
การจัดการความรู้เร่ือง “การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ทันเวลา” 

สืบเนื่องจากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยได้แจ้งเตือนการค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ต้ังแต่ปี 2549-2554 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 144 โครงการ หากไม่รวมการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ปี 2554 ซึ่งยังไม่

ครบก าหนดเวลาที่จะส่งรายงานวิจัย จะมีผู้ค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต้ังแต่ปี 2549-2553 จ านวน 70 

โครงการ การค้างส่งโครงการวิจัยจะส่งผลกระทบท าให้นักวิจัยไม่สามารถรับทุนวิจัยต่อไปได้อีก จนกว่าจะส่ง

รายงานฉบับสมบูรณ์ที่ติดค้างไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มศว จึงได้ก าหนดให้มีหัวข้อ

การจัดการความรู้ด้านวิจัย (Knowledge Management) ในหัวข้อเรื่อง “การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้

ทันเวลา” เพื่อหาแนวทางปฎิบัติที่ดีอันจะน ามาสู่การลดจ านวนผู้ค้างส่งโครงการวิจัย โดยได้ด าเนินการจ านวน 

2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกคณะแพทยศาสตร์ ประสานมิตร มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมจ านวน 30 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยพรีคลินิก ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 2 

ตึกคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 23 คน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยคลินิก การจัดการ

ความรู้ทั้งสองครั้งได้มีการระดมสมอง เล่าถึงประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงเทคนิคหรือวิธีการที่จะส่ง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ทันเวลา และได้สกัดองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการท าวิจัยให้

ส าเร็จลุล่วงและสามารถส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ทันเวลาดังนี้  

1. นักวิจัยต้องมีศักยภาพในการท าวิจัย ควรท าวิจัยในสาขาที่ตนเองถนัดหรือมีความเชี่ยวชาญ 

2. มีการวางแผนที่ดีก่อนขอทุนวิจัย เช่น 

_ มีผลการทดลองเบื้องต้น (Preliminary data) ก่อนขอทุนสนับสนุนการท าวิจัย เพื่อให้เห็น

แนวโน้มว่าจะสามารถท างานวิจัยให้ประสบผลส าเร็จ  

_ จัดเตรียมความพร้อมขององค์ประกอบในด้านต่างๆ เช่น ทีมที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

คณะผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัย ปรึกษากับนักสถิติก่อนเขียนโครงการวิจัย มีเครือข่ายการท าวิจัยทั้งภายใน

และภายนอกสถาบัน ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่ควรท าวิจัย

กับ mentor ท่ีสามารถให้ค าปรึกษา และความช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์  

3. จัดท าโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับระยะเวลาโครงการละ 1 ปี  

4. วางแผนในการด าเนินการวิจัย  



_ ต้ังเป้าความส าเร็จของผลงานวิจัยตามช่วงเวลา เช่น เดือนที่ 1-4 เก็บรวมรวมข้อมูล, 

เดือนที่ 5-8 วิเคราะห์ข้อมูล, เดือนที่ 9-10 สรุปผล, เดือนที่ 11-12 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เป็นต้น 

ไม่ควรขยายโครงการวิจัย เพราะจะท าให้โอกาสประสบความส าเร็จลดลง 

_ ผู้วิจัยควรจัดท าตารางเวลา / มีการวางแผนเพื่อช่วยในการแจ้งเตือน เช่น การท าเป็นตาราง 

หรือจดในปฏิทินว่า เริ่มท าโครงการวิจัยเมื่อไร สิ้นสุดสัญญาเมื่อไร ส่งรายงานความก้าวหน้าเมื่อไร 

ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เมื่อไร การเบิกจ่ายเงินงวดโครงการวิจัย เป็นต้น และปฏิบัติตามนั้น

อย่างเคร่งครัด 

_ กรณีที่เกิดมีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานวิจัย เช่น กลุ่มตัวอย่างไม่เพียงพอ หากลุ่ม

ตัวอย่างยากหรือไม่ได้ตามจ านวนที่ต้ังไว้ เป็นต้น ให้ท าเรื่องขออนุมัติปรับเปลี่ยนวิธีด าเนินการ

วิจัย ตามสาเหตุที่เกิดขึ้นจริง เพื่อจะได้ด าเนินโครงการวิจัยต่อได้ส าเร็จ  

_ หากได้รับทุนวิจัยแล้ว และมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ท าให้ไม่มีเวลาท าวิจัยได้

อย่างเต็มที่ และคิดว่าจะท าวิจัยไม่เสร็จทันเวลา ให้ท าเรื่องยุติโครงการหรือคืนทุน เพื่อจะได้ไม่

ต้องติด blacklist จากมหาวิทยาลัย 

5. การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

_ วางแผนการเขียนรายงานวิจัย โดยศึกษารูปแบบ เขียนโครงร่างไว้ก่อนแล้วค่อยใส่ข้อมูลที

หลัง  

_ การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ส่งในรูปแบบ manuscript พร้อมตีพิมพ์ จะดีกว่าการส่ง

แบบเป็นเล่ม (5 บท) เนื่องจากง่ายและสะดวกต่อการเขียน 

6. นึกถึงสิ่งกระตุ้นหรือแรงจูงใจ (Incentive) หรือต้ังเป้าหมายเพื่อให้การท าวิจัยประสบผลส าเร็จ เช่น 

การน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ การที่จะได้รับเงินงวดสุดท้าย (20%) ภายหลังจากส่ง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ทันก าหนด การขอต าแหน่งผลงานทางวิชาการ (ผศ.,รศ.,ศ.) เป็นต้น 

นอกจากแนวทางปฎิบัติที่สรุปข้างต้นแล้ว นักวิจัยยังได้ชี้แจงถึงปัญหาและข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการการวิจัยให้ดีขึ้น ดังเช่น 



1. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารคณะฯ ควรให้ความส าคัญและสนับสนุนส่งเสริมการท าวิจัย ให้นักวิจัย

ท างานได้อย่างมีศักด์ิศรี และน ามาเป็นภาระงานได้เหมือนกับด้านการเรียนการสอน เนื่องจากการ

วิจัยเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 

2. ควรมีสิ่งกระตุ้นและแรงจูงใจ เช่น การให้รางวัลส าหรับผู้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใน 1 ปี 

3. จัดท าระบบการแจ้งเตือนการส่งรายงานทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ (E-mail) หรือการส่ง SMS ทาง 

โทรศัพท์มือถือ เพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดสัญญาวิจัย 

4. ควรเพิ่มระยะเวลาในสัญญาการท าวิจัยทางคลินิกจาก 1 ปี เป็นอย่างน้อย 2 ปี เพื่อให้ได้งานวิจัย

ที่มีคุณภาพ เนื่องจากงานวิจัยทางคลินิกส่วนใหญ่จะเป็นการวิจัยแบบทดลองโดยเฉพาะกับผู้ป่วย

หรือคนไข้ ที่ต้องสมัครใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน case ไม่เพียงพอ จึงท าให้ไม่สามารถควบคุม

ปริมาณและเวลาได้ 

5. คณะควรจัดให้มีความพร้อมทั้งผู้ให้ค าปรึกษา สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น ผู้ให้ค าปรึกษา

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล นักสถิติที่มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ ผู้ช่วยวิจัยในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล เครื่องมือวิจัยที่เพียงพอและได้มาตรฐาน  

ในช่วงท้ายของการจัดการความรู้ ได้มีการสรุปร่วมกันเพื่อเป็นองค์ความรู้น าไปเผยแพร่แก่อาจารย์

นักวิจัยอย่างทั่วถงึทาง email (อยู่ในระหว่างด าเนินการ) และ website ของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจที่ตรงกัน    

 

 

 


