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บทน า 
 

กำรจัดกำรควำมรู้โดยทั่วไปหมำยถึง กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่กระจัดกระจำยในบุคคลหรือ
เอกสำรขององค์กรมำพัฒนำให้เป็นระบบ  เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และน ำมำ
พัฒนำตนเองในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำหรับกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำนั้น กิจกรรมที่ส ำคัญที่สุดคือ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกำรค้นหำคน หรือกลุ่มคนที่ประสบ
ควำมส ำเร็จในเรื่องกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยน ำเรื่องรำวควำมส ำเร็จ
ของแต่ละบุคคล บันทึกเป็นประเด็นควำมรู้ และสังเครำะห์เป็น “แก่นควำมรู้” (Core Competence) 
เพ่ือน ำไปพัฒนำด้ำนวิชำกำรและกำรบริหำรในหน่วยงำนของตนต่อไป (วิจำรณ์ พำนิช, ออนไลน์ : 
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/94) 

 องค์ควำมรู้เป็นกระบวนกำร  (Process)  ที่ด ำเนินกำรร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงำนในองค์กรหรือ
หน่วยงำนย่อยขององค์กร  เพื่อสร้ำงและใช้ควำมรู้ในกำรท ำงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่ำเดิม 

 รูปแบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้โดยปกติจะถูกจัดให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
ประสงค์ที่จะได้ผลลัพธ์เฉพำะด้ำน เช่น เพ่ือแบ่งปันภูมิปัญญำ , เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน, เพ่ือ
ควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน, หรือเพ่ือเพ่ิมระดับนวัตกรรมให้สูงขึ้น (http://th.wikipedia.org) 

 วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เป็นสถำบันกำรศึกษำที่มีพันธกิจในกำร
จัดกำรศึกษำด้ำนนำฏศิลป์  ดุริยำงคศิลป์  และคีตศิลป์  ระดับพ้ืนฐำนวิชำชีพถึงวิชำชีพชั้นสูง  สร้ำง
งำนวิจัย  งำนสร้ำงสรรค์  นวัตกรรม  ที่เป็นองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมอย่ำงมีคุณค่ำแก่สังคม
บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม  กำรอนุรักษ์  พัฒนำ  สืบสำน  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  โดยมี
ควำมมุ่งมั่นที่จะให้วิทยำลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนนำฏศิลป์  ดุริยำงคศิลป์  และคีตศิลป์ที่มีมำตรฐำน 
เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น และระดับชำติ 

 จำกพันธกิจและควำมมุ่งมั่นที่จะให้วิทยำลัยสุโขทัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ 
และคีตศิลป์ที่มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น และระดับชำติ  ท ำให้บุคลำกรของวิทยำลัย 
นำฏศิลปสุโขทัยใช้กลยุทธ์ต่ำง ๆ ในกำรที่จะพัฒนำวิทยำลัย ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยใช้วิธีกำรของ
ตนเองพัฒนำงำน  พัฒนำองค์กรโดยวิธีกำรที่หลำกหลำยและแตกต่ำงกัน  วิธีกำรต่ำง ๆ นี้เอง  เป็น
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่แฝงอยู่ในตัวบุคคลซึ่งมีควำมส ำคัญยิ่ง 

 วิทยำลัยได้เห็นควำมส ำคัญขององค์ควำมรู้ดังกล่ำว  จึงได้ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  เพ่ือน ำมำพัฒนำวิทยำลัยให้เป็นแหล่งกำร
เรียนรู้ตำมพันธกิจที่ตั้งไว้ 

 

 

 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/94


การจัดการความรู ้
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย หน้า 2 
 

 

 

 



การจัดการความรู ้
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย หน้า 3 
 

 

 

 



การจัดการความรู ้
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย หน้า 4 
 

 

 

 



การจัดการความรู ้
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย หน้า 5 
 

 

 

 



การจัดการความรู ้
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย หน้า 6 
 

 

 

 



การจัดการความรู ้
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย หน้า 7 
 

 

 

 



การจัดการความรู ้
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย หน้า 8 
 

 

 

 



การจัดการความรู ้
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย หน้า 9 
 

 



การจัดการความรู ้
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย หน้า 10 
 

เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย 
 บนโลกใบนี้มีเรื่องรำวต่ำง ๆ มำกมำย  ศำสตร์ทุกสำขำล้วนมีควำมส ำคัญให้มนุษย์ได้ค้นหำ
ควำมจริง  อีกทั้งมนุษย์มีควำมอยำกรู้อยำกเห็นเป็นพ้ืนฐำน  และควำมอยำกรู้อยำกเห็นจะช่วย
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจใหม่ ๆ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดควำมอยำกรู้อยำกเห็นในเรื่องต่ำง ๆ  อีก
มำกมำย  ต้องกำรที่จะค้นหำควำมจริงในเรื่องที่ตนเองสงสัยและอยำกรู้  ซึ่งสิ่งที่จะท ำให้เรำสำมำรถหำ
ค ำตอบในสิ่งต่ำง ๆ  เหล่ำนั้นได้ก็คือกำรวิจัยนั่นเอง 

 กำรวิจัยเป็นกำรค้นคว้ำหำควำมจริงโดยวิธีกำรอย่ำงมีระบบ  เชื่อถือได้หรือวิธีกำรวิทยำศำสตร์
นั่นเอง  กำรวิจัยท ำให้เกิดวิทยำกำรใหม่ ๆ เพ่ิมพูนมำกยิ่งขึ้นทั้งทำงด้ำนทฤษฎีและปฏิบัติ   ทั้งยัง
สำมำรถตอบค ำถำมที่ยังคลุมเครือให้กระจ่ำงชัดยิ่งขึ้น  ซึ่งปัจจุบันเรำใช้งำนวิจัยมำช่วยในกำรพัฒนำ
งำนและพัฒนำประเทศอีกด้วย 

 ในสภำพปัจจุบันพบว่ำยังขำดบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถในเรื่องกำรสร้ำงงำนวิจัย  ท ำให้    
หลำยหน่วยงำนหันมำสนับสนุนให้เกิดกำรสร้ำงงำนวิจัยมำกขึ้น  โดยมีกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ
เพ่ือให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ 

 วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัยจึงเห็นว่ำ  จะมีงำนวิจัยเกิดขึ้นได้นั้น  ผู้ที่ต้องกำรสร้ำงงำยวิจัย
จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ในกำรเขียนงำนวิจัยเสียก่อน  เพรำะกำรสร้ำงงำนวิจัยเป็นเรื่องที่มีกำรด ำเนินงำนที่
เป็นขั้นตอนหลำยขั้นตอน  และกำรสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่จ ำเป็นจะต้องให้นักวิจัยเหล่ำนั้นมีควำมรู้ในด้ำน
กำรสร้ำงงำนวิจัยเสียก่อน  ดังนั้นวิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัยจึงด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง  เทคนิคกำร
เขียนโครงกำรวิจัยขึ้น  เพ่ือรวบรวมเทคนิควิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรเขียนโครงกำรวิจัยให้นักวิจัยรุ่นใหม่
ได้รับประสบกำรณ์และควำมรู้  สำมำรถน ำประสบกำรณ์  เทคนิคต่ำง ๆ เหล่ำนี้ไปใช้ในกำรสร้ำง
งำนวิจัยที่มีประโยชน์ต่อไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดการความรู ้
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย หน้า 11 
 

 



การจัดการความรู ้
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย หน้า 12 
 

 



การจัดการความรู ้
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย หน้า 13 
 

 



การจัดการความรู ้
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย หน้า 14 
 

 



การจัดการความรู ้
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย หน้า 15 
 

 



การจัดการความรู ้
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย หน้า 16 
 

กระบวนการด าเนินการจัดการความรู ้

 
1.  การค้นหาความรู้ 

วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัยได้มอบหมำยให้บุคลำกรจ ำนวน  4  คน ได้แก่ 1) นำงเกษร  เอมโอด  
2) นำยบดินทร์  เจนนำวิน  3) นำงสำวระพีพร  แก้วแสนฉำย  4) นำยนิติ  เอมโอด  เป็นคณะ  KM  
Team  เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2557  ที่สถำบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์จัดขึ้นเมื่อวันที่  5-9  พฤศจิกำยน  2556  เพ่ือร่วมก ำหนดกำรบ่งชี้ควำมรู้และ
ประเด็นควำมรู้ที่จ ำเป็น   

ในกำรเข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือบ่งชี้ควำมรู้และประเด็นควำมรู้ที่จ ำเป็นนั้น  คณะ  KM  
Team  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัยได้ก ำหนดประเด็นควำมรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ของ
วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัยในด้ำนส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงงำนวิจัย  งำนสร้ำงสรรค์  นวัตกรรม      
องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่ำงประเทศ  มำเป็นตัวก ำหนดประเด็นควำมรู้  
และเป้ำหมำยในกำรจัดกำรควำมรู้คือ  “เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัย”  เพ่ือน ำองค์ควำมรู้ที่ได้มำ
สร้ำงงำนวิจัย  โดยมีเป้ำหมำยในกำรจัดกำรควำมรู้  คือ  บุคลำกรของวิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย   

จำกกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้  คณะ  KM Team  ได้ร่วมกันจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้  
เสนอต่อสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  และแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ซึ่งประกอบด้วย
บุคลำกรของวิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  จ ำนวน   24 คน  ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในสอน  5  ปี   
ขึ้นไป  เพ่ือด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือจัดท ำ 
Knowledge  Mapping  หำว่ำควำมรู้ใดมีควำมส ำคัญต่อกำรเขียนโครงกำรวิจัย  ซึ่งสำมำรถแยก
ออกเป็นประเด็นได้ดังนี้   
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การเขียนโครงการวิจัย 

กำรเขียน concept paper 
 

 กำรเลือกหัวข้อกำรวิจัย 
 

ระบุประเด็นกำรวิจัย 

กำรเขียนปัญหำกำรวิจยั 

กำรเขียนค ำถำมกำรวิจัยและวตัถปุระสงค์     
กำรวิจัย 

กำรเขียนสมมตุิฐำนกำรวิจยั 

กำรเขียนขอบเขตกำรวิจัย 

กำรนิยำมศัพท์ 

กำรทบทวนวรรณกรรมและกำร 

เขียนกรอบแนวคิดกำรวิจัย 

กำรเขียนวิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง 
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2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ 

 ในกำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้  คณะ  KM  Team  ได้ด ำเนินกำรจัดเสวนำที่ห้องประชุม   
ของวิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัยโดยเชิญบุคลำกรของวิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัยที่มีประสบกำรณ์กำรในกำร
สร้ำงงำนวิจัยให้แก่วิทยำลัยและสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เป็นกรรมกำรกำรสอบศิลปนิพนธ์และเป็นที่
ปรึกษำศิลปนิพนธ์ให้แก่นักศึกษำ  มำร่วมเสวนำแลกเปลี่ยนควำมรู้ในประเด็นเทคนิคกำรเขียน
โครงกำรวิจัย  โดยมีท่ำนผู้อ ำนวยกำรเป็นประธำนร่วมฟังกำรเสวนำ  มีบุคลำกรเข้ำร่วมเสวนำจ ำนวน  
7  คน  ประกอบด้วยบุคลำกรภำควิชำศึกษำทั่วไป  ภำควิชำนำฏศิลป์ไทน  ภำควิชำดุริยำงคศิลป์     
ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จะมีกำรด ำเนินกำรตั้งประธำนและเลขำของกลุ่ม  โดยประธำนมีหน้ำที่คอย
ควบคุมเวลำในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยใช้เวลำในกำรพูดคนละ  3  นำที   โดยมีเลขำของกลุ่มท ำ
หน้ำที่ในกำรจดบันทึกเนื้อหำ  น ำมำสรุปเป็นประเด็นควำมรู้ที่ได้ในแต่ละครั้ง  

3.  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

    ในกำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบนั้น  คณะ  KM  Team  ได้น ำควำมรู้ที่ได้จำกกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขั้นตอนกำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ในแต่ละครั้ง  มำจัดให้เป็นหมวดหมู่  จ ำนวน  
3  ครั้ง  คือใน  วันที่  29  มกรำคม  วันที่  26  กุมภำพันธ์  และวันที่  19  มีนำคม  2557 

4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

 คณะ  KM  Team  ได้น ำควำมรู้ที่จัดหมวดหมู่มำปรับปรุงภำษำให้เป็นภำษำที่เข้ำใจง่ำย       
มีกำรตรวจสอบโดยน ำเอกสำรที่ปรับปรุงภำษำเสร็จเรียบร้อยแล้วมำตรวจสอบควำมถูกต้องและแก้ไข
ข้อบกพร่องอีกครั้งก่อนจัดท ำเป็นรูปเล่ม  
 
5.  การเข้าถึงความรู้ 

คณะ  KM  Team  ได้จัดท ำเอกสำรเป็นรูปเล่มมอบให้แก่บุคลำกรของวิทยำลัยและน ำออก
เผยแพร่ทำงเว็บไซด์  เพ่ือให้บุคลำกรได้น ำองค์ควำมรู้ไปทดลองใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน     
กำรสอนโดยเลือกใช้วิธีกำรที่ตนเองสนใจ  และแจ้งคณะ   KM  Team  เพ่ือทรำบและติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรต่อไป 

 

 

 

 



การจัดการความรู ้
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย หน้า 19 
 

6.  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

คณะ  KM  Team  จัดท ำเว็บบล็อกเพ่ือเปิดโอกำสให้บุคลำกรที่มีข้อสงสัย  ได้ซักถำมโต้ตอบ
กันโดยคณะกรรมกำรคอยตอบข้อสงสัย 

7.  การเรียนรู้ 

คณะ  KM  Team  คอยติดตำมประเมินผล  กำรน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในกำรเขียน
งำนวิจัย 
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สรุปผลการด าเนินงานในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 

 จำกกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง  เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัย  คณะ  KM  
Team  ของวิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ด ำเนินกำรจัดกำรเสวนำเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องเทคนิค
กำรเขียนโครงกำรวิจัย  จ ำนวน  5 ครั้ง  คือ  วันที่  12, 19 ธันวำคม  วันที่  2  มกรำคม  วันที่  20  
และ 27 กุมภำพันธ์  2557  มีบุคลำกรเข้ำร่วมทั้งสิ้น 24 คน  ประกอบด้วยบุคลำกรภำควิชำศึกษำ
ทั่วไป  บุคลำกรภำควิชำนำฏศิลป์  และบุคลำกรภำควิชำดุริยำงคศิลป์  ในกำรจัดกำรเสวนำเพ่ือร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นจะจัดทุก ๆ วันพฤหัสบดีของทุกสัปดำห์  ตั้งแต่เวลำ  15.00 น. – 17.00 น. 

 ในกำรด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนประเด็นควำมรู้ต่ำง ๆ  จะใช้วิธีกำรให้บุคลกรพูดที่ละคน ๆ ละ  3  
นำที  สำมำรถรวบรวมประเด็นควำมรู้ในเรื่อง  เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยได้ดังนี้   
 
กรณีที่  1  เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย 
โดยนางสาวสุมาลี  พรหมชาติ 

ครั้งที่ 1 
 นำงสำวสุมำลี  พรหมชำติ  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  
ได้ให้เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ   
 “ตอนแรกจะเป็นเรื่องของกำรอ่ำนเยอะ สงสัยเยอะ  สมมติถ้ำเกิดว่ำได้ชื่อเรื่องมำแล้ว ก่อนจะ
ได้ชื่อเรื่องจริง ๆ เรำต้องอ่ำนเยอะไม่งั้นเรำคงไม่ตัดสินใจท ำวิจัยชื่อเรื่องนี้  พอได้ชื่อเรื่องเสร็จแล้ว   
เรำคงต้องมำคิดต่อว่ำ ประเด็นชื่อเรื่องที่ท ำ  เรำจะศึกษำอะไรบ้ำง  คืออยำกรู้อะไรบ้ำง  ในขอบข่ำย
เรื่องนั้น  อยำกรู้อะไรบ้ำง  ก็แตกควำมคิดออกมำให้ได้  สิ่งที่อยำกรู้นั้นมีทฤษฏีที่ไหนรองรับอะไร      
ก็ต้องไปค้นทฤษฏีมำ  สมมติเรำอยำกรู้สัก 4-5 ประเด็น  ในเรื่องที่คิดว่ำจะท ำ 4-5 ประเด็น  มีทฤษฏี
รองรับหรือไม่  หรือว่ำมีใครท ำไว้หรือไม่ ต้องไปอ่ำนเพ่ิมเติมเรำก็ต้องคิดกรองตัดสินใจอีกทีว่ำเมื่อไป
อ่ำนทฤษฏีแล้ว สิ่งที่เรำสนใจ 4-5 ประเดน็นี้มันเป็นไปได้หรือไม่”  

เคล็ดลับความส าเร็จ คือ ในประเด็นที่เราสนใจจะศึกษานั้น  เราจะต้องรู้ว่าเราจะศึกษาอะไร  อยากรู้
อะไร  มีทฤษฎีรองรับหรือไม่ 
 

ครั้งที่ 2 
 นำงสำวสุมำลี  พรหมชำติ  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  
ได้ให้เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ   

“ส่วนใดที่ไม่มีทฤษฏีรองรับ ถ้ำเรำเป็นนักวิจัยระดับกลำง  ๆ หรือล่ำง ๆ เรำคงจะก้ำว       
เป็นคนแรกไม่ได้  คงต้องอำศัยงำนวิจัยที่เขำศึกษำมำทำงนี้บ้ำง  ถ้ำโดยตรงก็จะยิ่งดีส ำหรับคนที่เป็น
นักวิจัยมือใหม่  แต่ถ้ำเป็นพวกทำงนำฏศิลป์ คำดว่ำนำฏศิลป์ดนตรีก็น่ำจะศึกษำอะไรใหม่  ๆ ที่เป็น 
องค์ควำมรู้ใหม่ได้  เพียงแต่ต้องไปเกำะทฤษฏีบำงอย่ำง”  
 
เคล็ดลับความส าเร็จ คือ ต้องมีทฤษฏีจากนักวิจัยที่เชื่อถือได้มารองรับงานวิจัย 
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ครั้งที่ 3 
 นำงสำวสุมำลี  พรหมชำติ  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  
ได้ให้เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ   

“ถ้ำเรำอยำกจะศึกษำประเด็นอะไรต้องชัด  แล้วประเด็นเหล่ำนั้นเรำสำมำรถจะหำข้อมูล     
ได้อย่ำงไร  ก็คือวิธีกำรหำได้อย่ำงไร  ได้กับใคร  ใครจะเป็นกลุ่มเป้ำหมำยในแต่ละเรื่อง  แต่ละประเด็น
ที่เรำจะศึกษำ  ซึ่งตรงนี้ก็จะกลำยเป็นประเด็นหลักเหล่ำนี้ก็จะกลำยเป็นจุดประสงค์ของงำนวิจัยเรำ 
และจุดประสงค์ของงำนวิจัยเรำก็ต้องศึกษำนะว่ำเรำต้องเขียนให้ถูกต้อง เขียนแล้วต้องตอบตัวเรำให้ได้
ว่ำในแต่ละจุดประสงค์ของเรำ  เรำจะหำค ำตอบมันได้อย่ำงไร  เขียนให้มันถูกต้องตำมหลักของกำร
เขียนวัตถุประสงค์ แล้วก็ดูว่ำเรำจะมีทำงที่จะไปเก็บข้อมูลได้อย่ำงไร เป็นไปได้หรือไม่” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  หาประเด็นหลักเพ่ือน าไปเขียนเป็นจุดประสงค์  ในแต่ละจุดประสงค์หา
ค าตอบได้อย่างไร  และต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักการของวัตถุประสงค์ 
 

ครั้งที่ 4 
 นำงสำวสุมำลี  พรหมชำติ  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  
ได้ให้เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ   

“บทที่ 3  ในเรื่องของวิธีด ำเนินกำร  ซึ่งส่วนของควำมส ำคัญที่น่ำจะต้องค ำนึงถึง  กลุ่มตัวอย่ำง 
จะต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชำกร  ส่วนนี้ต้องค ำนึงถึงเพรำะมันจะมีผลต่องำนวิจัยของเรำ  ส่วนที่ 2 
คือเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลประเด็นที่เป็นปัญหำ  คือ  คนส่วนใหญ่จะสร้ำงเครื่องมือ    
ไปแบบไม่ค่อยมีทิศทำงหรือไม่ค่อยครอบคลุม  เรำจะสร้ำงเครื่องมือให้ครอบคลุมเรำจะต้องรู้สิ่งที่   
ต้องศึกษำว่ำมันประกอบไปด้วยอะไรบ้ำง  เรำก็ต้องกลับไปดูนิยำมศัพท์เฉพำะว่ำควำมชัดเจน         
ในงำนวิจัยเรำเป็นอย่ำงไร”  
 
เคล็ดลับความส าเร็จ คือ กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรและการสร้างเครื่องมือต้อง
ครอบคลุมสิ่งที่จะศึกษา 
 

ครั้งที่ 5 
นำงสำวสุมำลี  พรหมชำติ  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  

ได้ให้เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ   
 “กำรสร้ำงเครื่องมือต้องไปนิยำมให้ชัดเจน  ว่ำเครื่องมือที่เรำสร้ำงมันตอบจุดประสงค์ของ
งำนวิจัยเรำหรือยัง  เพรำะถ้ำมิฉะนั้นข้อมูลที่เรำเก็บมำได้นั้นมันไม่สำมำรถจะวิเครำะห์และตอบ
จุดประสงค์ได้  เครื่องมือที่เรำสร้ำงมีควำมน่ำเชื่อถือหรือมคุณภำพหรือไม่  ก็ต้องมีกำรผ่ำนผู้เชี่ยวชำญ 
มีกำรวิเครำะห์คุณภำพ” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  เครื่องมือที่สร้างต้องตอบจุดประสงค์ของวิจัย  และต้องผ่านการตรวจ      
จากผู้เชี่ยวชาญ 
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ครั้งที่ 6 
นำงสำวสุมำลี  พรหมชำติ  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  

ได้ให้เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ   
 “บทที่ 3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  เรำจะสร้ำงเครื่องมือหรือเก็บข้อมูลจะสร้ำงอย่ำงไร เรำก็
ต้องไปดูตรงนิยำมและจุดประสงค์  ซึ่งต้องไปดูในบทที่ 1  และบทที่ 1  ส่วนมำกที่ท ำให้เรำมีปัญหำใน
กำรสร้ำงเครื่องมือก็คือนิยำมของเรำมันไม่เป็นนิยำมปฏิบัติกำร  ไม่สำมำรถรู้ได้ว่ำจะเอำเครื่องมืออะไร
มำวัด  วัดอย่ำงไร”  
 
เคล็ดลับความส าเร็จ คือ การสร้างเครื่องมือต้องดูจากนิยามและจุดประสงค์ 
 

ครั้งที่ 7 
นำงสำวสุมำลี  พรหมชำติ  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  

ได้ให้เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ   
“ก่อนเรำจะท ำงำนวิจัยเรื่องหนึ่งเรำก็คงสรุปในใจเอำไว้แล้วแหละว่ำเรำจะศึกษำในประเด็น

ไหนบ้ำงที่เรำมีไว้ตั้งแต่กำรออกแบบวิจัย  ในส่วนหนึ่งที่ส ำคัญต่อกำรสร้ำงเครื่องมือก็คือเรำจะ        
ท ำอย่ำงไรให้เครื่องมือของเรำ  เวลำใครมำอ่ำนงำนวิจัยของเรำมีควำมน่ำเชื่อถือเค้ำก็จะดูที่เครื่องมือ
ของเรำ”  
 
เคล็ดลับความส าเร็จ คือ  เราจะท าอย่างไรให้เครื่องมือที่เราสร้างข้ัน  ท าให้งานวิจัยของเราน่าเชื่อถือ 

 
ครั้งที่ 8 
นำงสำวสุมำลี  พรหมชำติ  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  

ได้ให้เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ   
“ถำมว่ำแบบสอบถำมท ำอย่ำงไรให้ดูน่ำเชื่อถือ   ถ้ำเป็นแบบสอบถำมหรือแบบประเมินแบบ

สัมภำษณ์เรำสำมำรถไปดูงำนวิจัยของคนอ่ืนได้ส่วนหนึ่ง  แต่เรำก็ต้องเอำมำวิเครำะห์ว่ำประเด็นที่เค้ำ
ศึกษำส่วนใดบ้ำงที่มันตรงกับเรำ ถ้ำเรำเอำเครื่องมือของเค้ำมำเรำก็ต้องเอำมำท ำใหม่ก่อนที่จะเอำมำใช้ 
ถ้ำจะให้เครื่องมือเป็นของเรำคือ 1.อย่ำหยิบของเค้ำมำหมด  2.เมื่อเอำมำผสมผสำนแล้วสร้ำงใหม่
รวมอยู่ในนั้นแล้วเรำก็ต้องมีกำรมำท ำใหม่เพ่ือให้เค้ำเห็นว่ำมีคุณภำพมำกพอที่เรำจะเก็บข้อมูลและ
น่ำเชื่อถอืได้” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  น าแบบสอบถามของงานวิจัยอ่ืน ๆ ส่วนหนึ่งมาเรียบเรียงใหม่โดยหยิบ
ประเด็นที่ตรงกับงานวิจัยเรา 
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ครั้งที่ 9 
นำงสำวสุมำลี  พรหมชำติ  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  

ได้ให้เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ   
 “ประเด็นที่เรำไปเก็บข้อมูลแล้วข้อมูลไม่ตรงกันเรำต้องมีจุดยืนของเรำ หรือหำผู้เชี่ยวชำญใน
กำรตรวจสอบตัดสินใจ หรือถ้ำหำไม่ได้เรำก็ต้องมีควำมซื่อตรงต่อข้อมูลที่เรำเก็บได้มำ บำงทีเรำอำจจะ
มีควำมเอนเอียงไม่กล้ำที่จะยืนอยู่บนควำมจริงอำจจะคล้อยตำมงำนวิจัยอื่นๆเรำคิดว่ำของเค้ำน่ำจะ
ถูกต้องกว่ำ”  
 
เคล็ดลับความส าเร็จ คือ เมื่อสงสัยในประเด็นใดต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการตรวจสอบ 

ครั้งที่ 10 
นำงสำวสุมำลี  พรหมชำติ  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  

ได้ให้เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ   
“เครื่องมือที่ใช้ของเรำก็จะต้องเชื่อถือได้ ย้อนกลับมำในเรื่องของเครื่องมือส่วนหนึ่งเครื่องมือที่

เรำให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบบำงทีเรำต้องท ำควำมเข้ำใจว่ำเครื่องมือแต่ละอย่ำงคุณภำพมันต่ำงกัน ผู้วิจัย
ต้องศึกษำว่ำวิธีกำรหำคุณภำพมันต่ำงกัน แบบสอบถำมก็ไปอีกอย่ำง ข้อสอบก็ไปอีกอย่ำง แบบ
สัมภำษณ์ก็ไปอีกอย่ำงผู้วิจัยต้องศึกษำวิธีกำรหำคุณภำพของเครื่องมือและท ำมันอย่ำงจริงจัง” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ คือ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ 
 
 กรณีที่  2  เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย 
โดย  ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม 

ครั้งที่ 1 
 ว่ำที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดำ  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  
ได้ให้เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     
 “กำรท ำงำนวิจัยคิดว่ำจะต้องอ่ำนงำนวิจัยเยอะมำก และที่ตรงกับสำขำของตัวเองที่คิดจะท ำ 
เพรำะไปอ่ำนงำนที่ไม่ตรงสำขำควำมเข้ำใจในส่วนตัวก็จะน้อย  ถ้ำเกิดอ่ำนงำนวิจัยที่มันตรงสำขำที่เรำ
สนใจ  ที่มันเกี่ยวข้อง  คิดว่ำมันจะท ำให้ควำมรู้เรำกว้ำงขึ้นแล้วก็ศึกษำปัญหำที่เรำสนใจจริง  ๆ แล้วดู
แล้วมีควำมส ำคัญ แล้วก็มีประโยชน์ต่อไปในอนำคตส่วนหนึ่ง  อีกส่วนหนึ่งก็คือ  กำรที่คนจะท ำงำนวิจัย 
ก็คิดว่ำมันต้องมีควำมเป็นไปได้ที่คำดกำรว่ำมันจะต้องส ำเร็จได้อย่ำงไร เช่น  มันไปถึงจุดหมำยที่เรำตั้ง
ไว้หรือไม่  ควำมเป็นไปได้ของมันสูงแค่ไหน” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  อ่านงานวิจัยเล่มอ่ืน ๆ ที่ตรงกับสาขาที่เราท างานวิจัย และประเมินความ
เป็นไปได้ที่งานวิจัยจะส าเร็จ 
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ครั้งที่ 2 
 ว่ำที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดำ  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  
ได้ให้เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     
 
  “ส่วนปัญหำที่ว่ำคนไม่กล้ำท ำงำนวิจัย  หรือไม่มีงำนวิจัยออกมำก็คือ  คนจะกลัวว่ำมันจะท ำ 
ไม่เสร็จ  ไม่ส ำเร็จ  กลัวจะไปต่อไม่ได้  กลัวจะเหมือน  กลัวเรื่องของสถิติ  กลัวเรื่องของตัวเลข  ท ำให้
งำนวิจัยน้อยลงโดยเฉพำะของนำฏศิลป์  ประกอบกับกำรที่มีภำรกิจมำกมำยในด้ำนของศำสตร์ของเรำ 
และก็คนส่วนใหญ่คิดว่ำมันยำก  เป็นเรื่องของสถิติ  คนที่ท ำจริง ๆ แล้วคิดว่ำมำจำกกำรถูกบังคับเป็น
ส่วนใหญ่จึงมีกำรวิจัยออกมำ  สำยนำฏศิลป์คิดว่ำมำจำกกำรบังคับมีน้อยคนที่จะออกมำอยำกท ำจริง ๆ 
หรือเป็นเหตุที่ต้องท ำจริง  เช่น  มีกำรวิจัยเชิงสร้ำงสรรค์  ส่วนใหญ่นำฏศิลป์จะเป็นแนวนั้น 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ คือ จะต้องกล้าที่จะท างานวิจัย 
 

ครั้งที่ 3 
ว่ำที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดำ  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  

ได้ให้เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     
 “กำรที่เรำจะเขียนงำนวิจัยในสิ่งที่เรำต้องเตรียมคือควำมพร้อม พร้อมทั้งหลำย ๆ ด้ำน คือ 
ด้ำนร่ำงกำย  และจิตใจ  หมำยควำมว่ำร่ำงกำยจะต้องแข็งแรง  จะต้องมีควำมพร้อมที่จะท ำให้เรำท ำ
วิจัยได้ส ำเร็จ  ต้องสู้กับมัน  กับงำนวิจัยในบำงครั้งย่อมเกิดควำมท้อเรื่องของกำรหำข้อมูลไม่ได้ กำรหำ
สิ่งที่เรำต้องกำรอยำกจะรู้แล้วมันหำไม่ได้  แล้วเกิดอำกำรท้อ  แต่ถ้ำเมื่อไรที่จิตใจเรำพร้อม พร้อมที่จะ
สู้  มันก็จะถอยมำก้ำวหนึ่ง  ไปพุ่งขึ้นเพ่ือไปใหม่ในวันรุ่งขึ้น พร้อมในเรื่องของมันสมอง บำงครั้งสมอง
มันคิดอะไรไม่ออกเรำก็ฝืนท ำร้ำยสมอง  งำนออกมำมันก็จะดูด้ำน ๆ แกร่น ๆ พร้อมในเรื่องของภำรกิจ
อ่ืน ๆ หรือเรื่องของครอบครัว บำงทีกำรที่เรำมีลูกจะต้องภำรกิจของลูก มันก็เป็นสิ่งที่ท ำร้ำย  ขัดขวำง
กำรท ำงำนวิจัย ซึ่งต้องทุ่มเทมำก”  
 
เคล็ดลับความส าเร็จ คือ เตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ  บ้างครั้งภาระหน้าที่ท าให้เรา
ท างานวิจัยไม่ส าเร็จ 
 

ครั้งที่ 4 
 ว่ำที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดำ  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  
ได้ให้เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     

“แล้วปัจจัยส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่งก็คือ  ควำมพร้อมในเรื่องของเงิน  เรำจะท ำอะไรไม่ได้เลยถ้ำ 
เรำขัดสน  หรือจะต้องไปหยิบยืมคนอ่ืน  หรือว่ำต้องออกเงินไปก่อนในกำรท ำบำงครั้งก็จะท ำให้งำนวิจัย
ออกมำแย่  ส่วนเรื่องของกำรเขียนงำนวิจัยเชิงสร้ำงสรรค์โดยเฉพำะของพวกนำฏศิลปสิ่งที่คิดว่ำส ำคัญ 
ที่เรำจะต้องค้นให้ลึกคือ  ร่องรอยหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์จำกชุมชน  ข้อมูลจำกชำวบ้ำนซึ่งเค้ำรู้แต่
เค้ำอธิบำยให้เรำไม่ได้ เรำก็จะต้องค้นให้จริงค้นให้ลึกแล้วก็สำวถึงต้นตอให้ลึกที่สุด แล้วน ำมำวิเครำะห์”  
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เคล็ดลับความส าเร็จ คือ ต้องมีความพร้อมในเรื่องของเงิน  การค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ต้อง
ค้นให้ลึกที่สุด 
 

ครั้งที่ 5 
 ว่ำที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดำ  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  
ได้ให้เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     

“กำรวิเครำะห์ข้อมูลมันจะต้องไม่ใช่เรำคนเดียว  มันจะต้องมีผู้เชี่ยวชำญจริง ๆ ที่รู้จริง
อย่ำงเช่น  ไม่ว่ำด้ำนนำฏศิลปก็จะเอำแต่นำฏศิลป  ถ้ำเกิดมันมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทำงประวัติศำสตร์     
ก็อำจจะเป็นเจ้ำหน้ำที่ทำงประวัติศำสตร์  นักประวัติศำสตร์  นักโบรำณคดีมำเกี่ยวข้องด้วย  แล้วก็
ผู้เชี่ยวชำญหลำย ๆ ฝ่ำยจะต้องเป็นสิ่งที่ชุมชนยอมรับหรือมีดีกรีที่เชื่อถือได้”  
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  การวิเคราะห์ข้อมูลต้องมีผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายๆ มาช่วยวิเคราะห์  เช่น  มี
เรื่องประวัติศาสตร์เข้ามาเก่ียวข้อง  ก็จ าเป็นต้องให้นักโบราณคดีเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ครั้งที่ 6 
ว่ำที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดำ  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  

ได้ให้เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     
 “ก่อนที่จะท ำวิจัยต้องอำศัยควำมเข้ำใจในเรื่องของวิจัยอย่ำงถ่องแท้  เพรำะทำงด้ำนนำฏศิลป์
มันเป็นศำสตร์ที่เข้ำใจได้ยำกหัวข้อเรื่องมันจะประกอบไปด้วยอะไรในหัวข้อเรื่องนั้น  ตัวแปรคืออะไร 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัยอย่ำงไร  ถ้ำเรำไม่เข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งมันจะท ำให้งำนสะดุด  เรื่องแหล่งข้อมูลที่เป็น
บุคคลที่อยู่ในท้องที่บำงครั้งในสำยนำฏศิลป์จะมีกำรหวงวิชำ  ถ้ำเค้ำไม่เข้ำใจจุดประสงค์ของเรำว่ำ   
เรำจะน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงไร  คนที่ไปหำข้อมูล  จ ำเป็นต้องเข้ำถึงแหล่งข้อมูลบุคคลนั้น ๆ ด้วย 
ควำมสนิทใจ  ให้เค้ำไว้วำงใจเรำ เริ่มจำกกำรเข้ำไปคุย  ลดช่องว่ำงระหว่ำงผู้สัมภำษณ์และผู้ให้
สัมภำษณ์เพ่ือที่จะล้วงข้อมูลจริง ๆ ของเค้ำข้ึนมำ” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของวิจัยอย่างถ่องแท้ว่าแต่ละขั้นต้องท าอย่างไร
บ้าง และต้องหาวิธีลดช่องว่างระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ครั้งที่ 7 
ว่ำที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดำ  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  

ได้ให้เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     
 “ควำมส ำคัญอีกย่ำงหนึ่งคือกำรเลือกทีม  กำรท ำวิจัยคนเดียวมักจะไม่ประสบผลส ำเร็จ    
อย่ำงแน่นอน  ทีมก็จะประกอบไปด้วยคนที่มีควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน  เช่น  ด้ำนของเอกสำร       
กำรพิมพ์  กำรตรวจทำน  ก็ต้องหำคนที่มีควำมรอบคอบ  เรื่องของงำนวิเครำะห์ข้อมูล  สถิติ  ก็ต้อง
ผ่ำนผู้ที่มีควำมช ำนำญกำร  เชื่อถือได้  คนที่นักวิจัยทั่วไปยอมรับ  อีกคนหนึ่งที่จะขำดไม่ได้ก็คือคนที่มี
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ควำมช่ำงสังเกตในตัวเองบำงครั้งเรำอำจจะมองข้ำมในส่วนอะไรบำงอย่ำงที่เรำมองไม่เห็น  แต่คนคนนี้
จะเป็นคนช่ำงสังเกต  เปรียบเสมือนแม่บ้ำนประจ ำทีม  คือ  ท ำทุกอย่ำงสังเกตและรอบคอบทุกอย่ำง” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ คือ เลือกทีมท่ีมีความสามารถในด้านต่าง ๆ มาช่วยงาน 
 

ครั้งที่ 8 
ว่ำที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดำ  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  

ได้ให้เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     
 “กำรเก็บข้อมูล  กำรท ำงำนในคอมพิวเตอร์ก็จะแยกข้อมูลแยกแต่ละอัน  จัดหมวดหมู่ให้อยู่ 
อันเดียวกันโดยที่เรำจะสำมำรถหำข้อมูลนั้นได้ง่ำย และจะไว้หลำย ๆ ที่ไม่เอำไว้ที่เดียวเพ่ือกันกำร
ผิดพลำดทำงข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์  ส่วนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นบุคคลก็จะเป็นไปรูปแบบ
กำรสัมภำษณ์ทั้งนี้กำรที่จะสัมภำษณ์เรำต้องมีข้อมูลอยู่ในหัวอยู่แล้ว  เป็นไปไม่ได้ที่นักวิจัยจะท ำเรื่องที่
ตนไม่รู้เรื่องเลย  เรื่องที่เป็นต้นทุนที่อยู่ในหัวสมองของเรำเรำจะต้องเก็บเอำไว้  เวลำไปสัมภำษณ์
ผู้เชี่ยวชำญแล้วข้อมูลที่ได้มำมันขัดแย้งกันข้อมูลของเรำก็จะกลำยเป็นอคติ   เพรำะฉะนั้นได้ข้อมูลจำก
ผู้ เชี่ยวชำญมำอย่ำงไรก็ต้องเอำมำโดยตรงโดยไม่ต้องเอำควำมคิดของเรำไปปะปนกับของเค้ำ         
แล้วก่อนที่เรำจะออกภำคสนำมจริง ๆ ผู้วิจัยควรจะต้องรู้มำกอ่ำนมำกแล้วก็คิดมำก  ตั้งค ำถำมมำก ๆ
เมื่อออกภำคสนำมจะได้ไม่เจอปัญหำที่จะมำท ำให้บทสัมภำษณ์หรือสิ่งที่เรำจะไปหำขัดข้องระหว่ำงกำร
ให้สัมภำษณ์” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  การเก็บข้อมูลต้องเก็บให้เป็นระเบียบ และเก็บไว้หลายๆที่ ส่วนการ
สัมภาษณ์ต้องมีการเตรียมพร้อมอย่างมากเพ่ือไม่ให้ขัดข้องระหว่างการสัมภาษณ์ 
 

ครั้งที่ 9 
ว่ำที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดำ  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  

ได้ให้เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     
 “แหล่งปฐมภูมิคิดว่ำเป็นส่วนส ำคัญ  ถ้ำใช้จำกแหล่งทุติยภูมิก็เหมือนว่ำเรำจะไปลอกงำนวิจัย
ของคนอ่ืน  วิธีกำรที่หำแหล่งข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิให้เรำมีควำมสนุกในกำรหำแหล่งข้อมูลนั้น  ๆ มำ
เปรียบเทียบกับเหมือนเรำต่อจิ๊กซอว์เรำอ่ำนประโยคไหนเจอเรำค ำไหนเรำก็ไปหำต่อแล้วพอเจอ
ประโยคอ่ืนเรำก็หำต่อไปเรื่อย ๆ มันก็ท ำให้เรำรู้สึกว่ำเรำสะดุดกับกำรหำข้อมูลเป็นเรื่องไม่ยำก กำร
กระตุ้นตัวเองเป็นสิ่งส ำคัญมำก  หำกเรำเฉื่อยเรำก็จะไม่ได้งำน  แต่ถ้ำเรำคิดว่ำเรำมีควำมสนุกเรำ     
ท้ำทำยเรำต้องกำรอยำกจะท ำ  อย่ำคิดว่ำเรำท ำไปเพรำะหน้ำที่ขอไปที  ผลที่ออกมำมันก็จะ           
ไม่น่ำสนใจ”  
 
เคล็ดลับความส าเร็จ คือ ต้องมีความสนุกในการหาแหล่งข้อมูล ไม่คิดว่าท าไปเพราะหน้าที่ 
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ครั้งที่ 10 
ว่ำที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดำ  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  

ได้ให้เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     
“ส่วนในเรื่องของแบบสอบถำมหรือบทสัมภำษณ์ส่วนตัวชอบบทสัมภำษณ์ที่ไม่มีโครงสร้ำงซึ่ง

จะท ำให้ผู้ที่ตอบข้อค ำถำมของเรำมีอิสระในกำรพูด  ไม่กดดัน  เมื่อให้ข้อมูลกับเรำ  เป็นธรรมชำติ
อำจจะได้ข้อมูลที่ได้มำด้วยควำมรักเอ็นดู  แต่ไม่ใช่ว่ำจะสัมภำษณ์จำกแหล่งข้อมูลเดียวเพรำะแต่ละคน
มีควำมรู้ควำมสำมำรถไม่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีควำมรู้ต่องำนวิจัยของเรำด้วย” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ ไม่สร้างกรอบในการสัมภาษณ์ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์  ควรให้มีอิสระในการพูด
และควรสัมภาษณ์ผู้รู้จากหลาย ๆ แหล่งข้อมูล 
 
กรณีที่  3  เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย 
โดย  นางนภาภรณ์  คชแก้ว 

ครั้งที่ 1 
นำงนภำภรณ์  คชแก้ว  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้

เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     
 “ถ้ำจะท ำวิจัยอะไรซักเรื่องก็จะเลือกเรื่องที่ใกล้ตัวมำกที่สุด แล้วจะถำมตัวเองว่ำท ำไปเพ่ือ
อะไร  ท ำไมถึงจะท ำ  เหตุผลที่ท ำเพ่ืออะไร  ถึงจะหำหัวข้อเรื่องที่มันสอดคล้องกับค ำตอบที่ต้องกำร  
ถ้ำหัวข้อเรื่องประเด็นที่จะแล้ว  ก็จะไปศึกษำงำนวิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับงำนวิจัยลักษณะที่เรำ   
จะท ำ  สมมติจะท ำเรื่องกำรพัฒนำหรือกำรสร้ำงอะไรสักอย่ำง ก็จะไปศึกษำและไปเลือกวิธีที่มัน
เหมำะสมกับสภำพของเรำว่ำมันเป็นอย่ำงไร  เมื่อเรำได้สิ่งเหล่ำนี้แล้ว  เรำก็จะมำดูว่ำประชำกรที่เรำ 
จะใช้จะเป็นประชำกรลักษณะไหน  เพรำะว่ำบำงครั้งเด็กแต่ละท้องที่มันไม่เหมือนกัน ประชำกรของ
วิทยำลัยเรำเป็นประชำที่มีคุณภำพถ้ำทำงด้ำนวิขำกำรแล้วมันจะต่ ำ”  
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  ท าเรื่องที่ใกล้ตัว แล้วศึกษางานวิจัยที่ลักษณะใกล้เคียงกับงานวิจัยที่จะท า
เพ่ือเป็นแนวทางในการท างาน 
 

ครั้งที่ 2 
นำงนภำภรณ์  คชแก้ว  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้

เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     
“กำรสร้ำงงำนวิจัย  บำงทีแล้วนวัตกรรมที่เรำสร้ำงขึ้นมำมันอำจจะ  ถ้ำเป็นระดับที่ง่ำย 

ส ำหรับเรำ  ถ้ำเป็นโรงเรียนอ่ืนเค้ำก็จะว่ำง่ำยเกินไปส ำหรับเค้ำ  ถ้ำของเรำก็มันยำกส ำหรับเด็กเรำ 
เพรำะคุณภำพของเรำกับเด็กคุณภำพของที่อ่ืนมันไม่เหมือนกัน  พอเรำรู้ว่ำเรำจะเอำกลุ่มเป้ำหมำย
อะไร  ซึ่งกลุ่มเป้ำหมำยก็จะต้องสอดคล้องกับหัวข้องำนวิจัย  สมมติเรำจะพัฒนำเด็กซักคน เรำก็จะต้อง
เลือกกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นเด็กที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องำนวิจัยของอันนั้น ถ้ำเลือกเด็กไม่ตรงกลุ่มเป้ำหมำย
งำนวิจัยของเรำ  เวลำทดลองใช้หรือเวลำอะไรแล้วนั้น  เหมือนกับงำนวิจัยมันจะไม่สำมำรถ          
ตอบค ำถำมได้” 
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เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับงานวิจัยของเรา 
 

ครั้งที่ 3 
นำงนภำภรณ์  คชแก้ว  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้

เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     
“แล้วก็ถ้ำเรำจะเอำเอกสำรหรือเนื้อหำที่มันเกี่ยวข้องเรำจะต้องดูตำมล ำดับศึกษำตั้งแต่สภำพ

ปัญหำของมัน  พ้ืนฐำนของมันมำจำกไหนเหตุผลเรื่องนั้นเรำต้องศึกษำมำให้มำกก่อนแล้วค่อยน ำมำ
เขียนเค้ำโครงของบทที่ 1  เขียนหลักกำรและเหตุผลตำมล ำดับขั้นตอน  ตั้งแต่ที่มำของปัญหำ  จนถึง
สภำพปัญหำแล้วก็แนวทำงของวิธีกำรที่จะแก้ไขเพ่ือให้ไปสู่วัตถุประสงค์ที่ตั้งเอำไว้  แล้วก็อะไรบ้ำงที่เรำ
เอำมำใช้เพ่ือส ำหรับมำตอบโจทย์ตัวนี้ให้ได้” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  ศึกษาเอกสารหรือเนื้อหาที่ตรงกับวิจัยที่จะท าแล้วน ามาเขียนเค้าโครงของ
บทที่ 1 
 

ครั้งที่ 4 
นำงนภำภรณ์  คชแก้ว  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้

เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     
 “กำรท ำงำนวิจัยซักเรื่องหนึ่งควำมพร้อมและควำมตั้งใจจริงของเรำเป็นเรื่องส ำคัญ  ถ้ำเรำไม่มี
ควำมพร้อม  ไม่มีควำมตั้งใจจริงงำนของเรำก็จะไม่ถึงจุดหมำยปลำยทำงแล้วก็พยำยำมท ำให้มันอยู่ใน
ชีวิตประจ ำวันของเรำให้มำกที่สุดอย่ำไปเพิ่มภำระอะไรให้กับตัวเรำ  มันจะพำให้เรำตอบค ำถำมของเรำ
ที่เรำตั้งเอำไว้ได้” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  การท าวิจัยควรมีความตั้งใจจริงและคิดว่าการท างานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจ าวัน อย่าคิดว่าเป็นการเพ่ิมภาระให้กับตัว 
 

ครั้งที่ 5 
นำงนภำภรณ์  คชแก้ว  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้

เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     
 “งำนวิจัยมี  2  ลักษณะ  คือ  สร้ำงสรรค์กับพัฒนำ  ควรจะเลือกเรื่องที่ใกล้ตัวกับตนมำกที่สุด 
กำรเป็นนักวิจัยควรจะลงมือปฏิบัติจริง  ต้องก ำหนดขอบเขตที่เรำจะใช้  ตั้งแต่ชื่อเรื่อง  ต้องก ำหนด
กลุ่มประชำกรที่ชัดเจน  ตัวแปรที่ส่งผลต่อตัวปัญหำที่เรำตั้งมันตำมจุดประสงค์ที่เรำวำงไว้หรือเปล่ำ 
เวลำก็เป็นส่วนประกอบส ำคัญ  กำรท ำงำนวิจัยที่เร่งรีบก็จะส่งผลที่ไม่ชัดเจน  ไม่ถูกต้อง  กำรให้เวลำ
กับงำนวิจัยมำก ๆ จะส่งผลตอบรับที่ดี  สถำนที่ก็เป็นกลุ่มเป้ำหมำยส ำคัญในกำรท ำงำนวิจัย เพรำะ
บุคคลตัวแปรหรือประชำกรที่อยู่ในสถำนที่แตกต่ำงกันผลที่ได้จำกกำรวิจัยก็จะไม่เหมือนกัน” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  ควรเลือกเรื่องที่ใกล้ตัว  ต้องลงมือปฏิบัติจริง  ก าหนดขอบเขตที่เราจะใช้
อย่างชัดเจน ให้เวลากับงานวิจัยมากๆ 
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ครั้งที่ 6 
นำงนภำภรณ์  คชแก้ว  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้

เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     
 “หลังจำกท่ีเลือกงำนวิจัยแล้ว  ก็ควรจะมำเขียนเค้ำโครงก่อนที่เรำจะท ำงำน  ว่ำเรำจะท ำตำม
ขั้นตอนอะไรบ้ำงลักษณะไหน  บทที่ 1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญก็จะต้องเขียนสภำพในปัจจุบันว่ำ
เป็นอย่ำงไร  อะไรคือปัญหำที่พบ  ปัญหำเหล่ำนั้นมำจำกอะไร  ถ้ำได้รับกำรแก้ไขแล้วจะเกิดประโยชน์
อะไร  ถ้ำไม่ได้แก้ไขจะเกิดผลเสียอะไรบ้ำง  ส่วนวัตถุประสงค์เป้ำหมำยในกำรท ำวิจัยจะต้องตอบให้ได้
กับชื่อเรื่อง  เวลำเขียนก็จะเขียนว่ำเพ่ืออะไร  ขอบเขตต้องลงไปให้แคบที่สุดเท่ำที่จะแคบได้  กำรเขียน
งำนวิจัยที่ส ำคัญอีกตัวหนึ่งคือค ำศัพท์เพรำะมันจะท ำให้คนที่อ่ำนเค้ำเข้ำใจ” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ คือ หลังจากเลือกหัวข้อก็มาเขียนเค้าโครงในการท างาน  เช่น  บทที่  1  ต้อง
ตอบให้ได้ว่าปัญหาที่พบคืออะไร  และถ้าไม่ได้รับการแก้ไขจะเป็นอย่างไร  ส่วนการเขียนวัตถุประสงค์  
ต้องตอบให้ได้ว่าท าเพ่ืออะไรต้องเขียนให้ตอบหัวข้องานวิจัย  ขอบเขตการวิจัยต้องเขียนให้แคบที่สุด  
และนิยามศัพท์เฉพาะต้องชัดเจน 
  

ครั้งที่ 7 
นำงนภำภรณ์  คชแก้ว  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้

เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     
“บทที่  2 ก็จะเลือกเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท ำให้มำกที่สุด  เรื่องของ

วิธีด ำเนินกำรเป็นหัวใจหลักเพรำะมันเป็นขั้นตอนที่จะได้ข้อมูล  เรำก็ต้องเลือกวิธีที่เหมำะสมที่สุด 
โดยเฉพำะเครื่องมือ  ก็ควรจะให้สอดคล้องกับปัญหำที่เรำตั้งไว้” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ คือ  คัดเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะท าโดยเฉพาะ 
 

ครั้งที่ 8 
นำงนภำภรณ์  คชแก้ว  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้

เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     
“หลักจำกที่เรำได้หัวข้อที่ท ำวิจัยแล้วสิ่งที่คิดว่ำส ำคัญที่สุดก็คือวัตถุประสงค์   กำรเขียน

วัตถุประสงค์ต้องเขียนให้แคบถ้ำเขียนให้กว้ำงมันจะบำนปลำย  แล้วก็สร้ำงขอบเขตในกำรวิจัย         
ให้ชัดเจน  บำงครั้งก็สงสัยว่ำเอกสำรงำนวิจัยเอำมำใช้อ้ำงท ำไมเอำไปใช้อะไร  บำงครั้งเอกสำรงำนวิจัย
บำงอันก็ไม่ได้เอำมำใช้ในส่วนไหนของงำนวิจัยเลย  คนเขียนเอกสำรงำนวิจัยอำจจะไปเอำดูตัวอย่ำงที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันแต่ลืมนึกไปว่ำสภำพหรือบริบทของเรำมันเป็นอย่ำงไร  มันสอดคล้องหรือไม่กับสิ่ง
ที่เรำก ำลังท ำวิจัยอยู่  เครื่องมือที่เรำสร้ำงมันเก่ียวข้องกับเอกสำรหรือเปล่ำ” 

  
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  เขียนวัตถุประสงค์ให้แคบ สร้างขอบเขตในการวิจัยให้ชัดเจน 
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ครั้งที่ 9 
นำงนภำภรณ์  คชแก้ว  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้

เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     
“อีกอย่ำงหนึ่งคือผู้เชี่ยวชำญที่เรำอ้ำงถึงเรำได้ใช้ท่ำนอย่ำงเต็มที่หรือไม่  บำงครั้งผู้เชี่ยวชำญ

เค้ำไม่เต็มที่กับเรำเรำก็ไม่เต็มที่กับท่ำน  เครื่องมือที่ได้ออกมำก็คือเครื่องมือที่ไม่สมบูรณ์  เป็นเครื่องมือ
ที่เหมือนกับที่เรำไปลอกตัวอย่ำงคนอื่นมำแล้วก็ปรับให้เข้ำกับหัวข้องำนวิจัยของเรำเท่ำนั้นเอง”  
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างเครื่องมือให้มีความสมบูรณ์ 
 

ครั้งที ่10 
นำงนภำภรณ์  คชแก้ว  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้

เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     
“โดยเฉพำะเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถำมที่สังเกตมำจำกงำนวิจัยหลำย  ๆ งำนวิจัยที่เคย    

ผ่ำนตำมำ  ก็เป็นแบบสอบถำมท่ีกว้ำง  พอไปสอบถำมกับแหล่งข้อมูลที่เรำไปลงภำคสนำมผู้วิจัยบำงคน
ก็ถำมหนึ่งค ำถำมกับหนึ่งคน  แทนที่จะถำมหลำย ๆ คนในหัวข้อเดียวกัน  แล้วก็เอำหัวข้อนั้นมำ
วิเครำะห์มำสรุปเป็นภำครวมมันน่ำจะเป็นอย่ำงนั้นมำกกว่ำ  อย่ำงตัวเองเป็นครูพ้ืนฐำนก็จะมีเครื่องมือ
ที่แบบข้อสอบ  ถ้ำเรำไม่ตรวจสอบ  ไม่เอำเครื่องมือไปใช้ตรวจสอบหลำย ๆ ครั้งมันก็จะเป็นเครื่องมือที่
ไม่มีคุณภำพ” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  ถามผู้ให้สัมภาษณ์หลาย ๆ คนในหัวข้อเดียวกัน แล้วน าหัวข้อนั้นมาสรุป
ภาพรวม 
 
กรณีที่  4  เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย 
โดย  นายสุรเดช  ข าทวี 

ครั้งที่ 1 
นำยสุรเดช  ข ำทวี  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     
“ขบวนกำรท ำงำนวิจัยในฐำนะที่เป็นครูสำยวิทย์ก็ได้น ำกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  ควรตั้ง

ปัญหำ  ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่ต้องอำศัยหลำย ๆ ส่วน  เรียกว่ำจะเป็นสภำพทั่วไป  สิ่งแวดล้อมหรือ
แม้แต่ข้อมูลต่ำง ๆ ที่ต้องไปศึกษำจำกงำนวิจัยเดิมหรือจำกปัญหำที่เกิดขึ้นที่เรำประสบในประสบกำรณ์
ก็น ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์”  
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  ตั้งปัญญาจากท่ีเราเคยประสบในประสบการณ์ 
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ครั้งที่ 2 
นำยสุรเดช  ข ำทวี  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     
“หัวข้อที่ 2  เรื่องสมมติฐำน  สมมติฐำนก็คือกำรตั้งสมมติค ำตอบล่วงหน้ำเพื่อจะวำงกรอบหรือ

แนวทำงในกำรที่จะแก้ปัญหำวิจัยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่เรำวำงไว้   หลังจำกเรำตั้งสมมติฐำนแล้ว  
เรำสำมำรถเข้ำสู่กระบวนที่ 2  คือรวบรวมเก็บข้อมูล ค้นคว้ำหำข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่เรำจะท ำโดยวำง
กรอบไว้จำกสมมติฐำน  แล้วก็ก ำหนดขอบเขตต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มตัวอย่ำง  ประชำกร  ตัวแปร
ต่ำงๆ  ก ำหนดเทคนิควิธีกำร  สถิติที่จะใช้เพ่ือจะบอกปรำกฏกำรที่มันเกิดขึ้นจำกกำรที่เรำเก็บข้อมูล
หรือกำรทดลอง เพ่ือจะสู่ขั้นตอนที่ 4 คือได้วิธีกำร” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  ตั้งค าตอบของสมมติฐานไว้ล่วงหน้าแล้วก าหนดขอบเขตต่างๆ 
 

ครั้งที่ 3 
นำยสุรเดช  ข ำทวี  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     
“ขั้นตอนที่ 4 ก็จะทดสอบสมมติฐำนว่ำมันจริงหรือไม่จริงนั้น  ก็ต้องอำศัยขั้นตอนที่ 3 มำกเลย 

ก็ต้องศึกษำหำข้อมูลให้รอบด้ำนเพ่ือจะเป็นงำนวิจัยที่เชื่อถือได้  โดยตั้งหลักกำรหลักเกณฑ์ทฤษฏีอะไร 
ก็แล้วแต่  แต่ส ำคัญไม่น้อยกว่ำก็คือบทที่ 5 คือกำรสรุปผล  ถ้ำสรุปแค่กำรทดลองสมมติฐำนแล้วจบนั้น 
งำนวิจัยก็ยังเป็นงำนวิจัยที่ ได้ประโยชน์น้อย  แต่ควรจะศึกษำถึงปรำกฏกำรณ์ที่มันเกิดขึ้น
นอกเหนือจำกสมมติฐำนด้วย  หรือศึกษำประโยชน์ที่ได้รับมำจำกงำนนั้นมำใช้ประโยชน์มำกมำย   
ขนำดไหน  ตอบปัญหำหรือแก้กับนโยบำยอะไรได้บ้ำง  เอำใช้ประโยชน์ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เรำสนใจได้
หรือไม”่ 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  หาข้อมูลให้รอบด้านและควรศึกษาถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจาก
สมมติฐาน หรือประโยชน์ที่ได้รับด้วย 
 

ครั้งที่ 4 
นำยสุรเดช  ข ำทวี  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     
 “หลังจำกที่ เรำได้บทสรุปแล้วก็อย่ำลืมน ำเสนอสิ่ งที่ท ำกำรวิจัยครั้ งต่อไปไว้ ในวิจัย            
ของตนเองด้วย  เพ่ือจะวำงแผนเรื่องปัญหำที่จะเกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่เรำจะได้รับในอนำคต  สำมำรถ
จะน ำไปต่อยอดได้  ส่วนกำรสรุปนั้นเรำควรสรุปให้ได้เนื้อหำใจควำมเทคนิคของผมมีง่ำย  ๆ ก็คือมี
บทคัดย่อ 3 ย่อหน้ำ  คือ  1.  ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำเอำย่อหน้ำที่ส ำคัญใส่ลงไป  ย่อหน้ำที่ 2 
เป็นย่อหน้ำของกระบวนกำรท ำทั้งหมด  ย่อหน้ำที่ 3  เป็นกำรสรุปผลกำรที่เรำจะน ำผลไปใช้   
ประโยชน์ได้  ก็จะเป็นเรื่องของกำรเขียนบทคัดย่อที่คนอ่ืนสำมำรถมำศึกษำและเข้ำใจกระบวนกำร
ท ำงำนของเรำได้ทั้งหมด” 
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เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  ในการเขียนบทคัดย่อจะมี  3  คือ  ย่อหน้า 1. ที่มาและความส าคัญของ
ปัญหา  ย่อหน้าที่  2.  กระบวนการท า  ย่อหน้าที่  3.  สรุปผลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ 
 

ครั้งที่ 5 
นำยสุรเดช  ข ำทวี  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     
 “กำรเขียน  ส่วนใหญ่จะตั้งชื่อเรื่องให้ครอบคลุมเนื้อหำเหมือนกับว่ำอ่ำนชื่อเรื่องแล้วท ำให้
เข้ำใจเลยว่ำข้ำงในจะเป็นอย่ำงไร  เวลำเขียนบทที่ 1 ที่มำและควำมส ำคัญ  จะใช้ทฤษฏีหรือกฎหรือ
ควำมคิดเห็นของคนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำอ้ำงอิงก่อน เพ่ือให้วิจัยเรำมีควำมน่ำเชื่อถือว่ำเ รำไป
ศึกษำข้อมูลมำจริง  อ้ำงมำซัก 1-2 ท่ำน  แล้วส่วนท้ำยก็จะใช้วิธีกำรสรุปเอำว่ำจำกกำรศึกษำข้อมูล 
ต่ำง ๆ ได้เห็นควำมส ำคัญของหัวข้อวิจัยเรื่องนั้น ๆ เวลำคนอ่ืนมำจะเห็นว่ำเรำได้เอำควำมคิดเห็น   
ของเรำและทฤษฏีมำด้วย”  
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  ตั้งชื่อเรื่องให้ครอบคลุมอ่านแล้วเข้าใจถึงเนื้อหา บทที่ 1 ให้น าทฤษฏี    
ของคนที่มีความรู้ความสามารถมาอ้างซัก 1-2 ท่าน แล้วส่วนท้ายก็สรุปข้อมูลจากความคิดเห็นของเรา
และทฤษฏีด้วย 
 

ครั้งที่ 6 
นำยสุรเดช  ข ำทวี  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ     
“จุดประสงค์จะแยกออก 2 ส่วน คือ  เป้ำหมำยจริง ๆ  และสิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ  ไม่งั้นจะ    

ท ำให้ขอบเขตของเรำกว้ำงเกินไป  ถ้ำเรำตั้งชื่อเรื่องดีขอบเขตเรำจะมองเห็นชัด  ว่ำเรำจะมี          
กลุ่มตัวอย่ำงหรือประชำกร  ตัวแปรก็จะมองเห็นชัด  อีกส่วนหนึ่งคือนิยำมศัพท์เฉพำะเพรำะ  มันจะ
บอกถึงขอบเขตหรือปัญหำ” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  ตั้งเป้าหมายและสิ่งที่คาดว่าจะได้รับไว้ให้ชัดเจน  ไม่ให้ขอบเขตกว้าเกินไป 
 

ครั้งที่ 7 
นำยสุรเดช  ข ำทวี  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
 “พูดถึงบทที่ 1  สถิติที่ใช้เรำต้องไปดูว่ำข้อมูลที่เรำต้องกำรอยำกจะได้  เรำควรจะใช้ค่ำสถิติ
แบบไหน  ถ้ำอยำกจะให้งำนวิจัยเรำมีควำมน่ำเชื่อถือมำกขึ้นท ำให้รู้ว่ำเรำมีควำมรู้ควำมสำมำรถจริง   
ในเรื่องนั้น ๆ  บทที่ 2  เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ผมจะเลือกส่วนที่ 1 คือเอกสำร       
จะเลือกทั้งทฤษฏี  กฎปฏิบัติหรือกำรให้นิยมต่ำง ๆ ของแต่ละคนที่น่ำเชื่อถือ  โดยสืบค้นจำกงำนวิจัย
หรืออินเตอร์เน็ต  ส่วนงำนวิจัยหรือบทควำมในต่ำงประเทศต้องดูที่เกี่ยวข้องจริง ๆ ส่วนใหญ่แล้วเรำก็
อยำกจะให้ใช้กำรอ้ำงอิงในงำนวิจัยใหม่ ๆ  แต่ในบำงครั้งก็ไม่มีใครท ำในหัวข้อที่เรำท ำอำจจะต้องอ้ำงอิง
ในงำนวิจัยหัวข้อเก่ำบ้ำงใหม่บ้ำงปนกันมำ  ส่วนงำนวิจัยต่ำงประเทศเรำเองก็ไม่มีเวลำมำนั่งแปล    
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ส่วนใหญ่ที่น ำมำคือเอำมำจำกที่เค้ำแปลมำแล้วเรำก็เอำเค้ำอ้ำงอิงมำอีกที  ส่วนบทที่ 3 ส่วนใหญ่จะ
เขียนอยู่ 2 กระบวนกำรคือกระบวนกำรงำนวิจัย” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  การใช้สถิติจะต้องใช้ค่าสถิติที่ใช้แล้วท าให้งานวิจัยเราน่าเชื่อถือ  การ
เลือกใช้ทฤษฎีในบทที่  2  ก็ควรเป็นทฤษฎีที่น่าเชื่อถือ  ด้านเอกสารจะสืบค้นจากงานวิจัยหรือ
อินเทอร์เน็ต อาจจะใช้การอ้างอิงจากงานวิจัยหัวข้อเก่าบ้างใหม่บ้าง  งานวิจัยต่างประเทศก็จะเอามา
จากที่คนอื่นแปลมาแล้วแต่ต้องน ามาอ้างอิงอีกที 
 

ครั้งที่ 8 
นำยสุรเดช  ข ำทวี  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
 “บทที่ 1  บทน ำ  หลักกำรเขียนที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำจะแบ่ง  4 วรรค  วรรคที่ 1-3 
อ้ำงอิงจำกข้อมูลที่สืบค้น  วรรคสุดท้ำยจะเป็นกำรสรุปในกำรหำข้อมูลต่ำง ๆ นิยำมศัพท์เฉพำะต้องเน้น
นิยำมศัพท์เฉพำะจริง ๆ ไม่ควรเน้นนิยำมทั่วไปเพรำะว่ำมันมีอยู่ในบทที่ 2 แล้ว บทที่ 2 เอกสำรและ
งำนที่เกี่ยวข้อง  จะแยกเรื่องตัวที่เป็นเอกสำร  และงำนวิจัยทั้งในและต่ำงประเทศ  ส่วนวรรคสุดท้ำย  
ก็ต้องเป็นกำรสรุปเหมือนกันว่ำมีควำมเก่ียวโยงกันอย่ำงไรตั้งแต่เอกสำรชุดแรก  หรืองำนวิจัยที่อ้ำงอิงก็
ควรจะสรุปเอำไว้  และต้องน ำแหล่งที่มำมำอ้ำงอิงในบรรณำนุกรมทุกเรื่องที่เรำเอำมำไม่ควรจะขำด
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ในบทที่ 3 วิธีด ำเนินกำรวิจัยถ้ำตำมปกติจะแยกเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรกคือวิธี
ด ำเนินงำนตั้งแต่กำรขออนุมัติโครงกำรจนกระทั่งเสร็จสิ้นจนถึงกำรประเมิน ผล  ส่วนที่สองคือ
วิธีด ำเนินกำรวิจัยคือตั้งแต่กำรด ำเนินกำรวิจัย เก็บข้อมูลต่ำงๆ” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  การเขียนบทที่  1 วรรคที่ 1-3  อ้างอิงจากข้อมูลที่สืบค้น  วรรคสุดท้ายจะ
เป็นการสรุปในการหาข้อมูลต่าง ๆ การเขียนนิยามศัพท์จะต้องใช้นิยามศัพท์เฉพาะจริง ๆ ไม่ใช่นิยาม
ทั่วไป  เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องก็จะแยกเอกสารและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ           
วรรคสุดท้ายก็จะสรุปว่าเอกสารแต่ละชุดมีความเกี่ยวโยงกันอย่างไร  และต้องน าแหล่งที่มามาอ้างอิงใน
บรรณานุกรม 
 

ครั้งที่ 9 
นำยสุรเดช  ข ำทวี  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
 “บทที่ 3  จะเป็นกำรเขียนรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ต้นอย่ำงชัดเจน  โดยเฉพำะกำรใช้
สถิติต่ำง ๆ ควรจะอ้ำงอิงไว้อย่ำงชัดเจน  รวมทั้งวิธีกำรสร้ำงเครื่องมือ  สร้ำงแบบสอบถำมก็ควรจะอยู่
ในบทที่ 3 ด้วย  พร้อมทั้งบอกวิธีกำรตรวจสอบเครื่องมือต่ำง ๆ ให้เครื่องมือเรำน่ำเชื่อถือมำกที่สุด   
โดยกำรส่งให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบ  ถึงกำรหำค่ำควำมเชื่อมั่นต่ำง ๆ  และต้องก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงให้
ชัดเจนว่ำสถิติไหนเหมำะสมกับกลุ่มตัวอย่ำง บทที่ 4 กำรบันทึกผล หรือผลกำรทดลอง หรือผลกำรวิจัย 
ควรจะมีกำรวิเครำะห์ข้อมูล  ไม่ควรจะวิเครำะห์ในบทที่ 5 เพรำะเป็นบทสรุปจำกผลแล้วก็วิเครำะห์เลย
เพรำะจะท ำให้ข้อมูลอยู่ในชุดเดียวกัน ในบทที่ 5”  
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เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  การเขียนบทที่  3  ควรเขียนการด าเนินงานให้ชัดเจน  รวมทั้งการ      
สร้างเครื่องมือที่ให้ดูน่าเชื่อถือมากที่สุดคือ  และควรให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่น  ใน  
บทที่  4  ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูล  ไมควรน าการวิเคราะห์ข้อมูลไปใส่ในบทที่  5  เพราะบทที่  5  จะ
เป็นการสรุปข้อมูล 
 

ครั้งที่ 10 
นำยสุรเดช  ข ำทวี  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
“บทที่ 5 สรุปผลและน ำไปใช้จะแบ่งหัวข้อสั้นๆ คือ 1. มีกำรสรุปผล   2.ประโยชน์ที่ได้รับ    

3.  ปัญหำที่เกิดจำกกำรท ำวิจัย   4. ข้อเสนอแนะ  ในกำรสรุปก็ควรสรุปตำมสมมติฐำนที่ตั้งว่ำจริง
หรือไม่ตำมจุดประสงค์หรือเปล่ำ  เพ่ือจะให้ตอบได้ว่ำกระบวนกำรท ำวิจัยที่ได้มำนั้นได้ค ำตอบตำมที่เรำ
คำดไว้หรือไม่  ส่วนประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับเรำสำมำรถเขียนเพ่ิมจำกหัวข้อประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้
จำกบทท่ี 1 ได้ เอำเฉพำะที่ได้จริงๆ” 

 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  แบ่งการสรุปเป็นหัวข้อสั้น ๆ ในการสรุปควรสรุปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า
เป็นไปตามจุดประสงค์หรือไม ่

 

กรณีที่  5  เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย 
โดย  นายอฐธน  เดชะกูล 

ครั้งที่ 1 
นำยอฐธน  เดชะกูล ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
 “กำรเขียนงำนวิจัยมันก็เหมือนกำรเขียนรำยงำนมันเป็นที่เรำอยำกจะรู้เรำถึงได้คิดค้นคว้ำ
ขึ้นมำ  ส่วนเทคนิคในกำรท ำงำนวิจัย  นักวิชำกำรเคยบอกไว้จ ำได้  ใช้มำเป็นหลักในกำรท ำงำนวิจัย   
ที่ผ่ำนมำ  เค้ำเคยบอกว่ำกำรท ำงำนวิจัยในกำรเขียนไม่ใช่เรื่องยำก  แต่ที่เรื่องที่มันใหญ่กว่ำกำรเขียนก็
คือกำรที่เรำจะมีข้อมูลในกำรเขียนนั่นคือสิ่งส ำคัญกว่ำ   ถ้ำเรำจะเขียนงำนวิจัยขึ้นมำสักชิ้นเรำต้องกำร
เขียนเกี่ยวกับอะไร  แล้วเรำจะต้องไปแสวงหำปัญหำมันคืออะไร  ปัญหำที่เรำต้องกำรจะรู้ปัญหำ      
มันคืออะไร  เรำอยำกจะรู้เก่ียวกับอะไรตรงนั้น  แล้วเรำไปหำข้อมูลก่อน”  
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  ต้องมีข้อมูลเพื่อเอามาใช้ในการเขียน ว่าจะเขียนเกี่ยวกับอะไร 
 

ครั้งที่ 2 
นำยอฐธน  เดชะกูล ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
“ในส่วนตัวจะไปหำข้อมูลก่อน  เชิงลึก  เชิงกว้ำง  ไปหำข้อมูลทั้งควำมเป็นตัวตน  ควำม

เป็นอยู่  สิ่งแวดล้อม  ทุกสิ่งทุกอย่ำงให้มันพร้อมก่อน  เผื่อเรำจะเห็นปัญหำบำงอย่ำงที่มันลึกกว่ำนั้น 
แล้วจึงน ำมำตั้งเป็นปัญหำในกำรวิจัยว่ำปัญหำนั้นมันควรจะท ำอะไร  เริ่มตรงไหน  แล้วไปใน    
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แนวทำงไหน  ถ้ำเรำมีข้อมูลมำกขนำดนั้นกำรเขียนมันจะไม่ใช่ปัญหำใหญ่  เรำก็จะเริ่มเขียนตำมวิธีกำร
เขียนงำนวิจัยทั่ว ๆ ไป  ไม่ว่ำจะเป็นบทที่ 1,2,3,4  แล้วเรำก็จะมีแหล่งข้อมูลในกำรอ้ำงอิงมำกขึ้น 
โดยเฉพำะบทที่ 1 และบทท่ี 2  ก็จะง่ำยขึ้น”  
 
เคล็ดลับความส าเร็จ คือ หาข้อมูลเชิงลึกและเชิงกว้างก่อน แล้วจึงน ามาตั้งเป็นปัญหาในการวิจัย 
 

ครั้งที่ 3 
นำยอฐธน  เดชะกูล ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
“ถ้ำเรำมีข้อมูล  ฐำนข้อมูลเยอะไม่ว่ำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเอย  หนังสือที่เกี่ยวข้องเอย  หรือว่ำ

วิถีควำมเป็นอยู่ของชำวบ้ำนที่มีอยู่วัฒนธรรมต่ำง ๆ ที่มันเกิดขึ้นแล้ว  มันก็จะท ำให้บทที่ 1 บทที่ 2 ท ำ
ได้ง่ำยขึ้นและในกำรมำใช้ในบทที่ 3  เพ่ือเรียบเรียงและเจำะลึกประเด็นลงไปอีกมันก็จะง่ำยขึ้น  ท ำให้
บทที่ 4  บทที่ 5 วิเครำะห์และสรุปมันจะเป็นไปด้วยควำมเรียบง่ำยไม่ยุ่งยำกเกินไป  วิธีกำรนี้น่ำจะ   
ท ำให้ประหยัดเรื่องงบประมำณและเวลำด้วย” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  ถ้ามีฐานข้อมูลมาก  ไม่ว่าจะงานวิจัยหรือหนังสือที่เกี่ยวข้องหรือวิถีความ
เป็นอยู่ จะท าให้การเขียนบทที่ 1,2 ง่ายขึ้น 
 

ครั้งที่ 4 
นำยอฐธน  เดชะกูล ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
 “เทคนิค 1 หำข้อมูลที่เชื่อถือได้  ต้องมีกำรวิเครำะห์  กำรเชื่อต้องดูปัจจัยที่มำมียังไง  ควำม
เชี่ยวชำญมำกน้อยแค่ไหน  เค้ำมีควำมรู้  เรำมำวิเครำะห์  โดยหำปัจจัยรอบข้ำงว่ำ  ข้อมูลนั้น         
มันเกี่ยวข้องทีเ่รำมีอยู่จริงองค์ประกอบรอบด้ำนมำวิเครำะห์” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  หาข้อมูลที่เชื่อถือได้  ผ่านการวิเคราะห์เชื่อถือได้หรือไม่ 
  

ครั้งที่ 5 
นำยอฐธน  เดชะกูล ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
 “เทคนิคกำรวิจัยก็ต้องเริ่มจำกหำข้อมูลให้แน่น  ค่อยไปหำว่ำเรำต้องกำรท ำอะไร  แล้วไปตั้ง
หัวข้อ  ว่ำหัวข้อมันไปแนวเดียวกับปัญหำที่เรำตั้งไว้หรือไม่  จุดประสงค์จะต้องดูปัญหำที่เรำตั้งไว้  แต่
สิ่งส ำคัญที่อย่ำงหนึ่งคือกำรยอมรับ  ถ้ำเรำท ำงำนวิจัยชิ้นหนึ่งขึ้นมำแล้ว  คนที่อ่ำนวิจัยเค้ำจะยอมรับ 
ในสิ่งนั้นได้หรือไม่  เช่น  ถ้ำเรำท ำเรื่องท้ำวศรีจุฬำลักษณ์ไม่มีอยู่ในสุโขทัย  แล้วคนสุโขทัยมำอ่ำน     
เค้ำจะรู้สึกอย่ำงไร สิ่งนี้เรำควรจะค ำนึงถึงด้วย  ถ้ำเรำท ำแล้วมันมีผลกับสังคมกับชุมชนอย่ำงไรบ้ำง  
มันก็เป็นอีกเรื่องที่เรำควรจะค ำนึงถึง” 
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เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  การตั้งวัตถุประสงค์กับหัวข้อต้องไปในทิศทางเดียวกัน  การท างานวิจัยควร
ท าหัวข้อที่มีผลกับชุมชนในทางท่ีคนในชุมชนยอมรับ 
 

ครั้งที่ 6 
นำยอฐธน  เดชะกูล  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
“อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของข้อมูลหลักฐำนที่จะมำอ้ำงอิง  ถ้ำเรำมีหลักฐำนเพียงพอที่จะอ้ำงอิง 

จะคัดงำนได้กับหลักฐำนเดิม ๆ ที่คนอ่ืนเคยท ำมำหรือผลของงำนวิจัยที่ผ่ำนมำ  แล้วก็เป็นผลงำนวิจัย  
ที่สรุปออกมำแล้วได้ผลสรุปใหม่  มันก็จะท ำให้งำนวิจัยของเรำมีควำมส ำคัญ  มีจุดเด่น  รวมถึงมี
ประโยชน์กับบุคคลที่ได้อ่ำนต่อไปด้วย” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ คือ  น าผลสรุปวิจัยเก่า ๆ มาหาข้อมูลหลักฐานเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ทันสมัยกว่าเดิม 
 

ครั้งที่ 7 
นำยอฐธน  เดชะกูล  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
 “เทคนิคหนึ่ง  หำแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  แล้วต้องมำวิเครำะห์ว่ำมันเชื่อถือได้มำกน้อยแค่ไหน
มันต้องดูเหตุปัจจัยในหลำย ๆ ด้ำนด้วย ควำมเป็นมำเป็นอย่ำงไร ที่มำเป็นอย่ำงไร ควำมเชี่ยวชำญใน
งำนนั้น ๆ เค้ำเชี่ยวชำญมำกน้อยแค่ไหน แล้วเค้ำมีควำมผูกพันกับสิ่งเหล่ำนี้มำกน้อยแค่ไหน แล้วเรำ
ค่อยมำวิเครำะห์อีกครั้งหนึ่ง  โดยกำรน ำปัจจัยรอบข้ำงเป็นตัวพิสูจน์อีกทีว่ำข้อมูลที่เรำได้มำมัน       
จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรำมีอยู่มำกน้อยเท่ำไหร่  แล้วน ำมำวิเครำะห์อีกทีว่ำผลนั้นจริงหรือไม่จริงอย่ำงไร  
ก็ดูจำกองค์ประกอบรอบด้ำนเรำต้องตีออกมำเป็นเปอร์เซ็นต์” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ   คือ หาแหล่งข้อมูลจากแหล่างข้อมูลที่เชื่อถือได้  
 

ครั้งที่ 8 
นำยอฐธน  เดชะกูล  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
 “ส ำหรับกำรท ำงำนวิจัยมีอีกส่วนหนึ่งที่มีควำมส ำคัญค่อนข้ำงมำกในกำรหำข้อมูลงำนวิจัย คือ 
ตัวผู้วิจัยต้องไปศึกษำหำข้อมูล  ซึ่งผู้วิจัยต้องไปฝั่งตัวแฝงตัวอยู่กับกลุ่มข้อมูล  แต่ต้องให้ระวังอย่ำงหนึ่ง
ว่ำอย่ำเอำตัวไปคลุกคลีมำกจนเกินไปจนกลำยเป็นว่ำท ำให้ข้อมูลคลำดเคลื่อนไป  เพรำะว่ำตัวเองไป
แฝงตัวอยู่และเอนเอียงไปกับข้อมูลนั้น  เพรำะเรำจะต้องตีควำมข้อมูลนั้นให้เป็นกลำงให้มำกที่สุด 
เพรำะที่เรำไปสนิทสนมกับกลุ่มข้อมูลนั้นมำกมันจะกลำยเป็นว่ำเรำไปเกิดควำมเกรงใจ ไว้ใจ  อำจจะ
เป็นควำมเชื่อใจจนมำกเกินไปจนท ำให้ข้อมูลกลำยเป็นเท็จ และกำรที่เรำไม่ไปคลุกคลีกับเค้ำเลยก็จะ
กลำยเป็นว่ำข้อมูลที่เรำจะมำกลำยเป็นเท็จอีก  ผู้ท ำวิจัยกับตัวข้อมูลจะต้องอยู่ในควำมพอดี” 
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เคล็ดลับความส าเร็จ คือ ผู้วิจัยต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับแหล่งข้อมูล  แต่ต้องไม่ท าให้ข้อมูลมีความ
คลาดเคลื่อนเพราะความสนิทสนมกับแหล่งข้อมูล 
 

ครั้งที่ 9 
นำยอฐธน  เดชะกูล  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
 “ก่อนที่จะเริ่มท ำงำนวิจัยจะต้องศึกษำข้อมูล  แต่กำรเก็บข้อมูลในส่วนของข้อมูลที่เป็นวัตถุดิบ
จะต้องเก็บข้อมูลในทั้งเชิงกว้ำงหรือเชิงลึกให้มำกที่สุด  และก็น ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ในส่วนแรกก่อน 
พอวิเครำะห์แล้วก็ดูว่ำสิ่งที่เรำจะท ำมันมีแนวโน้มไปทำงด้ำนใดก็น ำส่วนนั้นไปเป็นค ำถำมต่อว่ำเวลำเรำ
ลงไปภำคสนำมจริงแล้วเรำควรจะท ำในหัวข้อแนวไหนไปในแนวไหนหรือว่ำจะมีข้อโต้แย้งข้อ   ขัดแย้ง
ข้อมูลในส่วนไหน  แล้วก็น ำข้อมูลอันหลังที่เรำจำกภำคสนำมมำวิเครำะห์ต่อกับข้อมูลเดิมแล้วท ำกำร
สังเครำะห์ออกจำกกันว่ำในตัวเนื้อหำที่ได้เป็นอย่ำงไร  ผลสรุปเป็นอย่ำงไร  จึงน ำมำวิเครำะห์และ
สรุปผลอีกครั้งหนึ่ง  แต่จะไม่ท ำแค่ครั้งเดียว  เมื่อเรำสรุปผลแล้วเรำก็ต้องท ำซ้ ำบ่อย ๆ ในข้อมูลเดิม  
ในมุมมองเดิม  แล้วเรำก็จะได้ในแก่นของมันออกมำ  นอกจำกนั้นสิ่งที่เรำลืมไม่ได้ก็คือกำรเข้ำไปหำ
ชุมชนว่ำในชุมชนรับได้มำกน้อยแค่ไหน  มีผลกระทบต่อชุมชนหรือต่อบุคคลในชุมชนหรือไม่  เรำต้อง
เอำมำวิเครำะห์ด้วย  ถ้ำมีผลกระทบในทำงที่ดีขึ้นก็ถือว่ำงำนวิจัยเรำมีประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน  
นั้น ๆ มำก  แต่ถ้ำมีผลกระทบในทำงลบก็ต้องพึงระวังเอำไว้ว่ำท ำไปแล้วจะเกิดผลอะไรกับชุมชนบ้ำง 
แล้วชุมชนรับได้มำกน้อยแค่ไหน” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  น าผลสรุปของข้อมูลต่าง ๆ มาสรุปซ้ า ๆ ในข้อมูลชุดเดิม ในมุมมองเดิม 
เพ่ือน าแก่นแท้ของข้อมูลออกมา  และต้องระวังถ้าหากข้อมูลที่เราวิเคราะห์แล้วส่งผลกระทบในทางลบ
กับแหล่งชุมชน 
 

ครั้งที่ 10 
นำยอฐธน  เดชะกูล  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
 “กำรนิยำมศัพท์เฉพำะในงำนวิจัยมีควำมส ำคัญค่อนข้ำงมำก  เพรำะศัพท์เฉพำะถ้ำเรำท ำงำนที่
เกี่ยวกับชนพื้นเมืองหรือพ้ืนบ้ำนมันจะมีเรื่องของภำษำเข้ำมำเกี่ยวข้อง  เพรำะฉะนั้นควรจะมีกำรศึกษำ
ของเรื่องภำษำด้วย  ว่ำภำษำที่เรำน ำมำเขียนมีควำมถูกต้องหรือไม่  ส่วนตรงนี้จะท ำให้เห็นถึงควำม
ชัดเจนของงำน  ว่ำงำนที่เรำท ำออกมำว่ำท ำเพ่ือบ่งบอกอะไรก ำลังจะพูดถึงเรื่องอะไร  จะได้มีขอบเขต
ที่ชัดเจนว่ำจะไม่ออกไปนอกกรอบ  ในกำรท ำงำนวิจัยเรำต้องให้ควำมส ำคัญกับเครื่องมือที่เรำจะใช้ด้วย 
เพรำะว่ำเครื่องมือเป็นส่วนที่ส ำคัญมำก ๆ ส่วนหนึ่งที่เรำจะได้ถึงข้อมูลที่เป็นจริงข้อมูลที่ไม่คลำดเคลื่อน 
ควรจะใช้เครื่องมือที่มีควำมหลำกหลำย  จะได้มีมุมในเรื่องของข้อมูลมำกขึ้น  ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลใน
ลักษณะแบบสอบถำม  กำรเข้ำไปพูดคุย  รวมถึงเครื่องมือในกำรบันทึกภำพบันทึกเสียง  เรื่องพวกนี้จะ
ส่งผลถึงงำนวิจัยเรำ  ถ้ำเรำมีเครื่องมือเหล่ำนี้ในกำรช่วยงำนเรำมันก็จะท ำให้งำนวิจัยเรำเป็นไปได้
สมบูรณ์มำกขึ้นแล้วก็มีมุมมองที่หลำกหลำย  รวมถึงเวลำน ำมำวิเครำะห์งำนสรุปผลเรำจะได้มีแหล่ง
อ้ำงอิงที่ชัดเจน” 
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เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  ใช้นิยามศัพท์เฉพาะที่เป็นศัพท์เฉพาะจริง ๆ  เครื่องมือที่จะน าไปใช้
สอบถามอาจมีการบันทึกภาพหรือเสียงเอาไว้ด้วย  เพราะจะท าให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
และมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจน 
 
กรณีที่  6  เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย 
โดย  นายสมชาย  ยิ้มแย้ม 

ครั้งที่ 1 
นำยสมชำย  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
 “ส ำหรับเทคนิคในกำรท ำงำนวิจัย  เรำต้องดูพ้ืนฐำนของตัวเรำเป็นหลักว่ำเรำมีควำมรอบรู้
หรือไม่ในเรื่องที่เรำจะท ำวิจัยในครั้งนี้ว่ำ  เรำสำมำรถที่จะคิด วิเครำะห์สิ่งต่ำง ๆ ในเรื่องกำรวิจัย      
จะส ำเร็จได้มำกน้อยแค่ไหน  แต่สิ่งที่ประเด็นคือเรื่องที่เรำถนัดก่อนส ำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่  ในเมื่อเรำรู้
แล้วว่ำเรำสำมำรถที่จะด ำเนินโครงกำรวิจัยได้บรรลุนั้น  เรำจะตั้งหัวข้อในกำรด ำเนินกำรโครงกำร     
มำหำว่ำ  เมื่อเรำได้หัวข้อโครงกำรวิจัยแล้วก็มำดูว่ำเรำมีหลักกำรสิ่งที่เรำจะท ำในหัวข้อนี้  หลักกำรให้
มันบรรลุผลอย่ำงไรต้องตั้งประเด็นตัวนี้ให้ได้”  
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  ดูพ้ืนฐานของตัวเองว่าสามารถจะบรรลุการท าวิจัยในหัวข้อนี้ประเด็นนี้ได้
หรือไม ่ นักวิจัยรุ่นใหม่ควรท าในเรื่องที่ตนเองมีความถนัดก่อน 
 

ครั้งที่ 2 
นำยสมชำย  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
“เมื่อเรำตั้งหัวข้อได้แล้ว  เรำก็ต้องมำย้อนถำมตัวเองว่ำในระยะเวลำสิ่งแวดล้อม  กำรน ำไปใช้

ตรงกับนโยบำยหรือไม่  ตรงกับยุทธศำสตร์หรือไม่  งบประมำณเพียงพอหรือไม่  ส ำเร็จในเวลำที่เรำ
สำมำรถด ำเนินกำรวำงแผนได้หรือไม่  นี้คือสิ่งส ำคัญของในกำรเขียนเทคนิคโครงกำร” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  ดูปัจจัยรอบด้านให้เรียบร้อยว่ามีความพร้อมที่จะประสบความส าเร็จใน 
การท า 
 

ครั้งที่ 3 
นำยสมชำย  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
  “เมื่อเรำรู้ว่ำปัจจัยต่ำง ๆ นี้เรำสำมำรถท ำได้ตำมเป้ำหมำยที่เรำคิดแล้ว  พอเริ่มในกำรเติมสิ่งที่
เรำพอมีเป็นพ้ืนฐำนในสำขำที่ เรำถนัดนั้นก็เก็บข้อมูลหำเอกสำรต่ำง  ๆ  หำเอกสำรรวบรวม              
หำผู้เชี่ยวชำญที่มำเป็นที่ปรึกษำให้เรำ  องค์ประกอบเหล่ำนี้เป็นประเด็นที่จะให้เรำท ำงำนวิจัยให้บรรลุ
ตำมจุดประสงค์ท่ีเรำคำดหวัง  แล้วก็มีประโยชน์ให้กับคนอ่ำนให้มำกที่สุด  เพรำะว่ำงำนวิจัยเป็นงำนที่
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คนอ่ำนต้องได้รับประโยชน์  สำมำรถน ำไปใช้ในงำนวิจัยของเรำให้ได้มำกที่สุด  นี่คือสิ่งที่จุดประกำยให้
เกิดงำนกำรวิจัยของเรื่องที่ท ำ”  
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  คิดอยู่เสมอว่าประเด็นที่จะท าต้องมีประโยชน์กับคนอ่านให้มากที่สุด 
 

ครั้งที่ 4 
นำยสมชำย  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
“พอในลักษณะของโครงกำรหรือวิจัยที่คิดว่ำท ำได้แล้วก็เริ่มหำทีมงำน  ถ้ำลักษณะงำนที่เป็น

ทีมงำนที่จะมำช่วยว่ำแต่ละคนมีควำมสำมำรถในด้ำนไหน  เพรำะเรำต้องเข้ำใจว่ำ  ครูในสถำบัน
วิทยำลัยนำฏศิลป  มีงำนที่รับผิดชอบหลำกหลำยหน้ำที่ไม่ว่ำจะเป็นงำนสอน  งำนเอกสำร  ที่จะต้อง
ร่วมด้วยช่วยกัน  คนที่จะท ำงำนวิจัยต้องเสียสละจริง ๆ” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  หาทีมงานเฉพาะด้านและคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเสียสละเวลา 
 

ครั้งที่ 5 
นำยสมชำย  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
 “ส ำหรับกำรเขียนงำนวิจัย  ในปัจจุบันนี้ในวิทยำลัยนำฏศิลป  เทคนิคก็ถือว่ำดีด้วยหน้ำที่ของ
ครูเรำแต่ละคนไม่อยำกท ำงำนวิจัย  แต่สิ่งที่ทุกคนไม่อยำกท ำงำนวิจัย 1.ก็คือเรื่องเวลำ  แต่ถ้ำเรำได้
งำนวิจัยนั้นสิ่งที่เรำอยำกรู้มันก็จะเกิดประโยชน์ว่ำเรำสงสัยอะไร  อย่ำงเช่น  เรำท ำงำนเรื่องยำเสพติด 
10 กว่ำปี  ถ้ำเรำสงสัยว่ำกำรท ำงำนยำเสพติดของวิทยำลัยนำฏศิลป์ทั้ง 15 แห่ง  ทั้ง 3 คณะ          
ทั้งช่ำงศิลป์ด้วยว่ำเรำท ำงำนรูปแบบคล้ำยกันหรือไม่  อยำกรู้ก็เลยคิดหัวข้อ  เรื่องรูปแบบกำร
ปฏิบัติงำนยำเสพติดของสถำบัน  ซึ่งเป็นสถำนที่เรำอยู่ขณะนี้ก็ได้  แต่ละองค์กำรแต่ละภำพก็มีกำร
ท ำงำนแตกต่ำงตำมรูปแบบ  นี้คือประเด็นที่ได้รู้  สิ่งที่ท ำเมื่อปีที่ผ่ำนมำ  พอปีนี้พอเรำมีควำมคิดว่ำ   
เรำท ำแล้วสรุปได้รูปแบบแล้ว  ต่อไปเรำน่ำจะท ำว่ำ  เรำท ำบริหำรอย่ำงเดียวไม่ได้  กำรจัดกำรอย่ำง
เดียวไม่ได้  เรำมำเจำะที่ประเด็นอยู่ที่เด็กที่ว่ำ  เด็กเรื่องยำเสพติดมันเป็นปัจจัยในเรื่องพฤติกรรม      
ในเรื่องที่เรำจะต้องป้องกันยำเสพติดก็เลยคิดมำที่ตัวเด็ก  เพรำะว่ำเรำย่อมรู้ว่ำปัญหำยำเสพติดถือว่ำ
เป็นปัญหำทุกวิทยำลัย  ทุกชุมชน  ทุกสังคม  ย่อมมีปัญหำยำเสพติดซึ่งองค์กรของเรำก็จัดเป็น     
วำระแห่งชำติในกำรที่จะด ำเนินกำรเรื่องนี้ให้มันเบำที่สุด  ให้มันน้อยที่สุด  ในกำรที่จะให้เด็กลดละเลิก
ยำเสพติด  ก็เลยเป็นประเด็นที่จะต้องท ำ  เป็นปัจจัยที่จะร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหำของตัวเด็ก        
ในปี  58 อยำกจะท ำเพ่ือประโยชน์ส ำหรับทุก ๆ คน  ในกำรร่วมด้วยช่วยกันนี้ถ้ำเกิดวิจัยเชื่อว่ำวิจัย
ต่อเนื่องเพรำะว่ำเมื่อเรำท ำเบื้องต้นแล้วก็อยำกจะลงตัวเด็กแล้ว” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  วิจัยที่ท าจะต้องมีประโยชน์ 
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ครั้งที่ 6 
นำยสมชำย  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
 “สิ่งแรกที่เรำต้องคิดคือวิจัยต้องดึงดูดผู้อ่ำน  สร้ำงแรงกระบวนกำรในกำรท ำงำนของทีมงำน
หรือตัวเรำเอง  เพ่ือให้งำนนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด  มีแหล่งอ้ำงอิงที่เรำสำมำรถท ำได้ตำมเวลำที่ก ำหนด 
เวลำเรำเสนอข้อมูลอะไรก็ตำมเรำต้องค ำนึงถึงตัวเรำเองหรือทีมงำนด้วยเพรำะเรื่องบำงเรื่องเรำสำมำรถ
ท ำได้ด้วยตัวเอง  แต่เรื่องบำงเรื่องก็ต้องอำศัยผู้ที่มีควำมสำมำรถผู้เชี่ยวชำญทั้งใกล้และไกลตัวเรำ” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  วิจัยต้องดึงดูดผู้อ่าน มีแหล่งอ้างอิง และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในบางเรื่องที่
เราไม่สามารถท าได้ด้วยตัวเอง 
 

ครั้งที่ 7 
นำยสมชำย  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
“ปัญหำงำนวิจัยที่พบอยู่ในปัจจุบันกับนักวิจัยรำยใหม่  คือ  หัวข้อ ระยะเวลำ ควำมสำมำรถ 

แนวคิด  ใหม่ ๆ นั้น  ผู้วิจัยต้องมีควำมรัก  รักในกำรอ่ำน  รักในกำรสังเกตหรือสุจิปุริ   ทำงปรำชญ์   
ในกำรเสนอแนวทำงในกำรวิจัยต้องถำมว่ำครอบคลุมหรือไม่  เป็นเข็มทิศท่ีดีในกำรน ำทำงไปสู่เป้ำหมำย
ท ำวิจัยที่เสร็จสิ้นขั้นตอนที่เรำวำงหมำกไว้หรือไม่   กำรท ำงำนชุดสร้ำงสรรค์นั้นเรำจะเน้นไปในเรื่อง
โบรำณสถำน  ศิลปำชีพ  กำรบริหำรกำรจัดกำรต่ำงๆ 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  นักวิจัยต้องมีความรักในการอ่าน การสังเกต 
 

ครั้งที่ 8 
นำยสมชำย  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
“เมื่อเรำได้หัวข้อแล้ว  เรำต้องนึกถึงควำมส ำคัญของปัญหำและเหตุผลว่ำเรำจะศึกษำอะไร  

ท ำอะไร  ที่ไหน  เสร็จแล้วเรำก็ต้องมำวัตถุประสงค์ว่ำวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์อะไร  ศึกษำอะไร 
เปรียบเทียบหรือไม่  เป็นแนวทำงให้กับผู้อ่ำนวิจัยมำกน้อยแค่ไหน  แล้วตัวเรำเองมีควำมรู้ด้ำนตัวเลข 
หรือกำรวิ เครำะห์มำกน้อยแค่ไหน  เป้ำหมำยหรือขอบเขตจะใกล้ตัวหรือไกลตัวทั้งนี้ก็อยู่ ที่
ควำมสำมำรถขอบผู้วิจัย”  
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  วางกรอบดูความส าคัญของปัญหาและเหตุผลว่าจะศึกษาส่วนใดบ้าง  
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ครั้งที่ 9 
นำยสมชำย  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
“เมื่อเรำตั้งวัตถุประสงค์ไปแล้วเรำก็ต้องท ำให้ได้  ก็ต้องมำจำกบทที่ 5 ว่ำ  เรำได้ท ำตำม

จุดประสงค์หรือไม่  ผลกำรวิจัยเป็นอย่ำงไร  สิ่งเหล่ำนี้ก็จะเป็นผลกับเวลำเรำเขียนบทควำมบทคัดย่อ
เพ่ือจะน ำไปอ้ำงอิงหรือไปเผยแพร่งำนวิจัยในเรื่องต่อไปได้อีก  บทควำมก็เป็นสิ่งส ำคัญเมื่อเรำท ำงำน
วิจัยแล้วก็ต้องเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจในหัวข้อที่เรำจะเผยแพร่  ว่ำเหตุผลวิธีสรุปจะน ำไปใช้              
มีประโยชน์มำกน้อยแค่ไหน” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  ดูวัตถุประสงค์เพ่ือไปน าไปเขียนเป็นบทคัดย่อส าหรับการอ้างอิงเพ่ือ
เผยแพร่งาน 
 

ครั้งที่ 10 
นำยสมชำย  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้เทคนิค

กำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
“เนื่องจำกในกำรท ำวิจัยแต่ละเรื่อง  ผู้วิจัยอำจมีค ำเฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย  เนื่องจำกค ำที่ใช้มี

ควำมหมำยคลุมเครือหรือแปลควำมได้หลำยควำมหมำย  หรือค ำบำงค ำที่ผู้วิจัยคิดว่ำถ้ำไม่บอก      
หรืออธิบำยค ำนั้น ๆ  ก่อน   อำจจะท ำให้เกิดข้อสงสัยขึ้นต่อผู้อ่ำนงำนวิจัยได้   จึงจ ำเป็นต้องให้       
ค ำจ ำกัดควำมไว้   เพ่ือให้ผู้อ่ำนมีควำมเข้ำใจได้ตรงกับผู้วิจัย  เช่น  งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
ทักษะกำรอ่ำน   ค ำว่ำ  ทักษะกำรอ่ำน   ถ้ำไม่ท ำกำรนิยำมศัพท์เฉพำะแล้ว   ผู้อ่ำนสำมำรถคิดได้
หลำยประเด็น  เช่น  คิดว่ำเป็นทักษะกำรอ่ำนค ำที่ยำกมำก ๆ หรือ  อ่ำนบทร้อยแก้ว  หรือ อ่ำน
หนังสือพิมพ์  ทั้ง ๆ ที่ผู้วิจัยต้องกำรให้นักเรียนอ่ำนค ำที่ก ำหนดให้เท่ำนั้น  และค ำที่ให้อ่ำน  ก็เหมำะสม
กับระดับควำมสำมำรถของนักเรียนด้วย” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  นิยามศัพท์ให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายตรงกับผู้วิจัย  
 
กรณีที่  6  เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย 
โดย  นายบัณฑิต  ศรีบัว 

ครั้งที่ 1 
นำยบัณฑิต  ศรีบัว  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ    วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้

เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
 “วิจัยในควำมคิดของผม  คือ  กำรพิสูจน์ว่ำควำมเชื่อกับควำมจริงมันตัวเดียวกันหรือเปล่ำ   
ถ้ำเรำอยำกจะรู้ว่ำควำมเชื่อที่มีอยู่มันจริงหรือไม่เรำก็ใช้กำรวิจัยท ำให้รู้ว่ำควำมเชื่อเป็นของแท้หรือมี
จุดประสงค์แอบแฝงหรือไม่  ทุกวันนี้เรำวิจัยเพื่อเรำอยำกรู้โดยกำรเป็นนักวิชำกำรเพ่ือเอำทฤษฏีหนึ่งไป
พิสูจน์อีกทฤษฏีหนึ่ง  เพ่ือให้ปรำกฏว่ำปรำกฏกำรณ์นั้นมันเป็นควำมเชื่อที่แท้จริง  ทุกวันนี้เรำพยำยำม
ใช้กำรวิจัยเพ่ือพิสูจน์ว่ำสิ่งทั้งหลำยทั้งปวงที่เกิดขึ้นในบ้ำงเรำโดยหลักที่แท้จริงคืออะไร  แล้วก็มันฝำก
อะไรมันสะท้อนให้เห็นอะไร 
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เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  ท าวิจัยเพื่อพิสูจน์ว่าความเชื่อที่เป็นอยู่นั้นว่าเป็นความจริงหรือไม่ 
 

ครั้งที่ 2 
นำยบัณฑิต  ศรีบัว  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ    วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้

เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
 “งำนวิจัยต้องตอบโจทย์ปัญหำเรำ  ข้อมูลที่ได้มันมีอยู่  2  ส่วนคือ  ข้อมูลจริง  ข้อมูลเท็จ 
ข้อมูลด้ำนเดิม  และข้อมูลตกแต่ง  บทที่ 1  ต้องเป็นตัวหลักเพ่ือจะให้บทที่ 2  เอำมำอ้ำงอิง  บทที่ 3 
คือ  กระบวนกำร  บทที่  4  เพ่ือจะไปตอบโจทย์บทที่ 1 บทที่ 5  ก็จะสรุป  กำรวิจัยถ้ำจะให้ดีมันมี
ปัจจัยหลำยอย่ำงช่วยเหลือแต่ที่ส ำคัญที่สุดคือควำมแม่นย ำ กำรได้ข้อมูลที่เที่ยงตรง  งำนวิจัยทุกวันนี้
เป็นงำนวิจัยที่เหมือนกันว่ำไปพิสูจน์ควำมจริงของควำมจริงอีกทีก็เลยไม่รู้ว่ำ  ข้อมูลไหนเป็นข้อมูลเท็จ
หรือจริง  
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  ข้อมูลที่ค้นคว้ามานั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีความแม่นย า  เที่ยงตรง 
 

ครั้งที่ 3 
นำยบัณฑิต  ศรีบัว  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ    วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้

เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
“วิธีกำรที่จะไปหำได้ว่ำข้อมูลไหนเป็นจริงเป็นเท็จเรำต้องไปหำทั้งจักรวำลมำก่อน  เช่นหำมำ

จำกทั้งหมู่บ้ำนหนึ่งแล้วเรำได้ข้อมูลมำซักหน่อยหนึ่งมันจะมีเงื่อนง ำในกำรท ำวิจัย  ส่วนกำรที่เรำจะ
เลือกได้ว่ำข้อมูลไหนจริงเท็จเรำก็ต้องชั่งใจ  เรำพิสูจน์ไม่ได้  แต่กำรวิจัยที่ดีคือได้มำอย่ำงไรก็อย่ำงนั้น
แล้วก็ท ำไฟล์ไว้เป็นข้อเสนอแนะ” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ หาแหล่งข้อมูลทั้งหมดของประเด็นนั้นแล้วน ามาวิเคราะห์ส่วนที่ส าคัญและ
จ าเป็น 
 

ครั้งที่ 5 
นำยบัณฑิต  ศรีบัว  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ    วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้

เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
 “อุปสรรคของกำรวิจัยคือระยะเวลำกับควำมกดดันทำงด้ำนเวลำ  และอุปสรรคทำงด้ำนข้อมูล 
เช่นบำงทีสัมภำษณ์ไปเรื่อยๆให้ข้อมูลมำอยู่ดีๆแล้วผู้ให้สัมภำษณ์เสียชีวิต  ข้อมูลนั้นก็จะค้ำงไม่มีใครต่อ 
หรืออีกบำงอย่ำงคือให้ขอ้มูลแบบกั๊กๆเพ่ือจะเรียกร้องค่ำตอบแทน  กำรแก้ปัญหำก็คือกำรเปลี่ยนคนให้
สัมภำษณ์ใหม่เปลี่ยนแหล่งข้อมูล  อีกอย่ำงหนึ่งคืองำนวิจัยที่เรำท ำมันไม่ได้มีตลอดเป็นงำนประจ ำปี 
หรืองำนที่นำน ๆ จัดครั้ง  ส่วนมำกแต่ละครั้งกว่ำจะจัดขึ้นก็นำนเรำก็ต้องเก็บข้อมูลให้ดี ว่ำส่วนไหนที่
มันมีอยู่ หำยไป และเกิดขึ้นใหม่” 
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เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  ถ้าแหล่งข้อมูลเป็นอุปสรรคก็จะเปลี่ยนแหล่งข้อมูลใหม่  เช่นผู้ให้ข้อมูล
เสียชีวิต 

ครั้งที่ 6 
นำยบัณฑิต  ศรีบัว  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ    วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้

เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
 “อุปสรรคในกำรเข้ำพ้ืนที่ภำพสนำมก็คือแต่ละครั้งภำคสนำมจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับตำม
สภำพเศรษฐกิจ  เข้ำภำคสนำมครั้งแรกเรำมักจะได้ข้อมูลมำอย่ำงเต็มที่  พอไปเก็บข้อมูลอีกครั้งอำจจะ
มีกำรตัดทอนตำมสภำพวะสภำพกำรบริบทต่ำง ๆ  มันจะสั้นลงเรื่อย ๆ ดังนั้นข้อมูลที่ได้ในแต่ละครั้ง 
จะไม่เหมือนเหมือนกัน  ส่วนหนึ่งข้อมูลที่ได้ในเอกสำรกับภำคสนำมมันจะเพ้ียนกันตลอด  ทีมผู้วิจัยก็
จะเอำข้อมูลที่ได้มำรวม ๆ กัน  ข้อมูลมันก็เลยจะไม่ตรงกัน  วิธีกำรแก้ปัญหำไม่ได้แก้  แต่จะเขียน
ข้อมูลที่ได้ทุกอันเพรำะกำรศึกษำเรำศึกษำตำมข้อเท็จจริงที่ปรำกฏเรำไม่ได้ดัดแปลง” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  น าข้อมูลที่แท้จริงมาศึกษาถึงแม้จะได้ข้อมูลแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน 
 

ครั้งที่ 7 
นำยบัณฑิต  ศรีบัว  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ    วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้

เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
 “กำรเลือกหัวข้อ   บำงทีเรำอ่ำนวิจัยงำนคนอ่ืนแล้วเรำเล็งเห็นว่ำมันเปลี่ยนไปเรำก็สำมำรถที่
จะท ำงำนวิจัยในหัวข้อนั้นได้อีก  เพ่ือให้ปรำกฏควำมจริงใจยุคนั้นกับยุคที่ผ่ำนมำว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลง
หรือพัฒนำไปอย่ำงไร  บำงทีกำรเลือกหัวข้อบำงคนก็บอกว่ำเค้ำท ำแล้วไม่ต้องท ำซ้ ำ  มันเป็นควำมเชื่อ 
ที่ผิด  บำงทีกำรท ำซ้ ำหัวข้อเดิมถ้ำมันทิ้งช่วงมำแล้ว  มันก็สำมำรถท ำควำมจริงที่ปรำกฏในยุคนั้น      
ให้ปรำกฏขึ้นมำใหม่ได้เพรำะควำมจริงในทุก ๆ วันมันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลำ  เปลี่ยนไปตำมเหตุกำรณ์  
ไม่ทรำบเมื่อกันว่ำท ำไมเค้ำถึงเปลี่ยน แล้วเปลี่ยนไปแล้วอันดั้งเดิมมันไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้  ผมสนับสนุน
ให้มีกำรวิจัยหัวข้อเดิม  แต่ต้องทิ้งระยะเวลำไว้ซัก 4-5 ปี  ว่ำมนัเกิดอะไรขึ้น” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  น าหัวข้องานวิจัยที่ล้าสมัยแล้วมาท าใหม่ให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 

ครั้งที่ 8 
นำยบัณฑิต  ศรีบัว  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ    วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้

เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
“กำรเขียนเอกสำรที่เก่ียวข้องควรสรุปเป็นค ำพูดของตนเอง  เขียนในลักษณะของกำรวิเครำะห์

มำกกว่ำที่จะน ำเอำมำย่อ  แล้วก็เรียงล ำดับกัน  ควรเขียนให้ต่อเนื่องเกี่ยวโยงกันตลอดเนื้อหำ  ไม่เขียน
ในลักษณะกำรน ำมำเรียงต่อกันเพรำะจะท ำให้กำรอ่ำนไม่ต่อเนื่องและรำบเรียบ  กำรเขียนต้องให้
เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทฤษฎี  แนวคิด  หลักกำรและผลงำนวิจัย  ไม่ควรเขียนเรียงตำม         
ปีที่พิมพ์/วิจัย  หรือเรียงตำมชื่อผู้เขียน  แต่ควรเรียบเรียงใหม่ตำมแนวคิด  และตัวแปรที่ศึกษำ  ควร
แบ่งกลุ่มหรือประเภทเนื้อหำที่น ำมำอ้ำงอิง  จัดให้เป็นหมวดหมู่  โดยแบ่งออกเป็นประเด็นต่ำง ๆ หรือ 
แยกเป็นหัวเรื่องต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจน  ทฤษฏี  แนวคิด  หลักกำร  และงำนวิจัยที่น ำมำเขียนหรืออ้ำงอิง  



การจัดการความรู ้
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย หน้า 44 
 

ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยที่ศึกษำ  ควรมีกำรสรุปประเด็นหรือหัวเรื่องที่น ำเสนอทุกเรื่อง   
ตำมแนวคิดของผู้วิจัยเอง  เพ่ือให้ผู้อ่ำนเข้ำใจในหัวเรื่องนั้น ๆ  โดยใช้ค ำว่ำ  จำกที่กล่ำวมำแล้วนั้น  
สรุปได้ว่ำหรือจะเห็นได้ว่ำควรมีกำรอ้ำงอิงอย่ำงถูกต้อง  และชัดเจน  โดยต้องระบุที่มำของเอกสำรว่ำ   
เอกสำรชื่ออะไร  ใครเป็นผู้เขียน  พิมพ์ที่ไหน เมื่อไหร่   ตำมรูปแบบกำรอ้ำงอิง 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  เขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นค าพูดของตนเอง  มีความเกี่ยวโยงในเนื้อหา
ทั้งหมด  มีความสัมพันธ์ในทฤษฏี  แบ่งกลุ่มเนื้อหาให้ชัดเจน  มีการเขียนสรุปประเด็นทุกเรื่องที่
น าเสนอ 
 

ครั้งที่ 9 
นำยบัณฑิต  ศรีบัว  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ    วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้ 

เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
“กำรเขียนประโยชน์ที่ได้รับให้เขียนประโยชน์ที่ได้รับโดยตรงมำกที่สุด  ไปหำประโยชน์น้อย

ที่สุดจำกกำรวิจัย  เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  และสิ่งที่วิจัย  ไม่เขียนล้อเลียนวัตถุประสงค์   
แต่ควรเขียนในลักษณะว่ำ  เมื่อทรำบควำมแตกต่ำงแล้ว  จะก่อให้เกิดประโยชน์  ในแง่กำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้  หรือกำรใช้ผลอย่ำงไร  ไม่ขยำยควำมเกินควำมเป็นจริง  ต้องอยู่ในขอบข่ำยของวัตถุประสงค์ที่
ศึกษำเท่ำนั้น” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  เขียนประโยชน์ที่ได้จากมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ไม่เขียนข้อเลียนกับวัตถุประสงค์ 
 

ครั้งที่ 10 
นำยบัณฑิต  ศรีบัว  ครู  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ    วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้

เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ    
“กำรเขียนวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  ต้องให้สอดคล้อง/สัมพันธ์  กับชื่อเรื่องกำรวิจัย  ระบุ

อย่ำงชัดเจนว่ำต้องกำรศึกษำอะไร  กับใคร  ที่ไหน  ถ้ำเรื่องที่วิจัยเกี่ยวข้องกับตัวแปรหลำย ๆ ตัว  ควร
เขียนแยกเป็นข้อ ๆ ภำษำที่ใช้ต้องเข้ำใจง่ำย  และชัดเจนในตัวเอง สำมำรถเก็บข้อมูลได้  ประเด็นนี้
ส ำคัญมำก  เพรำะถ้ำเขียนแล้ว  ผู้วิจัยไม่รู้หรือไม่สำมำรถที่จะเก็บข้อมูลได้  จะท ำให้กำรวิจัยประสบ
ควำมล้มเหลวได้” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จ  คือ  เขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน  สัมพันธ์กับชื่อเรื่อง  ถ้ามีตัวแปรหลายตัวให้
แยกเป็นข้อ ๆ ภาษาท่ีใช้ต้องมีความชัดเจนในตัวเอง 
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สรุปเทคนิคการเขียนโครงการวิจัย 
 

จำกกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ควำมรู้  ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง  เพ่ือค้นหำ
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ  “เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัย”  มำปรับใช้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรสร้ำง
งำนวิจัยของวิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัยนั้น  ได้รวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดจำกครูผู้สอน
ของวิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัยที่มีประสบกำรณ์ในกำรสร้ำงงำนวิจัย  ครูผู้สอนวิจัย  คณะกรรมกำร 
ตรวจศิลปนิพนธ์  ซึ่งมีเทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยในกำรสร้ำงงำนวิจัยในแต่ละบุคคลสำมำรถ
กลั่นกรองเทคนิคดังกล่ำวได้ดังนี้ 

 
 หำประเด็นหลักเพ่ือน ำไปเขียนเป็นจุดประสงค์  ในแต่ละจุดประสงค์หำค ำตอบได้ 

อย่ำงไร  และต้องเขียนให้ถูกต้องตำมหลักกำรของวัตถุประสงค์ 
 หลังจำกเลือกหัวข้อก็มำเขียนเค้ำโครงในกำรท ำงำน  เช่น  บทที่  1  ต้องตอบให้ได้ว่ำ 

ปัญหำที่พบคืออะไร  และถ้ำไม่ได้รับกำรแก้ไขจะเป็นอย่ำงไร  ส่วนกำรเขียนวัตถุประสงค์  ต้องตอบให้
ได้ว่ำท ำเพ่ืออะไรต้องเขียนให้ตอบหัวข้องำนวิจัย  ขอบเขตกำรวิจัยต้องเขียนให้แคบที่สุด  และนิยำม
ศัพท์เฉพำะต้องชัดเจน 

 คัดเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวช้องกับเรื่องท่ีจะท ำโดยเฉพำะ 
 เขียนวัตถุประสงค์ให้แคบ สร้ำงขอบเขตในกำรวิจัยให้ชัดเจน 
 ก ำหนดขอบเขตที่เรำจะใช้อย่ำงชัดเจน  
 ตั้งปัญหำจำกที่เรำเคยประสบในประสบกำรณ์ 
 ตั้งค ำตอบของสมมติฐำนไว้ล่วงหน้ำแล้วก ำหนดขอบเขตต่ำง ๆ 
 หำข้อมูลให้รอบด้ำนและควรศึกษำถึงปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจำกสมมติฐำน  

หรือประโยชน์ที่ได้รับด้วย 
 ตั้งชื่อเรื่องให้ครอบคลุมอ่ำนแล้วเข้ำใจถึงเนื้อหำ บทที่ 1 ให้น ำทฤษฏีของคนท่ีมี 

ควำมรู้ควำมสำมำรถมำอ้ำงซัก 1-2 ท่ำน แล้วส่วนท้ำยก็สรุปข้อมูลจำกควำมคิดเห็นของเรำและ 
ทฤษฏีด้วย 

 ตั้งเป้ำหมำยและสิ่งที่คำดว่ำจะได้รับไว้ให้ชัดเจน  ไม่ให้ขอบเขตกว้ำงเกินไป 
 กำรเขียนบทที่  1 วรรคที่ 1-3  อ้ำงอิงจำกข้อมูลที่สืบค้น  วรรคสุดท้ำยจะเป็นกำร 

สรุปในกำรหำข้อมูลต่ำง ๆ กำรเขียนนิยำมศัพท์จะต้องใช้นิยำมศัพท์เฉพำะจริง ๆ ไม่ใช่นิยำมทั่วไป  
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องก็จะแยกเอกสำรและงำนวิจัยทั้งในและต่ำงประเทศ  วรรคสุดท้ำยก็จะ
สรุปว่ำเอกสำรแต่ละชุดมีควำมเกี่ยวโยงกันอย่ำงไร  และต้องน ำแหล่งที่มำมำอ้ำงอิงในบรรณำนุกรม 

 ต้องมีข้อมูลเพื่อเอำมำใช้ในกำรเขียน ว่ำจะเขียนเกี่ยวกับอะไร 
 หำข้อมูลเชิงลึกและเชิงกว้ำงก่อน แล้วจึงน ำมำตั้งเป็นปัญหำในกำรวิจัย 
 กำรตั้งวัตถุประสงค์กับหัวข้อต้องไปในทิศทำงเดียวกัน  กำรท ำงำนวิจัยควรท ำหัวข้อที่ 

มีผลกับชุมชนในทำงท่ีคนในชุมชนยอมรับ 
 ใช้นิยำมศัพท์เฉพำะที่เป็นศัพท์เฉพำะจริง ๆ  เครื่องมือที่จะน ำไปใช้สอบถำมอำจมี 
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กำรบันทึกภำพหรือเสียงเอำไว้ด้วย  เพรำะจะท ำให้งำนวิจัยมีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น  และมี        
แหล่งอ้ำงอิงที่ชัดเจน 

 ในประเด็นที่เรำสนใจจะศึกษำนั้น  เรำจะต้องรู้ว่ำเรำจะศึกษำอะไร  อยำกรู้อะไร      
มีทฤษฎีรองรับหรือไม่    

 ต้องมีทฤษฏีจำกนักวิจัยที่เชื่อถือได้มำรองรับงำนวิจัย 
 ศึกษำเอกสำรหรือเนื้อหำที่ตรงกับวิจัยที่จะท ำแล้วน ำมำเขียนเค้ำโครงของบทที่ 1 
 หำข้อมูลที่เชื่อถือได้  ผ่ำนกำรวิเครำะห์เชื่อถือได้หรือไม่ 
 กลุ่มตัวอย่ำงต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชำกรและกำรสร้ำงเครื่องมือต้องครอบคลุม 

สิ่งที่จะศึกษำ 
 เครื่องมือที่สร้ำงต้องตอบจุดประสงค์ของวิจัยและต้องผ่ำนกำรตรวจจำกผู้เชี่ยวชำญ 
 กำรสร้ำงเครื่องมือต้องดูจำกนิยำมและจุดประสงค์ 
 เมื่อสงสัยในประเด็นใดต้องหำผู้เชี่ยวชำญมำช่วยในกำรตรวจสอบ 
 ตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของเครื่องมือ 
 ต้องมีควำมเข้ำใจในเรื่องของวิจัยอย่ำงถ่องแท้ว่ำแต่ละขั้นต้องท ำอย่ำงไรบ้ำง และต้อง 

หำวิธีลดช่องว่ำงระหว่ำงผู้สัมภำษณ์และผู้ให้สัมภำษณ์ 
 เลือกกลุ่มเป้ำหมำยที่ตรงกับงำนวิจัยของเรำ 
 ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญเรื่องกำรสร้ำงเครื่องมือให้มีควำมสมบูรณ์ 
 ถำมผู้ให้สัมภำษณ์หลำย ๆ คนในหัวข้อเดียวกัน แล้วน ำหัวข้อนั้นมำสรุปภำพรวม 
 กำรใช้สถิติจะต้องใช้ค่ำสถิติที่ใช้แล้วท ำให้งำนวิจัยเรำน่ำเชื่อถือ  กำรเลือกใช้ทฤษฎีใน 

บทที่  2  ก็ควรเป็นทฤษฎีที่น่ำเชื่อถือ  ด้ำนเอกสำรจะสืบค้นจำกงำนวิจัยหรืออินเทอร์เน็ต อำจจะใช้
กำรอ้ำงอิงจำกงำนวิจัยหัวข้อเก่ำบ้ำงใหม่บ้ำง   งำนวิจัยต่ำงประเทศก็จะเอำมำจำกที่คนอ่ืน           
แปลมำแล้วแต่ต้องน ำมำอ้ำงอิงอีกที 

 กำรเขียนบทที่  3  ควรเขียนกำรด ำเนินงำนให้ชัดเจน  รวมทั้งกำรสร้ำงเครื่องมือที่ให้      
ดูน่ำเชื่อถือมำกที่สุดคือ  และควรให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบหำค่ำควำมเชื่อมมั่น  ในบทที่  4  ควรมีกำร
วิเครำะห์ข้อมูล  ไมควรน ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลไปใส่ในบทที่  5  เพรำะบทที่  5  จะเป็นกำรสรุปข้อมูล 

 ถ้ำมีฐำนข้อมูลมำก  ไม่ว่ำงจะงำนวิจัยหรือหนังสือที่เก่ียวข้องหรือวิถีควำมเป็นอยู่    
จะท ำให้กำรเขียนบทที่ 1,2 ง่ำยขึ้น 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลต้องมีผู้เชี่ยวชำญหลำยฝ่ำยๆ มำช่วยวิเครำะห์  เช่น  มีเรื่อง 
ประวัติศำสตร์เข้ำมำเกี่ยวข้อง  ก็จ ำเป็นต้องให้นักโบรำณคดีเข้ำมำช่วยวิเครำะห์ข้อมูล 

 กำรเก็บข้อมูลต้องเก็บให้เป็นระเบียบ และเก็บไว้หลำย ๆ ที่ ส่วนกำรสัมภำษณ์ต้องมี 
กำรเตรียมพร้อมอย่ำงมำกเพ่ือไม่ให้ขัดข้องระหว่ำงกำรสัมภำษณ์ 

 ไม่สร้ำงกรอบในกำรสัมภำษณ์ให้ผู้ถูกสัมภำษณ์  ควรให้มีอิสระในกำรพูดและควร 
สัมภำษณ์ผู้รู้จำกหลำย ๆ แหล่งข้อมูล 

 ผู้วิจัยต้องเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งกับแหล่งข้อมูล  แต่ต้องไม่ท ำให้ข้อมูลมีควำม 
คลำดเคลื่อนเพรำะควำมสนิทสนมกับแหล่งข้อมูล 
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 น ำผลสรุปของข้อมูลต่ำง ๆ มำสรุปซ้ ำ ๆ ในข้อมูลชุดเดิม ในมุมมองเดิม เพ่ือน ำ 
แก่นแท้ของข้อมูลออกมำ  และต้องระวังถ้ำหำกข้อมูลที่เรำวิเครำะห์แล้วส่งผลกระทบในทำงลบกับ
แหล่งชุมชน 

 ในกำรเขียนบทคัดย่อจะมี  3  ย่อหน้ำ  คือ  ย่อหน้ำ 1. ที่มำและควำมส ำคัญของ 
ปัญหำ  ย่อหน้ำที่  2.  กระบวนกำรท ำ  ย่อหน้ำที่  3.  สรุปผลที่จะน ำไปใช้ประโยชน์ 

 แบ่งกำรสรุปเป็นหัวข้อสั้น ๆ ในกำรสรุปควรสรุปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ว่ำเป็นไป 
ตำมจุดประสงค์หรือไม ่

 ดูพ้ืนฐำนของตัวเองว่ำสำมำรถจะบรรลุกำรท ำวิจัยในหัวข้อนี้ประเด็นนี้ได้หรือไม่   
นักวิจัยรุ่นใหม่ควรท ำในเรื่องที่ตนเองมีควำมถนัดก่อน 

 ดูปัจจัยรอบด้ำนให้เรียบร้อยว่ำมีควำมพร้อมที่จะประสบควำมส ำเร็จใน กำรท ำ 
 คิดอยู่เสมอว่ำประเด็นที่จะท ำต้องมีประโยชน์กับคนอ่ำนให้มำกท่ีสุด 
 หำทีมงำนเฉพำะด้ำนและคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเสียสละเวลำ 
 วิจัยที่ท ำจะต้องมีประโยชน์ 
 วิจัยต้องดึงดูดผู้อ่ำน มีแหล่งอ้ำงอิง และต้องอำศัยผู้เชี่ยวชำญในบำงเรื่องที่เรำไม่ 

สำมำรถท ำได้ด้วยตัวเอง 
 นักวิจัยต้องมีควำมรักในกำรอ่ำน กำรสังเกต 
 วำงกรอบดูควำมส ำคัญของปัญหำและเหตุผลว่ำจะศึกษำส่วนใดบ้ำง 
 ดูวัตถุประสงค์เพ่ือไปน ำไปเขียนเป็นบทคัดย่อส ำหรับกำรอ้ำงอิงเพ่ือเผยแพร่งำน 
 นิยำมศัพท์ให้ผู้อ่ำนเข้ำใจควำมหมำยตรงกับผู้วิจัย 
 ข้อมูลที่ค้นคว้ำมำนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีควำมแม่นย ำ  เที่ยงตรง 
 หำแหล่งข้อมูลทั้งหมดของประเด็นนั้นแล้วน ำมำวิเครำะห์ส่วนที่ส ำคัญและจ ำเป็น 
 ถ้ำแหล่งข้อมูลเป็นอุปสรรคก็จะเปลี่ยนแหล่งข้อมูลใหม่  เช่นผู้ให้ข้อมูลเสียชีวิต 
 น ำข้อมูลที่แท้จริงมำศึกษำถึงแม้จะได้ข้อมูลแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน 
 เขียนเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้เป็นค ำพูดของตนเอง  มีควำมเก่ียวโยงในเนื้อหำ 

ทั้งหมด  มีควำมสัมพันธ์ในทฤษฏี  แบ่งกลุ่มเนื้อหำให้ชัดเจน  มีกำรเขียนสรุปประเด็นทุกเรื่องที่
น ำเสนอ 

 เขียนประโยชน์ที่ได้  จำกมำกท่ีสุดไปหำน้อยที่สุด  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ไม่เขียน 
ล้อเลียนกับวัตถุประสงค์ 

 เขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน  สัมพันธ์กับชื่อเรื่อง  ถ้ำมีตัวแปรหลำยตัวให้แยกเป็น   
ข้อ ๆ ภำษำท่ีใช้ต้องมีควำมชัดเจนในตัวเอง 
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กิจกรรมเสนอแนะ 
 

กำรจัดกำรควำมรู้เป็นเครื่องมือเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อย 4 ประกำร  ได้แก่  บรรลุ
เป้ำหมำยของงำน  บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำคน  บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำองค์กรไปเป็นองค์กร
เรียนรู้  และบรรลุควำมเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ   
 ในกำรจัดกำรควำมรู้ เมื่อด ำเนินเสร็จสิ้นกระบวนกำรแล้ว  ควรมีกำรน ำองค์ควำมรู้มำ
ประยุกต์ใช้กับงำนให้เหมำะสม  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน  นอกจำกนั้นควรจัดโครงกำร
อบรมให้แก่บุคลำกร  เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้  ควำมช ำนำญให้แก่บุคลำกรและสำมำรถสร้ำงงำนวิจัย ได้
อย่ำงมั่นใจ  สำมำรถน ำประสบกำรณ์ในกำรสร้ำงงำนวิจัยมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จนเกิดองค์ควำมรู้ใหม่  
ให้ผู้สนใจได้น ำไปใช้ให้เกิดในอนำคตได้อีกด้วย    
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ประมวลภาพกิจกรรม 
 

 
  

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัยกล่ำวเปิดกิจกรรมกำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 
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