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การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
แนวทางการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิมพ์ครั้งที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
  
พิมพ์ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทย าลัย ได้เปิดการเรียนการ
สอนหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิตและ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต   ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  โดยเปิดหลักสูตรภาษาไทย   และหลักสูตรนานาชาติ  ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.๒๕๔๓ - ป๎จจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ มุ่งสู่
ความเป็นศู นย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ที่เน้นการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจและสังคม   ระบบการศึกษาในระดับหลักสูตร พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จึงมุ่ง เน้นการทําวิจัย เป็นสําคัญ เรียกอีกอย่างว่า  
“การเขียนวิทยานิพนธ์ ”  ในการเขียนวิทยานิพน ธ์นั้น อาจารย์ผู้ให้คําปรึกษาย่อมมี
ความสําคัญในฐานะผู้ให้ความรู้ในการเขียนงานวิจัย กระนั้น ความรู้ของอาจารย์แต่ละรูป /
คนที่เรียกว่า “ความรู้ที่ฝ๎งอยู่ในคน ” (Tacit Knowledge) นั้น ป๎จจุบันยังไม่มีเอกภาพ
เพราะขาดการจัดการที่สามารถนําไปใช้ในองค์กรได้ 
 บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการการจัดการความรู้(Knowledge Management) 
ขึ้น  เพื่อจัดระบบองค์ความรู้ของอาจารย์ผู้ให้คําปรึกษาด้านการเขียนงานวิจัยให้กับนิสิต 
อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
 
    ด้วยความปรารถนาดี 

      บัณฑิตวิทยาลัย 
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โครงการการ จัดความรู้ (Knowledge Management) นี้ สําเร็จลงได้  เพราะ
ได้รับความช่วยเหลือด้านงบประมาณจากบัณฑิตวิทยาลัย  และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ทั้งที่เป็นอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ  ในฐานะผู้ทํา
โครงการนี้ขอถือโอกาสแสดงความขอบคุณในเมตตาธรรมของอาจารย์ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้  

๑) พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร.  ๒) พระสุธีธรรมานุวัตร, ผศ.ดร.  
 ๓) พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. ๔) พระมหาดนัยพัชร์  คมฺภีรปํฺโญ, ดร.  
 ๕) พระมหาทวี มหาปํฺโญ, ดร.  ๖) พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร.   

๗) ผศ.ดร. แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม   ๘) ผศ.ดร. ประพันธ์ ศุภษร      
๙) รศ.ดร. สมิทธิพล เนตรนิมิตร    ๑๐) พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร.   
๑๑) ดร. อํานาจ บัวศิริ ๑๒) ศ.ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ     
๑๓) ดร. บุญเลิศ โอฐสู   ๑๔) ดร. วีระชาติ นิ่มอนงค์    
๑๕) ผศ.ดร. วุฒินันท์ กันทะเตียน   ๑๖) รศ.ดร. ประเวศ  อินทองปาน     
๑๗) ดร. แสวง นิลนามะ   

 และขอขอบคุณพระมหาพูนศักดิ์ วชิรวํโส (กมล ) นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชา
ปรัชญา  ที่ได้ช่วยในกระบวนการสัมภาษณ์และถอดเทปจนสําเร็จสมบูรณ์  

ในท้ายที่สุดนี้ ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management)  คร้ังนี้จะเป็นคู่มือในการเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ในการให้
คําปรึกษาการเขียนวิทยานิพนธ์  และช่วยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถพัฒนาการ
เขียนวิทยานิพนธ์จนสําเร็จลุล่วงตามความประสงค์ต่อไป 

 
        พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. 

                        ผู้รวบรวม 
      บัณฑิตวิทยาลัย 

                                         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                                          ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
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ค าน า   
กิตติกรรมประกาศ   
สารบัญ   
   
ส่วนที่  
๑ การหาหัวข้อ/โจทย์วิจัย  ๗ 
๒ การพัฒนาหัวข้อ/โจทย์วิจัย  ๒๒ 
๓ การรวบรวมข้อมูล  ๓๓ 
๔ การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนวิทยานิพนธ์  ๔๗ 
๕ การสรุปผลการวิจัย/อภิปรายผลการวิจัย  ๖๑ 
๖ การเขียนบทคัดย่อ/ Abstract  ๖๘ 
๗ ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ๗๖ 
   

ภาคผนวก  ๘๒ 
 แบบสัมภาษณ์ข้อมูล ๘๓ 
 รายนามคณาจารย์ผู้ให้สัมภาษณ์  ๘๔ 
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ส่วนที่ ๑ 
 

การหาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
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การหาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ พระศรีคัมภีรญาณ, ศ. ดร. 
 
 ประเด็นแรกในการหาหัวข้อของนิสิต คือ นิสิตต้องรู้ประเด็นที่เป็นขอบข่าย
เนื้อหาสาระที่ต นเองจะทําวิทยานิพนธ์ เช่น  นิสิตจะต้องเข้าใจว่าตนเองทํา
วิทยานิพนธ์ ในรายวิชาใดและสาขาวิชาใด จําเป็น อย่างมากที่นิสิตต้องเข้ าใจขอบเขต
ของเนื้อหาของสาขาวิชาที่ตนเรียน ว่ามีอะไรบ้าง   แล้วเราต้องเ ข้าใจความหมาย และ
องค์ประกอบของสาขาวิชานั้นๆ เช่น  งานวิทยานิพนธ์ของสาขาวิ ชาพระพุทธศาสนา
ก็มี ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน  ศาสนพิธี ศาสนธรรม ศาสนบุคคล แล้วทั้ง ๕ ข้อที่กล่าว
มามีอะไรบ้าง สิ่งนี้นิสิตต้องวิเคราะห์ให้ได้  มองให้ออก แต่นิสิตมองไม่ออก    จึงเป็น
ป๎ญหาในการตั้งหัวข้อวิทยานิพนธ์  
 ประเด็นที่สอง คือ  ๑) เราไม่รู้ขอบขา่ยเนื้อหาทางพระพุทธศาสนา ๒) เราไม่
รู้ความหมายของศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  และ ๓) ข้อมูลไม่พอ มีประสบการณ์น้อย  
อ่านหนังสือน้อย รวบรวมข้อมูลน้อย  ที่กล่าวมานี้เป็นส่วนที่เป็นป๎ญหาของนิสิต 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา   ตัวนิสิตเองต้องไป หาความรู้เดิม ที่เราเรียนมา    
สิ่งนี้คือการแก้ป๎ญหาในการหาหัวข้อ คือนําความรู้ในเรื่องของ ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน 
ศาสนพิธี ศาสนธรรม ศาสนบุคคล  มาเป็นประเด็นป๎ญหา   แล้วตั้งคํา ถามว่าสิ่งนี้คือ
อะไร สิ่งนี้เป็นอะไร  ด้วยการไปดูเนื้อหาในพระไตรปิฏกและจากตําราที่มีผู้ที่มีความรู้
ได้เขียนไว้  ถ้าเป็นเรื่อง ของศาสนาพุทธ   เราก็ไปดูสารบัญและดัชนี ท้ายเล่ม  แล้วทํา
ความเข้าใจ นํามาเขียนเป็นหัวข้อในการวิจัย เช่น เราจะวิจัยในเรื่องของกฎแห่งกรรม   
เราก็ดูสารบัญ  แล้วนําหัวข้อที่เราสนใจ ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา  แล้วก็ขัดเกลา
สํานวนและภาษาให้ได้  สิ่งนี้ละที่จะช่วย 
 วิธีที่ ๒  หากเราจะทําในเชิงปร ะยุกต์  เราก็อ่านข้อมูลตามหนังสือพิมพ์และ
หาป๎ญหาที่เกิด ขึ้นมา เช่น  ป๎ญหาเด็กติดการ พนัน ติดบอล เด็กแว้น ครอบครัว
แตกแยก การทําแท้ง เราต้องหาประเด็นเช่นนี้  พอเราได้ป๎ญหาที่เราค้นพบแล้ว  เรา
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ก็เปิดหนังสือ เพ่ือหาหลักธรรม   แล้วนํามาประยุก ต์    เราก็ต้องแก้ป๎ญหาด้ว ยวิธีนี้ 
เป็นวิธีทั่วไปที่ห ลายท่านใช้ได้ แต่อีกวิธีหนึ่งที่ทําอยู่ คือ เมื่อ ได้หัวข้อมาแล้วก็นํามา
แตกประเด็น ที่มีความหมายที่เก่ียวกันกับหัวข้อนี้ว่ามีก่ีประเด็น   แล้วจับประเด็น
สําคัญๆ มาจัดลําดับว่าประเด็นไหนควรจะอยู่ในบทที่เท่าไร หลังจากจัดประเด็นแล้ว
ก็มาเขีย นความสําคัญและความเป็นมาของป๎ญหา แล้วทําวัตถุประสงค์   แล้วก็ทํา
สารบัญ  
 
การหาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ พระสุธีธรรมานุวัตร, ผศ.ดร. 
 
 ประเด็นแรก  ในการหาหัวข้อ นั้น ให้ความสําคัญกับ ประโยชน์ที่นิสิตได้ คือ
การสอนในห้อง   ด้วยการให้ทําโครงร่างที่เก่ียวกับงานวิ จัยหรือวิทยานิพนธ์ และใน
การสอนแต่ละรายวิชาก็กระตุ้นใ ห้นิสิตได้เสนอหัวข้อโครงร่าง  ในส่วนหนึ่งก็เห็นว่า 
ในการเขียนงานมอบหมายที่ส่งอาจารย์แต่ละรายวิชา ทําไมนิสิตไม่ปรับงานที่ทําส่ง
แล้วนั้นมาเป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์เสียในระดับปริญญาโท   หรือปรับเป็นสารนิพนธ์
ในระดับปริญญาเอก จะได้ไม่เสียเวลาในการหาข้อมูล  ที่เห็นส่วนใหญ่ทํางานส่งใน
ห้องเรียนแล้วก็ไม่ได้ต่อยอดเพ่ือนํามาเป็นวิทยานิพนธ์  
 ประเด็นที่ สอง นิสิตสนใจด้านไหน  สนใจด้านการประยุ กต์หลักธรรม หรือ
สนใจเรื่องของคัมภีร์ จากการที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เราก็แนะนําให้นิสิตไ ปดู
วิทยานิพนธ์ที่เขาศึกษาในสายที่เราเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆ มาประมาณ ๑๐ เล่ม 
แล้วให้ดูในบทเสนอแนะที่เขาเสนอเป็นหัวข้อแล้ว จากนั้นนิสิตก็เลือกหัวข้อนั้นมา 
แล้วมาดูว่าหัวข้อที่เราสนใจและท่ีพอทําได้มานําเสนออาจารย์  ดังนั้นแล้วนิสิตต้องนํา
ส่วนนี้มาทําให้เป็นประโ ยชน์ โดยการเลียนแบบแล้วเกิดความรู้ คือการเรียนรู้ต่อ  
สองประเด็นนี้ช่วยได้มากเลย 
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 แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้มีการสอนในเรื่องการวิจัย  จัดอาจารย์ผู้ที่สอน
ในเรื่องการวิจัยในแต่ละสาขาให้เป็นลําดับไป หมายถึง เวลานิสิตไปปรึกษาจะได้
ปรึกษาอาจารย์ที่มีความชํานาญในแต่ล ะสาขาไป หรือจัดคลินิก การจัดคลินิกก็เป็น
การหาหัวข้อคร่าวๆ พอได้แล้วก็ไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านท่ี มีความรู้ในเรื่อง
นั้น สิ่งนี้ละที่จะช่วยแก้ป๎ญหาได้ 
 
การหาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. 
 
 ป๎ญหา หลักในการหาหัวข้อคือ ไม่รู้ ว่าจะทําเรื่องอะไร แล้วในส่วนของ
ประเด็นนี้ก็อยู่ที่ตัวนิสิตเองขาดการอ่านหนังสือ นิสิตอ่านหนังสือน้อย เช่น  เรื่องการ
อ่านงานวิจัยต่างๆ สิ่งนี้เองจึงทําให้ไม่รู้ว่าจะทํางานวิจัยอะไร แล้วไม่รู้ว่าตัวเองมี
ป๎ญหาอะไรที่ จะทํา ในส่วนของป๎ญหาใหญ่ที่สุดก็ คือ ตัวนิสิตเวลา มาปรึกษา  มาตัว
เปล่า ไม่ได้คิดเรื่องและป๎ญหามาด้วย ส่วนใหญ่มาแล้วก็เพ่ือที่จะให้อาจารย์ช่วยคิดให้ 
ช่วยหาให้ แต่ก็มีบางคนบางท่านมีเรื่องมาปรึกษา แต่ที่สุดแล้วหลักๆ เลยก็คือเกิดจาก
การอ่านหนังสือน้อย และไม่มีประสบการณ์ในการทํางานวิจัย หมายถึงการคิดในแบบ
ของการทํางานวิจัย  
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  เรียกนิสิตมาแล้วจัด Focus Group แล้วกระตุ้น 
และกําหนดตารางเวลา ว่า ในช่วงแต่ละเดือนเราจะทําอย่างไร จัดเป็นการรายงาน
ความก้าวหน้า  อีกวิธีหนึ่งคือ พยายามให้หางานวิจัยในเรื่องต่างๆ มาคุยกันใน
ห้องเรียน เช่น  งานวิจัยของต่างประเทศ หรื องานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร  การ
มอบหมายงานก็จะเป็นการบังคับให้นิสิตได้อ่านงานไปในตัว แล้วก็หาประเด็นและหา
หัวข้อให้ได้  ก็เป็นวิธีในการแก้ป๎ญหานี้ 
 
 



๑๑ 
 

--------------------------- การจัดการความรู้ (Knowledge Management)--------------------------- 

การหาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร. 
  
 การหาหัวข้อเป็นป๎ญหามาก เพราะว่านิสิตแ ต่ละคนมีความคิดท่ีแต กต่างกัน 
และส่วนที่นิสิตคิดนั้น มักจะไม่เป็นป๎ญหา หรือหัวข้อไม่ตรงกับสาขาท่ีตนเองศึกษา 
เช่น สาขาปรัชญา ก็มีป๎ญหาเรื่อง หัวข้อไม่เป็นปรัชญา และสาขาอ่ืน ๆ ก็เช่นกัน  ซึ่งก็
ต้องการให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนํา  โดยส่วนตัวแล้วก็พยายามให้นิสิตหา หัวข้อ
มา แล้วอาจารย์ที่ปรึกษาก็ให้ความเห็นว่าหัวข้อนั้นเป็นไปได้แค่ไหน แล้วบางที
อาจารย์แต่ละท่านก็มีความรู้แตกต่างกัน ดังนั้นก็ต้องยอมรับกัน 
 ประเด็นหนึ่ง คือ  ท่านใดมีความรู้ชัดเจนในเรื่องนั้นๆ ควรเป็นผู้ชี้ว่าหัวข้อนี้
ใช้ได้ ซึ่งจะต้องเป็นแบบนั้น ไม่ง้ั นจะเหมือน ว่าอาจารย์มาขัดกันเอง จนทําให้นิสิต
สับสนไม่รู้จะเขียนอย่างไรจนเวลาเลยมา ดังนั้นจําเป็นจะต้องให้อาจารย์ท่านใดท่าน
หนึ่งตัดสินเลยว่าหัวข้อนี้พอเป็นไปได้แล้ว   อาจารย์ต้องหาทางออก ร่วมกับนิสิต และ
อาจารย์แต่ละท่านก็ต้องยอมรับกัน 
 อีกประเด็นหนึ่งก็คือ  อาจารย์ต้องยอมรับว่านิสิตมีความรู้หลากหลาย แล้วมี
พ้ืนฐานต่างกันในการมาเรียน ที่นี้ในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก็ต้อ งชี้ว่าแนวหัวข้อ 
แต่ละสาขาวิชาควรจะเป็นอย่างไร ผู้เป็นอาจารย์ต้องชี้ให้เห็น แล้วให้นิสิตเขียนมา 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  ในเมื่อเราไม่สามารถทํางานในขอบเขตของหัวข้อ
นี้ได ้ เราก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนหัวข้อใหม่เพ่ือให้งานสําเร็จไปได้ด้วยดี 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

--------------------------- การจัดการความรู้ (Knowledge Management)--------------------------- 

การหาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร. 
 
 ป๎ญหาการให้การปรึกษาวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่  ประเด็นแรกคือ การคิดหา
หัวข้อโจท ย์วิจัย นิสิตหลายท่ านหลายรูป คิดหัวข้องานวิจัยโดยไม่ได้คิดถึงรายวิชา 
หรือสาขาที่ตนเองศึกษา ว่าคือสาขาวิชาอะไร  ประเด็นนี้ก็ต้องเข้าใจด้วย เพราะถ้า  
หากว่าเราไม่เข้าใจว่าสาขาที่เราศึกษานั้นคือสาขาอะไร   ก็จะทําให้เราไม่สามารถท่ีจะ
ไปหาข้อมูลมาสนับสนุนในหัวข้องานวิจัยที่เราทําได้  คือไม่ว่าจะเป็นหนังสือ บทความ 
หรือแหล่งอื่นที่เก่ียวข้อง มันก็จะมีป๎ญหาตามมา  ส่วนนี้ต้องเข้าใจกันก่อน 
 ในประเด็นที ่๒ ป๎ญหาหลักกค็ือ ความสนใจที่เราจะทํางานวิจัยในหัวข้อเรื่อง
อะไรนี้ เราจะต้องสํารวจตัวเองด้วยว่าตัวเราสนใจเรื่องนี้จริงหรือไม่  หรือมีคนเลือก
ให้เรา แล้วเราเองไม่มีทางเลือก   ถ้าเราทําในเรื่องที่คนอื่นเขาเลือกให้  มันก็จะเป็น
ป๎ญหาตามมา  
 ประเด็นที่เราต้องการจะทํานั้น มีประเด็นป๎ญหาอะไร บางท่านยังไม่รู้
ประเด็นป๎ญหาเลยว่าสําคัญอย่างไร กลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไร รวมถึงเครื่องมือที่จะ
มาเก่ียวข้อง  และแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่เรานํามาใช้มีความสอดคล้องกันหรือไม่ หรือ
ว่ามันขัดแย้งกัน ส่วนนี้ก็เป็นหลักสําคัญในการเลือกหัวข้อ และจากประสบการณ์ ที่
ผ่านมาก็เห็นว่านิสิตจํานวนมากเข้าใจในส่วนสําคัญท่ีกล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา   ถ้าเราค้นหาหัวข้อวิจัย   เราควรเริ่มต้นตั้งแต่เรา
เข้ามาศึกษาเลย   ด้วยการจับประเด็นให้ได้   ว่าแต่ละรายวิชาที่อาจารย์แต่ละท่านมา
บรรยาย   มีประเด็นใดที่เราสนใจ   นิสิตจะตั้งคําถามอย่างไรเพื่อนําไปสู่งานวิจัยของ
ตนเอง 
 
 
 



๑๓ 
 

--------------------------- การจัดการความรู้ (Knowledge Management)--------------------------- 

การหาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ พระมหาทวี มหาปญฺโญ, ผศ.ดร. 
 
 จากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับมหาบัณฑิต สาขา
ธรรมนิเทศ  ป๎ญหาในการหาหัวข้อในการทําวิทยานิพนธ์ของนิสิต  พบว่า ตัวนิสิตเอง
ไม่รู้ว่าจะหาหัวข้ออย่างไร  การเขียนวิทยานิพนธ์จึงเกิดป๎ญหา ตัวนิสิตเองขาดความรู้
ความเข้าใจในการเขียน และตัวนิสิตเองก็ไม่ค่อยได้อ่านงานวิจัยเลย เกิดการไม่รู้ว่าจะ
เขียนอย่างไร 
 
การหาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. 
 
 ป๎ญหาส่วนใหญ่เท่าที่มีประสบการณ์ก็คือว่านิสิตเรายังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ในวิชาที่ตนเรียนอย่างชัดเจน ก็ เลยไม่สามารถจะตั้งโจทย์วิจัยได้ จริง ตรงนี้ก็อาจจะมี
อาจารย์หลายท่านเวลาสอนรายวิชาได้เพ่ิมประเด็นเป็นป๎ญหาในการเอาไปทําหัวข้อ 
มีการบอก เนื่องจากเราเตรียมตัวในการสอนเยอะ   เพราะฉะนั้นเวลาไปสอน เราก็
บอกนิสิตไปด้วยว่าในเรื่องนี้สามารถจะตั้งคําถามที่นําไปพัฒนาเป็นโจทย์หรือการ
เขียนวิทยานิพนธ์ได้  ก็บอกไป   อย่างเช่น สอนวิชาอภิปรัชญาวิเคราะห์ อภิปรัชญา
วิเคราะห์นี้เราสอนเกี่ยวกับจิตนิยม วัตถุนิยม ปฏิบัตินิยม สัจจะนิยม ต่อต้านสัจจะ
นิยม เป็นต้น ก็บอกไปว่าในประเด็นเหล่านี้สามารถจะตั้งคําถามเป็นหัวข้อได้ 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา   ให้นิสิตเริ่มด้วยสิ่งที่ตนเองเข้าใจก่ อน แต่หากไม่
มีสิ่งที่เข้าใจก็อาจมาถามอาจารย์ ได้ อาจารย์ก็อาจจะหาหัวข้อให้โดยดูความสามารถ
ของนิสิตว่ามีความสามารถในด้านใด เช่น หากไม่สามารถในเรื่องของภาษาอังกฤษ   
ก็ดูในเรื่องของภาษาไทย แต่สิ่งที่จะต้องตระหนักเสมอ คือ ต้องอยู่ในความเป็น
เอกลักษณ์ของสาขาวิชาที่ตนเรียน 



๑๔ 
 

--------------------------- การจัดการความรู้ (Knowledge Management)--------------------------- 

การหาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 
 
 ขั้นตอนเริ่มต้น  อาจารย์โทรนัดนิสิต หรือนิสิตโทรนัดอาจารย์ หลังจากนั้นก็
มาเพ่ือดําเนินการในการคุยกันในเรื่องของหัวข้อวิทยานิพนธ์  
 ขั้นตอน ที่สอง  จะถามว่าเขาทํางานอะไร   แล้วให้เขาค้นหา ว่าตัวนิสิตเอง     
รู้อะไรดีที่สุด   ก็ให้เขาทําในสิ่งที่เข ารู้ แล้วให้เขาไปหาข้อมูลมาคุยกัน โดยให้นิสิต
นําเสนอเรื่องที่ตนเองสนใจแล้วนําสู่การเขียนวิทยานิพนธ์ 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา   หากนิสิตมีป๎ญหา   ให้นิสิตโทรนัดอาจารย์ที่
ปรึกษา เพ่ือนําสู่การดําเนินการแก้ป๎ญหารว่มกันระหว่างนิสิตกับอาจารย์ 
 

การหาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ ศ.ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ 
 
 ๑) นิสิตไม่ทราบจะเริ่มต้นการหาหัวข้ออย่างไร  
 ๒) นิสิตบางคนไม่สามารถหาหัวข้อได้ด้วยตัวเองแม้จะได้ข้อแนะนําจากที่
ปรึกษาแล้วก็ตาม 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา ๑) ที่ปรึกษาควรให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการหา
หัวข้อโดยดูจากความถนัด พ้ืนฐานความรู้ และความพอใจของนิสิต อาจแนะแนวทาง
โดยยกตัวอย่างหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งว่า ถ้าหัวข้อแบบนี้จะมีข้ันตอนการหาหัวข้อได้
อย่างไร  ๒) กรณีท่ีนิสิตแม้พยายามแล้วแต่ยังไม่สามารถหาหัวข้อได้ ที่ปรึกษาควร
สอบถามหาความถนัดและความต้องการของนิสิต  แล้วแนะนําแนวทางในการหา
หัวข้อให้ เช่น ยกตัวอย่างหัวข้อให้นิสิตลองไปศึกษาว่าชอบและพอทําได้หรือไม่ 
 



๑๕ 
 

--------------------------- การจัดการความรู้ (Knowledge Management)--------------------------- 

การหาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร 
 
 ในเบื้องต้น  เป็นธรรมดาว่าจะไม่ออกไปหานิสิต  แต่จะให้นิสิ ตเข้ามาหา 
อย่างเช่นบางท่านที่เข้ามา เขาไม่มีทางเลือกแล้วเขาจึงมา แต่อันนี้ก็ไม่ว่าใคร 
เพราะว่าต่างคนก็ต่างสไตล์กัน   
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา   ในเบื้องต้นเวลาให้คําแนะนํานิสิต เมื่อนิสิตถาม
ว่าจะทําวิทยานิพนธ์เรื่องใดดี ?  ผมก็จะถามกลับไปว่า คุณหรือท่านสนใจเรื่อง ใดเป็น
พิเศษ เช่น นิสิตบอกว่าสนใจเรื่องจิต การเผยแผ่ พอนิสิต บอกมาแล้ว ผมก็จะแนะนํา
และถามต่อไปอีกว่า แล้วโดยปกติสนใจอ่านหนังสือของท่านผู้ใดเป็นพิเศษ ก็คือว่า
แนะนําให้เขาไปอ่านหนังสือเก่ียวกับเรื่องที่เขาบอกว่าสนใจ บางทีก็ไม่ตรงกับเรื่องท่ี
นิสิตต้องการจะทํา อันนี้ ประเด็นหนึ่ง  มีบางท่านมีหัวข้ออยู่ ในใจแล้วมาถามว่าทํา
อย่างไร  สมมติถ้าเป็นปริญญาโท   ผมก็จะพิจารณาดูหัวข้อ ถ้าเป็นปริญญาเอกก็
จะต้องลุ่มลึกกว่าในเรื่องของหัวข้อ 
 
การหาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน 
 
 ประเด็นแรก ผู้วิจัยต้องเข้าใจ ว่าจะทําเรื่องอะไรเป็นหลัก แล้วเข้าไปหาที่
ปรึกษา แล้วเอกสารที่จะทําการวิจัยมีมากพอหรือไม่  ใช้เวลาเท่าใด และการทําใน
สาขาที่ตนเองไม่ถนัด นี้ก็เป็นป๎ญหาส่วนมากของนิสิตเอง 
 ประเด็นที่สอง  นิสิตต้องคิดหัวข้อให้ตรงในสาขาที่ตนเองเรียน จึงจะผ่านการ
อนุมัติ สิ่งนี้นิสิ ตเองเวลาคิดหัวข้อ คิดเรื่องเดียว แล้วเรื่องท่ีเราทํานั้นสามารถจบได้
หรือไม่ และเอกสารที่สนับสนุนงานของเรามีหรือไม่ 
 



๑๖ 
 

--------------------------- การจัดการความรู้ (Knowledge Management)--------------------------- 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา   
 ๑) ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา  
 ๒) อ่านวิทยานิพนธ์ของรุ่นพี่ท่ีจบไปแล้ว โดยอ่านในบทของข้อเสนอแนะใน
การทําวิจัยต่อไป จะมีหัวข้อ 
 
การหาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร 
 
 ประเด็นแรก ป๎ญหาการให้คําปรึกษาเรื่องหัวข้อในระดับบัณฑิตศึกษา คือ 
ประเด็นที่เก่ียวกับอาจารย์ที่ให้คําปรึกษาในป๎ญหานี้ จะเห็นได้ชัดคือ จํานวนบุคลากร
ไม่เพียงพอต่อการให้คําปรึกษา ประเด็นนี้ก็ เป็นป๎ญหาอย่างหนึ่ง อาจารย์ที่จะให้
คําปรึกษามีจํานวนน้อย  นิสิตมจีํานวนมาก  ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว จําน วนอาจารย์ ๑ รูป/
คน ต่อจํานวนนิสิต ๔๐ รูป/คน  ที่ค้าง  สิ่งนี้คือป๎ญหาที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 
 ประเด็นที่สอง ป๎ญหาเรื่องของนิสิตเอง คือ ตัวนิสิตไม่มีองค์ความรู้ในเรื่อง ที่
ตนเองจะศึกษาในเรื่องนั้นจริง ๆ โดยส่วนมาก ยกเว้นผู้ที่มีความรู้ในด้านที่ตนเอง
เข้าใจก็จะศึกษาในเรื่องนั้นมาดี   ส่วนมากประมาณ ๗๐%  เมื่อที่ปรึกษาถามว่า      
มีป๎ญหาอะไรถึงอยากจะทําเรื่องนี้  ตัวนิสิตก็ไม่สามารถท่ีจะตอบว่ามีป๎ญหาอะไรใน
การที่จะทําเรื่องนี้   คือ นิสิตไม่สามารถท่ีเข้าไปถึงป๎ญหา และแนวคิดของสิ่งนั้น ๆ   
เมื่อสองส่วนมารวมกันจึงเป็นประเด็นป๎ญหา คือ ๑) จํานวนอาจารย์มีน้อย และ  ๒) 
นิสิตเองไม่มีความชัดเจนในสิ่งที่ตนเองอยากจะทํา  
 ประเด็นที่สาม  ตัวนิสิตเองเวลามาคุยกับที่ปรึกษาก็จะมาคุย โดยที่ไม่มี
ข้อมูลมาด้วย  จึงทําให้ไม่สามารถสรุปป๎ญหาในเรื่องท่ีอยากจะทํา โดยเฉพาะนิสิตที่
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตัวข้อมูลที่นํามาปรึกษาจะต้องมี การนํามาโต้แย้ง และ
นํามาวิเคราะห์หรือผ่านการทําวิจัยมาแล้ว   แต่ก็ยังเป็นข้อมูลที่ไม่ชัดเจน พออาจารย์
ให้คําปรึกษาไป ตัวนิสิตก็ไม่รู้ว่าจะดํา เนินการต่อไปอย่างไร  พอไม่เข้าใจ   ก็ไม่รู้ว่าจะ
ไปหาข้อมูลได้อย่างไร จากที่ไหน 



๑๗ 
 

--------------------------- การจัดการความรู้ (Knowledge Management)--------------------------- 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา  ประเด็นแรก ทางบัณฑิตวิทยาลัยก็ได้มีการจัดทํา
คลินิกวิทยานิพนธ์เพ่ือระดมคณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิมาให้
ความรู้กับนิสิตตามรายบุคคล เพ่ือให้นิสิ ตได้บอกป๎ญหาที่ตนเองมีเพ่ือให้อาจารย์ได้
บอกแนวทางอย่างถูกต้องต่อไป นิสิตที่ยังไม่ได้หัวข้อก็มาเข้าคลินิก   แล้วก็มาคุยใน
เรื่องท่ีนิสิตอยากจะทํา 
 ประเด็นที่สอง  จัดอบรมหรือสัมมนาเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์วิทยานิพนธ์  
หรือไม่ก็จัดสัมมนาในเรื่องการเขียนบทความ ซึ่ งเวลาที่เชิญผู้ทร งคุณวุฒิมาให้ความรู้
ในเรื่อง เหล่านี้ อาจารย์ก็จะได้แนะนําวิธีการกระบวนการในการเขียน เช่น ควรตั้ง
หัวข้ออย่างไร และป๎ญหาที่เราต้องการทราบ คืออะไร 
 ประเด็นที่สาม   การจัดทําคลินิกวิทยานิพนธ์เป็นการแ ก้ป๎ญหาที่ได้ผล  ใน
การเขียนและการ หาหัวข้อวิทย านิพนธ์  ไม่ว่าจะเป็นสาขาไหน  เพราะในบรรดา
สาขาวิชาที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยก็จะมีโครงการคลินิกวิทยานิพนธ์  เพ่ือแก้ป๎ญหาเรื่อง
การเขียนงานวิทยานิพนธ์ แล้วก็นัดนิสิตให้มารายงานความก้าวหน้าเป็นลําดับแต่ละ
รายบุคคล 
 
การหาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ ผศ.ดร.วุฒนิันท์ กันทะเตียน 
 
 ประเด็นแรก ป๎ญหาหลักๆ คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เท่าท่ีได้มีส่วนในการร่วมสอบหัวข้อโครงร่าง  หรือวิพากษ์หัวข้อและเป็นคณะกรรมการ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นะครับ  ป๎ญหาที่พบหลักๆ คือ การทบทวนแนวคิดทฤษฏี
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องยังถือ ว่าอยู่ในระดับที่ต้องพัฒนา หมายถึงการศึกษาใน
ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  คือการทบทวนวรรณกรรมยังไม่เข้ มข้น เพราะว่า
การทบทวนวรรณกรรมยังไม่เพียงพอ ก็ทําให้โจท ย์การวิจัยยังมีความไม่ชัดเจน 
ทิศทางไม่ชัดเจน  หรือคําสําคัญในหัวข้อไม่สามารถบอกอะไรได้เลย  หมายถึงตัวแปร
ต้น ตัวแปรตาม   ในจุดนี้จะสังเกตจากการที่ไปสอบโครงร่างก็จะพบว่านิสิตที่สอบ



๑๘ 
 

--------------------------- การจัดการความรู้ (Knowledge Management)--------------------------- 

โครงร่างจะต้องปรับโครงร่างใหม่ คิดโดยรวมแล้วก็ประมาณ ๘๐% เลย จาก ๑๐๐% 
และใน ๒๐ % ที่ผ่านมาก็จะมีความเด่นเพราะการทบทวนวรรณกรรมชัดเจน  
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  เพราะฉะนั้นแนวทางการแก้ไขป๎ ญหา ในทัศนะ
ของอาจารย์เอง คิดว่าอย่าเพ่ิงไปตั้งหัวข้อ หมายถึงตั้งแบบลอยๆ ก่อน แต่ให้ผู้วิจัยหา
เอกสาร หารีวิวหางานที่เกี่ยวข้องมาให้เพียงพอในระดับหนึ่งที่คิดว่า สามารถเป็น
ข้อมูลในการเขียนงานวิจัยได้ แล้วจึงค่อยกําหนดหัวข้อใหม่ ในการหาหัวข้อนี้ต้ องเข้า
ห้องสมุด  เพ่ือจะไป ค้นงานวิจัยและงานต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้ องในงานที่เราจะทํา 
นิสิตจะต้องเอาจริงเอาจังกับการบททวนเอกสารและงานวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 
การหาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ ดร. วีรชาติ นิ่มอนงค์  
 
 การเลือกหัวข้อมีหลักการอยู่ ๒ อย่าง คือ เลือกหัวข้อที่ชอบ และเลือกหัวข้อ
ที่ใช่ หัวข้อที่ชอบ  หมายถึง  หัวข้อที่เป็นประเด็นป๎ญหาคาใจเรามานาน  อยากจะหา
คําตอบเรื่องนี้ถ้ามีโอกาส ส่วนหัวข้อที่ใช่ หมายถึง หัวข้อวิจัยที่เรามีความรู้พื้นฐานอยู่
แล้วบ้าง  ไม่มากก็น้อย ระหว่างหัวข้อที่ชอบกับหัวข้อที่ใช่ควรเลือกอย่างไหนก่อ น 
นักวิชาการส่วนมากเสนอให้เลือกหัวข้อที่ใช่ก่อน เพราะหัวข้อที่ใช่จะทําให้จบตาม
กําหนดเวลาและงบประมาณท่ีมีอยู่ เพราะหัวข้อที่ชอบบางครั้งอาจต้องใช้เวลาและ
งบประมาณมาก อาจไม่จบได้ แต่หากได้หัวข้อที่ใช่และท่ีชอบด้วยยิ่งดีเยี่ยม 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  หัวข้อต้องไม่ซ้ํา กับคนอื่นจะดีมาก แต่ถ้าซ้ําก็ไม่
ถือว่าเสียหาย ในทางปรัชญาถือว่าหัวข้อซ้ําได้  แต่ต้องมีประเด็นป๎ญหาที่ต่างไป เช่น
เราไม่เห็นด้วยกับคนก่อนที่เขาทําไว้ในหัวข้อเดียวกัน  นักวิจัยต้องเป็นผู้เลือกหัวข้อ
เอง อย่าพ่ึงที่ปรึกษา อย่าถามท่ีปรึกษาว่าจะทําวิจัยเรื่องอะไรดี  แต่ควรเลือกมาให้ที่



๑๙ 
 

--------------------------- การจัดการความรู้ (Knowledge Management)--------------------------- 

ปรึกษาดูสัก ๑ หรือ ๒ ข้อ  แล้วถามว่าหัวข้อไหนที่ที่ปรึกษาชอบมากที่สุด   หรือ
หัวข้อที่ที่ปรึกษาถนัดด้วยจะดีมาก 
 
การหาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ  ดร.อ านาจ บัวศิริ 
 
 จากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับมหาบัณฑิต 
ป๎ญหาในการหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ตัวนิสิตเองไม่สามารถจะระบุเนื้อหาของเรื่องที่จะ
ทําการวิจัยได้ อาจเป็นเพราะว่า ตัวนิสิตคิดเยาะ คิดกว้างเกินไปว่ามันจะต้องเป็นอย่างไร 
จนไม่สามารถจับประเด็นในการวิจัยหรือหาหัวข้อได้ สิ่งนี้เป็นประเด็นป๎ญหามาก 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  ประเด็นนี้ เราต้องกําหนดให้ชัดว่าเราต้องการทํา
เรื่องอะไร ประเด็นอะไร กําหนดว่าต้องได้อะไร เพ่ือแก้ป๎ญหาอะไร หรือเพ่ือพัฒนา
อะไร กําหนดให้ชัด และประเด็นที่เป็นหัวข้อ จะต้องมีคําสําคัญของเรื่องให้ปรากฏอยู่
ในชื่อเรื่องท่ีเราทํา อย่าตั้งหัวข้อเรื่องท่ีเป็นบทความ หรือชื่อหนังสือ อันนี้ไม่ได้ เพราะ
การทํางานวิจัยเป็นงานที่ทําเป็นประเด็นเฉพาะ ฉะนั้นชื่อจะต้องเป็นชื่อเฉพาะ  เรา
ต้องกําหนดเรื่องให้ได้ เช่น เราจะพัฒนา เราจะเปรียบเทียบ  
 
การหาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ ดร.แสวง นิลนามะ  
  
 วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ผมคิดว่าป๎ญห าหลักๆ  ในเบื้องต้นเลยก็คือ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่จะไปเป็นอาจารย์สอนระดับปริญญาโท ปริญญาเอก คือผม
ไม่เห็นด้วยกับการที่พอจบ ป.เอก แล้วสอนเลย  เพราะว่าการสอน ป.โท ป.เอก ถ้าว่า
ในเกณฑ์ของ สกอ . เขาบอกว่า ใครก็ตามที่ยังไม่มีประสบการณ์นอกเหนือจาก
วิทยานิพนธ์ที่สามารถเ ป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับ ป .โท ได้  แนะนําไม่ได้ ก็ต้อง
ไปดูว่าเขาจบจากมหา วิทยา ลัยไหน เช่น  จบจากประเทศอินเดีย แล้วไม่เคยทํา



๒๐ 
 

--------------------------- การจัดการความรู้ (Knowledge Management)--------------------------- 

วิทยานิพนธ์เลย ตรงนี้มันเป็นช่องโหว่ เรื่องประสบการณ์ให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เรื่องคุณสมบัติของการสอน เราจะต้องเข้มงวดในเบื้องต้น และต อนนี้ สกอ . ก็กําลัง
เข้ม เพรา ะอาจารย์ที่เข้ามาสอนระดับ ป .ตรี โท เอก เข้ามาเป็นอาจารย์   ต้องผ่าน
การสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ๕๐๐ คะแนน นี่คือป๎ญหาทั่วๆไป เป็นทุกหลักสูตร 
มาสู่ประเด็นป๎ญหาหลัก ๒ ประเด็นหลัก ก็คือป๎ญหาการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการ
เขียนวิทยานิพนธ์ระดับ บัณฑิตศึกษา   ขั้นตอนการหาหัวข้อและโจทย์วิจัย การหา
หัวข้อและโจทย์วิจัยนี้เริ่มต้นจากการที่เราต้องเข้าใจในธรรมชาติของการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา ธรรมชาติของการสอนระดับบัณฑิตศึกษานี้อยากให้บัณฑิตเข้าใจว่าทุก
รายวิชาสามารถแตกเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้เลย นิสิตมักเข้าใ จว่าการเรียนรายวิชา
คือเรียนให้ผ่านๆ  การหาหัวข้อค่อยไปหาในภายหลัง อันนี้เป็นป๎ญหาทุกหลักสูตร 
อย่างเช่น ศาสนาเปรียบเทียบ มันมีหลายวิชา สัมมนาศาสนาเปรียบเทียบ สัมมนา
ป๎ญหาศาสนา เปรียบเทียบความจริงสูงสุดในศาสนา เปรียบเทียบความรู้ในศาสนา 
เปรียบเทียบจริยธรรมในศาส นา  เราเรียนวิชาพวกนี้ผ่านๆ แต่พอเราจะไปหาหัวข้อ
อีกทีตอนเรียนวิจัยศาสนาเปรียบเทียบ  เพราะฉะนั้นคือ มันเหมือนเรากินอาหารทิ้งๆ
ขว้างๆ  ทั้งวัน ดังนั้น  ต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นมา  เพราะฉะนั้นคือ ๑) ลูกศิษย์ต้องสนใจ    
๒) อาจารย์ก็ต้องสนใจและสร้างแรงจูงใจให้กับลูกศิษย์ 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนการหาหัวข้อก็คือนิสิตกับอาจารย์ เริ่มต้น
จากที่นิสิตไปคิดว่าวิชาที่สอนเก่ียวกับการวิจัยจะเป็นวิชาเดียวที่ทําให้เราได้ หัวข้อวิจัย 
คือ อยากให้ปรับทัศน คติใหม่ ทุกวิชาคือวิชาที่จะนําไปสู่หัวข้อวิจัย และทุกวิชาที่
อาจารย์ทุกท่านสอนนั่นแหละนําไปสู่หัวข้อ การวิจัยได้เลย บางทีเราไม่ชอบที่อาจารย์
คนนี้สอน เราก็ไม่สนใจ แต่เราชอบอาจารย์นี้ชอบวิชานี้ ก็คิดว่า เออทําเรื่องนี้ดีกว่า 
เป็นอย่างนั้น  
 เพราะฉะนั้นการหาหัวข้อวิจัยนี้ หาในชั้นเรียน หาจากรายวิชา และหาจาก  
๑) ก็คือมันเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจั ยจริงๆ เกี่ยวข้องกับหน้าที่ อาชีพ การงา น ผู้วิจัยจะ
เอาไปใช้ประโยชน์  ๒) คือหลักสูตรเอาไปใช้ประโยชน์   ๓) มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์  
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๔) สังคมใช้ประโยชน์ คือ เป็นที่ต้องการของสังคม เป็นที่ต้องการของหลักสูตร เป็นที่
ต้องการของมหาวิทยาลัย  เป็นที่ต้องการของผู้วิจัย  แต่มีบางหัวข้อวิจัย  คือมีบาง
หลักสูตรที่เหมือนล็อคหัวข้อให้นิสิตวิจัยแล้ว  คือหลักสูตรบอกเลยว่าท่านนี้เอาเรื่องนี้
ไป  ท่านนั้นเอาเรื่องนั้นไป  คือเรื่องนี้มันควรจะเป็นแค่ไม่ก่ีหลักสูตรในประเทศไทย  
คือแนวปริวรรต แนวแปลอักษร  แนวแปลความหมายของคัมภีร์  ไม่ควรให้อาจารย์ที่
ปรึกษาเข้ามาชี้นําล็อคไว้  มิเช่นนั้นความคิดมันจะไม่เป็นของเรา หลักฐานเหตุผลจะ
ไม่เป็นของเราที่เราค้นหา เหตุผลก็ไม่เป็นของเรา ภาษาก็ไม่เป็นของเรา  มันจะเป็น
ของอาจารย์ที่ปรึกษาเนื้อหาคัมภีร์  
 ขั้นตอนการหาหัวข้อและโจทย์วิจัยนี้ โดยภาพรวมก็คือ   ทั้งอาจารย์ทั้งลูก
ศิษย์ก็ต้องช่วยกัน  โดยเริ่มต้นจากลูกศิษย์ที่เรียน แล้วปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
การหาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ ดร.บุญเลิศ โอฐสู  
 
 ประเด็นหลัก จากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับ
มหาบัณฑิต ในสาขาธรรมนิเทศ ป๎ญหาในการหาหัวข้อในการทําวิทยานิพนธ์ สิ่งที่พบ 
คือ ตัวนิสิตเองก็ไม่รู้ว่าจะหาหัวข้ออย่างไร และหาหัวข้อที่ไหน  แล้ววิธีการตั้งชื่อ
หัวข้อให้หน้าสนใจอย่างไร แล้วเนื้อหาควรจะเป็นอย่างไร แล้วแนวโน้มของ
วิทยานิพนธ์ควรจะไปในทิศทางไหน จึงส่งผลถึงข้ันตอนต่อไป 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  การแก้ป๎ญหาประเด็นหลักก็คือ ตั้งคําถามเลยว่า
ท่านมาเรียนระดับมหาบัณฑิต  ท่านมีความคิดอย่างไร   แล้วให้นิสิตค้นหาสิ่งที่ตนเอง
สนใจ แต่ส่วนมากนิสิตที่มาเรียนทุกท่านก็จะผ่านการเรียนการสอนมาแล้ว ๑ เทอม 
ซึ่งจะมีข้อมูลในการที่จ ะทํางานวิจัยอยู่แล้ว   ส่วนหนึ่งก็ผ่าน การเรียนพระไตรปิฎก
วิเคราะห์มาแล้ว อย่างสาขาวิชาธรรมนิเทศก็ได้เรียนวิชาเอก คือ วิชาพุทธวิธีแห่งการ
สื่อสาร นิสิตเอกก็จะมีความเข้าใจในเรื่องของวิชาที่ต้องเรียนอยู่แล้ว 
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ส่วนที่ ๒ 
 

การพัฒนาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
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การพัฒนาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ พระศรีคัมภีรญาณ, ศ. ดร. 
 
 การพัฒนาหัวข้อ  คือ เมื่อได้หัวข้อมาแล้วก็นํามาแตกประเด็น  แล้ว จับ
ประเด็นสําคัญ ๆ แล้วนํามาจัดลําดับว่าประเด็นไหนควรจะอยู่ในบทที่เท่าไร  แล้ว
นําไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
การพัฒนาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ พระสุธีธรรมานุวัตร,ผศ.ดร. 
 
 ป๎ญหาเรื่องการพัฒนากค็ือ พอนิสิตได้หัวข้อเรียบร้อยแล้วก็หายไปเลย ไม่มา
ปรึกษาอาจารย์ต่อ จะให้อาจารย์ที่ปรึกษาโทรตามก็เป็นเรื่องที่ยาก เพราะเรียนระดับ
นี้แล้ว ป๎ญหาอีกประเด็น คือ นิสิตไม่ค่อยจะใฝ่รู้ซักเท่าไร จบเทอมสามแล้วยังไม่ได้
หัวข้อ เลยไม่รู้จะพัฒนาอะไร 
 ป๎ญหาระดับหนึ่งก็คือ การที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยจะทํา โครงการอะไรเพื่อ
การศึกษาขึ้นมาจะต้องรอการอนุมัติก่อน แล้วการอนุมัติก็ช้า เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงเป็น
หลักสําคัญในประเด็นของป๎ญหา  ประเด็นหลักคือ หากนิสิตยังไม่สามารถหาหัวข้อได้  
การพัฒนาก็ทําไม่ได้ 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนําวิธี การเขียน และมา
หาที่ปรึกษาบ่อยๆ เพ่ือการพัฒนางานวิทยานิพนธ์ของเรา  
 ในการพัฒนาหัวข้อ ก็ต้องนําหัวข้อที่ได้มาแล้วเขียนนําไปปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาท่ีตนเองจะให้ท่านผู้นั้นเป็นและก็ชํานาญในวิชานั้น หรือสาขานั้นที่เราศึกษา  
 ที่ปรึกษาจะแนะนําในการเขียนเนื้อหาสาระมากกว่า  นิสิตเองจะต้องมีความ
ขยันอดทน ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา  
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 อีกประเด็นคือ พอขึ้นเทอมที่สาม   นิสิตต้องได้เสนอหัวข้อแล้ว และให้นิสิต
อ่านคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยได้ ทําออกมาให้ นี้ก็เป็นวิธีการ
แก้ป๎ญหาอีกแบบหนึ่ง 
 
การพัฒนาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร 
  
 ประเด็นการพัฒนาหัวข้อ คือ ถ้าตัวนิสิตได้หัวข้อแล้ว ก็เขียนเป็นโครงร่าง มา 
แล้วนํามาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วอาจารย์ก็จะได้แนะนําวิธีการเขียนตามลําดับ  
 จากที่พบเห็นมาในเ รื่องการพัฒนาหัวข้อ ประเด็นหลัก ๆ เลย  ก็เกิดมาจาก
การอ่านน้อย ประสบการณ์น้อย การเขียนงานจึงไม่สามารถจะพัฒนาการเขียนงานได้ 
หลักๆ คือ เขียนโครงร่างไม่เป็น ส่วนใหญ่นิสิตก็นําแต่หลักธรรมมานําเสนอ  คือไม่เข้า
ใจความเป็นมาและความสําคัญของป๎ญหา เขียนแต่หัวข้อธรรมโดยไม่ได้เ รียงเหตุผล
ว่า ทําไม่ถึงจะทําเรื่องนี้ คือเขียนแสดงเหตุผลไม่เป็น  
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา   ในประเด็นนี้ถ้าจะให้ดีจะต้องฝึกให้รู้จักเขียน
ตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนในรายวิชาต่างๆ เช่น  การฝึกให้นิสิตนํางานวิจัยของคนอ่ืนมา
วิจารณ์ โดยบอกว่าผู้นี้เขาเขียนความสําคัญของป๎ญหา มาอย่างไร ในส่วนนี้จะมี
ประโยชน์อย่างมากในการที่จะให้นิสิตเองได้เข้าถึงข้อมูลจริงเลย โดยให้ดูเหตุผลว่า
งานที่นํามานั้น เขาเขียนความสําคัญอย่างไร วัตถุประสงค์อย่างไร   วิธีวิจัยอย่างไร  
จึงจะเห็นผลในเชิงรูปธรรม 
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การพัฒนาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร. 
  
 ส่วนในเรื่องของการพัฒนาหัวข้อนั้น ตัวอาจารย์ที่ปรึกษาเองและตัวนิสิต
จะต้องร่วมกันในการหาทางออก แล้วมีความคิดในการเขียนงานไปในทางเดียวกัน 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  เหมือนกับเรามีชัยชนะท่ีเหนือข้อจํากัดของเราไป
ได้ เราพัฒนาทางด้านความรู้แล ะทักษะ อย ากให้นิสิตพยายา มในช่วงของการศึกษา
เพราะช่วงนี้ คือการพัฒนาตนเองให้ถึงขีดสูงสุด คือ การพัฒนาตนให้มีความก้าวหน้า
ต่อไป 
 
การพัฒนาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร. 
  
 ประเด็นแรก คือ ป๎ญหาส่วนใหญ่ในราย วิชาที่นิสิตไม่ค่อยได้ บูรณาการ
รายวิชาที่ศึกษาในห้องในภาคการศึกษา เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาในการเขียนสารนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ บทความ และบทวิจารณ์หนังสือ ดังนั้น การศึกษาในหลายๆ วิชาที่เราได้
ศึกษาในห้องก็ดี จากอาจารย์พิเศษก็ดี   เราจะต้องพยายามจับประเด็นสําคัญให้ได้ว่า 
ประเด็นสําคัญที่อาจารย์ท่านพูดนั้น เราสามารถจะต่อยอดเพ่ือให้เกิดการพัฒนาให้ถึง
การเขียนสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ บทความ หรือบทวิจารณ์หนังสือ ได้อย่างไร  ส่วนนี้
คือการละเลยในแต่ละรายวิชาที่เราศึกษา 
 ประเด็นที่สอง คือ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ป๎ญหาที่พบบ่อยก็คือ นิสิตไม่มี
ความรู้ว่าเรื่องทีต่นเองกําลังจะทํามีความเก่ียวข้องกับสาขาวิชาใดบ้าง และกับแนวคิด
ทฤษฎีอะไรบ้าง  ส่วนนี้คือป๎ญหา จึงเกิดความลําบากในการตั้งชื่อหัวข้อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ได้ ส่วนนี้คือสิ่งที่ต้องระวัง 
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 แนวทางการแก้ไขปัญหา   เริ่มจากการจัดสัมมนา การจัดอภิปราย การจัด
คลินิกวิทยานิพนธ์ การฝึกให้เขียนบทความ เพื่อให้เกิดความส อดคล้องในการทํางาน
วิจัย รว มถึงการศึกษาอย่างอิสระที่กําหนดด้วยกรอบในการทํางานวิจัย และการ
สัมภาษณ์ด้วยการเปิดโอกาสให้นิสิต ออกไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิต่ างๆ  ที่มีความรู้
ในแต่ละด้าน  ส่วนนี้จะทําให้นิสิตสามารถพัฒนาหัวข้องานวิจัยได้ดีข้ึน และมีแนวทาง
ในการเขียน  
 ประเด็นที่สอง คือการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนตัว รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาในรายวิชาต่างๆ ที่เราสามารถ
ปรึกษาได้ เพราะ ฉะนั้น กระบวนการการให้คําปรึกษาเป็นกระบวนการที่ ค่อยพัฒนา
เพ่ือให้นิสิตได้หัวข้องานวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
 
การพัฒนาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ พระมหาทวี มหาปญฺโญ, ผศ.ดร. 
  
 ขั้นตอนการพัฒนาหัวข้อ ถ้าได้หัวข้อแล้วก็จะแนะนําเข้าสู่การเขียนในเรื่อง
ของวัตถุประสงค์ และแนวทางในกา รตอบโจทย์เบื้องต้น และสิ่งที่นิสิต ลงมือเขียน 
ประเด็นหลัก คือ หากนิสิตยังไม่สามารถหาหัวข้อได้ การพัฒนาหัวข้อก็ยังทําไม่ได้ 
 
การพัฒนาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ พระมหาพรชัย สิริวโร,ดร 
 
 ขั้นตอนของการพัฒนา  ถ้าหากนิสิต ได้หัวข้อมาแล้วจะไปพัฒนาอย่างไร  
ตรงนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญ ก็มีการบอกในประสบการณ์ของผมเวลาสอน ก็อาจจะเริ่ม
จากป๎ญหาเล็กๆ  ที่เราตั้งไว้นั่นแหละ แล้วก็ไปดูว่ามันมีหนังสือมีงานวิจัยอื่นที่
เกี่ยวข้องไหม   ให้ไปอ่านมาให้ครบถ้วน ว่าเขาศึกษาไปในประเด็นใดแล้วบ้าง  เขา
ตอบประเด็นใดแล้วบ้าง แล้วก็พยายามไปรวบรวมสิ่งเหล่านี้ให้มันกระชับ แล้ วลอง
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เขียนดู ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่สาม ก็คือการรวบรวมข้อมูล สมมุติว่าข้อมูลจาก
คัมภีร์เราดูให้ได้ ก็จะพัฒนาขั้นตอนการพัฒนาก็เป็นดังนี้ และก็ไปคุยกับบุคคลที่ท่าน
มีความรู้ เช่น อาจารย์ที่ท่านเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น   ก็ไปถามดูว่า เราจะพัฒนาหัวข้อนี้
ไปในทิ ศทางไหนบ้าง มันมีขั้นตอนที่สามที่กล่าวถึงนี้ การรวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์ 
เมื่อเราได้ ประเด็นแล้ว เช่น ถ้าเราเจาะจงไปในเรื่องของอภิปรัชญา  เราก็ไปลองดูว่าใน
พระไตรปิฎกนั้นมีเรื่องใดท่ีกล่าวถึงเรื่องอภิปรัชญาไว้ชัด อย่างเช่น ทิฏฐิ ๖๒ เรื่องโลก 
หรือแม้กระทั่งเรื่องพรหมชาลสูตร  
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  เมื่อนิสิตได้หัวข้อแล้ว การพัฒนาหัวข้อให้นิสิตไป
ดูตัวอย่างของผู้ที่เขียนเสร็จแล้วเป็นตัวอย่าง แต่ต้องดูตัวอย่างที่ใช้ได้ แล้วเราจะ
เข้าใจว่าสิ่งใดที่เราควรนํามา และสิ่งใดท่ีไม่ควรนํามาอย่างนี้ ในการพัฒนาหัวข้อสิ่ง
หนึ่งที่นิสิตไม่สามารถก็คือ นิสิตไม่ค่อยอ่านหนังสื อที่เป็นมาตรฐาน เพราะฉะนั้นฐาน
ในการคิดจึงไม่เกิด 
 
การพัฒนาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 
 
 ขั้นตอนการพัฒนาหัวข้อ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการให้นิสิตเขียนวัตถุประสงค์ 
หรือตัวอาจารย์กับนิสิตช่ วยกันเขียนวัตถุประสงค์ แล้วกําหนดแนวทางในการดําเนิน
วัตถุประสงค์ เพื่อที่จะได้นําไปพัฒนาหัวข้อในการเขียนงานวิทยานิพนธ์ต่อไป 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา   ขั้นตอนการพัฒนาหัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษาให้
นิสิตมารายงานความก้าวหน้าในการเขียนงานวิทยานิพนธ์ทุกเดือน หรืออาจจะเป็น
ทุกสัปดาห์ แล้วแต่อาจารย์กับนิสิตทําการตกลงกัน แต่หากไม่มารายงานความก้าวหน้า 
หรือหายไปเลย อาจารย์ที่ปรึกษาก็โทรหานิสิตท่านนั้น 
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การพัฒนาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ รศ. ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร 
 
 เมื่อได้ชื่อเรื่องลงตัว ก็ไปที่วัตถุประสงค์อย่างที่เราทราบ ว่ามี ๓ ข้อ และ ๓ 
ข้อนี้จะไปต่อยอดเป็นสารบัญ ๓ บท และก็จะดูความสอดคล้องและต่อเนื่องของ
วัตถุประสงค์แต่ละข้อว่า วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑  มันจะส่งข้อมูลเนื้อหาไปสู่ข้อที่ ๒ และ
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ จะส่งเนื้อหาไปสู่ข้อที่ ๓ หรือไม่อย่างไร ทํานองนี้   ก็ดูความ
สอดคล้องเหมาะสมว่าจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน อย่างเวลาให้คําปรึก ษาก็จะคุย
กันทํานองนี้ สมมุติว่าได้ชื่อเรื่อง  ได้วัตถุประสงค์แล้ว ก็มาท่ีความเป็นมาของป๎ญหา 
เขาจะแนะนําว่าเมื่อได้ชื่อเรื่องวัตถุประสงค์อย่างนี้ แนะนํานิสิตเหล่านั้นให้ไปเขียน
ความเป็นมาของป๎ญหา การเขียนงา นวิจัยที่ดีมีหลักท่ีพูดกันว่า  เรื่องนั้นจะมีประเด็ น
ป๎ญหาที่น่าสนใจ เพราะถ้า ไม่มีประเด็นป๎ญหาที่น่าสนใจ คุณจะทําไปทําไมทํานองนี้  
ก็แนะนํานิสิตว่าเขียนที่มาของป๎ญหาให้มีประเด็นป๎ญหา ให้มีประเด็นของป๎ญหา 
เขียนตอบโจทย์ว่าเรื่องนั้นมันมีประเด็นป๎ญหาที่น่าสนใจอย่าง ไร ได้ประโยชน์อย่างไร 
ใครได้ประโยชน์ มีผลดีผลเสียอย่างไร 
 
การพัฒนาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน 
 
 ประเด็นป๎ญหา ในการพัฒนาหัวข้อ คือ  ตัวนิสิตไม่เข้าใจว่าจะเขียนอย่างไร 
หาข้อมูลอย่างไร เพ่ือพัฒนาหัวข้อให้ดี   
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา   ต้องเขียนโครงร่างมา โดยเริ่มเขียนป๎ญหาการ
วิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย คําจํากัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย ทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง วิธีดําเนินการวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับ  
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 การเขียนความเป็นมาเขียนเช่นไร นั้น ให้เริ่มต้นตั้งป๎ญหา แล้ วหาข้อมูล มา
รองรับ  หาข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิมาให้มากๆ  เพ่ือสนับสนุนงานของเรา 
 
การพัฒนาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร 
  
 ประเด็นแรก ในเทอมแรกก็จะมีการให้เขียนงานในรูปแบบของโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ที่มีในรายวิชานั้น  เพ่ือเป็นกา รปูพื้นในการเขียนง านวิทยานิพนธ์ หรือ 
สารนิพนธ์ต่อไป ในส่วนนี้ก็คือนโยบายของคณบดี   ในการจัดการสอนในรายวิชา นั้น 
อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละรายวิชาควรแนะนําในการทํางานในลักษณะงานวิจัย ตัวนี้จะ
เป็นวิธีการที่นิสิตได้หัวข้อ พอเทอมที่สองก็มีนโยบายว่าให้เริ่มสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์  
สิ่งสําคัญคือจะไม่ปล่อยให้เรียนจนจบคอร์ส เพราะหากจบคอร์สแล้วก็จะหายไปเลย  
 ประเด็นที่สอง   มีการพาไปสัมมนาและบอกเหล่งข้อมู ลในการพัฒนางาน
เขียนของตนเองในช่องทางต่าง ๆ และก็เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาแบ่งป๎นความรู้เพื่อให้เกิด
การพัฒนา 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  นิสิตจะต้องทํางานร่วมกั นระหว่างที่ปรึกษาและ
ตัวนิสิตเองจะต้องนํางานมาให้ที่ปรึกษาดูบ่อยๆ 
 
การพัฒนาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน 
 
 ประเด็นในการพัฒนาหัวข้อ คือนิสิตอย่าคิดเองแล้วสรุปเอง หมายถึงนิสิต
ต้องพยายามติดต่อและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ว่าจะช่ องทางใดก็ได้ สมัยนี้เรา
สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ปรึกษาอาจารย์ว่าจะต้องไปค้นงานเอกสารที่ไหนบ้าง 
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แล้วก็พัฒนาทีละลําดับ เพราะหัวข้อวิจัยคือการบอกถึงความเป็นงานวิจัยของเรา
ทั้งหมด 
 
การพัฒนาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ ดร. วีรชาติ นิ่มอนงค์ 
 
 ต้องอิงโครงสร้างของโครงร่างวิทยานิพนธ์ กล่าวคือ ต้องเริ่ม ๑) ความเป็นมา
และความสําคัญของป๎ญหา ๒) วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓) ระเบียบวิธีวิจัย         
๔) แนวคิดและทฤษฎีการวิจัย ๕) ขอบเขตการวิจัย ๖) คําจํากัดความของการวิจัย  
๗) ทบทวนงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น อย่า ลืมว่า งานวิจัยต้องเริ่มด้วย
ป๎ญหาการวิจัย ถ้างานวิจัยไม่มีป๎ญหา การวิจัย จะไม่ใช่เป็นงานวิจัย แต่เป็นเพียงการ
เขียนหนังสือเท่านั้น ถ้ามีแนวคิดและทฤษฎีด้วยยิ่งจะทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้วย 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ นิสิตจะต้องทํางานร่วมกันระหว่างที่ปรึกษา
และตวันิสิตเองจะต้องนํางานมาให้ที่ปรึกษาดูบ่อยๆ 
 
การพัฒนาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ ดร.อ านาจ บัวศิริ 
 
 ประเด็นหลัก  หากนิสิตยังไม่สามารถหาหัวข้อได้   ในการพัฒนา นิสิตก็ไม่รู้
จะไปอย่างไร เลยเดินต่อไม่ได้ หรือได้ประเด็นหัวข้อแล้ว แต่ไม่ชัดเจนในเป้าหมายใน
สิ่งที่อยากจะทํา 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนการพัฒนาหัวข้อ จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อเรา
วางกรอบแนวคิด และวิธีการอย่างชัดเจน 
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การพัฒนาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
ในความคิดเห็นของ ดร.แสวง นิลนามะ 
 
 การพัฒนาหัวข้อโจทย์วิจัยนี้ สิ่งหนึ่งที่มันเป็นป๎ญหาของ มจร . ก็คือตอนนี้
นิสิตผ่านงานน้อย และอาจารย์ก็ผ่านงานน้อย การที่นิสิตผ่านงานน้อยและไม่รอบ
ด้าน  ไม่ครอบคลุม และบางที อาจารย์ก็อ่านงานน้อย เวลาทํางานวิจัย   นิสิตไม่
สามารถอธิบายสิ่งที่ตนอยากทําให้อาจารย์เข้าใจได้ บางทีอาจารย์ก็ตีความไม่ได้   เห็น
ลูกศิษย์อยากทําก็ทําไป  พอทําไปสักพัก   นิสิตก็ไปเจองานวิจัยเก่าท่ีมีคนเคยทําไว้  
และทําไว้ดีด้วย งานเก่าท่ีเขาทําไว้ดีมันอดที่จะอ้างอิงไม่ได้ พออ้างอิงมากๆ  มันก็ลอก
เกิน ๕๐% คือในเบื้องต้นพอลูกศิษย์เสนอหัวข้อ   อาจารย์ต้องทราบว่ามีคนทําไว้แล้ว 
ต้องซักถามนิสิตว่าท่านจะทําอย่างไร ให้มันแตกต่างจากเรื่องที่ คนนั้นทําไว้ หน้าที่
หนักมากก็คืออาจารย์ที่ปรึกษา  มีคําถามว่า ทําไม สกอ . เขาจึงเข้มงวดว่าจะต้องคุม
วิทยานิพนธ์ไม่เกิน ๕ เล่มต่อหนึ่งท่าน เพราะบังคับให้อาจารย์อ่านงานลูกศิษย์ และก็
ทําวิจัย ทําวิจัยให้มากๆ มีเวลาอ่านงานนิสิตให้มากๆ  หนักๆ และขอเข้มด้วยนะครับ
ว่างานวิจั ยผ่านมาลอกมากแค่ไหน  อาจารย์ที่ปรึกษาก็โดนด้วย เพราะฉะนั้นการหา
หัวข้อก็ดี  การพัฒนาหัวข้อก็ดี อาจารย์และนิสิตต้องทํางานร่วมกันตลอด 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  มันก็เริ่มจากข้อที่หนึ่ง ดูจากความคิด เหตุผล 
ข้อมูล และภาษา อาจารย์และนิสิตก็ต้องช่วยกันพัฒนา  ถ้าเป็นของเราก็คือน่าจะเป็น
คลินิกวิทยานิพนธ์   ป๎ญหาส่วนหนึ่งก็คือนิสิตไม่ค่อยเข้าพบอาจารย์ เห็นด้วยกับ
อาจารย์บางหลักสูตร ที่เขากําหนดไว้เลยว่าเดือนหนึ่งต้องพบที่ปรึกษากี่ครั้ง แต่เรา
สายศาสนาปรัชญา   เราไปติดภาพว่าต้องให้อิสระ บางทีเราให้อิสระจนเกินไป จะไป
คิดว่าบางทีก ารที่เรามีอิสระมากมันทําอะไรได้ดี  อย่าไปคิด ต้องมีอะไรบีบคั้นบ้าง 
และพอมีอะไรมาบีบคั้น   มันทําให้เราตัดสินป๎ญหา ได้ การแก้ป๎ญหาบนสถานการณ์
บีบคั้นมีคุณค่าบางอย่าง  เหมือนเป็นประสบการณ์ชีวิตของเรา   ที่เราคิดวิทยานิพนธ์
เรื่องนี้   หัวข้อเรื่องนี้บนสถานการณ์อย่างนั้ นขึ้นมา เพราะฉะนั้นอาจารย์กับนิสิต
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จะต้องช่วยกันคือ การมีคลินิกวิทยานิพนธ์  และอาจารย์ก็ต้องมีการอบรมอาจารย์ที่
ปรึกษาด้วย เพ่ื อช่วยตรวจสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ให้ลูกศิษย์ และลูกศิษย์ก็เข้าหาที่
ปรึกษาด้วย  เดือนหนึ่งจะก่ีครั้งก็แล้วแต่  
 
การพัฒนาหัวข้อ/โจทย์วจิัย 
ในความคิดเห็นของ ดร.บุญเลิศ โอฐสู 
 
 ในประเด็นนี้ อาจารย์ควรตั้งคําถามให้นิสิตได้ข้อคิดก่อนเข้าสู่การทําโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ เช่น ทําไมต้องทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยเน้นให้เห็นความเป็น
มหาบัณฑิตต่างจากระดับบัณฑิตอย่างไร แล้วเข้าสู่ขั้นตอนการให้คําปรึกษาสําหรับ
เขียนวิทยานิพนธ์  หาหัวข้อได้จากไหน  ตั้งหัวข้อให้น่าสนใจอย่างไร  เนื้อหาควรเป็น
อย่างไร แนวโน้มของเนื้อหาในสังคมยุคใหม่   เช่น “การสื่อสารเรื่องประชาธิปไตยใน
พุทธศาสนาเถรวาท” เป็นต้น 
 ประเด็นหลัก คือ หากนิสิตยังไม่สามารถหาหัวข้อได้  ในฐานะอาจารย์ที่
ปรึกษาก็จะต้องถามถึงความถนัดหรือเนื้อหาที่เขาชอบ หากพอเป็นไปได้ก็ จะได้ นํามา
พัฒนาเป็นโครงร่ างวิทยานิพนธ์ต่อไป โดยการเขีย นความเป็นมาและความสําคัญของ
ป๎ญหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เช่น แนวคิดสําคัญในวิทยานิพนธ์ทั้งหมด  (นิยาม
ประเภท) และประเด็นที่เป็นป๎ญหาหรือน่าสนใจ 
 ประเด็นหลักท่ีต้องดําเนินต่อ ก็คือการนิยามศัพท์ เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ต้อง
จํากัดความหมายให้ได้ เพ่ือจะได้เขียนได้อย่างถูกต้อง  คําประเภทไหนบ้าง ควรมี
จํานวนกี่คํา ภาษาใช้ในการเขียนเป็นอย่างไร   เหตุผลที่ต้องจํากัดความคือเวลาเขียน
จะได้ไม่หลงทาง 
 ประเด็นหลักในการพัฒนาอีกแบบก็ คือ ควรที่จะมีท่ีปรึกษา การจะมีท่ี
ปรึกษาจะต้องตรงต่อสาขาของตนเอง แล้วมีความเข้าใจในการเขียนงานของเรามาก
แค่ไหน เพราะต้องทํางานร่วมกับเราและอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมด้วย     
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การรวบรวมข้อมูล 
ในความคิดเห็นของ พระศรีคัมภีรญาณ, ศ. ดร. 
 
 ในเรื่องของการหาข้อมูลไม่เป็นป๎ญหา เพราะเราทําเรื่องอะไรก็หาข้ อมูล
ตามนั้น ตามที่เราแตกประเด็นมาแล้ว 
 ในการศึกษารวบรวมข้อมูล ถ้าเป็นครั้งโบราณจะต้องมีกระดาษบันทึก และ
สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตัวสารบัญต้องนิ่ง และนําติดตัวอยู่ตลอด เวลา แล้วเข้าไปหา
ข้อมูล 
 
การรวบรวมข้อมูล 
ในความคิดเห็นของ พระสุธีธรรมานุวัตร,ผศ.ดร. 
 
 ป๎ญหาการ รวบรวม ข้อมูลก็คือ ตัวนิสิตเองไม่มาคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
หมายถึง เวลาที่นิสิตจะเขียนและวิเคราะห์จะต้องมาคุยกันกับที่ปรึกษาก่อน เพ่ือให้ที่
ปรึกษาแนะนําวิธีการ แต่ที่ผ่านมา  นิสิตไม่มาปรึกษาแล้วเขียนมา เลย พอมาส่งก็ต้อง
แก้ไขมาก สิ่งนี้ก็คือป๎ญหาแบบหนึ่ง 
 
การรวบรวมข้อมูล 
ในความคิดเห็นของ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. 
 
 การรวบรวมข้อมูลนั้น ขึ้นอยู่กับ ลักษณะของงานวิจัย ว่าเป็นแบบเชิงปริมาณ 
หรือคุณภาพ  ถ้าปริมาณแจกแบบสอบถามก็ มี คุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ก็มี ก็จะ
เป็นการเก็บข้อมูลสองแบบ  ส่วนใหญ่สาขาพระพุทธศาสนาไม่ค่อยมีการทําเชิง
ปริมาณ  เราเน้นให้ศึกษาคัมภีร์  ไม่เหมือนสายสังคมศาสตร์   การรวบรวมข้อมูลจาก
คัมภีร์ เช่น พระไต รปิฎก  อรรถกถา  ฎีกา  แล้วนํามาประยุ กต์ใช้ เราจะเน้นในการ
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รวบรวมข้อมูลในรูปแบบนี้มากกว่า หรือหากจะต้องมีการสัมภาษณ์ก็ ต้องเข้าไปหาผู้รู้
ในเรื่องนั้นให้ได้ โดยจับหลักให้ได้ว่าบุคคลผู้นั้นรู้ถูกต้องในเรื่องนั้นๆ รู้ลึกในเรื่องนั้น 
แต่ถ้าเป็นภาคสนามก็จะให้ทําในรูปแบบเชิงคุณภาพมากว่า  เพราะต้องการความเป็น
เอกลักษณ์ของตัวเองให้ได้ แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของตนออกมาให้ได้ 
 
การรวบรวมข้อมูล 
ในความคิดเห็นของ พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร. 
 
 เมื่อนิสิตไม่มีข้อมูลในการเขียนงาน จําเป็นอย่างยิ่งท่ีตัวนิสิตเองต้องมาหา
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคําแนะนําในการค้นหาข้อมูล ด้วยการถามว่าต้องหาข้อมูล
อย่างไร จา กหนังสืออะไร สิ่งนี้จําเป็นที่สุดที่จะต้องถามท่าน เพราะบางทีอาจารย์
อาจจะแนะนําหนังสือได้  
 
การรวบรวมข้อมูล 
ในความคิดเห็นของ พระมหาดนัยพัชร์  คมฺภีรปญฺโญ, ดร. 
 
 ประเด็นแรก นิสิตจํานวนมากเกิดความสับสน และไม่เข้าใจในการรวบรวม
ข้อมูล เช่น ข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิมีความ สําคัญต่องานของเราอย่างไร  ส่วนนี้เป็นเรื่อง
ของข้อมูลปฐมภูมิ  ดังนั้นคัมภีร์ปฐมภูมิ หรือเอกสารขั้นปฐมภูมินั้น นิสิตเองจะต้อง
ศึกษาให้กระจ่างก่อน   เพ่ือง่ายต่อการเข้ าใจในงาน   นอกจากส่วนที่กล่าวมาแล้วนี้
นิสิตจํานวนมากมีข้อมูลที่เป็นหนังสือและเอกสาร  ไฟล์อีเล็คโทรนิคก็ดีเป็นจํานวนมาก 
จึงทําให้เกิดความสับสนว่าข้อมูลเหล่านี้เกี่ยวข้องกับงานของเราหรือไม่ประการใด 
 ประเด็นที่สอง  ถ้าเราไม่มีความชัดเจนในเรื่องทิศทางหรือแนวคิด เพราะถ้า
เราไม่ชัดเจนกับข้อมูลที่เก่ียวข้องนี้จะส่งผลให้เราเองทํางานยาก 
 ประเด็นที่สาม นิสิตรวบรวมข้อมูลแล้ว แต่การบริหารจัดการกับข้อมูลไม่เป็น 
หมายถึง พอนิสิตนําข้อมูลมาแล้วก็ไม่สามารถท่ีจะรู้ได้ว่า อะไรคือความหมาย อะไร
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คือลักษณะ อะไรคือประเภท อะไรคือค วามเหมือน อะไรคือความต่าง แยก แยะไม่ได้ 
จนทําให้งานวิจัยของนิสิตเป็นจํานวนมากกลายเป็นว่านําข้อมูลที่ไม่เก่ียวข้องมาด้วย  
 แนวทางการแก้ไขปัญหา   การรวบรวมข้อมูลนั้น ต้อ งคิดก่อนว่าชื่อเรื่องท่ี
เราตั้งจะต้องใช้แนวคิดและทฤษฎีอะไรบ้าง วัตถุประสงค์เรามีอะไรบ้าง และกําหนด
ว่าเราควรจะศึกษาในขอบเขตแค่ไหน เพ่ือเป็นการง่ายในการรวบรวม 
 ประเด็นแรก ข้อมูลภาคสนาม  จากประสบการณ์ที่ไ ปสอบวิทยานิพนธ์มา 
พบว่าผู้ทําวิจัยจํานวนมากนั้น เลือกกลุ่มเป้าหมายหรือพ้ืนที่กว้างเกินไป หรือมีจํานวน
มากเกินไป ทําให้การศึกษามีป๎ญหา สิ่งนี้เป็นข้อจํากัดที่เราต้องเลือก 
 ประเด็นที่สอง การสัมภาษณ์เชิงลึก ในเชิงคุณภาพจะไม่ค่อยมีป๎ญหา แต่ใน
เชิงปริมาณจะมีป๎ญหามาก เ ช่น การไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ 
ป๎ญหาคือ ท่านไม่ค่อยมีเวลา และการเข้าพบท่านก็ไม่สะดวกนัก เนื่องจากภาระหน้าที่
ท่านมีมาก เพราะฉะนั้นการสัมภาษณ์เชิงลึกจะมีป๎ญหาในการเข้าถึงผู้เชี่ ยวชาญ
โดยเฉพาะ   ป๎ญหาอีกอย่าง คือ บางครั้งท่านมักจะให้ผู้อ่ืนส่ งข้อมูลมา เช่น เลขา  
ข้อมูลที่เราได้มาจึงมักก็ไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการ 
 ประเด็นที่ สาม  ในการทําวิจัยเชิงคุณภาพก็ดี ในเชิงปริมาณดี บางครั้งจะมี
การจัดกลุ่ม การจัดกลุ่มนี้เป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีก็คือเราฟ๎งความหลากหลาย
จากผู้ที่มีความรู้ต่างๆ  แต่บางครั้งการที่เราเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงคว ามคิดเห็นนั้น 
เราต้องการความหลากหลายทางความคิด อีกประการคือ การจัดกลุ่มนั้น บางครั้งเรา
ทําเป็นพิธี เมื่อผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ ซึ่งมีมากมาย แต่ตัวนิสิตไม่
สามารถจะจับประเด็นได้ และก็สรุปเนื้อหาไปเรียบเรียงเอง 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา   การรวบรวมข้อมูล  ทั้งข้อมูลภาคสนาม   และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น นิสิตเองจะต้องสํารว จ กลุ่มเป้าหมายกับแนวคิดต่าง ๆ ที่ตรง
กับงานท่ีเราศึกษา 
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การรวบรวมข้อมูล 
ในความคิดเห็นของ พระมหาทวี มหาปญฺโญ, ผศ.ดร. 
 
 ในส่วนของการรวบรวมข้อมูล นั้น มีข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก
หรือโฟกัสกรุ๊ป ผมก็มีประสบการณ์ตอนที่ไปเรียนเขียนวิจัยกับ  ม.มหิดลฯ ที่ภาควิชา
ประชากรศาสตร์ การรวบ รวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับพระไตรปิฎก  อรรถกถา ฎีกา 
ตอนนี้มันมีงานที่รวบรวม แล้ว  ถ้าเราไม่สามารถจะแยกแยะได้ว่าพระไตรปิฎกเล่ม
ไหนพูดถึงเรื่องอะไร ให้เราไปดูงานที่รวบรวมไว้แล้ว เช่น พระไตรปิฎกฉบับประชาชน
ก่อนก็ได้ และงานของอาจารย์บรรจบ บรรณรุจิ ท่านทําเรื่องการจัดคําสอนของ
พระพุทธเจ้าเป็นหมวดหมู่พระไตรปิฎกนิกายและวรรค   มันก็จะเป็นเครื่องมือในการ
ที่จะทําให้เรารู้เลยว่าพระไตรปิฎกแต่ละสูตร   เรื่องที่เราสนใจอยู่ตรงไหน เมื่อเรา
ทราบแล้วก็จะไปศึกษาเรื่องนั้นได้โดยตรง แต่ส่วนหนึ่งที่จะต้องทําความเข้าใจเวลา
เข้าไปหาข้อมูลจากคัมภีร์ต่างๆ เราจะต้องมีคําถามอยู่ในใจแล้ว เวลาไปแล้วเรา จึงจะ
เห็นคําตอบ 
 
การรวบรวมข้อมูล 
ในความคิดเห็นของ พระมหาพรชัย สิริวโร,ดร. 
  
 ให้นิสิตดูว่าแต่ละเล่มกล่าวถึงเรื่องอะไร เพราะหนังสือทุกเล่มไม่ได้กล่าวใน
เรื่องเดียวกัน อยากจะให้ทําความเข้าใจให้ชัดเจนว่าในพระไตรปิฏกมีเนื้อหามากมาย
แต่เราต้องเข้าใจตามหมวดหมู่ของพระไตรปิฏก 
 ข้อมูลภาคสนามนี้เป็นเรื่องสําคัญ เพราะฉะนั้นเราจะลงภาคสนามได้เราต้อ ง
รู้ว่าเรากําลังหาอะไร ถ้าเราจะไปสัมภาษณ์ เราจะไปแจกแบบสอบถาม ไปสัมภาษณ์
เชิงลึก โจทย์เราจะต้องชัด  เราต้องการคําถามพวกนี้เพ่ือไปตอบโจทย์อะไร เช่น ตอน
นั้นที่ลงไปด่านมะขามเตี้ยไปทําโฟกัสกรุ๊ปในเรื่องของไท ยทรงดํา ก็ได้เข้าไปในชุมชน
ไปถิ่นของไททรงดําเลย ก็ได้ไปคุยกั บปราชญ์ที่มีความรู้ของไททรงดํา และคําถามที่
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เราจะไปถามต้องพร้อมแล้ว คําถามเหล่านี้จะต้องโยงไปสู่วัตถุประสงค์ที่เราต้องการ
ศึกษา การสัมภาษณ์ก็เช่นกัน   ตรงนี้ต้องมีความพร้อม ต้องฝึกแล ะไปปรึกษาจากผู้รู้
ถึงข้ันตอนทีห่นึ่ง สอง สาม ตามลําดับ 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา ในส่วนข้อมูลภาคสนาม นิสิตจะต้องเรียนรู้จากผู้ที่
มีความสามารถก่อน เข้าหาอาจารย์ที่ปรึกษาให้ได้ หรือเข้าหาผู้เชี่ยวชาญให้ได้  
 การสัมภาษณ์เชิงลึกก็เหมือนกัน นิสิตต้องตั้งคําถามก่อน แล้วเรียนรู้ในการ
ปรับกระบวนทัศให้ได้ บางสิ่งที่นิสิตต้องเข้าใจและอดทนมากๆ ในการเข้ าไป
สัมภาษณ์  การโฟกัสกรุ๊ป คือนิสิตจะต้องเข้าใจในการตั้งคําถาม 
 
การรวบรวมข้อมูล 
ในความคิดเห็นของ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 
 
 หลังจากท่ีเรากําหนดแนวทางในการเขียน ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้แล้วนั้ น   
ก็คือการหาข้อมูลมาเขียนงาน  การหาข้อมูลส่วนมากจะเป็นการหาจากจา กคัมภีร์ 
เช่น พระไตรปิ ฎก อรรถกถา ฎีกา และหนังสือต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลทางวิชาการ เพื่อ
นํามาเขียนในงานของเรา 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  การหาข้อมูล เป็นป๎ญหาต่อนิสิตมาก   เพราะไม่รู้
ว่า จะไปหาข้อมูลที่ไหน ในฐานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก็บอกใ ห้ไปหาข้อมูลใน
พระไตรปิฎก เล่มนี้ ๆ  ในสาขาพุทธศาสนา ไม่ค่อย ใช้ข้อมูลภาคสนาม ในการเขียน
วิทยานิพนธ์  ส่วนมากการเขียนงานวิทยานิพนธ์ที่เป็นการลงภาคสนาม จะเป็นงาน
ทางสังคมศาสตร์มากกว่า   
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การรวบรวมข้อมูล 
ในความคิดเห็นของ ศ.ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ 
 
 ๑) นิสิตไม่ทราบวิธีการเก็บข้อมูล  
 ๒) นิสิตไม่มีหรือไม่รู้แหล่งข้อมูล  
 ๓) นิสิตไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเพราะไม่รู้ภาษาท่ีบันทึกข้อมูลนั้น 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  
 ๑) ที่ปรึกษาควรแนะนําแนวทางการเก็บข้อมูล เช่น การหาข้อมูลจากการดู
สารบัญ บทคัดย่อ และดรรชนีท้ายหนังสือ การใช้บัตรบันทึกหรือสมุดจดบันทึกใน
การเก็บข้อมูล 
 ๒) ในกรณีนิสิตไม่มีหรือไม่รู้แหล่งข้อมูล ถ้าที่ปรึกษารู้ ก็ควรบอกนิสิต หรือ
แนะนําให้ไปสอบถามผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่นิสิตกําลังศึกษา  
 ๓) ถ้านิสิตไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเพราะไม่รู้ภาษาท่ีบันทึกข้อมูลนั้น ก็อาจ
แนะนําหรือหาผู้รู้ภาษานั้นๆ มาช่วยนิสิต 
 
 การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การFocus Group 
 ๑) นิสิตไม่ทราบว่าควรดําเนินการอย่างไรในการสัมภาษณ์  
 ๒) นิสิตไม่สามารถสัมภาษณ์ผู้ที่ต้องการสัมภาษณ์บางคนได้ 
 ๓) นิสิตไม่ทราบแนวทางการจัดทํา Focus Group 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  ๑) ที่ปรึกษาควรแนะนําว่าในกา รสัมภาษณ์นิสิต
ต้องทําอย่างไร ตัวอย่างเช่น ควรติดต่อขอสัมภาษณ์และส่งคําถามให้ผู้จะให้สัมภาษณ์
อ่านเพื่อเตรียมตัวก่อน ควรมีเครื่องบันทึกคําสัมภาษณ์และจดบันทึกประเด็นสําคัญ
ของคําให้สัมภาษณ์  
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 ๒) ที่ปรึกษาควรแนะนําวิธีแก้ป๎ญหากรณีไม่สามารถสัมภาษณ์ ผู้ที่ต้องการจะ
สัมภาษณ์บางคน ได้ โดยการแนะนําคนอ่ืนให้สัมภาษณ์แทน หรือหากมีจํานวนผู้ให้
สัมภาษณ์มากพอสมควรแล้วก็อาจเอาเท่าที่สัมภาษณ์ได้แล้ว 
 ๓) การทํา Focus Group ควรมีการวางแผนมาตั้งแต่ต้น  โดยปรึกษากับที่
ปรึกษาและที่ปรึกษาอาจแนะนําให้หาเพ่ือนมาช่วยในการดําเนินการ  รวมทั้งขอ
คําแนะนําจากรุ่นพ่ีที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ 
 
การรวบรวมข้อมูล 
ในความคิดเห็นของ รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร 
 
 ข้อมูลเชิงคัมภีร์ เช่น  คัมภีร์พระไตรปิฎก  หรือบทความทางวิชาการอะไร   
เขียนสามารถนํามาสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ให้ดูสมจริงสมจัง  โดยสรุปว่า  เพราะ
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงจะทําเรื่องนี้โดยมีวัตถุประสงค์ ๑), ๒), ๓) 
 
การรวบรวมข้อมูล 
ในความคิดเห็นของ รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน 
 
 ประเด็นป๎ญหาคือ ตัวนิสิตเองไม่ค่อยได้อ่านหนังสือ และไม่เข้าหาอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือสอบถามในการหาข้อมูล พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ถ้าวิจัยเชิงคุณภาพ 
จะค้นคว้าเ อกสารและวารสารต่างๆ ป๎ญหาการศึกษาข้อมูล คือ นิสิตลอกมาจาก
วิทยานิพนธ์ที่เขาทําแล้วโดยไม่ศึกษามาจากปฐมภูมิ จึงทําให้ได้ข้อมูลมาผิด  ไม่ตรง
กับความจริง  หรืออ้างข้อมูลพระไตรปิฎกมาผิดเล่ม  เพราะว่าพระไตรปิฎกมีอยู่หลาย
ชุด นิสิตต้องอ้างให้ถูกเล่ม นี้ก็คือป๎ญหาหนึ่ง 
 ถ้าวิจัย เชิงปริมาณ  ข้อมูลภาคสนามก็ คือการแจกแบบสอ บถาม ป๎ญหาคือ 
ต้ังคําถามไม่ตรงประเด็น การสัมภาษณ์เชิงลึกก็เช่นกัน ที่เป็นป๎ญหาคือนิสิตรวบรวม
ข้อมูลไม่มากพอ บางทเีวลาในการรวบรวมไม่พอ 
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 อีกประเด็นคือ สาขาปรัชญาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  การวิจัยทางปรัชญาก็
จะเน้นในเรื่องหลักการแนวคิด   โดยการใช้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย โดยการหา
ความสอดคล้องของสิ่ งนั้นว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะปรัชญาเป็น
กระบวนการทางความคิด หาเหตุผล วิ พากษ์วิจารณ์ โต้แย้ง   ส่วนศาสนานั้นเป็น
กระบวนการของสังคม  และเรื่องของการค้นหา ดังนั้นศาสนาจะมีวธิีการคือ หลักธรรม 
ศาสนาพิธี ศาสนสถาน นี้คือองค์ประกอบของศาสนา  ดังนั้นปรัชญาศาสนาก็สามารถ
นําทั้งหลักปรัชญาและศาสนามาวิจัยได้ตามท่ีเราเข้าใจ และพรรณนาได ้
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา   ให้รวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ีนิสิตตั้งมา
สามข้อ วัตถุประสงค์ที่หนึ่งคือบทที่สอง วัตถุประสงค์ที่สองคือบทที่สาม  วัตถุประสงค ์  
ที่สามคือบทที่สี่ ตามลําดับไป และนิสิตเองต้ องขยันอ่านหนังสือ ข้อมูลภาคสนาม คือ
ออกสัมภาษณ์หรือออกแบบสอบถาม การรวบรวมข้อมูล ควรจัดให้เป็นหมวดหมู่ ใน
แต่ละบทที่จะเขียนจึงจะเป็นการแก้ได้ถูกทาง 
 
การรวบรวมข้อมูล 
ในความคิดเห็นของ ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร 
 
 ประเด็นแรก คือ ในเวลาที่มาพบอาจารย์ที่ ปรึกษาในเรื่องของการค้นหา
ข้อมูลจากคัมภีร์ เช่น พระไตรปิฎก ส่วนมากแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะเป็นเปรียญใน
ส่วนนี้จึงไม่มีป๎ญหา ส่วนผู้ที่ไม่เป็นมหาเปรียญ อย่างน้อยท่านเหล่านี้ก็ผ่านการ เรียน
ในระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิตมาแล้ว ก็เข้าใจหลักคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา
พอสมควร ก็จะพอมองเห็นได้  
 ประเด็นที่สอง คือ ถ้าอาจารย์ที่จบมาจากสายที่ไม่เป็นมหาเปรียญมาก่อนก็
จะให้เป็นการปรึกษาในรูปแบบของการประยุ กต์หลักธรรมเพ่ือนําไปใช้ แต่ถ้าเป็น
อาจารย์ที่เป็นมหาเปรี ยญก็จะให้ดูแลทางด้านหลักธรรม คือ ให้ดูแลนิสิตที่ทํางาน
เกี่ยวกับการแปลคัมภีร์ ก็จะเป็นการแก้ป๎ญหาในลักษณะนี้ 
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การรวบรวมข้อมูล 
ในความคิดเห็นของ ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน 
 
 สิ่งนี้แล้วแต่ประเภทของงานวิจัย เช่น  การวิจัยแบบเอกสาร   ตัวผู้วิจัยเอง
ต้องศึกษาให้ลึก แต่ป๎ญหาหลักที่สําคัญคือว่านิสิตเองยังทําข้อมูล ไม่ลึก หมายถึง  การ
วิเคราะห์ข้อมูลยังน้อยมาก ส่วนมากก็จะเป็นการอธิบายขยายความมากกว่า โดย
ไม่ได้ตอบคําถามว่าเพราะเหตุไรจึงยกหลักธรรมนี้ขึ้นมา มีแต่ Know what ไม่มี 
Know how คือทําไมจึงยกหัวข้อนี้มา  ป๎ญหาที่พบคือหากเป็ นเอกสาร  นิสิตต้อง
ศึกษาเอกสารให้ครอบคลุม ข้อมู ลนั้นสามารถหา ได้จากพระไตรปิฎก  อรรถกถาฎีกา 
และประเด็นป๎ญหา อีกอย่างคือ  มีการอ้างข้อมูลมาจากเว็ บไซต์ ต่างๆ ทั้งในระดับ
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  ไม่ได้ อ้างมาจาก หนังสือ ซึ่งจริงๆ แล้วควร ค้นมาจาก
หนังสือ  
 การรวบรวมข้อมู ลที่เป็นป๎ญหาก็คือ มีการนําข้อมูลที่ยังไม่ได้วิเคราะห์ มาใช้ 
มาเรียงกันไว้  โดยไมไ่ดมี้การวิเคราะห ์นี้คือประเดน็ป๎ญหาหลัก 
 ในการกําหนดประเด็นเพื่อไปเก็บข้อมูล นั้น  การเข้าหาผู้ที่ มีความรู้ไม่ค่อย
เป็นห่วงมากนัก แต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือ ทิศทางในการกําหนดประเด็น หรือในการเก็บ
ข้อมูลไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการทราบ จึงทําให้ได้ข้อมูลมาแบบไม่ชัดเจน คลุมเครือ 
 การสัมภาษณ์เชิงลึก คือ นิสิตยังไม่เข้าใจที่จะใช้เครื่องมือตัวนี้อย่างเข้าใจ จึง
อยากจะให้ทางบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาและออกแบบเครื่องมือนี้มาให้ชัดเจน หมายถึง
เครื่องมือในการออกแบบการสัมภาษณ์ ตัวนิสิตเองจะต้องทําเองและเข้าใจเองนะ 
 การโฟกัสกรุ๊ป  นิสิตต้องเข้าใจก่อน  พอลงมือทําแล้ว จะได้ไม่ต้องเกิดความ
สงสัยว่าทําอย่างไร ยังไง  
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตอนนี้
เปิดหลักสูตรกว้างทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ต้องให้มีความเป็นพระพุทธศาสนามากขึ้น 
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โดยการคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ให้มีความโดดเด่นมากกว่านี้ นํา ศาสตร์อื่น
ที่จะมาสนับสนุนให้น้อยๆ  แต่ขอให้เป็นข้อมูลจากพระไตรปิฎกเป็นส่วนมาก 
 
การรวบรวมข้อมูล 
ในความคิดเห็นของ ดร. วีรชาติ นิ่มอนงค์  
 
 ต้องประกอบด้วยข้อมูลจ าก ๒ แหล่งคือ ๑) ปฐมภูมิ คือ คัมภีร์ทางศาสนา
หรือปรัชญาที่เป็นงานเขียนของศาสนาหรือนักคิดที่เรากําลังทําวิจัย ๒) ทุติยภูมิ คือ
หนังสือตําราที่นักคิดเขียนถึงแนวคิดของศาสนาหรือสํานักปรัชญานั้นๆ  หรือนักคิด
คนนั้นๆ บทความจากวารสารถือเป็น สิ่งสําคัญเพราะเป็นงานที่ทันต่อ เหตุการณ์       
มีความสําคัญไม่แพ้งานปฐมภูมิทีเดียว 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  ต้องอดทนในการอ่านต้นฉบับ พยายามคุยกับผู้รู้
หรืออาจารย์ท่านอ่ืนด้วย นอกจากที่ปรึกษาตัวเอง 
 
 สําหรับงานวิจัยทางด้านปรัชญา นักวิจัยไม่ต้องลงมือสร้างข้อมูลภาคสนาม
หรือแบบสอบถามหรือการสัมภาษ ณ์  แต่สามารถนําข้อมูลเหล่านั้นที่นักวิจัยด้านอื่น
ทําไว้แล้วมาวิพากษ์วิจารณ์ได้ ส่วนงานวิจัยด้านศาสนานั้น นักวิจัยสามารถลงมือทํา
ข้อมูลภาคสนามได้ แต่ส่วนมากก็เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเท่านั้น แจกแบบสอบถาม
บ้าง   แต่ไม่มาก ทําเพียงประก อบการวิเคราะห์เล็กน้อยเท่านั้น แ ต่อาจมีการทํา 
Focus Group ได ้
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  ควรมีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในหัวข้อวิจัย
ทางด้านศาสนาด้วย  ต้องทําเองจะดีมาก ให้ผู้วิจัยทําด้วยก็ได้ 
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การรวบรวมข้อมูล 
ในความคิดเห็นของ ดร.อ านาจ บัวศิริ  
 
 การรวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์ หรือจากการรวบรวมแบบภาคสนามก็ เช่นกัน 
เราจะแก้ไขได้ว่าเราจะไม่ออกนอกกรอบแนวคิดที่เราตั้ งไว้ ประเด็นหลักคือ ไม่ต้อง
กังวลว่างานที่เ ราเขียนจะเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ สําคัญที่สุดเรา
จะต้องมาเขียนเรียงก่อนว่า สิ่งที่เราต้องการรู้สิ่งนี้เราจะทําอย่างไรให้ได้มา เช่น 
อาจจะทําแบบสอบถาม สัมภาษณ์ หรือทดลอง แล้วเราก็เขียนตามขั้นตอน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามก็เช่นกัน หากนิสิตเองจับประเด็นไม่ชัดแล้ว 
ในการลงไปสัมภาษณ์ภาคสนามก็ไม่ได้อะไร ทําให้เสียเวลา หมายถึงเราจะไป
สัมภาษณ์อะไร สัมภาษณ์แล้วเราจะได้อะไร จนไม่สามารถจะกําหนดเป้าหมายได้ 
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการไปถามเอาประเด็นที่อยากได้คําตอบตั้งแต่ทีแรก เช่นทําไง จะ
ทําไง ดังนั้น  ผู้ที่ให้สัมภาษณ์เขาไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชา ญโดยตรง ซึ่งเขา อาจจะเก่ียว  แต่
ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชา ญโดยตรง เขาก็ตอบตามที่เขาเองเข้าใจ   เพราะฉะนั้นประเด็นจึง
ออกมาแบบนี้หมดเลย อย่างเช่นจะถามเ รื่องเทคนิค ซึ่งเทคนิคคือสิ่งที่เรารวบรวม
มาแล้วก็จับประเด็นป๎ ญหา แต่เรากลับถามว่า แล้วเทคนิค คืออะไร ผู้ตอบเขาก็ตอบ
ตามความคิดเห็นของเขา ซึ่งก็ไม่ตรงกับป๎ญหาในวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะได้ 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา   การเก็บข้อมูลเราต้องรู้ว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูล
ประเภทไหน จึงจะสามารถนําข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การรวบรวมข้อมูล 
ในความคิดเห็นของ ดร.แสวง นิลนามะ 
 
 การรวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์ เช่น พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ข้อมูล
ภาคสนาม วิเคราะห์เชิงลึก การรวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์นั้น ตอนนี้ มจร . เรามีอัต
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ลักษณ์อย่างหนึ่ง ก็คือต้องอ้างจาก มจร . แต่ป๎ญหาของนิสิตบางทีก็มักง่าย อาจารย์ก็
ไม่อ่านงานลูกศิษย์ เห็นคําว่า “ดูก่อน” แสดงว่าเป็นฉบับอื่นแน่นอนก็ตัดทิ้ง ลูกศิษย์
ก็หัวหมอตรงไหนมี “ดูก่อน” ก็ตัด “ดูก่อน” ออก แล้วอาจารย์ก็ด่วนสรุปว่าพอไม่มี 
“ดูก่อน” คือฉบับ มจร . เพราะฉะนั้นคืออาจารย์ต้องอ่าน ผมอ่านหมดแหละครับ   
พออ้างพระไตรปิฎกมาบางทีเจอลูกศิษย์หัวหมอตัดคําว่า “ดูก่อน” ออก เราจะไป
อนุมานว่าเป็นฉบับ มจร . ไม่ได้ เพราะฉบับ มจร . นี้มีอัตลักษณ์ คือ ไม่มีคําว่า 
“ดูก่อน” ต้องอ่าน ต้องไล่ดูคัมภีร์ เพราะผมถือว่างานทางด้านปรัชญา ก็ดี ศาสนาก็ดี 
อะไรก็ตามต่างๆ ไม่ว่าจะพุทธจิตวิทยา จิตวิทยาเชิงพุทธ พุทธบริหารงานศึกษา 
บริหารการศึกษาแบบพุทธ พอคําว่าแบบพุทธมันต้องอิงไปจากคัมภีร์ เมื่ออิงไปจาก
คัมภีร์แล้วมันผิดเพี้ยน  แล้วคนข้างนอกเขามา อ่าน บางคนก็มีความมักง่าย  แล้ว
อาจารย์ก็ไม่รอบคอบ ไม่ตาม อ่านตามเช็ค อย่าลืมนะครับว่าของเราเป็นสถาบัน เป็น
มหาลัยสงฆ์ พอเราอ้างผิดๆ ชาวบ้านก็อ้างมาจากเรา คือเขาเชื่อจากเรา  มันมีน้อยคน
ที่จะมีเวลามาตรวจสอบเรา เราต้องตรวจสอบกันเอง อาจารย์ที่ปรึกษาต้องตรวจสอบ
งานนิสิต พอออกไปอย่างน้อยเขาอ้างให้มันพลาดน้อยที่สุด คือเรา อ้างเหมือนเป็น 
Original คนที่อ้างจากเราเป็น Second คนที่ตอ่จากนี้ก็เป็น Third ไป อย่างน้อยถ้า
มันถูกจากเรา  คนอ้างคนที่สองก็ถูก  คนที่สามก็ถูก แต่ถ้าคนแรกยัง ผิด ไม่ตัดคําว่า
ดูก่อนออก ไปลอกฉบับไหนมาไม่รู้ หัวหมอมาลอก อย่าลืมนะครับว่าคําท่ีเป็นพระ
พุทธพจน์นั้น แค่ พยัญชนะและสระตกหายไปความหมายมันก็เปลี่ยน เพราะฉะนั้น
การอ้างคัมภีร์ต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวด 
 สําหรับข้อมูลภาคสนามหรือการสัมภาษณ์เชิงลึก พักหลังผมค่อนข้างต่อต้าน 
เพราะคําว่า In-depth Interview นี้เราไม่เข้าใจ มีนิสิต ป .เอก หลายหลักสูตร เอา
เอกสารมาวางที่โต๊ะผม ใ ห้ผมกรอก ให้ผมเขียน ผมพูดเสมอว่าการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) นี้ ข้อมูลเชิงลึกนี้เขาไม่ได้หมายถึงข้อมูลที่เขียนลงใน
กระดาษ เป็นตัวอักษรอธิบาย ในนั้นมัน มีข้อจํากัดหลายอย่าง คุณเชื่อได้อย่างไรว่า  
ผมเขียนด้วยตัวผมเอง ลายเซ็น เท่านั้นที่เป็นของผม บางคน ไม่เขียนเอง ให้คนอ่ืน
พิมพ์ให้  ให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ให้ ฉะนั้นการสัมภาษณ์เชิงลึกนี่หมายถึงว่าคนที่สัมภาษณ์
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ต้องไปนั่งคุย เห็นสีหน้าใบหน้าบางอย่าง เราสามารถอนุมานได้ว่าเขาไม่สบาย  
อารมณ์ความรู้สึกเขาเป็นอย่างนี้ มองสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ ถ้าลูกศิษย์ไม่
จบก็มีป๎ญหาต่อหลักสูตร และดูเหมือนบางหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยตอนนี้ก็ปิด
รับนิสิต เนื่องจากมีนิสิตตกค้างไม่จบ แล้วมีผลต่อหลักสูตร เพราะฉะนั้นหลักสูตรอ่ืนๆ
จึงเร่งให้ลูกศิษย์จบ พอเร่งมากๆ  มันเหมือนบ่มแก๊ส ก็เหมือนข้อมูลภาคสนาม ข้อมูล
เชิงสถิติ เพราะฉะนั้น  การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติ นี่มันก็
เป็นป๎ญหาสืบเนื่องจากข้อมูลภาคสนาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก เมื่อเราได้ข้อมูล
ภาคสนามมาผิดๆ   คือไม่ได้ตามข้ันตอนจริงๆ ข้อมูลเชิงลึกก็ไม่ได้ มาจากการ
สัมภาษณ์จริงๆ   เมื่อมันมาแปลความเป็นสถิติก็ดี   มาแปลความเป็นผ ลการวิจัยก็ดี 
คือการได้ข้อมูลมาผิดๆ ผลที่ได้ก็จะผิดตามนั้น ตรงนี้จะแก้อย่างไร? 
 

การรวบรวมข้อมูล 
ในความคิดเห็นของ ดร.บุญเลิศ โอฐสู 
 
 ประเด็นในการหาข้อมูล เช่น ประเภทของงานวิจัย (หรือวิทยานิพนธ์ )
ประเภทของข้อมูล  จากการที่เราหาที่ปรึกษามาแล้วนั้นเราก็มาหาข้อมู ลในการเขียน
งานของเราที่มีความเก่ียวข้องในงานที่เราจะเขียนจริงๆ เช่น  พระไตรปิฎก  อรรถกถา
ฎีกา  หรือหนังสือวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานเรา หมายถึง เอกสารงานวิจัย
ประเภทไหนบ้าง ? สํารวจอย่างไร ? จํานวนกี่เล่ม เหตุผลที่ต้องสํารวจ แล้วรวบรวม
เพ่ือดําเนินการเขียนต่อไป 
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ส่วนที่ ๔ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและ 

เขียนวิทยานิพนธ ์
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การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนวิทยานิพนธ์ 
ในความคิดเห็นของ พระศรีคัมภีรญาณ, ศ. ดร. 
 
 การเขียนวิทยานิพนธ์ก็ คือ เขียนตามประเด็นที่เราได้กําหนดไว้แต่แรก เช่น
เรื่องของหลักธรรม เราก็จับหลักธรรมมา กล่าวถึงความหมายประเภทประเด็นแล้วสิ่ง
ที่เราจะทํางานวิจัย ไม่ว่าจะสาขาใด  ประเด็นการเขียนก็เขียนตามวัตถุประสงค์ แล้ว
ต้ังป๎ญหา แล้วก็ตั้งนิยามศัพท์ในการวิจัย  
 ป๎ญหาคือการที่เรานิยามศัพท์นั้น  เราตั้งคํานิยามศัพท์แบบตามๆ กันไป ใน
การแก้ป๎ญหาก็คือ  เราต้องนิ ยามศัพ ท์ให้ถูกหลักกับงานของเรา  และจะนิยามกี่คํา   
คือ ๑) คําท่ีปรากฏในชื่อ เรื่องวิทยานิพนธ์  ให้นิสิตไปดูในชื่อ เรื่องว่าคําไหนเป็นคํา
ใหญ่และสําคัญ  ๒) คําท่ีปรากฏในวิทยานิพนธ์มาก แล้วเป็นคําที่รู้กันเฉพาะในวง
วิชาการในสายสาขานั้นๆ  ๓) คําท่ีมีหลายความหมาย เราต้องนํามานิยามความหมาย
เสร็จแล้วเราก็บอกว่าในวิทยานิพนธ์ของเราจะใช้ความหมายนี้ และควรนิยามไม่มาก
เกินไปและน้อยเกินไป 
 การสํารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หมายถึงเอกสารที่ว่าด้วยเรื่องนั้น
ทั้งเล่ม เช่น หนังสือและงานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง ประมาณ ๑๐ เล่มขึ้นไป  
 การเขียนวิธีการดําเนินการวิจัย คือ การรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ์   
การตั้งคําถาม การตรวจสอบคําถาม สิ่งนี้ต้องเขียนให้ละเอียด  
   
การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนวิทยานิพนธ ์
ในความคิดเห็นของ พระสุธีธรรมานุวัตร,ผศ.ดร. 
 
 นิสิตเองจะต้องมาปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาให้มาก  แล้วจึงดําเนินการ   
วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนสิ่งทีเ่ราไดค้้นคว้าและวิเคราะห์มา 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนวิทยานิพนธ ์
ในความคิดเห็นของ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. 
  
 ในการเขียนวิทยานิพนธ์  เรื่องของภาษานี้จัดเป็นป๎ญหามากที่สุด เช่น ภาษา
บาลี ภาษาอังกฤษ แล้วที่ เป็นป๎ญหามาก คือภาษาไทยมีมากท่ีสุด คือ ด้วยการใช้
ภาษาเขียนยังไม่คล่อง เนื่องจากนิสิตส่วนใหญ่ประมาณ ๗๐ – ๘๐ % ขาดทักษะการ
เขียน ไม่เคยฝึกเขียนมา หมายถึงบางท่านที่มาเรียนระดับมหาบัณฑิตเลย หรืออาจจะ
ผ่านในระดับบัณฑิตมาแล้ว  แต่การเขียนในระดับบัณฑิตเป็นเพียงการ เขียนงาน
รายงาน เพราะฉะนั้นป๎ญหาในเรื่องของภาษาเขียนเป็นป๎ญหาใหญ่ที่สุด ที่ ปรากฏใน
งานวิจัย และอีกป๎ญหาก็คือ นิสิตไม่สามารถสร้างภาษาท่ีเป็นของตัวเอง มีแต่เอางาน
ของคนอ่ืนมาพูดเป็นภาษาเขา คือ ไม่สามารถสื่อสารงา นที่เขียนมาเป็นภาษาทาง
วิชาการตลอดทั้งเล่มได้  
 
การวิเคราะหข์้อมูลและเขียนวิทยานิพนธ ์
ในความคิดเห็นของ พระมหากฤษณะ ตรุโณ,ผศ.ดร. 
 
 เรื่องของการเขียนงานจะเขียนอย่างไรนั้น ต้องเขียนมาให้อาจารย์อ่านดูก่อน 
อาจารย์ท่านจึงจะชี้ได้ว่าอันนี้ยังใช้ไม่ได้ อันนี้ใช้ได้และต้องปรับปรุงตรงไหน วิธีเขียน
ที่ถูกต้องจะต้องเป็นแบบนี้  
 ป๎ญหาส่วนใหญ่นิสิตที่มาหาไม่มีงานให้อ่าน หมายถึงไม่ได้เขียนมาเ ลย คือ 
มาคุยแล้วแต่ไม่ เขียนสักที มาก่ีครั้งก็มาคุย นิสิตเองไม่เขียนมา สักที มาทีไรก็มามือ
เปล่า ฉะนั้นแล้วนิสิตต้องเขียนมา จะถูกจะผิดอย่างไร ก็ต้องเขียนมา อาจารย์ที่
ปรึกษา จะได้แนะนําได้ แต่ นิสิตไม่มีอะไรมาเลย  อาจารย์ที่ปรึกษาก็ไม่รู้จะแนะนํา
อย่างไรในเรื่องของการเขียน 
 ป๎ญหาอีกประการ คือ นิสิตจบคอร์สแล้วหายไป   จึงไม่มีความก้าวหน้าใน
เรื่องของการเขียน ให้มามหาวิทยาลัยอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้ง มาอ่านวิทยานิพนธ์
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ของคนท่ีจบแล้วว่าเขาเขียนอย่างไร มา อ่านดูว่าเขาเขียนอย่างไร เพ่ือให้เกิดความคิด
ในการเขียนงานของเรา 
 ประเด็นอีกอย่างคือ เวลาในการเขียน เมื่อเราตัดสินใจมาเป็นนิสิตแล้วต้อง
จัดเวลาให้ดีที่สุด เพราะบางท่านต้องทํางานด้วย แต่ก็พยายามใช้เวลาทั้งหมดในการ
เขียนงาน คือ เราต้องใช้หลัก ๓ กับ ๘ คือ วันหนึ่งมี ๒๔ ชั่วโมง  แบ่งเป็น ๓ ช่วงๆ ละ 
๘ ชั่วโมง คือ  
 เวลาของการทํางานที่เป็นอาชีพของเราเอง ๘ ชั่วโมง 
 เวลาในการเรียนรู้  หมายถึงเวลาในการค้นหาข้อมูลในการเขียนวิทยานิพนธ์ 
๘ ชั่วโมง คืออย่างน้อยต้องอยู่กับงานเขียนของเราเองให้ถึง ๘ ชั่วโมง 
 เวลาในการพักผ่อนและทํา กิจกรรมอื่นของเราเอง ๘ ชั่วโมง หรือว่า
กําหนดให้ได้ว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะต้องเขียนงานให้ได้ ๒ แผ่นขึ้นไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนวิทยานิพนธ ์
ในความคิดเห็นของ พระมหาดนัยพัชร์  คมฺภีรปญฺโญ, ดร. 
 
 จากการหาข้อมูลและนํามาสู่ขั้นตอนการเขียน เมื่ อเราได้ข้อมูลมาแล้ว เราก็
สามารถที่จะเขียนงานได้ในรูปแบบของวิทยานิพนธ์ 
 ประเด็นแรก  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นผลมาจากการรวบรวมข้อมูล ถ้านิสิต
รวบรวมข้อมูลไม่เป็น ก็จะส่งผลกระทบในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นการวิเคราะห์
ข้อมูลจะไม่ชัดเจนเลยถ้านิสิตไม่เข้าใจว่ากําลังทําเรื่องอะไร และเก่ี ยวข้องกับแนวคิด
ทฤษฎีใดบ้าง  จึงทําให้การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเกิดป๎ญหา การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่
ที่พบเป็นจํานวนมาก คือ นิสิตไม่เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับที่ตนเอง
นํามาศึกษาในบทที่สองและบทที่สามในเชิงคุณภาพ  
 ส่วนในเชิงปริมาณ  บางครั้งการวิเคราะห์ของนิสิตใช้ความคิดของตนเองมาก
เกินไป เช่น  ตีความจากกลุ่มตัวอย่าง   แต่ไม่นึกถึงเครื่องมือที่ตนเองนํามาวิจัย ไม่นึก
ถึงทฤษฎีที่เก่ียว ข้อง  และแบบสอบถาม   จึงทําให้เกิดป๎ญหา ดังนั้นการวิเคราะห์
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ข้อมูล  รวมไปถึงเชิงปริมาณและเชิงสถิติด้วย ถ้าผู้วิจัยไม่มีความเชี่ ยวชาญและเก่งใน
ตัวเลข ก็จะเป็นป๎ญหาในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนในการเขียนวิทยานิพนธ์นั้น นิสิตส่วนใหญ่ขาดทักษะในการนําเสนอใน
หลักวิชาการ ทําให้การเขียนงานของนิสิตไม่ก้าวหน้า คือตัวนิสิตเองไม่เขาใจในการ
เขียนงานทางวิชาการท่ีมีการอ้างอิงทางวิชาการ จึงทําให้งานจํานวนหนึ่งเป็น ภาษาท่ี
ไม่เป็นวิชาการ และไม่รัดกุมเท่าท่ีควร  
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  ถ้านิสิตเข้าใจการบริหารจัดการกับข้อมูล ที่เป็น
ระบบ ก็จะส่งผลให้การเขียนเป็นระบบมากขึ้น ด้วยการวางข้อมูลที่ได้มาให้เป็นระบบ
ก่อน จากนั้นเราก็มาเขียนให้เป็นภาษาทางวิชาการของเรา หากไม่ทําอย่างนี้  ก็จะเป็น
เหมือนการตัด เเปะ ซึ่งทําให้ความ น่าสนใจลดลง และสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้อง
ตรวจสอบประเด็นที่เขียนมานั้น ว่าสอดคล้องกับงานหรือไม่  อย่างไร โดยยึดหลักตาม
วัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนวิทยานิพนธ ์
ในความคิดเห็นของ พระมหาทวี มหาปญฺโญ, ผศ.ดร. 
 
 ในส่วนนี้ก็เป็นหน้าที่ของนิสิต อีกส่วนหนึ่งเราในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาก็
วางแผนให้ในการหาข้อมูลมาเขียนงาน โดยกําหนดในการเขียนงานตามบทที่ตั้งไว้ แต่
เดิม และแนะนําในการสืบค้นข้อมูลในระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ เพื่อจะได้เขียนงานได้
ในส่วนหนึ่ง 
 นอกจากนี้  เราต้องอธิบายให้นิสิตเข้าใจว่าอะไร คือการเขียนงานวิจัย บางที
นิสิตบางท่านเข้าใจว่าการเขียนงานวิทยานิพนธ์ คือ การลอกข้อมูลจากหนังสือมา
อย่างเดียว โดยจะทําอย่างไรให้นิสิตเข้าใจว่าการวิจัย คือ การวิเคราะห์ข้อมู ลที่เรา
นํามาอธิบายในรูปแบบของตัวหนังสือ มิใช้ลอกของคนอ่ืนเขามา 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนวิทยานิพนธ ์
ในความคิดเห็นของ พระมหาพรชัย สิริวโร,ดร. 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น  สิ่งที่ผมเห็นว่าเป็นป๎ญหาก็คือ
นิสิตของเรานั้นมีโครงสร้างของตรรกะที่ไม่ค่อยชัด เวลาที่ไปวิเคราะห์ก็เลยไม่สามารถ
จะแสดงเหตุผลออกมา ได้จากข้อมูลที่ตนมี  ที่พบคือมีแค่สิ่งที่ผู้วิจัยนั้นคิดว่ามันควร
จะ  แต่ถ้าเราได้เรื่องของตรรกะที่ชัดเจน  ไม่ว่าจะเป็นนิรนัยหรืออุปนัย สิ่งที่เราคิดว่า
จะเป็นหรือไม่เป็น  มันก็ต้องมาจากฐานข้อมูลที่เรามี ตรงนี้สําคัญมาก ข้อมูล
ภาคสนามก็เช่นเดียวกัน ข้อมูลภาคสนามก็ต้องขยับด้านนี้ คือขยับจากการวิเคราะห์ที่
เราใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ ภาคสนามก็เช่นกันเราก็ต้องรวบรวมให้ชัดมากท่ีสุด
แล้วเราก็วิเคราะห์  วิเคราะห์เพื่ออะไรนั้นเราจะต้องมีไว้ในใจเสมอ   เพราะฉะนั้น
ผู้วิจัยจะต้องปรับตัวนี้ให้ดี อย่าไปใช้ความคิดเห็นตนเองเกิ นจากข้อมูลที่ มี มันก็จะ
กลายเป็นนิยายไป ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับสถิติ การใช้สถิติต่างๆ  ก็ต้องปรึกษา
อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ เช่น SPSS ก็ต้องให้คนที่ทําเป็นทํา ไม่ใช่ว่าทุกคน
จะทําได้  
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  ในส่วนนี้ถ้าเราเข้ าใจการใช้ตรรกะก็เป็นสิ่ง ที่ไม่
ยาก และต้องมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่เราศึกษาค้นคว้ามา 
 
 สําหรับการเขียนวิทยานิพนธ์  ป๎ญหาสําคัญ คือ นิสิตไม่เคยคิดที่จะลงมือ
เขียนสักที  ตัวนิสิตเองมีข้อมูลแต่ไม่ยอมลงมือเขียน นิสิตต้องเขียนงานมาเพ่ือให้
อาจารย์ได้ตรวจ   การเขียนนี้ก็ ต้องมีโครงร่าง มาก่อน  ก็คือต้องมีวัตถุประสงค์ พอมี
วัตถุประสงค์แล้ว นํามากําหนดกรอบในการเขียน แล้วกําหนดวัตถุประสงค์  เราก็
บอกว่าเพ่ืออะไรเราจึงเขียนเรื่องนี ้โดยบอกให้เห็นความสําคัญของป๎ญหา 
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 ถ้าหากเป็นงานเขียนทางปรัชญา   ให้เราจัดลําดับข้อถกเถียงให้ได้ตามลําดับ 
๑-๒-๓  แล้วผู้วิจัยจะตอบคําถามนี้อย่างไร วิเคราะห์อย่างไร ต้องการหาอะไรจากข้อ
ถกเถียงนี้ทีย่ังไม่มีคําตอบ 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา   ให้นิสิตลงมือเขียนเลย  ไม่ต้องรอ เมื่อจิตคิดใน
เรื่องของการเขียนก็จะสามารถเขียนงานได้ แล้วในการเขียนงานนิสิตเองจะต้องมี
ความอดทน อย่าคิดว่าอาจารย์ตั้งกําแพง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนวิทยานิพนธ ์
ในความคิดเห็นของ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม  
 
 ขั้นตอนการเขียน ก็นําข้อมูลที่เรารวบรวมมาจัดเรียงในบทต่างๆ ที่เราได้
เขียนตามวัตถุประสงค์ท้ัง ๓ ข้อ ที่เราตั้งไว้แล้วตามลําดับ   และดําเนินการตามแผน
ในการเ ขียนงานวิทยานิพนธ์ เมื่อเขียนแล้วก็ส่งมาให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรือหากตัว
นิสิตไม่สามารถเขียนงานได้ อาจารย์ก็เขียนนําให้แล้วก็ให้นิสิตนําไปเขียนต่อ คือ 
เขียนให้ประมาณ ๕ บรรทัด  
 ขั้นตอนต่อไป ก็มีการตั้งพ่ีเลี้ยงในการเขียนงานให้แก่นิสิต ผู้ที่ไม่มี
ความสามารถในการเขียนงานเลย พี่เลี้ยงจะช่วยในการเขียนงาน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนวิทยานิพนธ ์
ในความคิดเห็นของ ศ.ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ 
 
 ๑) นิสิตมีความล่าช้าในการเขียน 
 ๒) นิสิตคิดไม่ออกว่าจะเขียนอย่างไร  
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 แนวทางการแก้ไขปัญหา  
 ๑) ที่ปรึกษาต้องคอยติดตามการเขียนวิทยานิ พนธ์ของนิสิต หากเห็นล่าช้า
เงียบหายไป ควรสอบถามเพ่ือช่วยแก้ป๎ญหาและกระตุ้นให้กําลังใจ  
 ๒) ที่ปรึกษาควรช่วยคิดในประเด็นที่นิสิตตัดขัดเขียนไม่ได้ แนะนําแนวทาง
การแก้ป๎ญหาหรือการเขียนเพื่อให้ดําเนินการต่อได้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนวิทยานิพนธ ์
ในความคิดเห็นของ รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร 
 
 ป๎ญหาเรื่องภาษาของนิสิต เช่น ภาษาอังกฤษ  อย่างผมอยู่สายคัมภีร์  ทักษะ
ทางภาษาผมค่อนข้างจะไ ม่ค่อยมี ผมจะให้คําปรึกษาเป็นสาร นิพนธ์เป็นส่วนใหญ่   
ถ้าเป็นเล่มวิทยานิพนธ์สายคัมภีร์ หากมกีารเขียนภาษาท่ีคลุมเครือก็ต้องปรับภาษาใน
ที่นั้น ส่วนป๎ญหาภาษาอังกฤษก็ยังไม่เคยเจอ (ภาษาเขียน ) เรื่องภาษาไม่เป็นวิชาการ
ผมก็จะบอกว่า นี่มันไม่ใช่ภาษาพูดนะเป็นภาษาเขียน ต้องไปปรับให้เป็นภาษา
วิชาการ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนวิทยานิพนธ ์
ในความคิดเห็นของ รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน 
 
 เมื่อนิสิตรวบรวมข้อมูลมาได้แล้ว ควรเข้าหาที่ปรึกษา  เพ่ือร่วมมือกันในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่นี้   
 ถ้าเป็นวิจัยเอกสาร  การวิเคราะห์ข้อมูล จะมาจากการรวบรวมและวิเคราะห์
ด้วยผู้วิจัยเอง  ส่วนภาคสนาม ซึ่งเป็นการ วิเคราะห์แบบปรนัย นั้น  ได้ข้อมูลมา
อย่างไรก็ต้องวิเคราะห์ตามนั้น 
 ในการเขียนวิทยานิพนธ์ ประเด็นแรก  นิสิตเขียนไม่ได้ และไม่เข้าใจประเด็น
ของเรื่องที่นิสิตเขียน นี่เป็นประเด็นหลักและประเด็นรอง   ส่วนวิธีการเขียนสิ่งนี้ก็คือ
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ป๎ญหา แล้ วนิสิตเองก็คิดไปเองว่าเขียนครั้ งที่หนึ่งแล้วจะใช้ได้เลย  ประเด็นที่สอง  
นิสิตชอบนําข้อมูลมาเรียงกันเป็นชั้น และข้อมูลนั้นไม่มีความคิดของเราเลย นี้ก็เป็น
ป๎ญหา 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือเขียนแบบพรรณนาแล้วหาหลักฐานมา
สนับสนุน แล้วก็เขียนตามหัวข้อที่เราตั้งไว้  หมายถึงตามหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และ
นําหลักฐานมาสนับสนุน คือนิสิตต้องเขียนแบบต่อเนื่อง แล้วพยายามหาข้อมูลมาเพ่ิ ม
ในงานเขียน การเขียนก็คือการทํางานตามหลักที่เราตั้งมาแล้วข้างต้น 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนวิทยานิพนธ ์
ในความคิดเห็นของ ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน  
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง  การเขียนที่ต้องมีการวิเคราะห์ตั้งแต่บทที่ ๑ 
บทที่ ๒ บทที่ ๓ หมายถึงต้องวิเคราะห์ทุกบท โดยไม่จําเป็นต้องรอมาวิเคราะห์เฉพาะ
บทที่ ๔ - ๕ อย่างเดียว เพียงแต่การวิเคราะห์บทที่ ๑ - ๓ นั้นจะวิเคราะห์อย่างไรให้
ต่างกันกับบทท่ี ๔ – ๕  เพราะสิ่งที่พบเป็นป๎ญหามากที่สุดคือนิสิตขาดการวิเคราะห์
ในรูปแบบของการร้อยเรียงในการวิเคราะห์ทั้งภาคเฉพาะและภาครว ม ภาคเฉพาะ
หมายถึงต้องวิเคราะห์ในแต่ละบทให้ได้ ภาครวมหมายถึงนําบทที่ ๑-๒-๓ มาเป็นบท
ที่ ๔ และบทที่ ๕ ให้ได้ ฉะนั้นการเขียนวิเคราะห์นิสิตเข้าใจว่าบทที่ ๑-๒-๓ คือ การ
นําเสนอข้อมูลซึ่งไม่ถูกต้อง ในรูปแบบการวิเคราะห์แบบสถิติ หมายถึงการวิเคราะห์
ในการใช้เทคนิค 
 ส่วนการเขียนงานวิจัยหรือการเขียนวิทยานิพนธ์ อันดับแรกก็จะต้องเขียน
ตามลําดับ คือ มีในด้านรูปแบบ ในด้านเนื้อหา ในด้านวิเคราะห์ การเขียนป๎ญหาก็ 
คือ ยังมีการลอกข้อมูลจากอีกบทมาใส่ อีกบทที่เป็นเนื้อหาในเล่มนั้นแต่ต่างบท  ฉะนั้น
การเขียนงานแบบนี้มันไม่ถูก และสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุด คือ นิสิตไม่สามารถเชื่อมโยง
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ข้อมูลทั้งเล่มให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยการใช้เทคนิคการเขียน คือ การนําเสนอว่า บทที่ 
๑-๒-๓-๔-๕ ทั้งหมดเก่ียวข้องกันอย่างไรหรือจะมองบทท่ี ๒-๓ ไปหาบทที่ ๑ ก็ได้  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนวิทยานิพนธ ์
ในความคิดเห็นของ ดร. วีรชาติ นิ่มอนงค์ 
 
 การเขียน หรือเรียกว่า การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organization) เป็น
การนําเสนอข้อมูลไปพร้อมกัน เขียนตามบทท่ีวางโครงสร้างตามวัตถุประสงค์ 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ต้องศึกษาวิธีการตรรกะ    การให้เหตุผลเชิง
นิรนัยและอุปนัย   นําข้อมูลของคนอ่ืนที่ ทําไว้แล้วมาวิเคราะห์   แล้วก็ผลัดกันเขียน 
เวียนกันอ่าน และวานกันชม  
  
การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนวิทยานิพนธ ์
ในความคิดเห็นของ ดร.อ านาจ บัวศิริ 
 
 ในขั้นของการวิเคราะห์ข้อมูล ถ้าเราไม่ ชัดเจนในเรื่องชนิดของข้อมูลที่เรา
ได้มา เช่น  ถ้าเป็นเชิงปริมาณ  เราก็ไม่รู้ข้ อมูลที่เป็นตัวเลข  ถ้าเราไม่เข้าใจประเภท
ของข้อมูล มันจะลําบากในการตีความเนื้อหาที่เราได้มา ฉะนั้นจึงลําบาก  เราก็จะ
วิเคราะห์ไม่ออก เช่น  เราทําในเชิงปริมาณแต่เราไม่สามารถ คํานวณในเชิงสถิติได้  จึง
เกิดป๎ญหาในการวิเคราะห์  อีกประเด็นคือ ถ้าไม่รู้ประเภทของข้อมูลและธร รมชาติ
ของข้อมูล เช่น  เรื่องค่าเฉลี่ย ทําไมต้อง ใช้มีน  (Mean) เอ๊กซ์บาร์ (  )  มีเ ด่ียม 
(Medium) การวิจัยแบบตัวเลขก็ผิด   
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 ส่วนการเขียนนั้น  เราได้วางกรอบในการเขียนงานวิ จัยเป็นขั้นเป็นตอนได้
ชัดเจนไหม  ถ้าเราวางกรอบไม่ชัดเจน   การเขียนงานของ เราก็ไม่เป็นขั้นตอน  ไม่เป็น
ลําดับ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนวิทยานิพนธ ์
ในความคิดเห็นของ ดร. แสวง  นิลนามะ 
 
 แล้วที่หนักก็คือยิ่งข้อมูลง านของ มจร . เราจะเห็นนะครับ ป .โท ป.เอก ของ
บางหลักสูตรทําเรื่องคล้ายๆ กัน แค่เปลี่ยนพื้นที่ เปลี่ยนผู้วิจัย เช่น ทําเรื่องนี้ที่จังหวัด
อ่างทอง เรื่องนี้ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องนี้ท่ีจังหวัดน่าน  เป็นต้น เมื่อได้ข้อมูลมาผิด 
การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิตินี้ เวลานํามาเขียนรายงานมันก็
เขียนแบบผิดๆ รายงานผิด   
 ที่จริงผมมีบทความนะ บทความเทคนิคการเขียนงานวิจัย มีเผ ยแพร่ใน
อินเตอร์เน็ต พิมพ์คําว่า “เทคนิคการวิจัย ดร .แสวง นิลนามะ ” ผมได้บอกไว้ว่า
งานวิจัยมันจะต้องต่างจากงานคนอ่ืน ๔ ด้าน คือ ๑) ความคิด ๒) ข้อมูลหรือหลักฐาน  
๓) เหตุผล และ ๔) ภาษา  งานวิจัยนี้ต้องต่างจากงานของคนอ่ืน ๔ ด้านนี้  
 อันดับแรกเลยเขาจะดูอย่างไรว่าคนจะมีความคิดหรือไม่คิดอย่างไร  เขาจึงทํา
เรื่องนี้ อย่างเช่น อ่านบทแรก  เราจะเห็นวัตถุประสงค์ ไปศึกษาประมาณ ๒-๓ ข้อ 
และตรงประเด็นท้ายๆ  ของความเป็นมาและความสําคัญของป๎ญหา คือมองประเด็น
ป๎ญหาว่าคนนี้ มองประเด็นป๎ญหาอย่างไร มีความคิดเห็นต่อเรื่องเหล่านี้อย่างไร ? 
ทําไมจึงอยากทําเรื่องนี้ ? เขาจะมองย่อหน้าสุดท้ายของความเป็นมาและความสําคัญ
ของป๎ญหา คือ ๑) ดูความคิด ๒) ก็จะไปดูข้อมูลหลักฐานว่าน่าเชื่อถือไหม ? อ้างจาก
ส่วนใด ยกตัวอย่างเช่น ปรัชญา งานปรัชญาของจุฬาฯ จะถามเลยว่าคุณจะศึกษาจาก
หนังสืออะไร? จาก “The Republic” ของใคร? Plato แล้วก็ขอดูหนังสือเล่มนั้น 
ท่านต้องนําเล่มนี้เข้าที่ประชุม เข้าสอบด้วยกรรมการเขาอาจจะบอกว่าเล่มนี้เก่าแล้ว
ยังไม่ได้รับการชําระ นี่คือเขาขอดูข้อมูลหลักฐาน คือข้อมูลหลักฐานต้องแน่น และท่ี
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สําคัญวิทยานิพนธ์บางเล่ม ไปลอกข้อมูลนี้ คือพู ดเรื่องเดียวกันนั่นแหละ ๑๐-๒๐ คน
ก็พูดเรื่องอริยสัจ ๔ ก็ซํ้ากัน ผมคิดว่าการลําดับข้อมูลหลักฐานนั้น ควรจัดลําดับข้อมูล
หลักฐาน ถ้าให้ผมพูด ไม่ต่างจากหลวงพ่อประยุทธ์ หลวงพ่อประยุทธ์พูดไม่ต่างจาก
หลวงพ่อพุทธทาส จากคัมภีร์   ผมว่าก็อย่าไปเสียเวลามาลอกเยอะแยะเลย เอาแค่
พอประมาณนิดๆ หน่อยๆ แต่ยืนยันว่าบุคคลเหล่านี้พูดแบบเดียวกัน ยกเว้นแต่ว่าใคร
คนใดคนหนึ่งมีข้ออธิบายเพิ่มเติมให้คัมภีร์มันชัดขึ้น อย่างเช่น  ถ้าพระไตรปิฎกพูดไว้
ชัด อรรถกถาพูดไว้คลุมเครือหรือไม่ชัด ก็ไม่ต้องอ้างก็ได้ หรือถ้าจะอ้างก็อ้างว่าอรรถ
กถาพูดไว้ไม่ชัด คือหมายความว่าถ้าอ้างมาก็ต้ องบอกว่าอ้างมาเพ่ืออะไร ? คือข้อมูล
หลักฐานนี้ต้องให้ชัด  
  ๓) คือเหตุผล   เหตุผลนี้สําคัญ เรื่องความคิดก็ดี เหตุผลก็ดี มันจะเป็นตัว
หนึ่งที่ยืนยันว่า งานชิ้นนี้มีคุณภาพหรือไม่ อย่างเช่น งานของ ศาสตราจารย์สมภาร 
พรมทา นี่มันน่าอ่าน ท่านมีวิธี มีเทคนิคกระบวนการขั้ นตอนการอ้างเหตุผล บางที
เรื่องเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่า บางที ท่านแย้ง อย่างเช่น ท่านแย้งเจ้าคุณประยุทธ์ 
ถามว่าท่านแย้งมีเหตุผลไหม? ก็มีเหตุผลนะ เพราะว่าคนที่มีเหตุผลแล้วถูกแย้งโดยอีก
คนหนึ่งนั้นจะได้รับการยอมรับหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่การให้เหตุผลแย้ง เพรา ะฉะนั้น   
โดยเฉพาะงานปรัชญา argument เป็นเหตุผลที่สําคัญ ตรรกะก็สําคัญ  
 เพราะฉะนั้น  ในวิทยานิพนธ์ในแต่ละบทจะต้องให้เหตุผลทุกย่อหน้า ผมจะ
ถามนิสิตเสมอว่าถ้าเขียนบทนํา บทนํา คือ ๑.๑ ความสําคัญและความเป็นมาของ
ป๎ญหา “ลองบอกเหตุผลผมหน่อยสิว่าทําไมท่านเขียนแบบนี้ ?” ย่อหน้าที่สองบอก
อะไร? ย่อหน้าที่สามบอกอะไร? และหนึ่งสองสามสี่ห้ามันสานต่อสัมพันธ์กันอย่างไร ? 
มันสําคัญตรงนี้ มันสําคัญ และสําคัญอย่างไร? สืบเนื่องกันอย่างไรบ้าง?  
 และประเด็นที่ ๔ ก็คือภาษา  ศาสตราจารย์สมภาร พรมทา บอกว่า ภาษานี่
มันจะบอกอัตลักษณ์ของเรา  ภาษามันเป็ นเสน่ห์ของผู้เขียน คือคนส่วนใหญ่ติดการ
พูด ติดการบรรยาย  แต่ว่าเวลาให้เขียน แกบอกว่าบางที การเขียนกับการพูดนั้น
ต่างกันตรงที่ว่า  การพูดนั้นแค่เราใส่อารมณ์สักหน่อย  เขาก็เห็นสีหน้าอารมณ์ของเรา 
เขาก็พอจะเข้าใจ แต่งานเขียนนั้นแค่วรรณยุกต์ เอก โท ตรี บางทีไม่เข้าใ จหรอก 
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บางครั้งเสียงโท เสียงสูง วรรณยุกต์เสียงโทสูง แต่เวลาเขียนเวลาพูด เขาอาจจะพูด
ภาษาเนิบๆ  ก็ได้   เวลาเขี ยน จะเขียนอย่างไรให้เขาเห็นภาพ งานวิจัยของเรา เห็น
ภาพน้ําหนักของเรื่องที่เราอยากวิจัย เห็นภาพของผลงานวิจัยของเรา แล้วเกิด
แรงจูงใจที่จะวิจัยต่อ  ศาสตราจารย์สมภา รบอกว่า ข้อที่สี่นี่สําคัญ คือ ภาษา   แล้ว
เจอป๎ญหามากก็คือ ขั้นตอนการเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ เราเห็นการเอาภาษา
ของคนอ่ืนมาวางต่อๆ กัน อย่านะครับ  ภาษาของหลวงพ่อพุทธทาสเป็นอีกแบบหนึ่ง 
ภาษาเจ้าคุณประยุทธ์อีกแบบหนึ่ง ศาสตราจารย์สมภารก็อีกแบบหนึ่ง เรา เอาภาษา
ของคนกลุ่มนี้มาเรียงกัน มันเหมือนการเล่นกระดานโต้คลื่น เหมือนขับรถลงเนินขึ้น
เนิน คือมันอ่านงานแล้วมันสะดุด จะทําอย่างไรที่ผู้วิจัยจะต้องใช้ภาษาของตัวเองใน
การเดินเรื่อง พอถึงจุดหนึ่งค่อยยกนักปราชญ์เหล่านี้ มาสนับสนุนหรือแย้ง จะเอาใคร
แย้งใครอย่างไร ? หรือว่าเราจะแย้งเอง ถ้าเราจะแย้งเอง  เราก็ต้องเตรียมความคิด 
ข้อมูล หลักฐาน เหตุผลเอาไว้ สําหรับ ๔ ข้อนี้ เพราะฉะนั้นความคิดของเราส่วนไหน 
หลักฐานข้อมูลส่วนไหน เหตุผลชุดไหนที่เราจะมาแย้งคนกลุ่มนี้ หรือสนับสนุนคน
กลุ่มนี้ หรือท่านพูดในมิติเดียวกันในระดับเดียวกันว่า ไม่ต้องลอกมาเยอะ อย่างที่บอก
ว่าใครพูด “อริยสัจ ๔” มันจะมากไปกว่านี้ไม่ได้ หรือจะตัดออกก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้น 
๔ อย่างนี้ ขั้นตอนของการเขียนผู้วิจัยก็จะต้องลําดับ ๔ ข้อนี้  คือเวลาจะเขียนอะไร 
หนึ่งก็ต้องเตรียมความคิดไว้  สองก็ต้องเตรียมหลักฐานไว้  สามก็ต้องเตรียมเหตุผลไว้ 
และสี่ก็คือภาษาในการเขียน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนวิทยานิพนธ ์
ในความคิดเห็นของ ดร.บุญเลิศ โอฐสู 
 

ในการทําวิทยานิพนธ์ ควรกําหนด วัตถุประสงค์มาพัฒนารวมกัน   เพ่ือให้
นิสิตเขียนงานได้  แล้วแนะนําให้นิสิตไปหาข้อมูลต่อ ในวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
บอกอะไรบ้าง ใช้ภาษาอย่างไร ควรมีกี่ข้อ สอดคล้องกับความเป็ นมาและความสําคัญ
กับป๎ญหาอย่างไร   
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 ส่วนป๎ญหาที่ต้องการทราบ  ควร ให้มีความ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
ต้องการศึกษา เช่น การสื่อสารเรื่องประชาธิปไตยในพุทธศาสนาเถรวาทเป็นอย่างไร 
 สําหรับ กรอบแนวคิดในการวิจัย นั้นเป็นแผนที่แสดงแนวคิดสําคัญ แผนที่
แสดงความเชื่อมโยงกันระหว่างแนวคิดสําคัญ แผนที่แสดงลําดับของแนวคิดสําคัญ 
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ส่วนที่ ๕ 
 

การสรุปผลการวิจัย/ 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

--------------------------- การจัดการความรู้ (Knowledge Management)--------------------------- 

การสรุปผลการวิจัย/อภิปรายผลการวิจัย 
ในความคิดเห็นของ พระศรีคัมภีรญาณ. ศ.ดร. 
 
 การสรุปผลการวิจัย คือการยอ้นกลับไปดูการศึกษาค้นคว้าของเราหรือข้อมูล
รายละเอียดที่เราเขียนมาแล้วนั้น  แล้วก็สรุปตามนั้น คือสรุปตามวัตถุประสงค์ และ
สรุปตามส มมุติฐาน  หรือสรุป โดยการที่เราย้อนไปดูการสรุปของเราเองในแต่ละ
บทสรุปตามวัตถุประสงค์  
 
การสรุปผลการวิจัย/อภิปรายผลการวิจัย 
ในความคิดเห็นของ พระสุธีธรรมานุวัตร,ผศ.ดร. 
 
 การสรุปผลการวิจัย คือการทํางานร่วมกันกับนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
การที่นิสิตหาข้อมูลมาแล้ว ตัวนิสิตและท่ีปรึกษาก็ร่วมกันปรุงหรือสรุปผล จะ สรุป
เสนออย่างไร แล้วดําเนินการร่วมกัน 
 
การสรุปผลการวิจัย/อภิปรายผลการวิจัย 
ในความคิดเห็นของ พระมหากฤษณะ ตรุโณ,ผศ.ดร. 
 
 การเขียนและการสรุป   เราต้องพยายามในการค้นหา ในเมื่อเร าสมัครใจเข้า
มาเรียนแล้วเรา ต้องฝึกตนเองและค้นคว้าหาเนื้อหาและสาระของงาน ด้วยการทํา
อย่างนี้ก็เพ่ือเป็นการฝึกฝนและอบรมตนไปในตัวด้วย 
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การสรุปผลการวิจัย/อภิปรายผลการวิจัย 
ในความคิดเห็นของ พระมหาดนัยพัชร์  คมฺภีรปญฺโญ, ดร. 
 
 ประเด็นแรก นิสิตต้องเข้าใจโครงสร้างงานทั้งหมดว่า นิสิตเข้าใจแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหรือเปล่า  ว่าเรานํา เสนอแนวคิดทฤษฎีอะไร กลุ่มตัวอย่างท่ีเราใช้ 
จนถึงแบบสอบถามที่เราออกแบ บสอบถาม เพราะฉะนั้นการสรุปผลการวิจัยก็ดี   
การอภิปรายผลการวิจัยก็ดี ส่วนมากคือลืมนึกถึงแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ส่วนใหญ่
จะโยงเฉพาะเรื่องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสอดคล้อง กัน แต่ที่ขัดแย้งไม่ค่อยพูดถึง     
นี้คือป๎ญหาทีท่ําให้การอภิปรายผลสุดโต่งไปในด้านเดียว  
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  ทั้งข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงสถิติ เราจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่มีข้อมูลสนับสนุนใน
เชิงวิชาการไม่ได้  ดังนั้นนิสิตต้องวิเคราะห์ให้เชื่อมโยงกับแนวคิดท่ีถูกต้องให้ได้ จาก
สิ่งที่เราได้ศึกษามาแต่ต้น  
 ประเด็นสําคัญ คือการสรุปผลการวิจัยต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ อภิปราย
ผลการวิจัยในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ สําคัญมากท่ีจะต้องอยู่ในกรอบที่เราตั้งไว้
แล้ว เพราะฉะนั้นการสรุปผลการวิจัย คือการสรุปจากผลที่เราได้ศึกษาจริงๆ โดย
ได้มาจากเครื่องมือที่เรากําหนด 
 
การสรุปผลการวิจัย/อภิปรายผลการวิจัย 
ในความคิดเห็นของ พระมหาทวี มหาปญฺโญ, ผศ.ดร. 
 
 การสรุปผลการวิจัยนิสิตต้องเข้าหาอาจารย์เพื่อให้ท่านแนะนําวิธีการ 
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การสรุปผลการวิจัย/อภิปรายผลการวิจัย 
ในความคิดเห็นของ พระมหาพรชัย สิริวโร,ดร. 
 
 การสรุปผลการวิจัย  โดยส่วนใหญ่แล้วนิสิ ตมีป๎ญหามากก็คือไม่ได้สรุปตาม
วัตถุประสงค์ เพียงแต่จัดกระบวนการลดทอนข้อมูล อย่างน้อยต้องสรุปตาม
วัตถุประสงค์ เช่น  วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เราศึกษาแล้วได้อะไร ข้อ ๒ ได้อะไร  ข้อ ๓ 
ได้อะไร   เมื่อเราศึกษาแล้วอภิปรายผลการวิจัยก็จัดเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเชิง
ปริมา ณ ส่วนใหญ่ที่นิสิตอภิปรายมาก็ไม่ได้นําแนวคิดทฤษฎีที่มีมาร่วมอภิปราย 
ป๎ญหาคือ  นิสิตยกทฤษฎีมาทบทวนวรรณกรรมมากมาย แต่เวลาอภิปราย ผลกลับ
ไม่ได้นําส่วนที่ทบทวนนั้นมาอภิปรายด้วย 
 
การสรุปผลการวิจัย/อภิปรายผลการวิจัย 
ในความคิดเห็นของ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 
 
 ในขั้นตอนสรุปนี้เป็นการนําผลที่ตัวนิสิตได้ศึกษามาสรุปว่า จากการที่ได้เขียน
งานมาและวิเคราะห์มานั้น นิสิตพบอะไรในการเขียนงานนั้น 
 
การสรุปผลการวิจัย/อภิปรายผลการวิจัย 
ในความคิดเห็นของ ศ. ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ 
 
 ๑) นิสิตมักเขียนบทสรุปเป็นการย่อเนื้อหาทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ 
 ๒) นิสิตสับสนหรือเข้าใจผิดว่า วิทยานิพนธ์ทุกเรื่องต้องมีการอภิปรายผลใน
บทสุดท้าย 
 ๓) นิสิตบางคนเข้าใจผิดว่า การอภิปรายผลคือการวิเคราะห์แสดงความเห็น
ของผู้วิจัยทําเฉพาะในบทสุดท้าย ในบทอื่นๆ ไม่ต้องวิเคราะห์วิพากษ์อะไร  
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 แนวทางการแก้ไขปัญหา  
 ๑) ที่ปรึกษาต้องบอกให้นิสิตทราบแต่แรกว่า การสรุปในบทสุดท้ายคือการ
ลงท้ายเพื่อให้เห็นประเด็นสําคัญของงาน ไม่ใช่การย่อเนื้อหาทั้งเล่ม 
 ๒) ที่ปรึกษาต้องบอกให้นิสิตทราบแต่แรกว่า การอภิปรายผลในบทสุดท้าย
เป็นโครงสร้างของงานวิจัยเชิงปริมาณหรือทดลอง ส่วนการวิจัยเชิงเอกสารหรือ
คุณภาพ ไม่จําเป็นต้องมี เพราะได้อภิปรายไปแล้วในแต่ละบท 
 ๓) ที่ปรึกษาต้องบอกให้นิสิตทราบแต่แรกว่า การวิเคราะห์วิพากษ์ต้องมี
ตลอดทุกบท ยกเว้นงานวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงทดลองที่ไม่มีเนื้อหาส่วนทฤษฎีที่จะ
วิเคราะห์วิพากษ์  ส่วนงานวิจัยเชิงผสมที่มีการวิจัยเชิงเอกสาร หรือคุณภาพอยู่ด้วย   
ก็ต้องมีการวิเคราะห์วิพากษ์อยู่ด้วย ไม่ใช่มีเฉพาะการอภิปรายผลในบทสุดท้าย 
 
การสรุปผลการวิจัย/อภิปรายผลการวิจัย 
ในความคิดเห็นของ รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน 
 
 ขั้นตอนการสรุปผลการวิจัย  ถ้าเชิงคุณภาพก็คือเขียนตามข้อมูลแล้วไปสรุป
ในบทที่ห้า และให้สรุปตามวัตถุประสงค์  
 อภิปรายผลการวิจัย คือ การสรุปผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ อภิปราย
ผลการวิจัยนี้ต้องบอกว่าเมื่อผลมาอย่างไรต้องสอดคล้องกับผลที่ได้มา 
 

การสรุปผลการวิจัย/อภิปรายผลการวิจัย 
ในความคิดเห็นของ ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน 
 

 การสรุปผลการวิจัย   ป๎ญหาก็ มาจากการที่เราไม่สามารถเขียนให้เป็น
เอกภาพได้  เราก็ไม่สามารถท่ีจะสรุปผลได้ การสรุปนั้นมีการสรุปอยู่ ๒ ส่วนด้วยกัน 
คือ สรุปเนื้อหาทั้งหมด กับ สรุปแนวคิด หลังจากท่ีสรุปมาแล้วก็จะได้แนวคิด และ
หลักการอะไรบางอย่างสําหรับผู้วิจัยที่จะต้องแสดงให้เห็น เพราะ ฉะนั้น การสรุปผล



๖๖ 
 

--------------------------- การจัดการความรู้ (Knowledge Management)--------------------------- 

วิจัย และการอภิปรายผลวิจัย สามารถทําได้ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ  อภิปรายผล
วิจัยก็คือ ทําให้ข้อสรุปนั้นมันมีประเด็นที่มากกว่าและข้อมูลที่มากกว่า 
 
การสรุปผลการวิจัย/อภิปรายผลการวิจัย 
ในความคิดเห็นของ ดร. วีรชาติ นิ่มอนงค์ 
 
 สรุปตามบทหลักคือบทที่เก่ียวข้ องกับวัตถุประสงค์ การอภิปรายผลการวิจัย
เป็นหัวข้อที่ใช้ในงานวิจัยภาคสนามหรือเชิงปริมาณ ที่ใช้สถิติประกอบ 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ พูดแล้วเขียน จะทําให้เขียนได้ตามความเข้าใจ
เราเอง 
 
การสรุปผลการวิจัย/อภิปรายผลการวิจัย 
ในความคิดเห็นของ ดร.อ านาจ บัวศิริ 
 
 ในขั้นตอนนี้เราต้องทําความเข้าใจว่าเราตั้งวัตถุประสงค์ไว้กี่ข้อ ถ้าเราตั้งได้
ถูกต้องเป็นลําดับ   เราจะสามารถสรุปผลได้อย่างถูกต้องชัดเจน ฉะนั้นเราต้องทํา
ความเข้าใจอีกว่า การสรุปผลการวิจัยกับการอภิปรายผลการวิจัย มีความหมาย
ต่างกัน  การสรุปผลการวิจัยคือการสรุปสิ่งที่เรา ได้มา   การอภิปรายผลการวิจัย คือ  
สิ่งที่เราได้มาในการค้นคว้ามันสอดคล้องกับอะไร มีอะไรเป็นตัวยืนยันสิ่ง ที่เราค้นพบ
บ้าง เช่น ทฤษฎี หรือ งานวิจัยที่มีคนทํามาแล้ว เราก็นํามาอ้างในการอภิปราย ก็คือ
เราก็นําผลสรุปที่ได้มาแล้วมาอภิปราย 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  ขั้นตอนนี้ให้ เขียนการสรุปผลตามวัตถุประสงค์ดี
ที่สุด เช่นวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ต้องการอะไร ข้อที่ ๒ ได้อะไร ข้อที่ ๓ ได้อะไร พอ
เขียนตามวัตถุประสงค์ท้ัง ๓ ข้อแล้วก็อภิปรายตามผลนั้นเลย 
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การสรุปผลการวิจัย/อภิปรายผลการวิจัย 
ในความคิดเห็นของ ดร.แสวง นิลนามะ 
 
 ส่วนใหญ่นิสิตจะไ ม่ค่อยกล้า ฟ๎งดูแปลกเหมือนกัน คือส่วนใหญ่นิสิตจะไม่
ค่อยกล้าเขียนว่า ตัวเองพบอะไรและก็อยากโต้แย้งอะไร  อยากสนับสนุนอะไร คือพบ
อะไรที่เห็นว่าดีอยู่แล้วเราก็ไม่อยากเตะต้อง แต่อันที่จริงดีอยู่แล้วเราสามารถ เเตะต้อง
ให้ดีกว่าเดิมได้  หมายความว่า เป็นไปได้ไหมที่เรา ไปร้านอาหาร  บางทีเราไปร้าน
ก๋วยเตี๋ยวที่มันอร่อยอยู่  พอชิมเยอะ แล้วทําไมเราต้องปรุง เราปรุงทุกครั้ง เวลาเรา
รับประทานก๋วยเตี๋ยว แม้ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยําก็ตาม คือยกมาแล้ว อันที่จริงบาง
ร้านไม่ต้องปรุงก็ได้  รับประทานได้เลย แต่เราก็ติดนิสัยปรุง เพราะฉะนั้นทําอย่ างไร
เวลาหลังจากท่ีเราวิจัยเสร็จเราไม่กล้า มันต่างจากท่ีเรารับประทานอาหารนะ ที่ทุก
ครั้งเราจะปรุง แต่พอมาทําวิจัยเสร็จเราไม่ปรุง คือพบอย่างไรก็เอาอย่างที่พบ  ไม่กล้า
อภิปรายผล ไม่กล้าวิ พากษ์วิจารณ์ต่อในการเสนอแนะอะไร ไม่มีอะไรเลย ก็คือเห็น
ตามท่ีคนอ่ืนเห็น เมื่ อใดก็ตาม เห็นตามที่คนอ่ืนเห็น มันไม่ใช่ลักษณะของการวิจัย 
เพราะคําว่า “Research” “Search” ก็คือคนอ่ืนเขาค้นไว้  แต่เรา “Re” คือเรา
ทวน ย้อน กลับ มันคล้ายๆ  เป็น Irony คือคล้ายๆ  ย้อนแย้ง คือมีเหตุผลชุดไหน มี
ความคิดชุดไหน หลักฐานชุดไหน ภาษาแบบไหนที่จะมาย้อนแย้งเข า การย้อนแย้ง
ไม่ได้หมายความว่าทําให้งานของเขาด้อยค่า เป็นการให้คุณค่าด้วยซ้ําไป มันเหมือนที่
นักข่าวไปจับประเด็นใดประเด็นหนึ่งของใครคนใดคนหนึ่ง บางทีจะไปคิดว่าเขา
ทําลาย บางทีเขาโปรโมทคนนั้นด้วยซ้ําไป  
 ขั้นตอนการสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย นิสิตกับอาจ ารย์
จะต้องช่วยกัน จะต้องกล้า กล้าที่จะนําผลการวิจัยนี้มาอภิปราย และนิสิตจะต้องมี
เวลาพอที่จะนั่งคุยกับอาจารย์ และปรึกษาครูบาอาจารย์ว่า จากท่ีทําวิจัยแล้วได้ผล
อย่างนี้ อาจารย์คิดว่ามันควรจะมีการอภิปรายผลเพิ่มเติมประเด็นใดบ้าง 
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ส่วนที่ ๖  
 

การเขียนบทคัดย่อ/ 
Abstract 
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การเขียนบทคัดย่อ/Abstract 
ในความคิดเห็นของ พระศรีคัมภีรญาณ,ศ.ดร. 
 
 บทคัดย่อหรือ  Abstract เป็นการเขียนเอาเนื้อหาสาร ะที่สําคัญ ซึ่งลําดับใน
การเขียนก็คือ บอกวัตถุประสงค์ บอกวิธีดําเนินการวิจัย บอกข้อค้นพบ เป็นการเขียน
แบบไทย หากเป็นของต่างประเทศจะมีวิธีการอีกแบบ 
 
การเขียนบทคัดย่อ/Abstract 
ในความคิดเห็นของ พระสุธีธรรมานุวัตร,ผศ.ดร. 
 
 การเขียน บทคัดย่อหรือ  Abstract คือการเขียนจากร้อยกว่าหน้า ให้
เหลืออยู่หน้าเดียวเป็นเรื่องที่นิสิตต้องเข้าใจ 
 
การเขียนบทคัดย่อ/Abstract 
ในความคิดเห็นของ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. 
 
 ประเด็นของขั้นตอนการเขียน บทคัดย่อหรือ  Abstract  คือส่วนใหญ่แล้ว
เขียนไม่ได้ วิธีการก็จะให้เขียนมาเป็นภาษาไทยก่อน แล้วก็นําไปให้ผู้รู้แปลให้  
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การเขียนบทคัดย่อ/Abstract 
ในความคิดเห็นของ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร. 
 
 ประเด็นแรก คือ การเขียนบทคัดย่อหรือ  Abstract เท่าท่ีพบคือ ไม่ได้เขียน
สาระสําคัญตามวัตถุประสงค์ นิสิตบางท่านก็ไม่ระบุเครื่องมือเอาไว้ด้วย ส่วนนี้ก็เป็น
ป๎ญหาหลัก และก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ค้นพบจากการศึกษานี้มีอะไรบ้าง แล้วภาษาท่ีใช้
ในการอธิบายในบทคัดย่อเป็นภาษาท่ียาวไม่รั ดกุม ทําให้ผู้อ่านสับสน ส่วนนี้ก็เป็น
ป๎ญหา  เพราะตัวผู้วิจัยไม่สรุปสาระความสําคัญของวัตถุประสงค์ จากเครื่องมือที่ใช้
หรือสิ่งที่ค้นพบ 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  ผู้วิจัยจะต้องกลับไปตรวจสอบในเล่มว่ า ผู้ศึกษา
ได้ค้นพบสาระสําคัญหลัก อะไรบ้าง และควรเขียนให้มีการร้อยเรีย งกัน เช่น 
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ และสิ่งที่ค้นพบ 
 
การเขียนบทคัดย่อ/Abstract 
ในความคิดเห็นของ พระมหาทวี มหาปญฺโญ, ผศ.ดร. 
 
 การเขียน Abstract การเขียนบทคัดย่อ ต้องเข้าใจว่าเราต้องเขียนตาม
วัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งไว้แล้ ว โดยมีอยู่ ๓ วัตถุประสงค์  เราก็เขียนตามนั้น แล้วย่อ
อย่างไรเพื่อให้ผู้ที่มาอ่านงานของเราเข้าใจความหมายได้ท้ังเล่มที่เราเขียนมา 
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การเขียนบทคัดย่อ/Abstract 
ในความคิดเห็นของ พระมหาพรชัย สิริวโร,ดร. 
 
 การเขียนบทคัดย่อหรือ  Abstract โดยส่วนใหญ่นิสิต ยังไม่ค่อยมีเอกภาพ  
แต่ในประเด็นของสาขาปรัชญาก็จะมีการกําหนดไว้แล้วประมาณ ๓ วรรค ดังนั้นเรา
ต้องกําหนดโครงสร้างของ Abstract ไว้จะเป็นการดี วรรคที่ ๑ คือ มีชื่อเรื่อง
วัตถุประสงค์  และประเภทของการวิจัย วรรคที่ ๒ ศึกษาแล้วเราพบอะไรตาม
วัตถุประสงค์ทั้ง ๓ ข้อนั้น วรรคที่ ๓ คือผู้วิจัยจะ Argument ว่าอย่างไร หรือให้
เหตุผลอย่างไรในประเด็นที่เก่ียวข้องนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย เพราะอะไร 
 ประเด็นที่สําคัญในการเขียน Abstract ที่นิสิตดําเนินมาตลอด คือ นิสิตสรุป
รวบยอดสิ่งที่ตัวเองทําไม่ได้ หมายถึงไม่สามารถลดทอนรายละเอียดในงานที่ตัวเอง
เขียนออกมาได้ เพราะว่างานที่นิสิตได้ทําไปเป็นงานที่ไม่เจาะจงเท่าที่ควร จึงเกิด
ป๎ญหาในการเขียน Abstract ในขั้นตอนนี้ถ้าเรา มีโครงสร้างแล้วการแก้ป๎ญหาก็ไม่
ยาก  
 
การเขียนบทคัดย่อ/Abstract 
ในความคิดเห็นของ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 
 
 การเขียนบทคัดย่อ ก็ให้นิสิตเขียน ตามประเด็นของวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ และ
เขียนเป็นภาษาไทยก่อน แล้วหลังจาก นั้นนําให้อาจารย์ตรวจสอบแล้วค่อย นําสู่การ
เขียนบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษต่อไป  
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การเขียนบทคัดย่อ/Abstract 
ในความคิดเห็นของ รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน 
 
 วิธีการเขียน Abstract คือ นิสิตต้องเขียนเป็นภาษาไทยให้ได้ก่อนโดยเขียน
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และบทสรุป  
 
การเขียนบทคัดย่อ/Abstract 
ในความคิดเห็นของ ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร 
 
 โดยหลักแล้วการเขียน Abstract ก็จะมีชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ 
และสิ่งที่ค้นพบ จึงจะเป็นบทคัดย่อที่สมบูรณ์ หรือหลักการย่อๆ คือ T O M F  
 
การเขียนบทคัดย่อ/Abstract 
ในความคิดเห็นของ ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน 
 
 การเขียน Abstract ป๎ญหาที่พบกค็ือ เขียนแบบไม่ครอบคลุม หมายถึงตอบ
ไม่ครบโจทย์วิจัยที่ตั้งมา ฉะนั้นขั้นตอนการเขียน Abstract จะตอ้งเป็นขั้นตอนที่สกัด
รวบยอดจริง ๆ คือ การเขียนต้องตอบวัตถุประสงค์ให้ครบตามท่ีตั้งไว้ และก็ไม่เกิน
หนึ่งหน้ากระดาษ และต้องไปดูวิธีก ารดําเนินการวิจัยด้ว ย ป๎ญหาที่ชัดที่สุด คือ นิสิต
ไม่ได้เขียนกระบวนการวิธีวิจัยลงไปด้วยในบทคัดย่อ   ต้องทําให้ข้อมูลเป็นเอกภาพที่
สามารถเชื่อมโยงและร้อยเรียงกันให้ครบทุกบท 
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การเขียนบทคัดย่อ/Abstract 
ในความคิดเห็นของ ดร. วีรชาติ นิ่มอนงค์ 
 
 บทคัดย่อไม่ควรเกิ น ๒๕๐ คํา และควรมีการระบุวัตถุประสงค์ไว้ด้วย 
บทคัดย่อควรย่อเฉพาะการค้นพบทางการวิจัย 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา ต้องให้ที่ปรึกษาอ่านด้วย  เขียนบทคัดย่อภายหลัง
ที่เขียนตัวบทหลักเสร็จแล้ว 
 
การเขียนบทคัดย่อ/Abstract 
ในความคิดเห็นของ ดร.อ านาจ บัวศิริ 
 
 การเขียน Abstract ที่ดีที่สุดคือ เขียนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตามลําดับ 
เช่น ทําวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์อ ย่างไร ทําอย่างไร สรุป แล้วได้อะไร  ก็สรุป
ตามลําดับไป  การเขียน Abstract ให้ผู้วิจัยเขียนตามวัตถุประสงค์เป็นหลัก จะทําให้
เราเขียนได้ด ี
 
การเขียนบทคัดย่อ/Abstract 
ในความคิดเห็นของ ดร.แสวง นิลนามะ 
 
 คําว่า Abstract คือบทคัดย่อ คําว่า “คัดย่อ” คือคัดเอาประเด็นหลักๆ จาก
ที่เราพบ ส่วนใหญ่บทคัดย่อก็คือบทหลักๆ ในการสรุปผลอภิปรายผลมาย่อ บทคัด ย่อ
นั้นเป็นที่น่าสังเกต  ผมบอกนิสิตเสมอว่า ทุกๆ  บทจะมีประเด็นย่อยๆ แต่ละประเด็น
ย่อยต้องมีสรุป  ในบทที่สองสมมุติว่า ๒.๑ หรือ ๒.๒ นี้  เพราะฉะนั้นในสองข้อนี้
จะต้องมีสรุป แต่ละสรุปมารวม กัน เช่น มี ๗ ประเด็น ก็เป็น ๒.๗ คือเอาสรุปแต่
ประเด็นที่เป็นประเด็นย่อยๆ มา สรุปใหญ่ในบท บทที่ ๓ บทที่ ๔ ก็เช่นเดียวกัน แล้ว
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บทที่ ๕ บทสรุป   นําประเด็นสรุปตรงท้ายบท มาสรุปเป็นผลที่ค้นพบจากการวิจัย  
ในบทที่ ๕ สรุป แล้วสรุปจากสรุปอีกครั้ง สรุปจริงๆ มาเป็นบทคัดย่อ เพราะฉะนั้น
นิสิตพอทํางานแล้วไม่ได้สรุปประเด็นนี้ไว้ พอสรุปไปสรุปผลการวิจั ยไปอีกประเด็น
หนึ่ง คําว่าบทคัดย่อไปอีกประเด็นหนึ่ง ไปคนละทิศคนละทาง ฉะนั้นเวลาเขาจะอ่าน
งานทั้งหมด ทําไมฝรั่งเขาให้ความสําคัญกับ Abstract เพราะ Abstract คือภาพ
สะท้อนของวิทยานิพนธ์ งานวิจัยทั้งหมดเลย แค่ไม่ก่ีบรรทัด ไม่เกิน ๑๐ บรรทัด เขา
บอก Abstract ไม่เกิน ๑๐ บรรทัด พร้อมคีย์เวิร์ด ใน ๑๐ บรรทัดนี้จะต้องรวมความ
ทั้งหมดของงานวิจัย ไม่ว่าคุณจะทําก่ีร้อยหน้ากี่พันหน้ าก็ตามที ต้องเห็นภาพ แต่ของ
เราอ่านแล้วยังไม่เห็นภาพเลย  บางทีไม่ใช่บทคัดย่อ แต่เป็นบทคัดยาว ๓-๔ หน้าอ่าน
แล้วก็งง ตกลงว่าพบอะไร ? พบไม่พบนี้มันอยู่ท่ีความคิด อย่างที่บอกว่า ความคิดนั้น 
คุณใส่ความคิดอะไรหลักๆ  ลงไป หลักฐานข้อมูลอะไรที่เป็นหลักลงไป และภาษา       
สี่อย่างนี้ให้มันปรากฏเด่นในบทคัดย่อ นี่ก็คือการเขียน Abstract 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา   เราก็มีข้ันตอนของการสรุป  ป๎ญหาของนิสิตบาง
ท่านก็คือไม่ได้ทํางานวิจัยเอง เมื่อไม่ได้ทําวิจัยเองก็ไม่ได้สรุปเองในแต่ละบท เมื่อไม่ได้
สรุปเองในแต่ละบท   มันจะไปสรุปในบทที่สรุปผลการวิจัยได้อย่างไร เมื่อ ไม่สรุป
ผลการวิจัยจะสรุปบทคัดย่อได้อย่างไร เพราะฉะนั้น ถ้านิสิตทํางานตั้งแต่ต้นเลยผมว่า
การเขียนบทคัดย่อมันก็ไม่ยาก   และการเขียนบทคั ดย่อก็น่าจะมีคู่มืออยู่  บทคัดย่อ
คือเป็นบทเดียวสั้น คัดเอาเฉพาะประเด็นหลัก  ย่อความมาให้มันเป็นหัวใจ ของ
วิทยานิพนธ์นั้น แต่ป๎ญหาคือเมื่อไปจ้างคนอ่ืนทํา อาจารย์ที่ปรึกษาก็ไม่ค่อยได้
สอบถาม พออาจารย์ไม่ได้ซักถามป๎ญหา คุยกับนิสิตเบื้องต้ น ต้องเอาเบื้องต้น  ต้อง
ถามหัวข้อเลยจนจบกระบวนการวิจัย ต้องกําชับว่าลูกศิษย์ต้องทําวิจัยเอง คือต้อง
สอบป้องกันจริงๆ ป้องกันตัวเอง เพราะฉะนั้นการสอบป้องกันก็ดี   ก่อนสอบป้องกันก็
ดี มันจะมีประชาพิจารณ์ ก็เหมือนเป็นการซ้อม เป็นการซ้อมในท่ีสาธารณะ ว่านิสิต
ตอบได้ไหม และเมื่อตอบได้หรือไม่ได้ก็ ฟ้องด้วยว่า อาจารย์ได้ทํางานร่วมกับนิสิตไหม
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ได้ใกล้ชิดไหม  การเขียนบทคัดย่อจะเป็นตัวบอกว่าผู้วิจัยได้ทํางานจริงหรือเปล่า และ
ได้ประเด็นหลัก ได้ทราบภาพรวมของงานวิจัยของตนหรือไม่  
 เพราะฉะนั้นเวลาผมจะถามว่างานวิจัยทําเองหรือไม่  มันไม่ยาก ดูจาก
บทคัดย่อทั้งภาษาไทยแ ละภาษาอังกฤษ จากนั้นถามว่า ภาพรวมของวิทยานิพนธ์นี้
คืออะไร ? หัวใจหลักคืออะไร ? ถ้ายังตอบไม่ชัดก็ย้อนถามไปอีกครั้ง แล้วผลของ
การศึกษาเป็นอย่างไร  ตอบวัตถุประสงค์ไหม เช่น  ตอบว่าวัตถุประสงค์แต่ละข้อเป็น
อย่างไร ? ถ้าตอบไม่ได้ก็ไปไล่ดูทีละบท  แล้วทีนี้บทที่  ๒. เป็นอย่างไรบ้าง  ท่านตั้ง
หัวข้อไว้อย่างนี้ วัตถุประสงค์อย่างนี้   ดําเนินการวิจัยอย่างนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
อย่างนี้  แล้วแต่ละบทพบอะไร แค่นี้ก็ รู้แล้ว  แค่นี้ก็ตายแล้ว ถ้าคนที่ทําวิจัยเองก็จะ
เห็นภาพ เพราะฉะนั้นการให้ภาพผ่านบทคัดย่อนี้สําคัญ แค่ไม่ก่ีบรรทัดเหล่านี้  
สามารถให้บทสรุปในเบื้องต้นได้  แต่ว่าในลักษณะทั่วไปของงานวิจัยคือการค้นพบมัน
จะมาทีหลัง เช่น เราเจาะน้ําสิ่งที่เราปรารถนาคือการเจอน้ํา แต่การเจอน้ํามันต้อง มา
ทีหลัง น้ํามันมีอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถวาดภาพน้ําที่เราจะเจอ  เราต้องเจอน้ําก่อนจึง
จะวาดภาพได้ เพราะฉะนั้นจึงมีคําว่าผลที่คาดว่าจะได้รับ เพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่ามี
บทคัดย่อไว้ในใจแล้วคือคาดว่าจะเป็นอย่างนี้ไว้แล้ว 
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ส่วนที่ ๗ 
 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ในความคิดเห็นของ พระศรีคัมภีรญาณ,ศ.ดร. 
 
 การเขียนวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่เห็นอยู่นี้ก็จะมีอยู่ ๓ แบบ คือ  
 ๑) แบบตัดแปะ คือนําความคิดเห็นของท่านนี้มาต่อๆ กัน หรือเรียกอีกอย่าง
ว่าขนมชั้น แบบนี้ในสาขาของสังคมศาสตร์จะชอบทํากันมาก 
 ๒) แบบเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมายถึง ยกประเด็นขึ้นมาแล้วอธิบ ายแล้ว
ก็ยกประเด็นหลังมาสนับสนุนข้ออธิบายที่เรานําเสนอ 
 ๓) แบบการเขียนที่เสนอข้อคิดความเห็นของตนเอง  คือ อธิบายความ  ด้วย
การเขียนงานจากการใช้ภาษาของผู้วิจัยเอง 
 ในส่วนของนิสิตของเราเองก็จะทําในส่วนของ ที่ ๑ และท่ี ๒ เป็นส่วนมาก  
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ในความคิดเห็นของ พระสุธีธรรมานุวัตร,ผศ.ดร. 
 
 หลังจากจบคอร์สแล้วจะมีมาตรการอะไรในการที่จะให้นิสิตมานําเสนอหัวข้อ 
หรือผู้ที่ยังไม่ได้มาคุยหาสาเหตุในการเขียนงานที่ตนเองสนใจ แต่จะให้อาจารย์โทร
ตามนั้น มองดูแล้วเป็นเรื่องที่ไม่สมควร เพราะก็เรียนมาระดับนี้แล้ว  
 และท่ีสําคัญจะต้องมีคลินิกวิทยานิพนธ์ เพ่ือรักษ าอาการท่ัวไปก่อนที่จะพบ
อาจารย์ แต่ละท่านที่ชํานาญแต่ละด้าน 
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ในความคิดเห็นของ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. 
 
 ประเด็นของการเขียนงานวิจัย ในมุมมองแล้ว ก็ต้องอยู่ที่ กระบวนการเรียน
การสอนที่สอดคล้อง กันกับทั้งอาจารย์ที่สอนและตัวนิสิต ร่ วมกั นศึกษาใน
กระบวนการเรียนการสอนให้เกิดการพัฒนาในเรื่องงานวิจัยได้จะเป็นการดี ด้วยการ
มอบหมายงานให้นิสิตไปอ่านงานวิจัยมาให้มากๆ แต่งานนั้นจะต้องตรงกันกับรายวิชา
ที่ศึกษา คืออาจารย์ต้องกํากับว่า  
 ๑) ฝึกเขียน นิสิตต้องเขียนเป็นภาษาของตัวเอง หมายถึง ถ้าลอกงานของคน
อ่ืนมาจะต้องปรับตกและให้เขียนมาใหม่ หลักนี้คือการฝึกเขียนในห้อง 
 ๒) การมอบหมายงานให้อ่านงานวิจัยให้มาก ๆ ถ้าจัดในกระบวนการเรียน
การสอนอยู่ในสองระบบนี้จะส่งผลให้นิสิตเขียนงานวิจัยได้ เรื่องงานวิจัยป๎ญหา คือ 
อ่านกับเขียน 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ในความคิดเห็นของ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร. 
 
 จากท่ีกล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้น คือ การทํางานร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษากับนิสิต หมายถึง ทําอย่ างไรจึงจะให้ทั้งอาจารย์และนิสิต สามารถทํางาน
ร่วมกันและดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้การทํางานของนิสิตมีระบบที่
ชัดเจน  
 ฉะนั้น  อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องสามารถบอกว่า สิ่งนี้ผิด  สิ่งนี้ถูก  และแก้
อย่างไร อย่าชี้ผิดอย่างเดียว โดยไม่บอกวิธีแก้ให้ และนิสิตเองเมื่ออาจารย์แนะนําข้อที่
บกพร่อง แล้วนํามาแก้ไข 
 ในส่วนตัวการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือเขียนวิทยานิพนธ์ คือ การ
เรียนรู้ หรือฝึกใจของเราที่จะทํางานร่วมกับผู้อ่ืนด้วย 
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ในความคิดเห็นของ พระมหาทวี มหาปญฺโญ, ผศ.ดร. 
 
 สิ่งที่จะเพ่ิมเติมก็ คือ เราขาดการบริหารงานแบบเป็นระบบ  ทั้งนิสิตเอง และ
ระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ทั้งตัวของงานวิชาการ ทฤษฎีต่าง ๆ เพราะฉะนั้น  เราควร
แก้เป็นระบบ  
 ในส่วนของการแก้ เราจะต้องศึกษาตัวป๎ญหาให้ชัดเจนก่อน คือการทําวิจัย
นั้นจะต้องถูกจุดด้วย และสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ เรามีนิสิตที่จบ ค่อนข้างจะน้อย ป๎ญหา
คือนิสิตที่มาเรียนอาจจะไม่สามารถตอบป๎ญหาของตัวเองได้ เช่น อายุมากเกินไป  ขาด
ความเอาใจใส่ 
 เพราะฉะนั้น  เราจะทําอย่าง ไร เพ่ือที่จะให้นิสิตที่ เข้ามาเรียนแล้วจบกันทุก
ท่าน ที่สําคัญการเขียนงานวิจัยที่ปรากฏมานั้น ไม่ค่อยตอบวัตถุประสงค์เท่าไร 
อยากจะให้ช่วยกันเขียนงานวิจัยให้มากๆ 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ในความคิดเห็นของ พระมหาพรชัย สิริวโร,ดร. 
 
 สิ่งที่อยากจะเพ่ิมเติมคือ นิสิตจะต้องมีฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งที่ทํา วิริยะ 
คือ ความมุ่งมั่นทุ่มเท จิตตะ คือ ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ วิมังสา คือ การทบทวนใน
สิ่งที่ได้คิดได้ทํามา ถ้าตัวนิสิตมีตัวนี้แล้วการเขียนงานก็ประสบความสําเร็จได้แน่ 
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ในความคิดเห็นของ รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร. 
 
 ส่วนใหญ่ก็เหมือนกับที่บอกไว้ตอนต้นว่า ก็ถามว่าคุณชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษ
สนใจเรื่องใดมากที่สุดแล้ว ให้เลือกประเด็นที่คิดว่าทําแล้วมีข้อมูลสนับสนุนเขียนจน
จบ ไม่ใช่ไปเชื่อคนนั้นคนนี้หรืออาจารย์บางท่านยุแหย่ คือเราทําเองไม่ใช่คนอ่ืน ถ้าไป
ไขว้เขวตามคนอ่ืน  แล้วคนที่แนะนําเขาไม่ได้อยู่กับเราจนจบ ถ้าเขาทิ้งไประหว่างทาง
เราก็เคว้งคว้าง เพราะฉะนั้นให้เลือกทําเรื่องที่เราสนใจที่สุดและมีข้อมูลสนับสนุนจน
จบเรื่อง 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ในความคิดเห็นของ รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน 
 
 ที่สําคัญนิสิตต้องเขียนงาน อย่าท้อ ต้องอดทน และนิสิตต้ องติดต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาให้มากๆ และนํางานมาส่งอาจารย์บ่อยๆ 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ในความคิดเห็นของ ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน 
 
 ก่อนที่นิสิตจะนําเสนอโครงร่าง นิสิตต้องให้เวลากับงานวิจัยให้มาก คือต้อง
เข้าใจงานที่เราทําจริง เพราะว่าวิธีการทํางาน วิจัยมันมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทั้งหมด คือ การสังเกต การทดลอง กา รประเมินผล การสรุป ในรูปแบบนี้ คือ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก็ขอให้นักศึกษาคิดตรงนี้ และสิ่งที่ต้องทําท่ีสุดคือ ต้อง
คอยสังเกตและคอยเก็บข้อมูล และชนิดของเอกสารที่นํามาศึกษาก็ขอให้เป็นเอกสาร
ที่มีน้ําหนัก หมายถึงเป็นที่รับรองทางวิชาการ 
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ในความคิดเห็นของ ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์ 
 
 การวิจัยที่ดี ต้องประกอบด้วย ๑) การเก็บข้อมูลที่ดี ๒) การจัดระเบียบ
ข้อมูล และ ๓) การนําเสนอข้อมูล  ทั้งสามองค์ประกอบต้องทําไปพร้อมกัน  คือ 
ในขณะเก็บข้อมูลก็จัด ระเบียบข้อมูลด้วยว่าจะวางไว้บทไหน ตรงไหนที่เชื่อมโยงกัน 
และในขณะเดียวกันก็นําเสนอข้อมูลตามรูปแบบทางสถาบันกําหนดด้วย 
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ภาคผนวก 
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ค าถามส าหรับส าภาษณ์ 
โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

เรื่อง 
แนวทางการให้ค าปรึกษา 

เกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา” 
 
๑.  ป๎ญหาการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   
 -  การหาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
 -  การพัฒนาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
 - การรวบรวมข้อมูล/การรวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์ เช่น พระไตรปิฎก/
อรรถกถา/ฎีกา/ข้อมูลภาคสนาม/การสัมภาษณ์เชิงลึก/การFocus Group 
 - การวิเคราะห์ข้อมูล/ภาคสนาม/ข้อมูลเชิงปริมาณ/สถิติ 

- การเขียนวิทยานิพนธ์ 
- การสรุปผลการวิจัย/อภิปรายผลการวิจัย 
- การเขียน Abstract  

๒. แนวทางการแก้ไขป๎ญหา 
 - การหาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
 -  การพัฒนาหัวข้อ/โจทย์วิจัย 
 - การรวบรวมข้อมูล/การรวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์ เช่น พระไตรปิฎก/
อรรถกถา/ฎีกา/ข้อมูลภาคสนาม/การสัมภาษณ์เชิงลึก/การFocus Group 
 - การวิเคราะห์ข้อมูล/ภาคสนาม/ข้อมูลเชิงปริมาณ/สถิติ 

- การเขียนวิทยานิพนธ์ 
- การสรุปผลการวิจัย/อภิปรายผลการวิจัย 
- การเขียน Abstract 

๓.  ความคิดเห็นเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
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รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก 
 

๑. พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร. 
๒. พระสุธีธรรมานุวัตร, ผศ.ดร. 
๓. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. 
๔. พระมหาดนัยพัชร  คมฺภีรปํฺโญ, ดร. 
๕. พระมหาทวี มหาปํฺโญ, ดร. 
๖. พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. 
๗. ผศ.ดร. แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 
๘. ผศ.ดร. ประพันธ์ ศุภษร 
๙. รศ.ดร. สมิทธิพล เนตรนิมิตร  
๑๐. พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ. ดร. 
๑๑. ดร. อํานาจ บัวศิริ 
๑๒. ศ.ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ 
๑๓. ดร. บุญเลิศ โอฐสู 
๑๔. ดร. วีระชาติ นิ่มอนงค์ 
๑๕. ผศ. ดร. วุฒินันท์ กันทะเตียน 
๑๖. รศ. ดร. ประเวศ อินทองปาน 
๑๗.  ดร. แสวง นิลนามะ 

 


