ข้อที่ ๑ เทคนิคในการทาวิจัย
๑.๑ อันดับแรกเราต้องเลือกเรื่องที่ตนเองชอบ มีข้อมูล นาข้อมูลนี้มาปรับเปลี่ยน
อันดับที่สอง เมื่อเรามีข้อมูลเราจะจัดเก็บข้อมูล อ่านงานวิจัยทบทวน ประมาณ ๕ ครั้ง หรือมากกว่า
นั้น อันดับสามจัดเก็บข้อมูลแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ได้ว่าเราจะนาหลักการใดมาใช้ต่อ พอประยุกต์ใช้
ต่อได้อย่างไร เทียบเคียงงานวิจัยของ สกว. ของพวกรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เขาเขียนว่า
วิธีการเขียนโครงวิจัยที่ผ่าน สกว. ไปนั้นเขาเขียนกันอย่างไร มองว่าเรามาจากศาสตร์ไหน เช่นเรามา
จากพระพุทธศาสนาเราก็ต้องมองมองไปที่สังคมว่า เราจะเข้าไปดูงานนั้น ว่าเขามีองค์ความรู้อะไรมี
การสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาอย่างไรวางกรอบไว้ในแต่ละบทๆเข้าหลักที่ว่า รวบรวมเรื่อง
นั้นก่อน และมาเรียบเรียง ตามสารบัญ เหมือนวิทยานิพนธ์ อีกเทคนิค คือ การนาเอางานวิจัยมาคลี่
ออกเพื่อจะนาไปสู่การสร้างวัตถุประสงค์ว่าเราต้องการรู้เรื่องอะไร ก็ ประมาณ ๒-๓ ข้อ และคานิยาม
ศัพท์ ก็เอาสิ่งที่เราต้องการทราบในแต่ละข้อว่าเราต้องการอะไร นี้คือเทคนิคในด้านของตั้งหัว ข้อ
วัตถุประสงค์ นิยามความหมาย จากนั้นเราก็เอาคาวัตถุประสงค์ไปขยายในเรื่องวิธีการดาเนินการ
วัตถุประสงค์ข้อแรกเราจะไปหาข้อมูลอะไรจากแหล่งอะไรตรงไหนบ้าง ไปลงรายละเอียดมา แล้ว
แหล่งข้อมูลที่ว่านี้ มัน ใช่ได้ไหม เป็นปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิ ทาทุก ๆ วัตถุประสงค์จากนั้นเราก็ มา
วิเคราะห์ข้อมูลให้ ชัดเจนตามที่เราตั้งวัตถุประสงค์ไว้ นิยามไว้ว่าเราอยาก รู้เรื่องอะไรชัดเจนยิ่งขึ้น
แล้วก็สรุปในแนวทางวิธีการดาเนินการวิจัย เมื่อทาชัดเจนอย่างนี้แล้วพอเราไปทาบทที่ ๒ บทที่ ๓ มัน
ก็ง่ายแล้ว อันนี้คือเทคนิคการทาวิจัยอีกข้อหนึ่ง เทคนิคการทาวิจัยแบบภาคสนาม เราต้ องไปตาม
กลุ่มเป้าหมายที่เรากาหนด แล้วก็มีวิธีในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล เทคนิคใน
การท าวิ จั ย อี ก ข้ อ หนึ่ ง คื อ งานวิ จั ย ต้ อ งเริ่ ม จากจุ ด ที่ เ ราสงสั ย หรื อ จุ ด ที่ เ รามี ปั ญ หาอยากจะตอบ
เพราะว่างานวิจัยเป็นงานที่ทาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ วิธีการเขียนก็คือต้องเขียนจากสมองแต่ก่อนที่เราจะ
เขียนเราก็ต้องอ่าน ๆ เยอะ ๆ เทคนิคในการเขียนคือพยายามเขียนจากความคิดแต่ความคิดนั้นต้อง
มาจากการอ่านมาก ๆ วิเคราะห์มาก ๆ แล้วค่อยเขียนเราเรียนอีกเทคนิคสาหรับสาขาพุทธศาสนาก็
ต้องมีค้น จากคัมภีร์ ที่นี้ คัมภีร์ ต้องอ่านมาแล้ ว สรุป บางทีเป็ นภาษาบาลี ภาษาไทย ดูทั้งบาลี ทั้ ง
ภาษาไทยที่เขาแปลมาพอเราจะใช้ก็ดูว่าภาษาไทยที่เราควรจะใช้คืออะไร ไม่ต้องไปตามคัมภีร์หมด
การเขียนก็แล้วแต่งาน ต้องศึกษาเชิงลึกในหัวข้อที่เราจะทาอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคที่สาคัญเลย
๑.๒ เทคนิคในการทาวิจัย ก็ต้องเขียนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เขียนให้มันแตกแยก
ย่อยไปแล้วก็อาจจะมีประเด็นที่แตกออกไป ควรเขียนปีต่อปีให้ทัน เพราะฉะนั้นข้อมูลที่จะเขียนควรมี
ถึง 80 - 90% ก่อนที่จะขอทุน ไม่เช่นนั้นเขียนไม่ทัน ต้องวิเคราะห์ให้ตกผลึกจนเป็นความเข้าใจที่
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แท้จริง เสร็จแล้วค่อยถ่ายทอดความคิดที่ตกผลึกนั้นออกมาเป็นภาษาของผู้วิจัยคือเทคนิคคือต้องทา
ความเข้าใจกับหลักฐานข้อมูลของตนแล้วพูดง่าย ๆ ถ่ายทอดความเข้าใจนั้นออกมาในหน้ากระดาษ
ตรวจสอบข้อมูล อย่างรอบด้านในเรื่องนั้น ๆ อย่างถูกต้องที่สุ ดเท่าที่เรามีข้อมูล และสามารถที่จ ะ
ตรวจสอบได้แล้วค่อยเขียน เราต้องศึกษางานวิจัยให้ละเอียดแล้วก็ตอบปัญหาให้มันตรงส่วน ต้อง
ทราบเบื้องต้นว่าอะไรปัญหาที่เราจะแสวงหาคาตอบเราก็หาคาตอบไปตามนั้นแหละ แล้วก็มาดูว่า
คาตอบที่เราให้มามันถูกต้องหรือไม่ตอบโจทย์ตอบสังคมได้เปล่าอีกเทคนิคในการเขียนงานวิจัยคือการ
เขียนงานทุกวันอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะทาวิจัยเยอะ ๆ ปรึกษาผู้ที่มีความชานาญในเรื่องที่
เรากาลังทาวิจัย อีกเทคนิคหนึ่งคือเทคนิคที่เป็นในเชิงปฏิบัติการ ส่วนคือเราศึกษาค้นคว้าเราอ่าน
หนังสืออันไหนที่เราสามารถเอามาใสตรงนี้ไว้ผมก็จะมาร์คไว้หรือ ทาเครื่องหมายไว้เขียนไว้อันนี้ไป
เพิ่มเติมในข้อมูลในบทที่เราต้องการในการทางานวิจัย
๑.๓ เทคนิคการทาวิจัย ก็เริ่มจากการอ่าน ๆ หาประเด็น หาคาถามงานวิจัย หา
ประเด็นเริ่มจากการที่ว่า คล้าย ๆ กับเรา เหมือนกับเราจะลงทุนทาธุรกิจก็ต้องหาทาเล หาแหล่งที่ ๆ
จะไปดูว่ามันจะขาดทุนหรือไม่ขาดทุนอย่างไร หา Location แล้วเมื่อได้มาก็ลงมือลุยทา ตั้งเป็นเค้า
โครงขึ้นมาเรียกว่าโครงร่างงานวิจัย ขั้นตอนต่อไปคือการลงมือเก็บข้อมูล ข้อมูลมันจะอยู่ที่สนามก็มี
อยู่ในเอกสารก็มีถ้าทาเอกสารก็ต้องดูเอกสารต้นฉบับ Origina เอกสารปฐมภูมิให้ได้มากที่สุด แล้วก็
เก็บข้อมูลทาบัญชีไว้จะยังไม่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนี้เป็นเทคนิคส่วนตัว อย่างเช่นเรา Survey เบื้องต้น
แล้วข้อมูลบทนี้เราจะเขียนอะไร บทนี้เราจะเขียนอะไร บทนี้เราจะเขียนอะไร เหมือนกับเราวางแผนที่
การเดินทาง การไปเที่ยว มาถึงบทนี้เราจะทาอย่างไร มาถึงบทนี้เราจะทาอย่างไร มันวางแผนไว้เสร็จ
แล้วมี mapping mymap เราก็ลุย เก็บข้อมูลจนครบทุกประเด็น เสร็จแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ วิเคราะห์
ก็จะง่ายแล้วเพราะเราใส่รหัสทาโค๊ดข้อมูลที่เรารู้ตัวเราคนเดียวที่รู้แล้วก็เอาข้อมูลมาไล่เรียงกันดู มา
นั่งวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็เขียนรายงานการวิจัยเป็นเล่มหนังสือเป็นเทคนิคส่วนตัวที่ทาให้เสียเวลา
น้อย หาเพิ่มเก็บข้อมูลก็ต้องบอกที่มาด้วยมาจากเล่มไหนหน้าที่เท่าไร พ.ศ. เท่าไร แล้วก็ไปเขียนหาที่
สงบปลีกวิเวกสักเดือนสองเดือนเขียนอย่างเดียวเลย อีกเทคนิคในการทาวิจัยคือความขยันหาข้อมูล
ขยันหาที่ปรึกษา ขยันหาผู้เชี่ยวชาญและพยายามบอกตนเองเสมอว่าจะต้องทาวิจัยทุกวันเมื่อข้อมูล
เราพร้อมแล้วเราอาจจะต้องใช้ความนิ่ง ใช้เวลาที่จะอยู่กับตัวเองอยู่กับหนังสือเพื่อรวบรวมข้อมูลนั้น
ทาให้เป็นรูปแบบของเราพอสมควรก็จะใช้เวลาในช่วงค่า ๆ ในการเขียนงานและจะค่อย ๆ เรียบเรียง
ทีละช่วงทีละตอนด้วยตัวเองตามที่เราต้องการ การใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันมาช่วยเป็นตัวช่วยก็คือการ
เสิร์ชค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต พอเราได้ข้อมูลที่เราต้องการางอินเตอร์เน็ตแล้วเราก็มาตรวจสอบ
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โดยการหาหนังสือที่มีตารับตาราอ้างอิงให้มันมีหลักฐานหนาแน่นยิ่ งขึ้น อีกเทคนิคก็ถามเพื่อนที่ใน
สาขาวิชาเดียวกัน มันจะทาให้เกิดได้ความคิดกว้างขวางกว้างขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่ง ข้อแรกในการ
ทาวิจัยเทคนิคส่วนตัวที่ใช้คือพัฒนาเทคนิคจากความรู้ที่เรามีความคุ้นเคยเรื่องอะไร แล้วก็พัฒนา
เทคนิคตรงนี้ให้มันดีขึ้น เพราะว่าการที่เราหาเทคนิคใหม่ ๆ ถ้าเราไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนั้นมันเป็น
เรื่องยาก มันอาจต้องใช้เวลานานนี้คือเทคนิค
๑.๔ เคล็ดลับเทคนิคในการทาวิจัยให้ประสบความสาเร็จต้องเริ่มต้นด้วยการหาประเด็น
หาโจทย์การทาวิจัยให้ดีที่สุดอันนี้คือเทคนิคการทาวิจัยที่พระอาจารย์ทาก็คือและคิดว่าคนอื่นก็ควรทา
คือต้องรีวิวสารวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตรวจย้อนไปในอดีตมาถึง
ปัจจุบันเรียกว่าก่อนที่จะเดินไปข้างหน้าให้เดินย้อนหลังไปสักนิดหนึ่ง หาข้อมูลจนได้ข้อมูลเพียงพอ
แล้วเราก็สามารถที่จะรู้แล้วว่าคนในอดีตที่เขาได้ทาอะไรกันบ้างอะไรคือสิ่งที่เขารู้กันแล้ว ความรู้ใน
เรื่ องนั้ น ๆ มัน พัฒ นามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้ ว ความรู้ที่คน ๆ นั้น ๆ ทาไว้แล้ ว เราสามารถที่จะเอา
ประเด็นหรือปัญหาอะไรที่จะมาต่อยอดต่อที่เขายังไม่ต่อและเราต้องการจะต่อหรือเขาต่อแล้วมันยังไม่
ดีเราต้องการจะต่อให้มันดีนี้คือเทคนิคคือเดินถอยหลังเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าถ้าเราได้โจทย์แล้วเราก็
สามารถเดินไปข้างหน้าได้ ถ้าเป็นวิจัยเกี่ ยวกับภาคสนามเกี่ยวกับชุมชนก็จะลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์
สังเกตและดูบริบทภาพรวมของพื้นที่แล้วนามาเขียนก็คือเขียนบ่อย ๆ ขยันหาข้อมูล ขยันวิเคราะห์
ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลในการเขียนงานอันนี้ในกรณีที่เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับสังคมต้องลงพื้นที่ ส่วน
งานวิจัยแบบเอกสารก็เทคนิคในการทาก็คือ ค้นเอกสารบ่อย ๆ เอกสารที่จะค้นก็คือ พระไตรปิฎก
อรรถกถา ฎีกา และหนังสือต่าง ๆ ที่คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในวงการพระพุทธศาสนาได้เขียนไว้ก็จะ
อ่านค้นตีความ เรียบเรียงเขียน อีกเทคนิคในการทาวิจัยแบบใหม่ที่ได้จากการทาวิจัยก็คือการใช้วิธี
วิเคราะห์แบบใช้ตารางโดยถ้าหากว่าเราไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายได้มาแล้ว เราก็มาทาเป็นตาราง
เป็นตารางรวมอย่างเช่นมันจะมีคาสัมภาษณ์แต่ละประเด็นเราก็มาตั้ง อย่างเช่นประเด็นที่ ๑ ถามถึง
แนวคิดแบบนี้อย่างเช่นเราไปสัมภาษณ์ ๑๕ คนใน ๑๕ คนเขาให้แนวคิดอะไรบ้างเราก็มาใส่ในตาราง
ช่องที่ ๑ ทั้ง ๑๕ คน เลย เราก็จะได้แนวคิดทั้ง ๑๕ แนวคิดจากที่เราไปสัมภาษณ์ อย่างที่ ๒ ตารางที่
๒ อย่างเช่นเราสัมภาษณ์ถึงวิธีการเรื่องของการพัฒนาชุมชนเราก็จะได้วิธีการพัฒนาถึง ๑๕ วิธีการใน
การไปสัมภาษณ์ ถึง ๑๕ คนแล้วที่นี้ประเด็นที่สามก็คือกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเราไปสัมภาษณ์ ๑๕
คนเราก็จะได้อย่างน้อย ๑๕ กิจกรรม เราเอามาใส่ตารางเอาไว้เพื่อที่จะมาแยกอีกทีเราก็จะเห็นว่า ๑๕
คนที่ให้สัมภาษณ์ของกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนนี้มันมีอะไรบ้างคนไหนสัมภาษณ์เหมือนกันต่างกัน
หรือคนไหนที่มีความคิดหรือ ไอเดีย อะไรใหม่ ๆ แล้วก็ผลตารางสุดท้ายก็คือผลที่ได้รับจากการพัฒนา
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ชุมชน ๑๕ คน จากคนที่ให้ เราสั มภาษณ์เหมือนกันหรือต่างกันแบบนี้ เราก็ส ามารถไปวิเคราะห์
นอกจากวิเคราะห์แล้วเราสามารถที่จะเอาคาสัมภาษณ์ทั้งหมดมาสังเคราะห์โดยที่เราจะไปดูแต่ทฤษฎี
ในบทหรือแนวคิด หลักธรรมในบทที่สองบทที่สามเราทาต่อจากนั้น เราก็สามารถที่จะสรุปจากการ
สั ม ภาษณ์ ง่ า ยขึ้ น งานวิ จั ย ก็ เ ป็ น เรื่ อ งยากดั ง นั้ น ต้ อ งท าจากสิ่ ง ที่ เ รามี ค วามรู้ เ ช่ น ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาก็อาจจะตั้งโครงสร้างจากกรอบของพระพุทธศาสนา อย่างเช่น พุทธศาสนาเพื่อสังคม
การประยุ ก ต์ พ ระพุ ท ธศาสนาเพื่ อ การแก้ ปั ญ หาทางสั ง คม เทคนิ ค การตั้ ง ชื่ อ ก็ ต้ อ งตั้ ง ชื่ อ ให้ มั น
ครอบคลุ มแต่ว่าไม่ใช่ขื่อเป็ น สองเรื่องสามเรื่องในเรื่องเดียวกัน ตั้งชื่อแล้ ว ก็ต้องตั้งวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ใช้เอาเป็นชื่อก็ข้อหนึ่งนอกนั้นก็ให้มันส่งกัน ถ้าตั้งชื่อตั้งวัตถุประสงค์ได้ก็เริ่มรวบรวม
เอกสารงานวิจัยเลือกจัดลาดับให้มันถูกกับวิธีการดาเนินการวิจัยต่อไป
๑.๕ เทคนิคในการทาวิจัยหนึ่งต้องหาโจทย์ที่มันเป็นจุดเริ่มต้นถ้างานวิจัยไม่มีโจทย์ไม่มี
คาถามงานวิจัยก็ไม่สามารถที่จะเดินต่อได้ เพราะฉะนั้นงานวิจัยทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นสาขาอะไรก็ตาม
ต้องเริ่ มต้น ด้ว ยโจทย์ ห รื อ คาถามที่จ ะหาคาตอบ เพราะฉะนั้นเมื่ อได้โ จทย์ แล้ ว ก็ ต้อ งไปวางแผน
ออกแบบเขาเรียกว่าเขียนโครงร่าง เขียนแผนเพื่อจะทาการวิจัยเมื่อเขียนแผนเสร็จแล้วก็ไปลงมือทา ก็
คือการเก็บรวมรวบข้อมูลมาวิเคราะห์ตอบโจทย์เมื่อตอบโจทย์ ได้แล้ว ตอบโจทย์อย่างมีเหตุมีผล มี
ความน่าเชื่อถือหลักฐานแน่นหนามั่นคงเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทาให้งานวิจัยประสบความสาเร็จแล้ว มี
คาตอบ สรุปง่าย ๆ เทคนิคการทาวิจัยก็คือเริ่มต้นด้วยคาถามจบลงด้วยคาตอบท่ามกลางว่ าด้ว ย
หลักฐานข้อมูล อีกเทคนิคคือการนาปัญหาและวัตถุประสงค์วิจัยมาคลี่ออกเราจะค้นหาข้อมูลตรงไหน
ที่ มั น ตรงกั บ สิ่ ง ที่ ไ ด้ ท าวิ จั ย เทคนิ ค ในการค้ น ข้ อ มู ล ตรงนี้ ก็ คื อ ในเรื่ อ งของทางเทคโนโลยี ก็ ใ ช้
พระไตรปิฎกที่มันเป็นฉบับอีบุ๊คนี้คือสืบค้นก่อนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวไวมากขึ้นแล้วก็สืบค้นมาก็ได้
ข้อมูลตรงนี้ว่าข้อมูลนี้อยู่ตรงไหนข้อคาสอนนี้อยู่ตรงไหนตามอีบุ๊คแล้วเราก็ไปเปิดตามเล่มจริงซึ่งก็จะ
ได้ไว แล้วก็มีไฟล์เวิร์ดในพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกานี้ มีพร้อมอยู่ในมือแล้วเราก็ไปคัดลอกส่วนนั้น
มาแล้วก็อ้างอิงตามข้อมูลที่เป็นแหล่งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และเทคนิคอันหนึ่ง การเขียนที่จะคล่องตัว
หรือไม่มีความลึกซึ้งหรือตอบโจทย์การวิจัยได้ก็ต้องอาศัยกับการอ่านมากแล้วก็ไปศึกษาค้นคว้ามามาก
เราสามารถที่จะมีเทคนิคในการเขียนปรับข้อความเขียนตอบโจทย์ได้ชัดเจนและมีการใช้ภาษาที่มัน
เป็นวิชาการมากขึ้น อันนี้เป็นเทคนิค ถ้าจะมองหลักๆ ก็คือ เทคนิคในการศึกษาค้นคว้าข้ อมูลที่เข้าถึง
แหล่งปฐมภูมิและเทคนิคในการเขียนให้เป็นเชิงทางวิชาการมากขึ้น ศึกษาค้นคว้าอ่านมาก การมอง
ศาสตร์สมัยใหม่ก็จะ หาวิธีโยงศาสตร์สมัยใหม่เข้ากับพุทธมาหรือทาบางส่วนเพื่อตามเรื่องที่เราสนใจ
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ถ้าทาเรื่องที่เราสนใจเราก็จะมีแรงกระตุ้นมีแรงจูงใจที่จะทาให้งานชิ้นนั้น ๆ สาเร็จตามเป้าหมายได้อัน
นี้ก็จะเป็นเทคนิค
ข้อที่ ๒ การพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
๒.๑ การพัฒนาคงต้องใช้วิธีอ่านหนังสื อที่เกี่ยวข้องให้เยอะ พัฒนาให้ตอบโจทย์
อ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องให้มากอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับงานวิจัยให้ มากขึ้น เขียนให้มันกระฉับ ตอบ
ประเด็นปัญหาให้ชัด การฟังจากผู้ทรงคุณวุฒิบ่อย ๆ เขาเป็นผู้มีความรู้กว้างข้าง ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้
ชี้นาให้เกิดการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ การพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพนั้น หลังจากที่เราทาเสร็จ
แล้ว เราก็สรุปหรือไปเขียนเพื่อทาการเผยแผ่งานวิจัยให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่างานวิจัยที่เราดาเนินการเสร็จ
เรียบร้อย มันมีสิ่งที่น่าค้นพบซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่น่าสนใจน่าศึกษาสามารถใช้พัฒนาในการเรียนการ
สอนในการดาเนินชีวิตได้ โดยการนาไปประยุกต์ใช้ในการคิดอย่างมีเหตุผล เวลาเราอ่านคัมภีร์ เราก็
จะได้เอาลักษณะการใช้เหตุผล มีความเป็นเหตุเป็นผลหรือคิดในเชิงตรรกะไปใช้ในการดาเนินชีวิตใน
วิถีการดาเนินชีวิต การเขียนงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ เราต้องดูว่างานวิจัยนั้นมีคนทาหรือยัง ถ้ามี
มันซ้าซ้อนกับเขาไหมหรือเปล่า ต้องหามุมมองใหม่ ๆ ประเด็นใหม่ ๆ เราต้องดูปัญหาสถานการณ์
ปัจจุบันด้วยเทียบเคียงปัญหาหรือวิกฤตการณ์ อะไรต่าง ๆ ที่มันเกิดขึ้นในสังคม เราจะใช้ศาสตร์
สมัยใหม่อย่างไรโดยการบูรณาการหรือการจะประยุกต์ ต้องตั้งประเด็นก่อนว่าเราจะเปรียบเทียบว่า
มาบูรณาการกันได้หรือไหม วิธีการบูรณาการเราก็จะมีด้วยกัน ๒ แบบ คือ ๑. เอาพระพุทธศาสนา
เราเป็นตัวตั้งแล้วเอาศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายพุทธศาสนา วิธีที่ ๒. คือศาสตร์สมัยใหม่ที่มันเป็น
ประเด็นที่สังคมกาลังให้ความสนใจ ก็เอาตัวนี้เป็นตัวตั้งแล้วเราก็เอาพระพุทธศาสนาเราไปเสริม เพิ่ม
ให้มีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพอีกประการ คือ วิธีการ เขาเรียก
method หรือ methodology วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลที่จะตอบโจทย์ ต้องเป็นวิธีการที่เชื่อได้ มั่นใจได้
คือพิสูจน์ได้ พระพุทธศาสนา เรียกว่า เอหิปัสสิโก เรียกมาพิสูจน์ได้ วิธีการหาข้อมูลหาดีและเป็น
ข้อมูล original ข้อมูลปฐมภูมิ ตรวจสอบได้แล้วสุดท้ายเลยผลงานงานวิจัยมีผล impact มีผลกระทบ
ต่อสังคม คาว่ากระทบนี้ กระทบความรู้ของคนทาให้ความรู้ของคนเปลี่ยนไปจากที่เคยเชื่อสิ่งหนึ่ง
ไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง จากที่เคยประพฤติปฏิบัติอีกแบบหนึ่งไปสู่แบบหนึ่ง
๒.๒ การเขียนวิจัยให้มีประสิทธิภาพคือต้องมีการวางแผนงานที่ชัดเจน ประมวลผล
งาน งานพุทธศาสนาอยู่ที่เราจะดึ งประโยชน์จากคัมภีร์มาได้มากน้อยขนาดไหน เรียกว่าองค์ความรู้
ต้องศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งเราก็จะได้ข้อมูลที่ทาให้งานออกมามีประสิทธิภาพได้ ประสิทธิภาพมันจะ
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พูดถึงกระบวนการทาวิจัยมันจะมีคู่กับประสิทธิผลมันจะมีผลออกมาดี สาเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ ต้อง
บริหารงานวิจัยให้สาเร็จตามระยะเวลาที่กาหนดเรื่องเงินงบประมาณในการทาวิจัยก็ดีควรบริหารให้ดี
รอบคอบ การทาวิจัยให้มีประสิ ทธิภาพก็คือต้องมีการวางแผนทา P D C A ได้แก่ P ก็คือมีแผน
แปรนในการทาวิจัยว่าเรามีระยะเวลา ๑ ปี เราก็ต้องวางแผนล่วงหน้าว่าอะไรเดือนไหน ๆ จะไปจบ
เดือนไหนจะเก็บข้อมูลตั้งแต่เมื่อไรถึงเมื่อไร การวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่เมื่อไรถึงเมื่อไร แล้วเอาข้อมูล
การเขียนวิเคราะห์มาเขียนรายงานตั้งแต่เมื่อไรถึงเมื่อไร แล้วจะส่งผลวิจัยตั้งแต่เมื่อไร D ก็คือ Do ลง
มือทาตามแผน C ก็คือ Check ข้อดีข้อเสียข้อบกพร่องตรวจสอบว่าเราได้มี ข้อบกพร่องตรงไหนใน
การทางาน A ก็คือ นาการวิเคราะห์ตรวจสอบนาไปแก้ไขเขาเรียกว่าทาตามวงจรคุณภาพ P D C A
ต้องเป็นนักวิจัยที่ดีก็ต้องมั่นศึกษาหาข้อมูลต้องซื่อสัตย์ต่อความเป็นนักวิชาการมืออาชีพ การทางาน
วิจัยให้มีประสิทธิภาพ คือหาข้อมูลเชิงลึก สัมภาษณ์เพิ่มเติมจัดสัมมนาโฟกัสกรุ๊ปแล้วก็การเขียน
ภาษาไทยให้ดี ๆ คาว่าประสิทธิภาพมันต้องให้ความหมายประสิทธิภาพคือการทาวิจัยให้ได้ตามที่เรา
ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ด้วยการทาให้ดีทาข้อมูลคือค้นข้อมูลแหล่งที่เราบอกว่าเป็นปฐมภูมิเราต้องอ้าง
แหล่งปฐมภูมิที่มาให้ได้ อ้าง original ข้อมูลตามความเป็นจริงตามที่โดยไม่ไปใส่ไข่ตีไข่ให้มากนักมันก็
นาไปสู่การต่อยอดนะวิชาการได้
๒.๓ การทาวิจัยให้มีประสิทธิภาพ คาว่าประสิทธิภาพ มันหมายถึงงานวิจัยทาแล้ว
มันมีประโยชน์ต่อสังคม สาคัญที่สุดคือจุดสตาร์ทต้องดีมีชัยไปแล้วครึ่ง ถ้าได้โจทย์ดีก็มักจะได้ความรู้
ใหม่ที่ดีแต่ถ้าไปได้โจทย์อย่างนั้น ๆ มันไม่น่าสนใจ มันเป็นสิ่งที่เขาก็รู้กันแล้ว นอกจากจะโจทย์ดีแล้ว
การน าเสนอต้องดีด้ว ยต้องน าเสนอด้ว ยภาษาที่เรียบง่ายภาษาที่ระบบอ่านง่ายสละสลวย เขียน
นาเสนอด้วยภาษาของตัวเราเองให้ตลอดทั้งเรื่องอ่านแล้วราบรื่นผู้อ่านๆแล้วเข้าใจง่าย งาม ภาษางาม
ภาษาง่าย และแฝงไปด้วยความลึกซึ้งทางวิชาการ เพราะฉะนั้นงานวิจัยจะมีเสน่ห์มีประสิทธิภาพทา
ให้คนอ่านรู้เรื่องหรือไม่มันอยู่ ที่คนนาเสนอ ตัวอย่างคนที่เขียนดี ๆ มีเยอะมาก ตั วอย่างเช่น เช่น
อาจารย์ สมภาร พรมทา เขียนภาษาดี ภาษาเชิงวรรณกรรม เอาเทคนิคการเขียนวรรณกรรมมาเขียน
งานวิจัยภาษาสละสลวย เรียบง่าย ลึกซึ้ง และการลงพื้นที่ในมุมมองของอาจารย์เราต้องลงพื้นที่ดูแล้ว
ก็ศึกษาข้อมูลที่จริงและก็ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่เป็นจริงที่สุดเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและการทาวิจัยที่สามารถตอบโจทย์สังคมได้นาไปใช้ได้จริงถึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพตอนนี้ก็ต้องเป็นคนมีวินัยเพิ่มขึ้นคือความเป็นผู้มีวินัยจัดวินัยให้กับตนเองคืออาจจะต้อง
นอนให้น้อยต้องขยันมากยิ่งขึ้นคือทาเป็นกิจวัตรประจาวันว่าคืนนี้เราจะทากี่หัวข้อกี่ประเด็นต้องให้ได้
ตามนั้นถ้าไม่ได้ก็จะไม่นอน จะต้องใช้ความเพียรขั้นสูง ไม่ผัดวันประกันพรุ่งถ้าไม่ทาอย่างนั้น จะ
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บริหารเวลาไม่ได้ ประสิทธิภาพส่วนที่สองคือ “ทีมงาน” ทีมงานก็คือคนไหนที่พอเรามีข้อมูลมาเราก็
ให้เขาพิมพ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและก็ให้นั้นพิมพ์ เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์ พอเราคิดออกปุ๊บ
เราจาได้ว่ามีหลักฐานอะไรตรงไหนเราก็ไปเก็บเอาข้อมูลตรงนั้นมาเลยและก็มาให้แผนกพิมพ์เขาพิมพ์
คือความพยายามที่เราจะต้องทาให้ได้ ก็จะไม่ใช่เรื่องยากที่จะทาให้มีประสิทธิภาพเพิ่ มกระบวนการ
ตรวจสอบจากท่านผู้ รู้ มาพัฒ นาแล้ ว การวิจัย ของเราก็ จะมีป ระสิ ทธิภ าพได้ มันจะลิ ง ค์ กัน มี ค วาม
เกี่ยวเนื่องกัน ข้อที่ ๑ ข้อที่ ๒ ที่นี้มาถึงข้อที่ ๓ เป็นโจทย์ใหญ่ คาว่าประสิทธิภาพในที่นี้คือสามารถ
ทาแล้วสามารถนาไปตีพิมพ์ในวารสารข้างนอกก็ได้และประสิทธิภาพอี กอันหนึ่งก็มองว่าพอทาวิจัย
ออกมาแล้วมันมีผลคือ impact มีผลต่อผู้อ่านมีผลต่อองความรู้ที่มันเกิดใหม่ที่ได้มุมมองใหม่ เรียกว่า
สามารถนามาสอนนามาเผยแผ่ได้อีก
๒.๔ งานวิจัยที่ดีมีประสิทธิภาพด้วยต้องประกอบด้วยหลักฐานที่น่าเชื่อถือหลักฐาน
สนับสนุนที่เราไปเก็บมาต้องดีเชื่อถือได้ สองเหตุผลต้องดีหมายถึงเอาหลักฐานทีมีมาร้อยเรียงมา
เชื่อมโยงให้เป็นเหตุเป็นผล เหตุผลดีหลักฐานดีเชื่อได้แล้วรูปแบบการนาเสนอคือการเขียนสานวน
การเขียนของผู้นาเสนอต้องให้ชวนน่าอ่านเป็นระเบียบเป็นลาดับเป็นขั้นตอนน่าอ่านเป็นภาษาดีอันนี้ก็
จะทาให้เราเข้าใจในประเด็นที่เราทาได้สุดท้ายแล้ว ถ้าได้ดี ๓ ดีนะคือ ๑.เขียนดี ใช้ภาษาดี ๒.
หลักฐานดี ๓. เหตุผลดี สุดท้ายคือการตอบคาถามการวิจัยได้นั้นคืองานวิจัยที่มี ประสิทธิภาพ การ
ให้มีประสิทธิภาพนี้ก็คือสามารถนาไปใช้ได้ อย่างเช่นทาเรื่องท่องเที่ยวถ้าเราจะทาให้มีประสิทธิภาพ
เราจะต้องทาให้ ที่ตรงนั้น กลายเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวของชุมชนของอาเภอต่อมาก็ของจังหวัด ก็คือ
พยายามที่จะโปรโมท สถานที่ตรงนั้นให้ได้เราก็จะคานึงถึงประสิทธิ ภาพสามารถรับใช้สังคมได้จึงจะ
เรียกว่าวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เรื่องของความน่าเชื่อถือก็สาคัญแล้วก็ตรงตามโจทย์วิจัยที่เราตั้งไว้
เพราะคุณภาพคือคุณภาพทางวิชาการ ถ้าเทคนิคส่วนตัวก็จะเป็นเรื่องของกรรมฐาน ในเวลาที่เขียน
งานก็ควรจะเป็นช่วงที่มรอารมณ์เขียนงานต่อเนื่ องกัน หากเขียนงานไปแล้วมีเรื่องติดขัดในการเขียน
ก็ต้องใช้วิธีปฏิบัติเข้ามาช่วยจะเป็นเรื่องการเดินจงกรม ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการเดินมากกว่า เดินเพื่อ
เปลี่ยนอารมณ์แล้วก็ทบทวนความคิดตัวเองในลักษณะที่ก่อนที่จะเขียนงานตรงนั้นงานก็จะออกมามี
คุณภาพ เริ่มแรกต้องพยายามตอบจุดประสงค์ให้กระฉับเขียนให้ครบเขียนให้ชัดเจนให้กระฉับเขียนให้
คมเขียนให้ชัดเจนอย่าให้มันมีส่วนเกินมาก บางทีผู้วิจัยก็ไปขนข้อมูลออกมาใส่บางทีไม่เกี่ยวข้องคือมัน
เกี่ยวข้องกับงานนั้นน้อยทาให้งานไม่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพหรือว่าไม่มีประสิทธิภาพอยู่ที่ ว่า
เราจะดึงประโยชน์จากคัมภีร์มาได้มากน้อยขนาดไหน ความจริงสิ่งที่เรียกว่าองค์ความรู้นะต้องคิดไว้
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อย่างหนึ่งว่ามันตอบโจทย์ที่เราคิดไว้ได้มากน้อยแค่ไหน ทาแล้วมันจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนต่อสังคมหรือไม่
๒.๕ ประสิทธิภาพมันมองได้หลายอย่าง ประสิทธิภาพในแง่ทางานให้สาเร็จตรงตาม
เวลาแล้วก็ให้เหมาะสมกับงบประมาณเวลาที่มีอยู่เขาเรียกว่าต้นทุนที่มีอยู่งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
ต้องคานึงถึงต้นทุน ต้นทุนเรื่องของเวลา ต้นทุนทางด้านของเงินทุนวิจัย ต้นทุนทางด้านทรัพยากร นี้ก็
คื อ ต้ น ทุ น ทางการวิ จั ย แล้ ว อี ก อย่ า งหนึ่ ง ประสิ ท ธิ ภ าพเรามองที่ ค วามส าเร็ จ ของงานวิ จั ย ที่ ดี มี
ประสิทธิภาพน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของงานวิจัยต้องมองหลาย ๆ ด้าน เราถนัดเรามี
ความรู้ทางเรื่องไหน เรามีทีมที่เข็มแข็งพอไหม ถ้าเป็นหลักสอนทางพระพุทธศาสนาก็ควรจะอ้างจาก
พระไตรปิฎก เมื่ออ้างคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี้ มาแล้วทาให้งานมันมีประสิทธิภาพเราสามารถ
ยืนยันได้ชัดเจนว่านี้คือแบบนี้ ตรงตามแนวพระพุทธศาสนา แล้วก็ประสิทธิภาพอันหนึ่งก็คือต้องตอบ
โจทย์การวิจัยให้ชัดเจนที่สุด จึงจะเรียกว่ามีประสิทธิภาพในทางวิชาการ อีกความหมายหนึ่งของ
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพอาจจะต้องเคร่ งครัดในระเบียบวิธีวิจัยพอสมควรอย่าไปทึกทัก การทึกทัก
แบบนี้ มั น ท าให้ ผู้ วิ จั ย ไม่ เ คร่ ง ครั ด ในระเบี ย บวิ ธี พยายามเข้ ม งวดในระเบี ย บวิ ธี เ หมื อ นกั บ
นักวิทยาศาสตร์ที่เขาทดลองในห้องแล็ปก็ต้องเข้มงวดในกระบวนการในการทดลองของเขา นักวิจัยก็
ต้องเข้มข้นในกระบวนการการทาวิจั ย ความต่อเนื่องในการทางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพเป็นปัญหา
หลัก ๆ ในการทางานถ้าการทางานไม่ต่อเนื่องงานก็จะไม่เป็นเอกภาพจะไม่เป็นชิ้นเดียวกันดังนั้นการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพก็คือการทางานที่ต่อเนื่องอย่างน้อยวันละนิดวันละหน่อยต่อเนื่องไปก็ดีต้อง
สม่าเสมอในการทางาน
ข้อที่ ๓ การขอทุนวิจัย
๓.๑ วิธีที่หนึ่ง ก็คือ เราต้องหาข้อมูลจากสถาบันวิจัยก่อนว่าเขาต้องการงานวิจัยแบบไหน
แล้วมีประเด็นหัวข้อไหนที่เขาจะให้ทุน เราก็ไปหาหัวข้อนั้นเรื่องนั้นเพื่อที่จะส่งเสนอสถาบันงานวิจัย
เป็นหัวข้อถ้ามันจะตรงตามที่เขาต้องการนี้ เขาก็จะให้ทุนเรา การเตรียมหาข้อมูลไปก่อนแล้วใน
ระดับหนึ่งถ้ามีข้อมูลอ้างอิงเพียงพองานจะออกมาดีการลงพื้นที่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทากาหนดทิศทาง
ไว้แล้วว่าจะเดินไปอย่างไรการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อนาไปสู่การทดลอง ถ้าไม่มีการทดลอง
ก็จะกลายเป็นว่างานชิ้นนี้เป็นแค่ทฤษฎี การเขียนวิจัยให้ได้ทุ น ง่าย ๆ คือ โจทย์ คาว่าทุนในที่นี้
หมายถึงทุนของใคร ถ้าข้างนอกของ วช. ก็คือ ต้องไปเอาปัญหาหรือโจทย์ของ วช.มาว่าเขาต้องการ
เรื่องอะไร สมมติว่าเขาต้องการหางานวิจัยที่จะตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือยาเสพติด เราก็ต้องเขียน
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ให้ตอบโจทย์นี้ให้ได้เขียนให้ตอบโจทย์ของที่ม าของทุน สมมติว่าท่านอาจารย์ ว. ท่านอยากให้ทุนเรา
อาจารย์ ว. ก็อยากให้จับประเด็นเรื่องใหญ่ ๆ เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องของยาเสพติด การค้ามนุษย์
ไม่ใช่ว่าเราจะไปแก้ทั้งโลกนะ เพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีพื้นที่ของเราที่มีลักษณะเฉพาะ อีกประเด็นคือ
เขียนให้ตรงใจกับผู้ให้ทุน ตรงทั้งใจเราและตรงใจเขา คือเราต้องดูทิศทางของผู้ให้ทุน เราก็เสนอ
งานวิจัยไปตามที่เขาต้องการ หรือเขาอาจจะไม่ต้องการหรือต้องการก็ได้ แต่งานของเรามันท้าทาย
โจทย์ของสังคมอยู่ตอนนี้ เขาก็จะให้ทุนเรียกว่างานวิจัยเรื่องนั้นตอบโจทย์สังคม
๓.๒ การเขียนวิจัยให้ได้ทุนคือควรเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ตัวเองสนใจแล้วหนึ่ง สองเป็นเรื่อง
ที่ตัวเองมีข้อมูลมากพอในระดับหนึ่ง มีความฉันทะ เบื้องต้นเราต้องดูว่าเราสนใจในประเด็นไหนกับ
การให้ทุนแต่ละสถาบันก็ต้องมีความสนใจแตกต่างกันไปเราก็ต้องดูว่าตอนนี้ เราสนใจเรื่องอะไร เราก็
ต้ อ งหาโจทย์ ที่ จ ะศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ เ พื่ อ ว่า จะได้ ทุ น ในสถาบัน นี้ ศึ ก ษาดู ก่ อ นว่ า ข้ อ มู ล นี้ เ ราท าได้ ไหม
งานวิจัยที่มีคุณภาพหรืองานเอกสารประกอบปัจจุบันเน้นในเรื่องลงภาคสนามอย่างที่มีแบบสัมภาษณ์
หรือใช้แบบสอบถาม ตัวผู้วิจัยต้องลงไปคลุกคลีอยู่ ด้วย ลงไปสังเกตการณ์เพื่อจะได้ข้อมูลที่แท้จริง
อันนี้เราต้องมีการวางแผนเรื่องของเวลาเป็นสาคัญมากว่าช่วงไหนเวลาไหนและกลุ่มเป้าหมายที่เราจะ
ลงภาคสนามเราก็ต้องพยายามทาให้ได้ไม่อย่างนั้นถ้าไม่ได้อย่างที่คิด เราก็จะเลยเวลาไป พอเลยเวลา
เราก็ต้องไปยื่นขยายเวลา เราต้องสารวจสถานที่ที่เขาจะให้ทุนนั้น เช่น วช. หรือ สถาบันวิจัยแห่งชาติ
สกว. หรือสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ของเรานี้เขาจะให้ทุนในช่วงไหนเขาประกาศรับสมัครเมื่อไรเราต้อง
ดูหัวข้อและประเด็นหรือยุทธศาสตร์ที่เขาต้องการ ดูว่าเราถนัดในประเด็นไหนด้วย อย่างเช่น เราไป
ทาเชิ งสถิติ เราก็จ ะไม่ร อด เราถนัดเชิงเอกสารคุ ณภาพแบบนี้เ ราก็ล งภาคสนามสั มภาษณ์ ห รื อ
สังเกตการณ์ก็มีโอกาสได้ทุนสูง การทาวิจัยให้ได้ทุน เลือกเรื่องที่น่าสนใจและเรื่องนั้นสามารถที่จะ
น าไปใช้ป ระโยชน์ ในการศึกษาในชุมชนและในทางสั งคมถ้างานวิจัยในลั กษณะแบบนี้ก็จะได้ทุน
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ คือชุมชนสามารถนาไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจได้ ต้องรู้ว่าผู้ที่เขาให้ทุนมาเขาอยากได้
อะไรอย่างเช่นถ้า วช. เขาต้องการให้เราตอบโจทย์อย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อม เรื่องของสมาคม
อาเซียน เรื่องของยาเสพติดแบบนี้ เราก็มองว่าเราถนัดอะไรมากที่สุด
๓.๓ การทาวิจัยที่จะให้ได้ทุน ก็ไม่ยากคือต้องถามเจ้าของทุน ต้องทาให้ตอบโจทย์
เจ้าของทุน ทุนบางอย่างไม่มีการกาหนดไว้ล่วงหน้า เป็นทุนอิสระอย่างนี้ก็เขียนให้ดี เขียนให้ดีก็ได้ทุน
๒. ทุนที่เขากาหนดหัวข้อมาก็ต้องเขียนให้ได้ตามที่เจ้าของทุนเขาอยากจะให้และแม้จะตรงกับที่เขาจะ
ให้แต่มันเขียนไม่ดีมันก็ไม่ได้เราต้องหาหัวข้อที่มันท้าทายหัวข้อวิจัยต้อง Challenge ท้าทายปัญหา
ที่มันเกิดขึ้นท้าทายความรู้เก่าๆ ที่เราเชื่อกันว่ามันถูก ว่ามันท้าทาย ทาเสร็จแล้วมีประโยชน์ต่อสังคม
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ไปใช้งานได้ อีกวิธีในการเขียนวิจัยให้ได้ทุนเราจะต้องดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจว่าทางรัฐบาลต้องการให้
ประเทศพัฒนาไปในทางในเราก็มาเขียนงานวิจัยเพื่อจะให้นาไปใช้ได้จริงและตอบโจทย์ประเทศ
ประมาณนี้ ทางบ้านเมืองทางรั ฐบาลเขาให้ ความสนใจอะไร เช่นสนใจการท่องเที่ยว สนใจเรื่อง
การศึกษา สนใจเรื่องกีฬา ปีหนึ่งนี้ก็จะทาวิจัยอยู่สองเรื่อง แต่ว่าทุกปีนี้จะมีปีละเรื่อง บางปีก็ทาสอง
เรื่อง การทาวิจัยให้ได้ทุนต้องเป็นเรื่องที่เราสนใจเป็นพิเศษ มีข้อมูลในระดับหนึ่ง ถึงว่าเราจะไม่มี
ข้อมูลแต่ถ้าเรามีความสนใจมากเพียงพอเราจะมีความสุขในงานที่ทา และเราจะทาด้วยความสนุกและ
มีความสุขในตรงจะทาให้เราทุ่มเทกับ งานที่เราทาตรงนั้นได้มากยิ่งขึ้น งานเราก็ออกมาน่าพอใจ
แหล่งที่ให้ทุนมาก็เป็นที่พอใจฉะนั้นต้องดูด้วยว่าผู้ให้แหล่งทุนนั้นต้องการงานในรูปลักษณะแบบไหน
เราก็จะทางานในลั กษณะแบบนั้น ให้ คล้ อยตามได้ คือตอนนี้เราพยายามติดตามสถาบันวิจัย พุ ทธ
ศาสตร์เขาจะให้ทุนแก่บัณฑิตอยู่แล้วกี่ทุน แล้วเราก็เขียนโครงการวิจัยไปเสนอโดยบางทีก็อาจจะผ่าน
คณะบัณฑิตของเรา ถ้าเราจะไปเสนอทุนข้างนอกเราก็ต้องเหนื่อยหน่อย เราก็ต้องติดตามข่าวทาง
อินเตอร์เน็ตของ วช. เราก็ต้องสมัครไปในตามเวลาของเขาและก็รีบส่งเรื่องให้ตรงประเด็นยุทธศาสตร์
ของเขาและก็รอการตอบรับของเขาถ้าได้ทุนเขาก็จะเสนอให้เราปรับหัวข้อหรือแก้ไข ถ้าไม่ได้เขาก็คง
จะแจ้งมาว่า ไม่ได้ ตอนนี้เขามีทุนสนับสนุนหลาย ๆ แห่ง หลัก ๆ ก็คืองานที่ทาแล้วมันมี impact เอา
ไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง เราจะดูว่า Input อะไร process คืออะไร ourput คืออะไร ตัวสุดท้ายคือตัว
impact ผลที่ได้จากการวิจัยมันจะเอาไปใช่ในการเรียนการสอนได้ไหม
๓.๔ การทาวิจัยที่จะให้ได้ทุนมีวิธีแบบไหน คือต้องทาให้เข้ากับผู้ที่เขาให้ทุนอยากได้ทุน
เขาก็ต้องทาวิจัยให้สอดคล้องคือ มันมีสองประเภทคือ ๑. ทุนที่กาหนดไว้ว่าเขาจะให้ทาแบบไหน ๒.
ทุนกลาง ๆ ที่เขาไม่ได้กาหนด วิธีที่จะทาให้ได้ทุนคือทาให้ส อดคล้ องกับนโยบายผู้ที่เขาจะให้ ทุน
อย่างเช่นเขาต้องการให้เราทาวิจัยเกษตรอินทรีย์เราก็ต้องหาหัวข้อวิจัยที่จะเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่น่าสนใจ
แล้วก็เสนอไปเขาก็จะให้ทุน หรือเขาต้องการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งเราก็ต้องทาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ ตัว impact มันเป็นตัวกาหนดว่าเราจะได้เงินหรือไม่ได้เงิน บางที่ความสามารถที่จะทาวิจัยไม่ใช่
เรื่องหลักที่จะพิจารณาเพราะว่ามันเป็นแนวโน้มสาหรับผู้ให้ทุนเขาจะทาแบบนี้ เจ้าของทุนบางคนก็
ประสงค์ว่าอยากให้การนาพุทธธรรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน เมื่อได้ความประสงค์ของเจ้าของทุนแบบนี้
ก็ต้องตอบวัตถุป ระสงค์ของเขาให้ ได้ งานวิจัยบางอย่างอาจมุ่งไปที่การแสวงหาความรู้แสวงหา
แนวทางใหม่ แ นวคิ ด ใหม่ อั น นี้ เ รี ย กว่ า วิ จั ย เพื่ อ หาความถู ก ต้ อ งในเรื่ อ งนั้ น ๆ นี้ มั น ก็ อ าจจะดู
วัตถุประสงค์ดูเจตนารมณ์ของผู้ให้ทุนเขาไปทางไหน เราก็เสนอโครงการวิจัยไปเราต้องทาตามที่เขามี
ความจาเป็นตอบวัตถุประสงค์ของเขาให้ได้ตอบความต้องการของเขาให้ได้ เมื่อได้มาแล้วก็พยายามไม่
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ทิ้ง ปัญหาคือทาคนเดียวงานวิจัยเรื่องเอกสารมันก็ช้าแล้วก็ส่งไม่ค่อยทันส่งไปเราก็บอกว่ามันขาดตรง
นั้น ๆ เขาก็ให้เพิ่มแต่ก็ยังเพิ่มไม่เสร็จ บางทีเราภาระงานมากงานสอนต้องเตรียมการสอน งานอ่าน
วิทยานิพนธ์ การเข้ากลุ่มประชากรแล้วไม่มีทีมงานในการลงพื้นที่นี้ก็เป็นปัญหา ศึกษาว่าคนที่จะให้
ทุนเราเขาต้องการให้เราทาไปในทางทิศ ไหนกัน เราก็มาดูว่าเราทาได้ไหม ถนัดไหม และต้องทาให้
เสร็จตามเวลาที่เขากาหนดด้วย
๓.๕ การที่คนเข้าให้ทุนนั้นมันมี ๒ แบบหนึ่งให้ทุน ๑ ทุนแบบอิสระ ๒ การให้ทุนแบบมี
เป้าหมาย ถ้าเขาให้ทุนแบบมีเป้าหมายเข้ากาหนดเอาไว้แล้วว่าเขาจะเอาแบบนี้ไปในแนวทางนี้เรา
ต้องออกแบบวิจัยตอบสนองในสิ่งที่เขาต้องการมาให้ ได้ถ้ามันออกแบบและตอบสนองในสิ่ง ที่เ ขา
ต้องการมาได้และเขาดูแล้วมันมีประโยชน์สามารถตอบโจทย์ของเขาได้อย่างนั้นเขาก็ให้ทุนเรา และอีก
อย่างถ้าเขาไม่กาหนดไว้เราก็ต้องทาให้มันมีประโยชน์ ในทางวิชาการแก้ปัญหาสังคมได้แก้ปัญหาทาง
วิชาการได้ เขาจะดูอยู่ impact ในเรื่องของ input process out put สาคัญ และในกระบวน
ทั้งหมดนี้ IPOI ต้องดูให้ชัดเมื่อ เมื่อชัดแล้วก็ไปดูไปว่าสิ่งที่งานวิจัยนี้จะให้ได้ก็คือผลที่ได้มันจะนาไป
ทาอะไรได้บ้างถ้ามันเป็นเรื่องของการเพิ่มผลผลิต เป็นเรื่องของการสร้างนวัตกรรมเป็นเรื่องของการ
แก้ปัญหาซึ่งมันยังแก้ไม่ได้ก็จะทาให้งานวิจัยของเราได้รับทุน เชื่อได้ว่าผู้ที่จะจ่ายเงินต้องได้ประโยชน์
อันดับแรกก็คือเลือกเรื่องที่จะตอบโจทย์ สังคมได้เป็นประเด็นที่เขากาลังถกเถียงกันอยู่หากเลือกเรื่อง
เหล่านี้ก็จะทาให้เรื่องของเรามีความน่าสนใจโดดเด่นและก็มีแรงดึงดูดทาให้จะทาการขอทุนได้ใน
ระดับที่ดีพอ การเลือกเรื่องบางที่ต้องดูข่าวในปัจจุบันบ้างดูว่าช่วงนี้มีข่าวสารบ้านเมืองที่เขาเป็น
ประเด็นบางอย่างเขาเป็นที่ร้อนแรง หากทาเรื่องเหล่านี้แล้วนาแนวคิดทางพระพุทธศาสนาไปตอบได้
เรื่องพวกนี้ก็สามารถที่จะทาให้ได้รับทุนจากงานวิจัยได้อย่างชัดเจน เราต้องดูว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ในแต่ละฉบับเขาต้องการพัฒนาอะไรเมื่อเราดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วเราก็มาดูในปัจจุบันนี้มันมีเรื่อง
อะไรน่าสนใจแล้วเราก็ลองมาเล่นเรื่องนั้นหรือไม่ก็ทาวิจัยที่มันเป็นรายได้หลักของประเทศ เช่นการ
ท่องเที่ยว การทาการท่องเที่ยวทาให้เกิดเป็นผู้ชานาญเมื่อเป็นผู้ชานาญเวลาเขียนงานวิจัยก็จะได้ทุน
เป็นประจาเรามองต้นน้า กลางน้า และปลายน้าออกว่าเราจะขอทุนอย่างไร

ข้อที่ ๔ ปัญหาที่พบในการทาวิจัย
๔.๑ เขียนไม่ทัน ไม่มีเวลา ปัญหาก็คือไม่อยากเขียน ข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูล หรือคน
ให้ข้อมูล การเขียนงานวิจัยที่ไม่ต่อเนื่องอันดับแรกครูบาอาจารย์จะต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองว่า
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จะต้องทางานวิจัยให้เสร็จตามปี งบประมาณของสั ญญาอันหนึ่ง ปัญหาคือเขียนแล้วไม่ตอบโจทย์
ประการที่สอง ถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้ก็ควรที่จะมีทีมมาช่วย เหมือนกับว่ามาวางแผนว่าข้อมูลอย่างนี้
ใครจะมาช่วย เพราะว่าครูบาอาจารย์ก็ติดงานภาระการเรียนการสอนก็ต้องมีทีม ปัญหาที่พบบ่อย
ที่สุดอีกข้อก็คือการคัดลอกงานคนอื่นเขามาโดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ตาม Coppy ตัดต่อ ทักษะการเขียน
มีน้อย อันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะไม่สามารถเขียนให้เป็นตัวของตัวเองได้ ซ้าซ้อนไปซ้าซ้อนมา เอางาน
คนนั้นมาวางเป็นขนมชั้นเป็นปัญหาใหญ่สุด มาจากการอ่านน้อย ความคิดก็น้อย ก็ไม่รู้จะเขียนอะไร
ลงไป เพราะฉะนั้นทักษะการอ่านและการเขียนต้องมาคู่กัน
๔.๒ ปัญหาที่พบการเขียนงานไม่ต่อเนื่อง ผู้ทาวิจัยมีภารกิจหลายอย่าง งานเอกสารที่เรา
ติดต่อกับหน่วยงานมีเขาให้ทุนเรามาบางทีก็ล่าช้า บางที่ก็ตกหล่น บางทีไม่เป็นไปตามที่เราคาดการไว้
ส่งไปสองเดือนสามเดือนเขาก็ยังไม้แจ้งมาว่าจะให้เราไปนาเสนองานเมื่อไรเดี๋ยวนี้บางทีสถาบันเขาก็มี
ปัญหาเรื่องเวลาก็จะส่งผลกับที่เราวางแผนเอาไว้ ที่สาคัญอีกประการหลักคือที่วางแผนไปแล้วเราก็ไม่
สามารถทาตามที่วางแผนไว้ได้ บางทีงานเอกสารข้อมูลมันตัน เขียนไม่ออก ไม่รู้จะเขียนประเด็นไหน
ต่อ บทที่ ๑ เราเขียนไว้อย่ างนี้ แต่พอเราไปหาข้อมูลมันไม่ส ามารถดาเนินต่อไปได้ บางทีเราไป
ปรึกษาที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ เชี่ยวชาญ เขาก็ยังไม่มีเวลาให้เราก็จะสิ้นเปลืองเวลากับตรงนี้
พอสมควรเหมือนกัน ก็ต้องหาวิธีกันใหม่ อีกปัญหาที่พบในงานวิจัยคือเรื่องเวลาเนื่องจากเป็นอาจารย์
ภาระงานของอาจารย์ก็เยอะขึ้นทั้งสอนทั้งการจัดสัมมนาเตรียมการสอน ทั้งเรื่องการทา มคอ. เรื่อง
ประกันคุณภาพ ทั้งเรื่องประชุมก็เลยทาให้การทาวิจัยไม่ปะติดปะต่อกันนี่คือปัญหาเรื่องเวลา มองว่า
ปัญหาที่เจอเป็นปัญหาในเชิงวิชาการหรือเป็นปัญหาส่วนตัว ถ้าเชิงวิชาการอาจารย์ก็ต้องเข้าหาถาม
ท่านผู้รู้อย่างเช่นถ้าไปติดขัดว่าข้อความหรือประเด็นนี้คาสอนนี้ ถ้าเป็นปัญหาส่วนตัวก็ต้ องมองว่า
สาเหตุอยู่ที่อะไรส่วนมากงานวิจัยก็มีทั้งสองอย่าง บางทีปัญหาส่วนตัวก็มาจากตัวเองคือไม่ได้ทาตาม
ขั้นตอนจะต้องสร้างแรงจูงใจในการทาวิจัยขึ้นมา
๔.๓ ปัญหาที่พบคือ ส่วนใหญ่เรื่องเวลา เราอยากจะทาให้มันดีแต่เวลามีจากัด อาจจะเป็น
ปัญหาของเราละจะจัดการปัญหาไม่ ดี เรื่องข้อมูลเรื่องอะไรไม่ค่อยมีปัญหา เรื่องบริหารเวลาน้อย
เวลาไม่เพียงพอปัญหาใหญ่ ๆปัญหาคือเวลาที่มีจากัดเพราะว่ามีงานสอนด้านอื่นเพิ่มเติม บางทีก็มี
เรื่องสุขภาพ บางทีมันไม่ได้แน่นอน เราไม่ได้ว่าแข็งแรง มีเรี่ยวแรงสุขภาพดีทุกวัน บางทีไปทาอย่าง
อื่นมา เราก็เหนื่อยมันก็เป็นไข้ไม่สบายต้องไปโรงพยาบาล บางทีมีงานเร่งด่วนสาคัญกว่าแทรกเข้ามา
เราก็จะห่วงแต่ทาวิจัยไม่ได้ เราก็ต้องไปทางานที่มันเร่งด่วนและก็สาคัญที่สุดอย่างเช่นมีประชุม มี
ประกันคุณภาพการศึกษาแบบนี้ เขามีการพัฒนากันเราก็ต้องไปงานที่มันสาคัญกว่าเร่งด่ว น เอกสาร
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ที่เรายากได้มันน้อยบางทีก็หาไม่พบ และอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่จะเขียนมันกระทบกับการที่มีภารกิจ
อื่น ๆ ทาหลายอย่าง ก็เลยมีเวลาทางานวิจัยน้อย ปัญหาที่คิดคบมันก็ไม่ต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นมันก็
เลยเป็นปัญหาที่ไม่รู้จ ะแก้อย่างไร ทางมหาวิทยาลัยก็มีงานตามพันธกิจจึงไม่ส ามารถทางานวิจัย
ปัญหาก็คือการแบ่งเวลาให้งานวิจัยอาจจะมีน้อยหรือไม่ต่อเนื่อง กลายเป็นดินพอกหางหมู ทาให้
งานวิจัยไม่สามารถสาเร็จลุล่วงได้
๔.๔ ปั ญหาที่พบในการทาวิจัยและวิธีแก้ปัญหา คืองานวิจัยที่ทาไปแล้ ว มันไม่ค่อยมี
ประโยชน์ มัน อาจจะมาจากโจทย์ วิจัยมันไม่ดี โจทย์วิจัยมันไม่ดีไม่ได้นาไปสู่ การพัฒ นาสั งคมการ
แก้ปัญหาของสังคม สองที่มันไม่ดีคือโจทย์มันดีแต่วิธีการตอบโจทย์มันไม่ดี วิธีการตอบโจทย์คือมัน
ไม่เหมาะสมกับการตอบโจทย์คือวิธีการดาเนินการวิจัยมันไม่เหมาะสม หรือสามโจทย์ดีวิธีการดีแต่
คนทาไปเก็บข้อมูลไปทามันไม่ดีไม่น่าเชื่อถือทาบกพร่องมาไม่สมบูรณ์อันนี้ก็จะเป็นปัญหาสุดท้ายแล้ว
เราก็ จ ะได้ ข้ อ สรุ ป ของงานวิ จั ย ที่ มั น บกพร่ อ ง ถ้ า จะท าวิ จั ย ให้ มั น ดี ก็ ต้ อ งหาโจทย์ใ ห้ มั น ดีวิ ธีการ
ดาเนินการวิจัยต้องสอดคล้องกับโจทย์แล้วผู้ทาวิจัยต้องมีความรอบคอบระมัดระวังเก็บรวบรวมข้อมูล
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าเชื่อถือ ปัญหาที่พบตอนนี้คือการทาวิจัยไปแล้วมันไม่เชื่อมโยงไม่
ต่อเนื่องกันมันได้อีกประเด็นหนึ่งมันแตกต่างจากวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้วิธีแก้ปัญหาของเราก็คือ
อาจจะต้องไปปรับวัตถุประสงค์เพื่อให้มันสอดคล้องกับเนื้อหาที่มีอยู่จึงจะทาให้เราทันเวลาในการทา
วิจัยเพื่อให้งานเสร็จทันเวลาที่กาหนดไว้ ปัญหาส่วนหนึ่งของอาจารย์เรามันหลายเรื่องเดี๋ยวก็มีคนให้
ทานู้นเดี๋ยวก็มีคนให้ทานี้ เรื่องเวลาเราอาจจะต้องหารอยต่อเรื่องเวลาอย่ างน้อย ๒-๓ วัน เช่นช่วง
นั กเรี ย นสอบเสร็ จ หรื อช่วงวัน holiday วันธรรมสวนะวันปิดช่ว งเทศกาลนี้นะช่วงนี้มันจะมีเวลา
ต่อเนื่อง บางทีตาราหายากเพราะฉะนั้นต้องไปหาซื้อหาหลาย ๆ ร้านแล้วก็เรื่องของผู้เชี่ยวชาญคนนี้
เขามีภาระเยอะให้เวลากับเรายากก็เปลี่ยนคนหาคนใหม่ การจั ดสรรเวลาก็ต้องตั้งวงไว้ว่ามันทามานี่
มันกาหนดเวลาตั้งใจพร้อมที่จะทา ทุกงานก็สาคัญหมด งานนี้ก็สาคัญต้องทาให้เสร็จ ทั้งเวลาและเรื่อง
ข้อมูลเป็นปัญหาที่สาคัญ
๔.๕ ปัญหาก็เรื่องการบริหารจัดการ ปัญหาเรื่องคุณภาพ การบริหารจัดการคือเรื่องของ
การไม่ตรงเวลา อย่ างเช่น การทางานเสร็จไม่ ทัน เวลานี้ คื อปั ญหาอี ก อย่ างหนึ่ง คื อเรื่ อ งคุ ณ ภาพ
งานวิจัยโจทย์ดี ๆ แต่ตอบโจทย์แล้วไม่ได้ดี มันไม่น่าเชื่อถือมันเบาไม่มีน้าหนัก การทางานวิจัยโจทย์
ต้องดีขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วให้ความรู้ใหม่ตอบใหม่ให้แนวทางการเลือกใหม่ ๆ ต้องเป็นงาน
ที่มนี วัตกรรมทางด้านความรู้ใหม่ คุณภาพของงานวิจัย
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ข้อที่ ๕ วิธีแก้ปัญหาในการทาวิจัย
๕.๑ วิธีแก้การเขียนวิจัยให้ทันคือ อันดับแรกครูบาอาจารย์จะต้องมีระเบียบวินัยในตัวเอง
ว่าจะต้องทางานวิจัยให้เสร็จตามปีงบประมาณของสัญญาอันหนึ่ง ประการที่สอง ถ้าแก้ปัญหาตรงนี้
ไม่ได้ก็ควรที่จะมีทีมมาช่วย เหมือนกับว่ามาวางแผนว่าข้อมูลอย่างนี้ใครจะมาช่วย เพราะว่าครูบา
อาจารย์ก็ติดงานภาระการเรียนการสอนก็ต้องมีทีมจะต้องวางแผนเดือนนี้เดือนนั้นได้เท่านั้นเท่านี้
ต้องสละช่วงงานที่ทา ช่วงนั้นอาจจะมีเวลาทางานสักนิด อาจจะต้องเร่งให้ทันตามกาหนดงาน ให้ถึง
เป้าหมาย เราก็ต้องสร้างพลังสร้างแรงบันดาลใจ ที่นี้เราจะต้องท่องว่าเราจะต้องเขียนงานวิจัย ท่องไว้
อยู่เรื่อยให้ตนเองขยันก่อนที่จะเขียนเราจะสร้างพลังโดยระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า บัดนี้เราจะลงมือเขียน
แล้วให้เรามีพลัง เพื่อที่จะไม่ให้มันขี้เกียจ จะเขียนเมื่อ ๆ ข้อมูลมันร้อน ถ้าไม่ร้อนมันจะขี้เกียจ คือ
พิมพ์ไว้ก่อน พิมพ์ไว้แล้วค่อยดูค่อยมาวิเคราะห์ กลัวว่าข้อมูลจะหายไป และยามใดที่คิดได้ก็จะรีบ
เขียนไว้ งานวิจัยบางอย่างต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว บางทีเราหาข้อมูลตรงนั้นไม่ได้ แต่ถ้าไม่ทัน
ก็คือ ขอขยายเวลาเป็นสองเดือน สามเดือน แบบนี้ ถ้าไม่ทันอีกเราก็ขอขยายเวลาอีก ถ้าเขาไม่ให้เราก็
มีทางเดียวคือต้องลุยให้เสร็จ เทคนิคที่สามารถนาไปใช้ได้คือนั่งอาสนะเดียวถือธุดงค์อาสนะเดียว
เขียนให้เสร็จเป็นเรื่อง ๆ ไป ถ้าไม่เสร็จไม่ลุก อย่าพยายามเขียนไปหาข้อมูลไปมันจะทาให้เรามีปัญหา
เนื่องจากข้อมูลเราไม่ชัดเจน ช่วงที่เราเริ่มโครงการเราก็จะมองๆ ดู ว่าจะมีข้อมูลอะไรสามารถเป็น
ประโยชน์ได้บ้างเก็บข้อมูลไว้แล้วนามาจัดเรียงให้ชัด อีกวิธีในการแก้ปัญหางานวิจัยคือต้องเป็นภาษา
ของผู้เขียน ภาษาเป็นของสไตล์ของใครของมัน ภาษามันเป็นตัวสื่อจินตนาการ และถ้าคนใช้ภาษา
เป็นมันจะสื่อความคิดที่อยู่ในหัวสมองของตัวเองได้ ภาษามันจะเป็นกระจกที่จะสะท้อนความคิดในหัว
ของคุณว่าคุณคิดอะไร มากกว่าที่จะสะท้อนว่าคุณไปเอามาจากไหนบ้าง สะท้อนความคิด idea
ความคิดสร้างสรรค์
๕.๒ วิธีแก้ปัญหาที่ดีคือเราก็ต้องมีผู้ช่วยวิจัยคือมีผู้ช่วยตัวเราเองก็ทาเป็นหลักแล้วก็ต้องมี
ผู้ช่วยอย่างเช่นเราเป็นผู้บริหารเราไม่สามารถออกไปภาคสนามได้ เราก็ต้องให้ผู้ช่วย เราก็กาหนด
ประเด็นอะไรต่าง ๆ ให้เขาสัมภาษณ์ช่วย เรามาวิเคราะห์ข้อมูลช่วย เขาเรียกว่าต้องบริหารงานวิจัย
ด้วยให้บรรลุเป้าหมายได้ทันเวลา ผู้วิจัยจะต้องมีผู้ช่วยวิจัยมีผู้ช่วยพิมพ์และเวลาลงภาคสนามก็ต้อง
สังเกตการณ์ต้องมีทีมถ่ายภาพบันทึกแล้ วก็นามาถอดความ แล้วก็วิเคราะห์ออกมาเป็นหน้าที่ของ
นักวิจัยแบบนี้จะต้องมีทีมอย่างน้ อยสั ก ๔ ท่าน ปัญหาที่พบในงานวิจัยบางที่ต้องไปหาที่ปรึ ก ษา

KM: การทางานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ | ๑๕
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ วิธีแก้ปัญหาอีกข้อคือเขียนงานวิจัยทุกวันหลังจากเลิกงาน
ประจาแล้ว
๕.๓ ต้องกาหนดระยะเวลาของตัวเองให้ชัดเจนมากขึ้นเช่นช่วงเวลานี้เวลานั้นต้องทาอะไร
จะจั ด การงานในช่ ว งเวลาไหนให้ มั น ลงตั ว ฉะนั้ น ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ เรื่ อ งของการบริ ห ารเวลา
Management ในเรื่องของเวลาให้ลงตัวถ้าเราควบคุมเวลาได้งานก็จะออกมาตรงตามเงื่อนไขตาม
กาหนดเวลางานที่ ต้องการได้ วิธีการแก้ไขคือรีบเร่งทาในตอนนี้ทิ้งงานอื่นไปถ้าเราสามารถจะเอา
ช่องว่างตรงนี้มาเป็นประโยชน์ในการทาวิจัย การแก้ไขปัญหาเรื่องเวลาไม่พอก็จะผ่อนคลายไปได้แต่ไม่
ทั้งหมด
๕.๔ วิธีแก้ปัญหาก็คือในเชิงนโยบายทางคณบดีหรือผู้บริหารก็พยายามที่จะติดตามกับ
สถาบันวิจัยก็จะมีหนังสือมาติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ ก็คงต้องทาให้ถี่ขึ้นสาหรับผู้วิจัยเองก็
ต้องมีวินัยสาหรับในการทางานเพราะว่าต้องเล็งถึงผลว่าถ้างานวิจัยเราช้าผลที่จะเกิดขึ้นนอกจาก
ส่งผลกระทบกับผู้วิจัยเองก็คือดินพอกหางหมูแล้วผลของการวิจัยนี้มันจะล้าสมัยคือไม่ สามารถที่จะ
นาเอาไปใช้ได้พอทาเสร็จแล้วเหมือนกับเสร็จแล้วเขาหิ้งมันก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้วิจัยต้องเร่ง ตอนเย็น
ตอนนี้เริ่มมีเวลาว่างอาจจะใช้ช่วงหกโมงเย็นถึงประมาณสักห้าทุ่มในการเขียนงานก็จะได้หลายหน้า
จานวนก็จะได้มากหน่อย ฉะนั้นตอนนี้ในเทอมนี้นะถ้ามีเวลาในลักษณะนี้มันใจได้เลยว่าไม่เกินสอง
เดือนก็เสร็จเพราะส่วนใหญ่คือมีข้อมูลแล้วเตรียมข้อมูลเตรียมงานไว้ในระดับหนึ่งแล้ว วิธีการที่จะ
เขียนให้จบเป็นเรื่องยากเวลาอาจจะต้องเริ่มจากในเวลาในปีหนึ่งเรามีอะไรบ้างอย่างเช่น ช่วงรอยต่อ
ของการปิดภาคเรียน ช่วงวันนักขัตฤกษ์ก็ ลองดูอาจจะใช้ช่วงนี้หรืออันต่อมาเราอาจจะต้องหลบไปสัก
อาทิตย์หนึ่งเพื่อไปเคลียร์งานเหมือนกันนะแล้วก็ ลด ละ เลิก พวกโซเชียลมีเดีย ก็ต้องมีการบริหาร
จัดสรรเวลาให้ดีด้วย วิธีแก้อีกประการก็คือต้องมีทีมงานแบ่งไป แต่ละหน้าที ฝ่ายค้นข้อมูล ฝ่ายลง
พื้นที่เก็บข้อมูล ฝ่ายเรียบเรียงข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปงานถึงจะออกมาทันเวลาและออกมาดี
ได้
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ภาคผนวก: รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
การจั ดการความรู้ เรื่ อ ง การทาวิจัยที่มีประสิ ทธิภ าพในครั้ งนี้ มีผู้ ทรงคุณวุฒิ เข้ า ร่ ว ม
ประชุมและให้สัมภาษณ์รวม ๑๐ รูป/คน มีรายนามดังนี้
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