาแก้ปัญหาหรือพัฒนา
หรือเพิ่มมูลค่า เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า วช. เขาจะดูอยู่ impact ในเรื่องของ input process
out put สาคัญ และในกระบวนทั้งหมดนี้ IPOI ต้องดูให้ชัดเมื่อ เมื่อชัดแล้วก็ไปดูไปว่าสิ่งที่งานวิจยั
นี้จะให้ได้ก็คือผลที่ได้มันจะนาไปทาอะไรได้บ้างถ้ามันเป็นเรื่องของการเพิ่มผลผลิต เป็นเรื่องของการ
สร้างนวัตกรรมเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาซึ่งมันยังแก้ไม่ได้ก็จะทาให้งานวิจัยของเราได้รับทุน เชื่อได้
ว่าผู้ที่จะจ่ายเงินต้องได้ประโยชน์ แต่ว่าการมองอย่างนี้ก็จะมีปัญหานะคือว่าเมื่อก่อนเราเชื่อว่า ความรู้
เพื่อความรู้ ในฐานะที่ไปเรียนปรัชญามาอาตมาคือเราแสวงหาความรู้เพื่อความรู้เป็นส่วนสาคัญคือ
อยากรู้หาความรู้แต่ทีนี้มันจะมีปัญหาก็คือว่า ถ้าหากความรู้ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์กับใครคนที่จะให้ทุน
ก็ไม่ต้องการสิ่งที่เรารู้ บางทีเราอาจจะต้องลดบทบาทของความรู้มาเป็นความรู้เพื่ออะไร บางอย่าง
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ปัญหาที่พบในการทาวิจัย ปัญหานะที่พูดประจาก็คือเรื่องเวลาเพราะว่ามหาจุฬาทางาน
หลายอย่างและก็งานมันไม่เคยจบสิ้นจะมีนู้นมีนี้มาเรื่อยยิ่งถ้าเป็นผู้บริหารก็ประชุมบ่อยการจะไปนั่งคิด
นั่งพิจารณาเพื่ออ่านหาประเด็นหาวิธีการที่จะเขียนให้จบเป็นเรื่องยากเวลาอาจจะต้องเริ่มจากในเวลา
ในปีหนึ่งเรามีอะไรบ้างอย่างเช่น ช่วงรอยต่อของการปิดภาคเรียน ช่วงวันนักขัตฤกษ์ก็ลองดูอาจจะใช้
ช่วงนี้หรืออันต่อมาเราอาจจะต้องหลบไปสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อไปเคลียร์งานเหมือนกันนะแล้วก็ ลด ละ
เลิก พวกโซเชียลมีเดีย ก็ต้องมีการบริหารจัดสรรเวลาให้ดีด้วย มันมีหลายอย่างต้องทาให้ ได้ทุกอย่าง
ประสิทธิภาพอาจมีน้อย มีงานแต่ว่าไม่ค่อยดีมากเท่าไรนัก
พระมหาอดิเดช สติวิโร, ดร.
เทคนิคการทาวิจัยส่วนตัวก็คือเลือกงานที่เราชอบหรือถนัดอย่างเช่นตัวเองถ้าถนัดในเรื่อง
ของการมองศาสตร์สมัยใหม่ก็จะ หาวิธีโยงศาสตร์สมัยใหม่เข้ากับพุทธมาหรือทาบางส่ วนเพื่อตามเรื่อง
ที่เราสนใจถ้าทาเรื่องที่เราสนใจเราก็จะมีแรงกระตุ้นมีแรงจูงใจที่จะทาให้งานชิ้นนั้น ๆ สาเร็จตาม
เป้าหมายได้อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคส่วนตัวในงานเลือกเรื่องที่จะทา
การทาวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ทางานให้มีประสิทธิภาพเราคงต้องจัดสรรเวลาในการทางาน
ให้มีเวลาต่อเนื่องงานก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความต่อเนื่องในการทางานปัญหาหลัก ๆ ในการ
ทางานถ้าการทางานไม่ต่อเนื่องงานก็จะไม่เป็นเอกภาพจะไม่เป็นชิ้นเดียวกันมันจะเหมือนกับว่าเวลา
หนึ่งทาแต่หากไปอีกช่วงเวลาหนึ่งก็กลับไปแก้งานเก่าที่ทาไว้ ฉะนั้นงานก็จะไม่เดินหน้าไปด้ วยดี ดังนั้น
การทางานที่มีประสิทธิภาพก็คือการทางานที่ต่อเนื่องอย่างน้อยวันละนิดวันละหน่อยต่อเนื่องไปก็ดีต้อง
สม่าเสมอในการทางาน
วิธีการทาวิจัยเพื่อจะให้ได้ทุน อันดับแรกก็คือเลือกเรื่องที่จะตอบโจทย์สังคมได้เป็นประเด็น
ที่เขากาลังถกเถียงกันอยู่หากเลือกเรื่องเล่ านี้ก็จะทาให้เรื่องของเรามีความน่าสนใจโดดเด่นและก็มีแรง
ดึงดูดทาให้จะทาการขอทุนได้ในระดับที่ดีพอ การเลือกเรื่องบางที่ต้องดูข่าวในปัจจุบันบ้างดูว่าช่วงนี้มี
ข่าวสารบ้านเมืองที่เขาเป็นประเด็นบางอย่างเขาเป็นที่ร้อนแรง หากทาเรื่องเหล่านี้แล้วนาแนวคิดทาง
พระพุ ท ธศาสนาไปตอบได้ เ รื่ อ งพวกนี้ ก็ ส ามารถที่ จ ะท าให้ ไ ด้ รั บ ทุ น จากงานวิ จั ย ได้ อ ย่ า งชั ด เจน
ยกตัวอย่างปี ๒๕๕๔ มีน้าท่วมถ้าเราทาเรื่องน้าท่วมตอบโจทย์ตรงนั้นก็จะทาให้งานของเรานี้มี
ความโดดเด่นและทันสมัยก็จะทาให้ขอทุนได้ในระดับที่ดีพอ
ปัญหาที่พบในการทาวิจัย ปัญหาหลัก ๆ ไม่ ได้เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลแต่จะเป็นเรื่องเวลา
เหมือนเดิมคือเวลาในการทางานค่อนข้างจากัดเพราะว่ารับผิดชอบหลายด้านเข้าใจว่าคณาจารย์ทุก
ท่านก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการจัดสรรเวลาเป็นอะไรที่ค่อนข้างลาบากหนึ่งวันมี
๒๔ ชั่วโมงเหมือนกัน ก็จะมีการจัดสรรเรื่องเวลาในระดับหนึ่งกันอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าให้ถูกต้องก็คงต้อง
ทาต่อเนื่องทุกวันนั้นแหละ การทางานต้องทาทุกวันในภาษาบาลีมีคาว่า มนต์มีการไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน
การไม่สาธยายเป็นมลทิน จะได้มนต์มันต้องสาธยายอยู่ทุกวัน การทางานวิจัยเพื่อให้สาเร็จก็ต้องทางาน
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อยู่ทุกวันมันจะสาเร็จมีใจจดจ่ออยู่ตรงนั้น แต่ปัญหาของนักวิจัยส่วนใหญ่ที่เจอก็คือว่าจะทางานแต่ว่ามี
งานอื่นแทรกมีกิจกรรมอื่นที่ต้องทาดังนั้นอันนี้เป็นปัญหา การจัดการปัญหาก็คืออย่างน้อยวันหนึ่งให้
เดินหน้านิดหนึ่งก็ยังดี ให้เดินหน้าทุกวันทาวันละนิดวันละหน่อยเดี่ ยวก็จะถึงเป้าหมายได้ นี่คือวิธีแก้ที่
เริ่มจากตัวเองก่อนที่ต้องมีระเบียบวินัยในการจัดการถึงจะเหนื่อยอย่างไรก็ต้องหาเวลาในการจัดการใน
ส่วนนั้นให้ดียิ่งขึ้น
พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร.:
เทคนิคในการทาวิจัย ต้องอ่านหนังสือเยอะ ๆ อ่านงานวิจัยที่จะเป็นตัวอย่างและค้นคว้า
เรื่องที่เราจะทาวิจัยและให้เวลากับงานวิจัยให้มากอันนี้ก็น่าจะเป็นเทคนิคการอ่านทาให้เห็นอะไรได้กว้าง
ขว้าง
การทาวิจัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ต้องมองว่าประสิทธิภาพคืออะไรถ้าให้มันตอบโจทย์วิจัย
ถ้าให้มันตรงกับวัตถุประสงค์ตรงกับความประสงค์ของงานวิจัยนั้น ๆ ก็ต้องเข้มข้นกับตรงนี้ให้มาก ๆ
อย่างหลงประเด็นก็ถือว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมีการคิดวิเคราะห์การเอาใจใส่ตัวงานให้มากขึ้น
การเขียนที่ประณีตและประเด็นหลากหลายและก็และการเอาใจใส่ให้มันมีประเด็นใหม่ให้มันเกิดความคิด
ใหม่ให้มันมีข้อสรุปใหม่ให้ทันกับปัจจุบันถ้าจะเป็นการแก้ปัญหาก็ชี้แนวทางแก้ปัญหาที่สามารถนาไปใช้
ได้หรือนาไปปฏิบัติได้
ปัญหาที่พบในงานวิจัยของพระอาจารย์ ปัญหาเรื่องเวลางานเยอะมีเวลาน้อยในการที่จะทา
วิจัยบางเรื่องก็หาหนังสือยากไม่ค่อยมีหนังสือแล้วก็ถ้างานนั้นไปเกี่ยวข้ องกับผู้เชี่ยวชาญที่จะต้อง
สัมภาษณ์ก็มีปัญหาที่ผู้เชี่ยวชาญเขาก็มีงานเยอะให้เวลากับเรายาก ทาให้เวลามันผ่านเลยไป
การแก้ปัญหาก็แก้ตามเหตุมันนั้นแหละใช้ความพยายามปัญหาตรงไหนก็แก้ตรงนั้นถ้า
ผู้เชี่ยวชาญคนนี้เขาไม่ว่างเราก็ต้องเปลี่ยนหาคนที่มีความรู้และให้เวลากั บเราได้คนอื่นที่ให้ความรู้ได้คน
ที่เก่ง ๆ ระดับเดียวกันหนังสือที่หายากก็อาจจะใช้ความเพียรหาเรื่องนั้นหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นเล่มอื่นที่
มันมีเนื้อหาสาระใกล้เคียงกัน
วิธีการทาวิจัยให้ได้ทุน ต้องมองไปที่ว่าทุนนั้นเขามุ่งไปอย่างไรเขามีวัตถุประสงค์ไปในแง่
ไหน ทุนเขาจะกาหนดมาว่าให้งานวิจัยเชิงแก้ปัญหาหรืองเชิงการพัฒนาก็ต้องหาหัวข้อหาเนื้อหาสาระที่
ตอบวัตถุประสงค์เขามันก็จะได้ทุนจากแหล่งนั้นแล้วก็เรื่องที่จะได้ทุนอีกเรื่องหนึ่งก็หางานวิจัยหาหัวข้อ
วิจัยที่มันโดดเด่นต่อปัญหาสังคมทันสมัยแปลกใหม่กาลังเป็นที่น่าสนใจ ตัวที่น่าสนใจมากก็คือการวิจัย
เพื่ อ แก้ ปั ญ หาเรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ง อาจจะเป็ นปั ญหาสังคม ปั ญ หาความยากจน ปั ญ หายาเสพติดจะ
แก้ปัญหานี้ได้อย่างไร แก้ในแนวพุทธศาสนาจะแก้ปัญหาในแนวนี้อย่างไรการนาหลักธรรมไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตนั้นเขตนี้ อีกอันหนึ่ง
มันน่าจะตอบโจทย์วิจัยแห่งชาติสภาวิจัยหรือสานักวิจัยที่เขาคุมงานวิจัยในแต่ละปีเขาจะบอกแนวมาว่า
ปีนี้ควรจะทาวิจัยเรื่องอะไรเขามีการกาหนดมาว่าจะมุ่งวิจัยเรื่องอะไร เช่นเรื่องสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนา
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สังคม ด้านนาพุทธธรรมมาใช้ประโยชน์หรื อด้านการพัฒนาการเมือง ถ้าเสนองานวิจัยที่ไปสอดคล้อง
เหมือนสิ่งที่เขาต้องการก็เป็นไปได้มากที่เขาจะได้รับทุนวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ ที่สาคัญก็คือต้องดูว่า
แหล่งทุนหรือผู้ให้ทุนเขามีความตั้งใจอย่างไรต้องตอบสนองความต้องการของเขาให้ได้แต่บางทุนก็มี
การนาเสนอทุนที่น่าสนใจมาโดดเด่นคุณคิดมาแล้วกันฉันจะพิจารณาเองว่าฉันจะให้หรือไม่ให้คุณ
แหล่งให้ทุนส่วนใหญ่เขาจะประกาศแนวว่าแนววิจัยที่เขาต้องการคือแนวไหนที่นี้เราก็หาวิจัยที่ตอบแนว
นั้นเพื่อเสนอไปรับทุนเขาถ้าตรงกับที่เขาต้องการหรือตรงกับวัตถุประสงค์ของเขาก็เป็นไปได้ที่เขาจะให้
นะนอกจากว่ามากเกินไปเขาก็จะตัดเราไว้ท้าย ๆ ก็เอาไว้คราวหน้าเอาใหม่
ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม:
เทคนิคในการทาวิจัยคือ หนึ่ง ตีโจทย์ให้แตกแล้วก็วางแผนหาข้อมูลต้องลงเก็บข้อมูลเก็บ
ข้อมูลได้แล้วต้องรีบมาวิเคราะห์ไม่เช่นนั้นจะลืม ขยันทาทุกวันได้วันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีก็เป็น
เทคนิคในการทาวิจัยอย่างหนึ่ง
การทาวิจัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ต้องเป็นงานวิจัยที่ สามรถนาไปใช้ได้ถ้าเป็นงานวิจัยเรื่อง
ท่องเที่ยวหน่วยงานราชการสามารถนาไปใช้ได้จริงนาไปปฏิบัติได้จริง สามารถแก้ปัญหาในเรื่องนั้น ๆ
ได้จึงชื่อว่าเป็นงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
ปัญหาที่พบในงานวิจัย ก็คือเรื่องเวลาเนื่องจากเป็นอาจารย์สอนมีภาระงานเรื่องการสอน
ดังนั้นการทาวิจัยจึงขาดช่วง นอกจากการสอนแล้วคนที่เป็นอาจารย์ก็ยังมีงานมีหน้าที่รับปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เตรียมเอกสารการสอน ประชุม ไปประกันคุณภาพ
วิธีแก้ปัญหาก็คือพยายามหาข้อมูลไว้ นั่งพิมพ์เรื่อย ๆ ติดต่อกันไม่ให้ขาดช่วงนี้คือวิธีการ
แก้ปัญหาทาให้ตัวเองต้องมีเวลาให้ได้ถึงแม้ว่าจะมีเวลานิดหน่อยใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์
การทาวิจัยเพื่อให้ได้ทุน เราต้องดูว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละฉบับเขาต้องการพัฒนา
อะไรเมื่อเราดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วเราก็มาดูในปัจจุบันนี้มันมีเรื่องอะไรน่าสนใจแล้วเราก็ลองมาเล่น
เรื่องนั้นหรือไม่ก็ทาวิจัยที่มันเป็นรายได้หลักของประเทศ เช่นการท่องเที่ยว การทาการท่องเที่ยวทาให้
เกิดเป็นผู้ชานาญเมื่อเป็นผู้ชานาญเวลาเขียนงานวิจัยก็จะได้ทุนเป็นประจาเรามองต้นน้า กลางน้า และ
ปลายน้าออกว่าเราจะขอทุนอย่างไร
พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.:
เทคนิคในการทาวิจัย ต้องเขียนตามหลักวิชาการ หลักวิชาการว่าอย่างไรเราก็เขียนไปตาม
อย่านั้น แต่ว่าเบื้องต้นการจะเป็นนักวิชาการที่โดดเด่น เราก็ต้องศึกษาเชิงลึกในหัวข้อที่เราจะทาอันนี้ถือ
ว่ าเป็นเทคนิคที่ส าคัญเลย ต้ องเป็นนักวิ จัยที่ดีก็ต้องมั่นศึกษาหาข้อมูลต้องซื่อสัตย์ต่อความเป็น
นักวิชาการมืออาชีพ
การท าวิ จั ย อย่ า งไรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ที่ ส าคั ญ เบื้ อ งต้ น ต้ อ งต้ อ งดู ว่ า งานวิ จั ย มั น ตรง
วัตถุประสงค์ของสังคมมากน้อยแค่ไหน เป็นที่ต้องการเป็นที่ทราบ แก้ปัญหาสังคมมากน้อยแค่ไหน ถ้า
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เราทราบเป้าหมายตรงนั้นปุ๊บเราก็จะลงลึกในการศึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูล ต่อไปต้องเป็นนักวิจัยที่ดีก็
ต้องมั่นศึกษาหาข้อมูลต้องซื่อสัตย์ต่อความเป็นนักวิชาการมืออาชีพ
การวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน เราต้องดูทุนเป้าหมายที่เขาให้เขาให้เพื่ออะไร เพราะว่าแต่ละ
สถาบันนี้เขาจะมีเป้าหมายมีความต้องการในแง่ของงานวิจัยนี้ต่างกันไป เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษา
ก่อนที่เราจะเขียนลงแก้ปัญหาอย่างไรกับงานวิจัย เราสนใจในประเด็นไหนกับการให้ทุนแต่ละสถาบันก็
ต้องมีความสนใจที่แตกต่างกันไปเราก็ต้องดูว่าตอนนี้เราสนใจเรื่องอะไร เราก็ต้องหาโจทย์ที่จะศึกษา
เรื่องนี้เพื่อว่าจะได้ทุน เราต้องดูจากความต้องการของเขาไม่ใช่ความต้องการของเรา
ปัญหาที่พบในการทาวิจัย ปัญหามีเยอะนะ เช่น ข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูล หรือคนให้
ข้อมูล หรือ ระยะเวลา เพราะฉะนั้นจะถามว่าปัญหาในแง่ไหน เรื่องเวลาเราก็ต้องบริหารให้ได้ เราจะ
เป็นนักวิจัยเราก็ต้องดูว่าสัดส่วนของเรา เช่นงานสอน งานวิจัย งานสังคม พวกนี้ เราก็ต้องแบ่ง
สัดส่วนให้ได้ ส่วนเรื่องข้อมูล งานวิจัยจะให้ออกมาให้ดีเราก็ต้องลงไปหาข้อมูลเอง แล้วก็ต้องชัดเจน
ข้อมูลต้องมาก ก็มีผู้ช่วยบ้าง มันอยู่ที่เราวางแผนด้วย ข้อมูลเราก็ต้องรู้ว่ามีข้อจากัดอะไร เราก็ต้อง
เตรียมพร้อมเสียก่อนปัญหาก็จะไม่ค่อยมีเท่าไร
ผศ.รังษี สุทนต์:
เทคนิคในการทาวิจัย คือทาวิจัยแล้วเราจะเอามาใช้อะไรที่ทามานี้เอาไปใช้ประกอบการสอน
ด้วย ฐานข้อมูลในการทาวิจัยของเราจากตาราหรือพระไตรปิฎกอรรถกาฎีกาเรื่องที่เขียนเราก็เอามาใช้
ในการสอนรู้สึกว่าเป็นส่วนสาคัญ ช่วยในการสอนแล้วก็เขียนบทความย่อยเผยแผ่แม้จะให้คาปรึกษากับ
DSI ก็มาจากงานวิจัยและมันก็ใช้ได้ตลอดวิจัยจากที่เราเขียนย่อยแล้วเราก็ต้องเอามาขยายหาเอกสาร
ประกอบ
การทาวิจัยให้มีประสิทธิภาพ เราก็ต้องอาศัยฐานข้อมูลประกอบกับความเห็นของเรา เรา
เขียนวิจัยมาจากพระไตรปิฎกที่คล้าย ๆ ว่าจะพ้นสมัยไปแล้วเราก็อธิบายประยุกต์ไปว่าให้เห็นแม้พระ
พุทธเจ้าจะตรัสไว้นานแล้วว่าอานาจที่เป็นอีกอย่างหนึ่งก็ยังเป็นไปในโลกนี้ก็ทาให้ธรรมของพระพุทธเจ้า
เป็นอกาลิโก มองได้ตลอดกาล ภาษาสมัยนี้คือบูรณาการประยุกต์มาในวิถีชีวิต
การทาวิจัยเพื่อให้ได้ทุน ถ้าในสภาพของมหาจุฬานี้ทุนก็ขึ้นอยู่กับสถาบันวิจัย ก็มีบ้างถ้าได้
ทุนตรงกับสถาบันวิจัยแห่งชาติเลยก็ถือว่าเยี่ยม คือทาโครงการวิจัยเสนอไป ถ้าพูดถึงทุนทางด้าน
กาลังใจแล้วได้รับคาสนับสนุน คาชม ก็ถือว่าเป็นทุนทางด้านจิตใจนะถ้าเขียนมาแล้วโดนว่า ว่าเขียน
อะไรมาก็ไม่รู้อย่างนีก้ ็ไม่อยากจะเขียนแล้ว ทุนทางด้านครองชีพมันก็สาคัญนะเราต้องใช้ถ้าทุนทางด้าน
จิตใจถ้าไม่มีก็แย่นะ ต้องมีทุนทางด้านกาลังใจเป็นแรงอุตสาหะ
ปัญหาที่พบในการทาวิจัยและวิธีแก้ปัญหา ปัญหาคือทาไม่ทันคือภาระงาน การสอน การ
เป็นที่ปรึกษานิสิต เป็นที่ปรึกษาสังคม บางที่ ก็อยากจะเลี่ยงก็เลี่ยงไม่ได้ก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแม้ผู้บริหาร
ระดับสูงเชิญมาก็ต้องรีบไปด่วนเลย อย่างอธิการบดี บอกให้ไปพบก็ต้องรีบไปพบ วิธีแก้ก็คือต้องมี
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ทีมงานแบ่งไป แต่ละหน้าที ฝ่ายค้นข้อมูล ฝ่ายลงพื้นที่เก็บข้อมูล ฝ่ายเรียบเรียงข้อมูล วิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุปงานถึงจะออกมาทันเวลาและออกมาดีได้
รศ. ดร. สมิทธิพล เนตรนิมิต:
เทคนิคในการทาวิจัย จะเป็นเรื่องอะไรจะต้องชัดแล้วว่าเราจะเขียนไป วางแผนมันจะได้ไม่มี
ปัญหา คือรวบรวมเรื่องนั้นก่อน และมาเรียบเรียง ตามสารบัญ เหมือนวิทยานิพนธ์ มันต้องลาดับ
เรื่องว่าต้องไปอย่างไร ๆ ก่อน แล้วก็เพื่อเหลือเพื่อขาด ถ้ามันไม่เป็นไปดังที่คิดถ้ามันมีอะไรเข้ามาทรอด
แทรกหรืออุปสรรค์อะไรทานองนั้น
การทาวิจัยให้มีประสิทธิภาพ คือต้องทาให้ตอบโจทย์ ส่วนใหญ่อย่างผมก็อยู่ฝ่ายคัมภีร์
หลังจากที่เราทาเสร็จแล้วใช่ไหม เราก็สรุปหรือไปเขียนเพื่อทาการเผยแผ่งานวิจัยให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่า
งานวิจัยที่เราดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนี้
การเขียนงานวิจัยให้ได้ทุน ผมเขียนงานวิจัยและจุดมุ่งหมายต้องการจะทาเรื่องคัมภีร์
ส่วนเหตุปัจจัยเรื่องทุนเป็นผลพลอยได้
ปัญหาที่พบและวิธีการแก้ปัญหา ปัญหาของผมจะไม่มีเพราะว่าทาด้านคัมภีร์อย่างหนึ่งแล้ว
ก็มีการเตรียมตัวไว้ 80-90 % เพราะฉะนั้นปัญหาอย่างอื่นไม่มีอะไร มีแต่น้อยนอกจากว่าเรื่องเวลาที่
จะเป็นปัญหาเวลามันกระชั้นชิดก็ทาเท่าที่มีเวลาทาได้
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