
กระบวนการจัดการความรู้ 
ในการบูรณาการบริหารงานวจิัย ของส านักวชิาบัญชี 

 

   กระบวนการจดัการความรู้ในงานวจิยั ของส านกัวชิาบญัชี  ประกอบดว้ยการสร้างความรู้
การเก็บรวบรวมความรู้ การกระจายความรู้ไปใช ้และการน าความรู้ไปใช ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การสร้างความรู้  
   การสร้างความรู้ในการบูรณาการบริหารงานวิจยัของส านกัวชิาบญัชี มีระบบและกลไกใน
การบริหารงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ท าตามหลกัยทุธศาสตร์ของส านกัวชิา โดยน าหลกัการมา
เรียงร้อยกนัตามโดยสร้างความรู้ทั้งอาจารย ์นกัศึกษา และเจา้หนา้ท่ีในส านกัวชิาท่ีท าบูรณาการการ
บริหารงานวจิยัในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท   ตามภาพขา้งล่าง
 

 
 ภาพท่ี 1 การบูรณาการบริหารงานวจิยั ของส านกัวชิาบญัชี 
ท่ีมา : ส านกัวชิาบญัชี มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
  การสร้างความรู้ในงานวจิยัของส านกัวิชาบญัชี  อาจารยไ์ดพ้ฒันาตนเองดว้ยการอบรมการ
วิจัย  หรือเรียนต่อ และมีโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาอาจารย์บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการท าวจิยั ดงัน้ี 
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(1) โครงการอบรมและพฒันาหวัขอ้งานวิจยัโดยมีอาจารยท่ี์เป็นนกัวจิยัท่ีเช่ียวชาญเป็นพี่
เล้ียงหรือผูร่้วมวิจยั ในปีงบประมาณ 2561 ส านกัวชิาบญัชีไดมี้การก าหนดดงัน้ี 

1) อาจารยทุ์กท่านในส านกัวิชาบญัชีท าวจิยัและมีส่วนร่วมในการท าวจิยั  
2) ส่งเสริมให้อาจารยเ์ขา้รับการอบรมการท าวิจยัร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 
3) สนบัสนุนให้อาจารยท์  าวจิยัเป็นทีม และควรท าวิจยัตามแผนวจิยัของมหาวทิยาลยั 
4) สนบัสนุนอาจารยท่ี์เป็นนกัวจิยัใหม่ตอ้งมีอาจารยท่ี์เป็นนกัวจิยัท่ีเช่ียวชาญเป็นพี่เล้ียง

หรือผูร่้วมวจิยั 
(2) โครงการสนบัสนุนอาจารยทุ์กคนในส านกัวชิาท าวจิยัเพื่อของบประมาณจาก

สถาบนัวจิยัและพฒันา  รวมถึงแหล่งภายนอก โดยการฝึกการหาหวัขอ้ และเทคนิคการเขียนเพื่อใหไ้ด้
ทุน 

(3) โครงการพฒันาการเขียนบทความงานวจิยั น าเสนอระดบัชาติและนานาชาติ 
  ส าหรับการพฒันานกัศึกษาไดมี้โครงการพฒันาหรือกิจกรรม ดงัน้ี   
 (1) โครงการฝึกหดัใหน้กัศึกษามาเป็นผูร่้วมวิจยัในการท าวจิยั  
 (2) โครงการเขียนบทความน าเสนอระดบัชาติและนานาชาติ ในสาขาวิชาบญัชี ทั้งในระดบั
ปริญญาตรีและปริญญาโท 
 ส านกัวชิาไดมี้แหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัแหล่งทุนท่ีสนบัสนุนการท าวิจยั ทั้งภายในและ 
มุ่งเนน้การวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์สอดรับวสิัยทศัน์ในการสร้างผลงานวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน โดยส านกั
วชิามีผลงานวจิยัทอ้งถ่ิน โดยเนน้การเสริมสร้างความเขม้แขง็แก่ชุมชน และการเสริมสร้างศกัยภาพ
ชุมชน ภายใตโ้ครงการวิจยัรับใช้สังคมทอ้งถ่ิน  อาจารย ์เจา้หน้าท่ีและนกัศึกษาไดแ้ลกเปล่ียน
ความคิดกนั ร่วมกนัสร้างความรู้ใหม่โดยเรียนรู้ร่วมกนั ท าการวเิคราะห์และปรึกษาหารือร่วมกนัดึง
ความรู้จากตวับุคคลออกมาได้อย่างเด่นชัด และสามารถน าความรู้ของตนเองมาพฒันาได้อย่าง
ต่อเน่ืองมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ สามารถสร้างความรู้ในการวจิยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

2.2 การเกบ็รวบรวมความรู้  
  การเก็บรวบรวมความรู้  ส านักวิชาบัญชีได้มีระบบสารสนเทศจัดท าฐานข้อมูล
ห้องปฏิบติัการด้านการวิจยั เป็นระบบสารสนเทศออนไลน์ในเว็ปไซต์ท่ีส านักวิชาบญัชีได้ ใน
ระบบสารสนเทศของส านกัวิชามีระบบจดัเก็บขอ้มูลงานวิจยัของอาจารย ์ส านกัวิชาจดัเก็บงานวิจยั 
ระบบงานวิจัยนักศึกษาปริญญาโท   ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับงานวิจัย มีข้อมูล 
ผลงานวจิยัและบทความในวารสารอิเลคทรอนิคส์ทางบญัชีท่ีสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลวารสารไป
ใชป้ระโยชน์ไดใ้นการด าเนินงานเก่ียวกบัฐานขอ้มูลนกัวจิยั 



 3 

  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ อาจารยแ์ละนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลเพื่อน าไปทบทวน
วรรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการท างานวิจัย  และส านักวิชายงัมีงานวิจัย
สร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์กบัชุมชนเพื่อพฒันาศกัยภาพการด าเนินงานของชุมชนให้พฒันายิ่งข้ึน 
และเป็นการพฒันาระบบสารสนเทศในการเก็บความรู้เพื่อน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3 การกระจายความรู้ไปใช้ 
จากการอบรมและมีส่วนร่วมในการท างานวจิยั โดยการฝึกการหาหวัขอ้ และเทคนิคการเขียน

เพื่อใหไ้ดทุ้นและพฒันาการเขียนบทความงานวิจยั น าเสนอระดบัชาติและนานาชาติท าให้อาจารยแ์ละ
นกัศึกษาได้เขา้ถึงความรู้ได้ง่าย  รวมถึงการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ อาจารยแ์ละนักศึกษาได้
ร่วมกนัท ารายงานการวิจยั บทความวิจยัท่ีน าเสนอทั้งระดบัชาติและนานาชาติถือว่าเป็นเอกสาร
ฐานความรู้ ท่ีเป็นความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) และมีการแลกเปล่ียนความรู้  ท าให้สมาชิกมี
เรียนรู้เพิ่มมากข้ึนและสามารถใชเ้อกสารท่ีเป็นตวัอยา่งรายงานการวิจยัไปเป็นตน้แบบในการจดัท า
วิจยัคร้ังต่อไปไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพในการบูรณาการการบริหารงานวิจยั ของส านกั
วชิาบญัชีไดม้ากยิง่ข้ึน 

2.4 การน าความรู้ไปใช้  
การน าความรู้มาใชป้ระโยชน์เกิดการเรียนรู้ ประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอยา่ง

ต่อเน่ือง  อาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ได้มีการถ่ายทอดความรู้ จากการก าหนดความรู้ เลือกและ
ตดัสินใจในการท างานวจิยัท่ีเนน้ใหท้ าวจิยัความรู้ตามสาขาวชิา ด าเนินการฝึกปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมในการน าความรู้ไปใช้  ท าให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในการท าวิจยัทั้งงานวิจยัเด่ียวของอาจารยแ์ต่
ละท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชี  และวจิยัเพื่อรับใชส้ังคมตามยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั ดงัน้ี 
ล าดบัท่ี ช่ืองานวิจยัหรือ

โครงการวิจยั 
ช่ือผูวิ้จยั ประเภท

งานวิจยั 
จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมเป็นผูช่้วยนกัวิจยั 

1. ความเส่ียงจากการลงทุน
และปัญหาของผูเ้ล้ียงโค
เน้ือ ต  าบลแม่ขา้วตม้ 
อ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงราย 

อ. เอกชยั 
อุตสาหะ 

วิจยัในศาสตร์ 10 คน  ไดแ้ก่ 
นางสาวชุติกาญจน์ ตะ๊ตอ้งใจ  581790060 
นางสาวญาสุมินทร์ ขนุนแดง   581790063 
นายณฐัชนน   ธรรมเสนา       581790067  
นางสาวธญัญลกัษณ์  ปิงยศ    581790087 
นางสาวธญัญารัตน์   รับบา้น  581790088 
นายนพณฐั   งามเริง            581790094 

2. ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีต่อ
ผลตอบแทนจากยอดขาย
ผลิตภณัฑ ์ผา้มดัยอ้มของ

 วิจยัในศาสตร์ 8 คน  ไดแ้ก่ 
นางสาวธารารัตน์ เข่ือนเกา้ 581790090 
นางสาวปิยะธิดา ภิมุข   581790315 
นางสาวเมทินี ดวงตา               581790325 



 4 

ผูป้ระกอบการร้านคา้ใน
ต าบลบา้นทุ่งโฮง้ อ  าเภอ
เมือง จงัหวดัแพร่ 

นางสาวกรรณิการ์ หอมไชยยา 581790006 
นางสาวสุพรรณี วนัก๋าแกว้ 581790236 
นางสาวสุภาพร วรรณชยั 581790060 
นางสาวรันติกาล ปันเทพ 581790176 
นางสาวอรญา เมืองวงค ์ 581790260 

3.    แผนงาน : ส่งเสริมและ
พฒันาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนทอ้งถ่ินดว้ย
การน านวตักรรมสังคม
ถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่
ชุมชน ในการบริการ
ท่องเท่ียว ของต าบล
สนัสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า 
จงัหวดัเชียงราย 

รศ. กสัมา กา
ซอ้นและคณะ 

วิจยัรับใช้
สงัคม 

โดยให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในการวิจยัรับใชส้งัคม
และเป็นการเพ่ิมพนูความรู้ในดา้นการบญัชี จ  านวน 
268 คน 

นกัศึกษาได้ท  างานวิจยัของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีได้รับการน าเสนอผลงานระดบัชาติท่ีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต
จ านวน 8 เร่ือง ไดแ้ก่ 

ช่ือผลงาน ช่ือเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
(ช่ือการประชุม/ช่ือวารสาร เล่ม
ที่/ช่ือฐานข้อมูล/รูปแบบการ

เผยแพร่) 

วนัเดอืนปี 
ที่ตีพมิพ์/
เผยแพร่ 

ค่า
น า้หนัก 

ต้นทุนและผลตอบแทนจากการ
ล งทุ น ป ลู ก ถั่ ว แ ร ะ ญ่ี ปุ่ น ข อ ง
เกษตรกร ต าบลออย อ า เภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

น า ง ส า ว ป ร ะ ก า ย ด า ว 
ท น ท า น แ ล ะ น า ง ส า ว
กาญจนา ไหลทุ่ง อาจารยท่ี์
ปรึกษา อ. สุภมล  ดวงตา  
และ อ. นิรุตต์ิ ชยัโชค 

วารสารการจดัประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ “National 
Conference on Business 
Transformation คร้ังท่ี 1” 
วิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรม
และการบญัชี มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

วั น ท่ี  2 3
มีนาคม 2561 

0.20 

ต้นทุนต ารับยาสมุนไพรตามภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

นางสาวจิราพร  แฝ้ดทอง
ซิว และนางสาว  
สุ รัตนา ยาผัด  อาจารย์ท่ี
ปรึกษา รศ. ดร. กสัมา  กา
ซ้อน  และ  ผศ .  ดร .  ว ร
ลกัษณ์ วรรณโล 

วารสารการจดัประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ “National 
Conference on Business 
Transformation คร้ังท่ี 1” 
วิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรม
และการบญัชี มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

วั น ท่ี  2 3
มีนาคม 2561 

0.20 

ตน้ทุนและผลตอบแทนผา้ปักของ
ชนเผา่มง้ในอ าเภอเวียงแก่น  
จงัหวดัเชียงราย 

พิมภิลยั  นุธรรม และ
นางสาวศิริลกัษณ์ กนัแกว้ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา รศ. ดร. 
กสัมา  กาซอ้น และ ผศ. ดร. 
วรลกัษณ์ วรรณโล 

วารสารการจดัประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ “National 
Conference on Business 
Transformation คร้ังท่ี 1” 
วิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรม
และการบญัชี มหาวิทยาลยั

วั น ท่ี  2 3
มีนาคม 2561 

0.20 
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ช่ือผลงาน ช่ือเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
(ช่ือการประชุม/ช่ือวารสาร เล่ม
ที่/ช่ือฐานข้อมูล/รูปแบบการ

เผยแพร่) 

วนัเดอืนปี 
ที่ตีพมิพ์/
เผยแพร่ 

ค่า
น า้หนัก 

ธุรกิจบณัฑิตย ์
วิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน
ผลิตภณัฑผ์า้มดัยอ้มของ
ผูป้ระกอบการร้านคา้ ในต าบลทุ่ง
โฮง้ อ  าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 

นางสาวเมทินี  ดวงตาและ
นางสาวธารารัตน์ เข่ือนเกา้ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา รศ. ดร. 
กสัมา  กาซอ้น และ ผศ. ดร. 
พทัธมน บุณยราศรัย 

วารสารการจดัประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ “National 
Conference on Business 
Transformation คร้ังท่ี 1” 
วิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรม
และการบญัชี มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

วั น ท่ี  2 3
มีนาคม 2561 

0.20 

การวิเคราะห์ตน้ทุนและ
ผลตอบแทนของการปลูกขา้วนาปี
และนาปรังของเกษตรกรในต าบล
เกาะชา้ง อ าเภอแม่สาย  จงัหวดั
เชียงราย 

นางสาวรจนา  ทิศอุ่น 
อาจารยท่ี์ปรึกษา อ. 
อรวรรณ เช้ือเมืองพานและ 
อ. เอกชยั อุตสาหะ 

วารสารการจดัประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ “National 
Conference on Business 
Transformation คร้ังท่ี 1” 
วิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรม
และการบญัชี มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

วั น ท่ี  2 3
มีนาคม 2561 

0.20 

การวิเคราะห์ตน้ทุนและ
ผลตอบแทนในการลงทุนของ
ผูป้ระกอบการขายปลาส้มใน
จงัหวดัพะเยา 

นางสาวกชกร สิทธิจนัทร์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา อ.
อรวรรณ เช้ือเมืองพาน และ 
อ. สุภมล ดวงตา 

วารสารการจดัประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ “National 
Conference on Business 
Transformation คร้ังท่ี 1” 
วิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรม
และการบญัชี มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

วั น ท่ี  2 3
มีนาคม 2561 

0.20 

การวิเคราะห์ทางการเงินของผู ้
ประกอบธุรกิจเล้ียงปลานิล ต  าบล
หวังม้ อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 

นางสาววิไลวรรณ ชมช่ืน 
อาจารยท่ี์ปรึกษา อ. สุภมล 
ดวงตา 

วารสารการจดัประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ “National 
Conference on Business 
Transformation คร้ังท่ี 1” 
วิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรม
และการบญัชี มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

วั น ท่ี  2 3
มีนาคม 2561 

0.20 

ตน้ทุนและผลตอบแทนการปลูก
ตน้หอมญ่ีปุ่ น ต  าบลสนัสลี อ าเภอ
เวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 

นางสาวมณีพลอย  สกัลอ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา อ.นิศา
รัตน์  ไชยวงศศ์กัดา 

วารสารการจดัประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ “National 
Conference on Business 
Transformation คร้ังท่ี 1” 
วิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรม
และการบญัชี มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

วั น ท่ี  2 3
มีนาคม 2561 

0.20 
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อาจารยแ์ละนักศึกษาไดส้ัมมนาและอบรมร่วมกนั ให้ทราบถึงประโยชน์ของการจดัการ
ความรู้ในงานการบริหารงานวิจยั ของส านกัวิชาบญัชีให้ไดแ้นวทางในการวิจยั มีคิดสร้างสรรค ์
น าไปพฒันางานวิจยัให้ดีข้ึน มีการแลกเปล่ียนความรู้และมุมมองใหม่ๆ จะน าความรู้ในคร้ังน้ีไป
พฒันางานวิจยัในคร้ังถดัไปและน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ผลกัดนัให้อาจารยแ์ละนักศึกษา
พฒันางานวจิยัในดา้นหาแหล่งทุน การเผยแพร่และงานสร้างสรรคใ์หม้ากข้ึน  และน าความรู้ในการ
ท าวิจยัไปปรับวิธีการวิจยัให้ตรงกบัความตอ้งการของสังคมจึงเป็นการบูรณาการงานวิจยัรับใช้
สังคมตามแนวนโยบายแห่งชาติ อาจารยใ์นส านกัวิชาไดท้  าการวิจยัท่ีใชโ้จทยชุ์มชนหรืองานวิจยัท่ี
ร่วมกบัชุมชน 

ล าดบัท่ี ช่ืองานวิจยัหรือโครงการวิจยั ช่ือผูวิ้จยั หน่วยงานท่ีร่วมมือ ผลการด าเนินงาน 
1. การจดัการท่องเท่ียวแบบมี

ส่วนร่วมของชุมชนเทศบาล 
ต าบลดงมะดะ  
อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย 

ผศ. ดร. พทัธมน 
บุณยราศรัย 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลดงมะดะ  
และผู ้ประกอบการ
วิส าห กิ จ ชุ มชน ใน
ต าบลดงมะดะจ านวน 
จ านวน 4  วิสาหกิจ 
ชุมชน  

ท าให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชนใน
ต าบลดงมะดะจ านวน จ านวน 4 
วิสาหกิจชุมชนไดท้ราบกลยทุธ์ของ
กลุ่มตนเองและสามารถน าไปวางแผน
ในการประกอบต่อไป 

2 การพฒันาเทคโนโลยกีาร
เพ่ิมผลิตภาพของยางพารา
กอ้น กรณีศึกษา บา้นเนิน
สมบูรณ์ ต  าบลห้วยซอ้ 
อ าเภอเชียงของ จงัหวดั
เชียงราย 

ดร. เพญ็พิชชา ศิ
ริวิวฒันากุลและ

คณะ 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลห้วยซอ้  
และเกษตรกรผู ้ปลูก
ยางพารา บ้านเนิน
สมบูรณ์ 

ท าให้เกษตรกรผูป้ลูกยางพารา บา้น
เนินสมบูรณ์ไดรั้บความรู้เขา้ใจในการ
เพ่ิมผลผลิตให้น ้าหนกัยางพารา กรณีท่ี
ตอ้งเก็บไวน้านและเป็นการลดกล่ิน
เหมน็ของยางพารากอ้น 

3. กระบวนการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมใน
การจดัท าบญัชีดว้ย 
โปรแกรมส าเร็จรูปของ
วิสาหกิจชุมชน ต าบลนางแล 
อ าเภอเมือง จงัหวดั   
 เชียงราย 

ผศ. ดร. วร
ลกัษณ์ วรรณโล

และคณะ 

เทศบาลต าบลนางแล 
และผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชนใน
ต าบลนางแลจ านวน 
จ านวน 8 วิสาหกิจ
ชุมชน 

ท าให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิตชุมชนมี
ความรู้ความเขา้ใจในการบนัทึกบญัชีดว้ย 
โปรแกรมส าเร็จรูปและสามารถน าไป
ถ่ายทอดให้เพ่ือนร่วมงานและบุคคล
ใกลชิ้ดให้สามารถท าบญัชีได ้

4. ส่งเสริมและพฒันาการมี
ส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน
ดว้ยการน านวตักรรมสงัคม
ถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่ชุมชน 
ในการบริการท่องเท่ียว ของ
ต าบลสนัสลี อ าเภอเวียงป่า
เป้า จงัหวดัเชียงราย 

รศ.ดร.กสัมา  กา
ซอ้น 

ประชาชนและผูน้ า
ชุมชนบา้นปาง
มะขามป้อม 
ผูป้ระกอบการโฮมส
เตยแ์ละองคก์าร
บริหารส่วนต าบล
สนัสลี 

ท าให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บการถ่ายทอด
เทคโนโลยใีนการบริการท่องเท่ียวของ
โฮมสเตยป์างมะขามป้อม 

5. การพฒันาและส่งเสริมการ อ.เอกชยั  ประชาชนและผูน้ า ท  าให้ประชาชนและผูน้ าชุมชน 
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ถ่ายทอดองคค์วามรู้
นวตักรรมสุขภาพในการน า
สมุนไพรตามภูมิปัญญา
พ้ืนบา้นมาใชใ้นการท่อง
เท่ียงเชิงสุขภาพ ของต าบล
สนัสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า 
จงัหวดัเชียงราย 

อุตสาหะ ชุมชนบา้นปาง
มะขามป้อม 
ผูป้ระกอบการโฮมส
เตยแ์ละองคก์าร
บริหารส่วนต าบล
สนัสลี 

ผูป้ระกอบการโฮมสเตยแ์ละองคก์าร
บริหารส่วนต าบลสนัสลีไดรั้บความรู้
นวตักรรมสุขภาพในการน าสมุนไพร
ตามภูมิปัญญาพ้ืนบา้นมาใชใ้นการท่อง
เท่ียงเชิงสุขภาพ 

6. พฒันาการมีส่วนร่วมในการ
ปรับประยกุตก์ารใช้
สมุนไพรตามภูมิปัญญา
พ้ืนบา้นให้เป็นอาหารถ่ินท่ี
เหมาะสมรองรับการ
ท่องเท่ียวของต าบลสนัสลี 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดั
เชียงราย 

รศ.ดร.กสัมา  กา
ซอ้น 

ประชาชนและผูน้ า
ชุมชนบา้นปาง
มะขามป้อม 
ผูป้ระกอบการโฮมส
เตยแ์ละองคก์าร
บริหารส่วนต าบล
สนัสลี 

ท าให้ผูป้ระกอบการโอมสเตยแ์ละผูท่ี้
เก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการปรับ
ประยกุตก์ารใชส้มุนไพรตามภูมิปัญญา
พ้ืนบา้นให้เป็นอาหารถ่ินท่ีเหมาะสม
รองรับการท่องเท่ียวมากข้ึน 

7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในการพฒันาอตั
ลกัษณ์ศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินอยา่งสร้างสรรค ์ของ
ต าบลสนัสลี อ าเภอเวียงป่า
เป้า จงัหวดัเชียงราย 

อ.นิศารัตน์ ไชย
วงศศ์กัดา 

ประชาชนและผูน้ า
ชุมชนบา้นปาง
มะขามป้อม 
ผูป้ระกอบการโฮมส
เตยแ์ละองคก์าร
บริหารส่วนต าบล
สนัสลี 

ท าให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมเยาวชน
ในการพฒันาอตัลกัษณ์ศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินอยา่งสร้างสรรค ์

8. การสร้างเสริมสังคม
ฐานความรู้ในลดหน้ีสินต่อ
ครัวเรือนตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม
พฒันาสตรี ต  าบลแม่กา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 

นายนิรุตต์ิ ชยั
โชค 

ต าบลแม่กา อ าเภอ
เมือง จงัหวดัพะเยา 

ท าให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมและน า
วิธีการลดหน้ีสินต่อครัวเรือนตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พฒันาความเป็นอยูใ่ห้มัน่คงและย ัง่ยนื
ได ้

 
  การบูรณาการการวจัิยเข้ากบัการเรียนการสอนและการบริการวชิาการ 

ล าดบัท่ี ช่ืองานวิจยัหรือโครงการวิจยั ช่ือผูวิ้จยั การบูรณาการวิจยั ผลเป็นอยา่งไร 
1. กระบวนการคิดสร้างสรรคด์า้น

วฒันธรรมอาหารของนกัศึกษา
สาขาวิชาการบญัชี  มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงราย 

รศ.ดร.กสัมา  กา
ซอ้น 

การเรียนการสอน ท าให้นกัศึกษาสามารถใชท้กัษะ
กระบวนการคิดสร้างสรรคด์า้น
วฒันธรรมอาหาร บญัชีตน้ทุน การ
วางระบบบญัชี การเขา้มาใชป้ฏิบติั
เสมือนด าเนินธุรกิจจริง 

2. ความเส่ียงจากการลงทุนและ
ปัญหาของผูเ้ล้ียงโคเน้ือ ต  าบล
แม่ขา้วตม้ อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงราย 

อ.เอกชยั  อุตสาหะ การเรียนการสอน ให้นกัศึกษาเป็นผูช่้วยวิจยัท าให้
นกัศึกษาสามารถน าความรู้มา
ค านวณหาตน้ทุนและผลตอบแทนจาก
บญัชีตน้ทุน บญัชีบริหารและระเบียบ
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วิธีวิจยัทางการบญัชี 
3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีมีต่อผลตอบแทนจากยอดขาย
ผลิตภณัฑ ์ 
ผา้มดัยอ้มของผูป้ระกอบการ
ร้านคา้ในต าบลบา้นทุ่งโฮง้ 
อ  าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 

นายนิรุตต์ิ ชยัโชค การเรียนการสอน ให้นกัศึกษาเป็นผูช่้วยวิจยัท าให้
นกัศึกษาสามารถน าความรู้มา
ค านวณหาผลตอบแทนจาก บญัชี
ตน้ทุน บญัชีบริหาร หลกัการตลาด 
และระเบียบวิธีวิจยัทางการบญัชี 

4 ส่งเสริมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
ฐานรากด ้วยการเ ล้ียงไก่ด้วย
สูตรอาหารเสริมเพ่ิมรายได้ใน
ครัวเรือน ต าบลนางแล  อ าเภอ
เมือง  จงัหวดัเชียงราย   
 

ผศ. ดร. ปานฉตัร 
อาการักษ ์

-การเรียนการสอน 
- การบริการทาง
วิชาการ 

ท าให้นกัศึกษาไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การเรียนกระบวนการวิจยัโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมและไดน้ าความรู้ทางการ
บญัชี การจดัการธุรกิจและ ภูมิปัญญา 
การเล้ียงไก่ดว้ยสูตรอาหารเสริมเพ่ิม
มาใชพ้ร้อมให้บริการทางวิชาการ
ให้กบัผูป้ระกอบการและองคก์าร
บริหารส่วนต าบลนางแล 

5 ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วน
ร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินดว้ยการ
น านวตักรรมสงัคมถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ชุมชน ในการบริการ
ท่องเท่ียว ของต าบลสนัสลี 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดั
เชียงราย 

รศ.ดร.กสัมา  กา
ซอ้น 

-การเรียนการสอน 
- การบริการทาง
วิชาการ 

ท าให้นกัศึกษาไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การเรียนกระบวนการวิจยัโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมและไดน้ าความรู้ในการ
จดัการธุรกิจ และส่งเสริมให้เยาวชน
ในพ้ืนท่ีมีการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชก้าร
ส่ือสารดว้ยระบบสารสนเทศและ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้กบั
ผูป้ระกอบการและองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสนัสลี 

6 
การสร้างเสริมสังคมฐานความรู้
ในลดหน้ีสินต่อครัวเรือนตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มพฒันาสตรี 
ต  าบลแม่กา อ าเภอเมือง จงัหวดั
พะเยา 

นายนิรุตต์ิ ชยัโชค 

-การเรียนการสอน 
- การบริการทาง
วิชาการ 

ท าให้นกัศึกษาไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การเรียนกระบวนการวิจยัโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมและไดน้ าความรู้ในลด
หน้ีสินต่อครัวเรือนตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม
พฒันาสตรี   
   
  

 
การตีพมิพ์เผยแพร่งานวจิัย 
รายละเอียดขอ้มูลผลงานของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัประจ า  

ช่ือผลงาน ช่ือเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
(ช่ือการประชุม/ช่ือวารสาร เล่ม
ที่/ช่ือฐานข้อมูล/รูปแบบการ

เผยแพร่) 

วนัเดอืนปี 
ที่ตีพมิพ์/
เผยแพร่ 

ค่า
น า้หนัก 

ก า รบ ริ ห า ร จัด ก า ร ท่ี มี ผ ล ต่ อ เอกชยั  อุตสาหะ,  กสัมา  ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ วั น ท่ี  1 8 0.20 
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ช่ือผลงาน ช่ือเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
(ช่ือการประชุม/ช่ือวารสาร เล่ม
ที่/ช่ือฐานข้อมูล/รูปแบบการ

เผยแพร่) 

วนัเดอืนปี 
ที่ตีพมิพ์/
เผยแพร่ 

ค่า
น า้หนัก 

ผลตอบแทนจากการลงทุนของ
ผู ้ประกอบการขนส่งผู ้โดยสาร
ประเภทประจ าทาง ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงราย 

กาซอ้นและสุภมล  ดวงตา วิชาการ คร้ังท่ี 14 “ความมมัง่คง
ของสงัคมไทยในศตวรรษท่ี 21” 
ว ัน ท่ี  2 0  ม ก ร า ค ม  2 5 6 1 
ห น่ วย ง าน ท่ี จัด  ส านั ก วิ ช า
สงัคมศาสตร์  

มกราคม 2561 

ตน้ทุนและผลตอบแทนในการเล้ียง
กุ้งก้ามกรามของเกษตรกรในเขต
พ้ืนท่ีอ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย 

นิศารัตน์  ไชยวงศ์ศักดา , 
พัท ธ ม น  บุ ณ ย ร า ศ รั ย 
และวรลกัษณ์ วรรณโล 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
วิชาการ คร้ังท่ี 14 “ความมมัง่คง
ของสงัคมไทยในศตวรรษท่ี 21” 
วนัท่ี 20 มกราคม 2561 
หน่วยงานท่ีจดั ส านกัวิชา
สงัคมศาสตร์  

วั น ท่ี  1 8 
มกราคม 2561 

0.20 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริการการท่องเท่ียว ของต าบลวาวี 
อ  าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย 

นิรุตต์ิ ชัยโชค, กัสมา  กา
ซ้อน, ปานฉัตร อาการักษ ์
และอรวรรณ เช้ือเมืองพาน 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
วิชาการ คร้ังท่ี 14 “ความมมัง่คง
ของสงัคมไทยในศตวรรษท่ี 21” 
วนัท่ี 20 มกราคม 2561 
หน่ วย ง าน ท่ี จัด  ส านั ก วิ ช า
สงัคมศาสตร์ 

วั น ท่ี  1 8 
มกราคม 2561 

0.20 

ก ระบวนก า ร มี ส่ ว น ร่ วมขอ ง
ประชาชนในการลดตน้ทุนการผลิต
ดว้ยธนาคารแรงงาน 
กรณีศึกษา ต าบลสนัสลี อ าเภอเวียง
ป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 

ปานฉตัร  อาการักษ,์  
เอกชยั  อุตสาหะและกสัมา   
กาซอ้น 
 

วารสารการจดัประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ “National 
Conference on Business 
Transformation คร้ังท่ี 1” 
วิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรม
และการบญัชี มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

วั น ท่ี  2 3
มีนาคม 2561 

0.20 

การจัดการท่องเท่ียวแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนเทศบาลต าบลดงมะ
ดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย 

พทัธมน บุณยราศรัย, กสัมา   
ก า ซ้ อ น  แ ล ะ เ อ ก ชั ย 
อุตสาหะ 

วารสารการจดัประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ “National 
Conference on Business 
Transformation คร้ังท่ี 1” 
วิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรม
และการบญัชี มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

วั น ท่ี  2 3
มีนาคม 2561 

0.20 

ก ร ะ บ ว น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการ
จดัท าบญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป
ของวิสาหกิจชุมชน ต าบลนางแล 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

สุภมล  ดวงตา, กสัมา  กา
ซ้อน, ปานฉัตร อาการักษ ์
และนิรุตต์ิ ชยัโชค 

วารสารการจดัประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ “National 
Conference on Business 
Transformation คร้ังท่ี 1” 
วิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรม

วั น ท่ี  2 3
มีนาคม 2561 

0.20 
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ช่ือผลงาน ช่ือเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
(ช่ือการประชุม/ช่ือวารสาร เล่ม
ที่/ช่ือฐานข้อมูล/รูปแบบการ

เผยแพร่) 

วนัเดอืนปี 
ที่ตีพมิพ์/
เผยแพร่ 

ค่า
น า้หนัก 

และการบญัชี มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

แผนพฒันาชุมชนบริการท่องเท่ียว
น านวตักรรมสังคมถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ชุมชน กรณีศึกษา ต  าบล
สันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวดั
เชียงราย 

นิศารัตน์  ไชยวงศ์ศักดา , 
กัสมา  กาซ้อน , เอกชัย  
อุ ต ส า ห ะ ,  
นิรุตต์ิ ชยัโชค 

วารสารการจดัประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ “National 
Conference on Business 
Transformation คร้ังท่ี 1” 
วิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรม
และการบญัชี มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

วั น ท่ี  2 3
มีนาคม 2561 

0.20 

ปัจจัยการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อ
ผลตอบแทนจากการลงทุนของ
ผูป้ระกอบการเล้ียงไก่ชนพ้ืนเมือง 
ในจงัหวดัเชียงราย 

อรวรรณ เช้ือเมืองพาน, 
ปานฉตัร อาการักษ ์และกสั
มา  กาซอ้น 

วารสารการจดัประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ “National 
Conference on Business 
Transformation คร้ังท่ี 1” 
วิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรม
และการบญัชี มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์
 
 

วั น ท่ี  2 3
มีนาคม 2561 

0.20 

ต้นทุนและผลตอบแทนจากการ
ล งทุ น ป ลู ก ถั่ ว แ ร ะ ญ่ี ปุ่ น ข อ ง
เกษตรกร ต าบลออย อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

น า ง ส า ว ป ร ะ ก า ย ด า ว 
ท น ท า น แ ล ะ น า ง ส า ว
กาญจนา ไหลทุ่ง อาจารยท่ี์
ปรึกษา อ. สุภมล  ดวงตา  
และ อ. นิรุตต์ิ ชยัโชค 

วารสารการจดัประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ “National 
Conference on Business 
Transformation คร้ังท่ี 1” 
วิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรม
และการบญัชี มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

วั น ท่ี  2 3
มีนาคม 2561 

0.20 

ต้นทุนต ารับยาสมุนไพรตามภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

นางสาวจิราพร  แฝ้ดทอง
ซิว และนางสาว  
สุ รัตนา ยาผัด  อาจารย์ท่ี
ปรึกษา รศ. ดร. กสัมา  กา
ซ้อน  และ  ผศ .  ด ร .  ว ร
ลกัษณ์ วรรณโล 

วารสารการจดัประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ “National 
Conference on Business 
Transformation คร้ังท่ี 1” 
วิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรม
และการบญัชี มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

วั น ท่ี  2 3
มีนาคม 2561 

0.20 

ตน้ทุนและผลตอบแทนผา้ปักของ
ชนเผา่มง้ในอ าเภอเวียงแก่น  
จงัหวดัเชียงราย 

พิมภิลยั  นุธรรม และ
นางสาวศิริลกัษณ์ กนัแกว้ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา รศ. ดร. 
กสัมา  กาซอ้น และ ผศ. 

วารสารการจดัประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ “National 
Conference on Business 
Transformation คร้ังท่ี 1” 

วั น ท่ี  2 3
มีนาคม 2561 

0.20 
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ช่ือผลงาน ช่ือเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
(ช่ือการประชุม/ช่ือวารสาร เล่ม
ที่/ช่ือฐานข้อมูล/รูปแบบการ

เผยแพร่) 

วนัเดอืนปี 
ที่ตีพมิพ์/
เผยแพร่ 

ค่า
น า้หนัก 

ดร. วรลกัษณ์ วรรณโล วิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรม
และการบญัชี มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

วิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน
ผลิตภณัฑผ์า้มดัยอ้มของ
ผูป้ระกอบการร้านคา้ ในต าบลทุ่ง
โฮง้ อ  าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 

นางสาวเมทินี  ดวงตาและ
นางสาวธารารัตน์ เข่ือนเกา้ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา รศ. ดร. 
กสัมา  กาซอ้น และ ผศ. 
ดร. พทัธมน บุณยราศรัย 

วารสารการจดัประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ “National 
Conference on Business 
Transformation คร้ังท่ี 1” 
วิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรม
และการบญัชี มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

วั น ท่ี  2 3
มีนาคม 2561 

0.20 

การวิเคราะห์ตน้ทุนและ
ผลตอบแทนของการปลูกขา้วนาปี
และนาปรังของเกษตรกรในต าบล
เกาะชา้ง อ าเภอแม่สาย  จงัหวดั
เชียงราย 

นางสาวรจนา  ทิศอุ่น 
อาจารยท่ี์ปรึกษา อ. 
อรวรรณ เช้ือเมืองพานและ 
อ. เอกชยั อุตสาหะ 

วารสารการจดัประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ “National 
Conference on Business 
Transformation คร้ังท่ี 1” 
วิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรม
และการบญัชี มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

วั น ท่ี  2 3
มีนาคม 2561 

0.20 

การวิเคราะห์ตน้ทุนและ
ผลตอบแทนในการลงทุนของ
ผูป้ระกอบการขายปลาส้มใน
จงัหวดัพะเยา 

นางสาวกชกร สิทธิจนัทร์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา อ.
อรวรรณ เช้ือเมืองพาน และ 
อ. สุภมล ดวงตา 

วารสารการจดัประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ “National 
Conference on Business 
Transformation คร้ังท่ี 1” 
วิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรม
และการบญัชี มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

วั น ท่ี  2 3
มีนาคม 2561 

0.20 

การวิเคราะห์ทางการเงินของผู ้
ประกอบธุรกิจเล้ียงปลานิล ต  าบล
หวังม้ อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 

นางสาววิไลวรรณ ชมช่ืน 
อาจารยท่ี์ปรึกษา อ. สุภมล 
ดวงตา 

วารสารการจดัประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ “National 
Conference on Business 
Transformation คร้ังท่ี 1” 
วิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรม
และการบญัชี มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

วั น ท่ี  2 3
มีนาคม 2561 

0.20 

ตน้ทุนและผลตอบแทนการปลูก
ตน้หอมญ่ีปุ่ น ต  าบลสนัสลี อ าเภอ
เวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 

นางสาวมณีพลอย  สกัลอ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา อ.นิศา
รัตน์  ไชยวงศศ์กัดา 

วารสารการจดัประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ “National 
Conference on Business 
Transformation คร้ังท่ี 1” 
วิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรม

วั น ท่ี  2 3
มีนาคม 2561 

0.20 
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ช่ือผลงาน ช่ือเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
(ช่ือการประชุม/ช่ือวารสาร เล่ม
ที่/ช่ือฐานข้อมูล/รูปแบบการ

เผยแพร่) 

วนัเดอืนปี 
ที่ตีพมิพ์/
เผยแพร่ 

ค่า
น า้หนัก 

และการบญัชี มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาจากการ
ประยกุตใ์ชม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 41 เกษตรกรรมโดยใช้
เทคนิคการสอนแบบสถานการณ์
จริง.  

อรวรรณ เช้ือเมืองพาน.  วารสารการบญัชีและการจดัการ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ปีท่ี 9 
ฉบบัท่ี 4 ต.ค.-ธ.ค. 2560. 132-
146. 

4  ต . ค . -ธ . ค . 
2560 

0.8 

โครงสร้างเงินทุนของกิจการและ
ตน้ทุนของเงินทุนท่ีส่งผลต่อผล
การด าเนินของกิจการของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ 
ไอ. 

อรวรรณ เช้ือเมืองพาน. วารสารวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนั
ทา ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม – 
ธนัวาคม 2560. 32-33. 

ก รกฎ าคม  – 
ธนัวาคม 2560. 

0.6 
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การจดัการความรู้แบบบูรณาการ 
                                                                               โดย รศ.ดร. กสัมา  กาซ้อน 

การบูรณาการงานวจัิยกบัการบริการวชิาการแก่สังคม 
 การวจิยัของส านกัวิชาบญัชี เนน้ใน 3 ประเด็นคือ (1) พฒันาการเรียนการสอน (2) บูรณา
การสู่การเรียนการสอน และ(3) พฒันาองคค์วามรู้และรับใชส้ังคม 
 อาจารย์ได้มีการท าวิจัยโดยรับทุนจากสถาบันวิจัยแห่งชาติและสถาบันวิจัย  ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย ในเร่ืองการพฒันาองคค์วามรู้และรับใชส้ังคม  
 จากความร่วมมือของคณาจารยจึ์งไดมี้การน าวจิยัและการเรียนการสอนมาบูรณาการเขา้
ดว้ยกนั 

1. นกัศึกษาภาคปกติ  ไดมี้การน ากระบวนวิจยัมาสนบัสนุนการเรียนการสอนในรายวิชา
สัมมนาทางการบญัชี การเขา้มีส่วนร่วมในการท าวิจยักบัอาจารย ์ไดมี้การวิเคราะห์ร่วมกนัระหวา่ง
นกัศึกษาและอาจารย ์ในรายวชิาวจิยัเบ้ืองตน้ทางการบญัชีและวชิาสัมมนาการบญัชีการเงิน 

2. นกัศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย ์ไดมี้ส่วนร่วมในการวิจยัโดยเป็นผูช่้วยนกัวิจยัในการวิจยัให้
นกัศึกษาไดรั้บความรู้ตั้งแต่การเขา้สู่ชุมชนในการวิเคราะห์ปัญหาการบนัทึกบญัชี น าบญัชีของแต่
ละกลุ่มวิสาหกิจมาวิเคราะห์ว่ามีบญัชีใด ท่ีแต่ละกลุ่มตอ้งจดัท า  และนักศึกษาได้เสนอแนะการ
จดัท าบญัชีใหแ้ต่ละกลุ่มวสิาหกิจชุมชน   

นอกจากน้ีส านกัวชิาบญัชียงัไดมี้การสนบัสนุนการท าวจิยัของอาจารยทุ์กท่าน ดงัน้ี  
1. อาจารยทุ์กท่านในส านกัวิชาบญัชีมีส่วนร่วมในการท าวจิยั  

 2. ส่งเสริมใหอ้าจารยเ์ขา้รับการอบรมการท าวิจยัร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 
 3. สนบัสนุนใหอ้าจารยท์  าวจิยัเป็นทีม และควรท าวิจยัตามแผนวจิยัของมหาวทิยาลยั 
 4. สนบัสนุนอาจารยท่ี์เป็นนกัวจิยัใหม่ตอ้งมีอาจารยท่ี์เป็นนกัวจิยัท่ีเช่ียวชาญเป็นพี่เล้ียง
หรือผูร่้วมวจิยั 

5. สนับสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้อาจารยไ์ดจ้ดัท าผลงานวิจยั 
และจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนเพื่อน าเสนอผลงานในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ  

6. จดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยั สนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยั
สร้างสรรคอี์กหลาย ๆ ดา้น เพื่อใหอ้าจารยค์น้ควา้หาขอ้มูลประกอบการด าเนินงานเก่ียวกบังานวจิยั  

7. การใชท้รัพยากรร่วมกบัมหาวิทยาลยัในการคน้ควา้หาขอ้มูลสนบัสนุนดา้นการวิจยัจาก
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย  

8. การส่งเสริมใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมโครงการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ   



 14 

9. ติดตามการด าเนินงานวจิยัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผน ท่ีท าให้อาจารยทุ์กท่านใน
ส านกัวิชาบญัชีไดท้  าวิจยัและมีส่วนร่วมในการท าวิจยั อาจารยท์  าวิจยัเป็นทีม และท าวิจยัตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัท่ีรับใช้สังคม อาจารยท่ี์เป็นนกัวิจยัใหม่มีอาจารยท่ี์ช านาญวิจยัเป็นพี่
เล้ียงหรือผูร่้วมวจิยั  

10. สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมการอบรมการท าวิจยัหาความรู้เพิ่มเติมกบัสถาบนัวิจยัและ
พฒันามหาวทิยาลยัท่ีจดัอบรมเพิ่มเติมความรู้  

11. มีกระบวนการส่งเสริมและการพิจารณาคัดสรร ผลงานวิชาการ เพื่อเข้าร่วมและ
น าเสนอในการประชุมเชิงวิชาการทั้งในระดบัชาติ และนานาชาติ เม่ือไดรั้บบทความวิจยัก็น ามา
คดัเลือก จดัใหมี้พี่เล้ียงช่วยพฒันาการเขียนรายงาน และสนบัสนุนงบประมาณเพื่อให้น าผลงานวิจยั
ไปเผยแพร่เพื่อท่ีจะไดน้ าเสนอทั้งระดบัชาติและนานาชาติ  
  อาจารย์ 
  ให้อาจารย์ในส านักวิชาบัญชีน าผลงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับวิชา สามารถน าไปเป็น
ส่วนประกอบในการเรียนการสอนให้มากข้ึน เป็นการน าบญัชีขั้นตน้มาเป็นตวัอยา่งการพฒันาการ
จดัท าระบบบญัชีของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนใหก้บันกัศึกษา 

1. อาจารยใ์หม่มีการพฒันาเร่ืองการวจิยัมากข้ึน 
  2. อาจารยไ์ดเ้ผยแพร่งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์เป็นการพฒันาสมรรถนะอาจารยแ์ละ
นกัวจิยั มีการก าหนดโครงการกิจกรรมบูรณาการกระบวนการวจิยัหรืองานสร้างสรรคก์บัการเรียน
การสอนไวใ้น มคอ.3    
  3. ไดน้ าขอ้มูลสารสนเทศ ผลการวจิยัไปบูรณาการกบัการเรียนการสอนโดย น าเร่ือง การ
พฒันาระบบบญัชีท่ีเหมาะสมของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน น าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารงานวจิยั
และงานสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  
  4. การส่งเสริมให้อาจารยเ์ขา้ร่วมโครงการประชุมวิชาการระดบัชาติ  โดยให้อาจารยเ์ขา้
ร่วมโครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติ 

5. สนบัสนุนให้อาจารยเ์ขา้ร่วมการอบรมการท าวิจยัหาความรู้เพิ่มเติมกบัสถาบนัวิจยัและ
พฒันามหาวทิยาลยัท่ีจดัอบรมเพิ่มเติมความรู้ โดยมีผูเ้ขา้ร่วมอบรม คือ อาจารยเ์อกชยั อุตสาหะ ผศ. 
ดร. พทัธมน    บุณยราศรัย รศ. ดร.   กสัมา  กาซ้อน และอาจารย์สุภมล  ดวงตา  กระบวนการ
ส่งเสริมและการพิจารณาคดัสรร ผลงานวชิาการ เพื่อเขา้ร่วมและน าเสนอในการประชุมเชิงวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีจะไดน้ าเสนอทั้งระดบัชาติและนานาชาติ  
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นักศึกษา 
  1. นกัศึกษา ไดเ้รียนรู้การเป็นผูช่้วยนกัวิจยั หรือมีส่วนร่วมในการวิจยั เพื่อเพิ่มความรู้และ
ใหเ้ห็นความส าคญัของงานวจิยัท่ีสามารถประยกุตน์ าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  

  2. นกัศึกษา ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการท าวจิยัเพื่อรับใชส้ังคม ไดน้ าความรู้ของตนเองไป
พฒันาชุมชน และไดเ้รียนรู้วิธีการท างานเป็นทีม ท าใหน้กัศึกษามีความเช่ือมัน่ ความส าคญัของการ
ท าบญัชีมากข้ึน 

  3. นักศึกษามีความภูมิใจท่ีไดรั้บความรู้เพิ่มมากข้ึนจากการลงพื้นท่ีจริงและยงัไดบ้ริการ
ชุมชน รวมถึงการบูรณาการเรียนการสอนด้วยงานวิจยั ได้รับความรู้เพิ่มพูนทางการบญัชีจาก
ประสบการณ์จริง และน าผลวจิยัมาใชใ้นการบูรณาการเรียนการสอน  
 

ชุมชน  
1.ไดบ้ญัชีเป็นตวัอย่างเพื่อให้แต่ละกลุ่มสามารถน าไปเป็นตวัอย่างในการบนัทึกบญัชีได้

อยา่งแทจ้ริง 
2. ชุมชนท่ีสนใจขอ้มูล และสามารถน างานวิจยัสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์กบัชุมชนเพื่อ

พฒันาศกัยภาพการด าเนินงานของชุมชนใหพ้ฒันายิง่ข้ึน   
3. ชุมชนยงัคงมีความตอ้งการท่ีจะรับการอบรมและตอ้งการใหช่้วยสอนและตรวจสอบการ

บนัทึกบญัชี เน่ืองจากตอ้งการทราบรายละเอียดเก่ียวกบัตน้ทุนผลิตภณัฑ ์รายได ้ผลตอบแทน 
ขอ้มูลสินคา้คงเหลือ รวมถึงช่วยในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ียอมรับของตลาด 
 
  ด้านบริการวชิาการ 
การบริการวชิาของส านกัวชิาบญัชี การใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม  4 โครงการคือ 
 1. โครงการอบรมความรู้ทางดา้นบญัชีและภาษีแก่อาจารยท่ี์สอนสาขาการบญัชี นกัศึกษา 
ผูท้  าบญัชี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตผูส้อบบญัชีภาษีอากรและผูท่ี้สนใจทัว่ไป โดยการติดต่อวิทยากร
ผูบ้รรยายท่ีมีความรู้ความสามารถด้านบญัชีและเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแล้วเขียนหลักสูตร
อบรมท่ีตอ้งใหส้ภาวชิาชีพบญัชีอนุมติัหลกัสูตรส าหรับผูเ้ขา้อบรมและนบัชัว่โมงการพฒันาความรู้
ต่อเน่ืองในวชิาชีพบญัชีได ้ดงัน้ี 
  -ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจะไดส้ามารถเก็บชัว่โมงการอบรมความรู้ต่อเน่ืองเพื่อประกอบการ
ต่อใบอนุญาตผูส้อบบญัชี และเสนอกรมพฒันาธุรกิจการคา้ส าหรับผูเ้ขา้อบรมท่ีเป็นผูท้  าบญัชี จะ
ไดส้ามารถเก็บชัว่โมงการอบรมความรู้ต่อเน่ืองเพื่อประกอบการต่อใบอนุญาตผูท้  าบญัชี  

- นกัศึกษาในรายวชิาการวางแผนภาษีอากร 2 มีส่วนร่วมในการเขา้อบรมสัมมนา  
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 2. โครงการบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทาง อินเตอร์เน็ต 
(internet)  โดยในการด าเนินโครงการบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทาง
อินเตอร์เน็ต (internet)  และใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมใหบ้ริการยืน่แบบแสดงรายการ 
 3. โครงการอบรมการจดัท าบญัชีวิสาหกิจชุมชน ต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดั
เชียงราย   
 4. โครงการให้บริการวิชาการร่วมกบัสถาบนั เพื่อสร้างความเขม้แข็งของชุมชนดา้นบญัชี
และภาษี ต าบลนางแล อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  
 
  ผลลพัธ์ 

1. ผูเ้ขา้รับการอบรม  มีความพึงพอใจและไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก 
2. นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมอบรมประเมินผลโครงการอบรมมีความพึงพอใจในการอบรม 
3. นกัศึกษาท่ีร่วมโครงการบริการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทาง 

อินเตอร์เน็ต (internet)  ไดรั้บความรู้จากประสบการณ์จริง และสามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชไ้ด้ 
4. นกัศึกษาไดรั้บความรู้ท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นผูช่้วยนกัวจิยัในการอบรมการจดัท า

บญัชีวสิาหกิจชุมชน ต าบลสันสลี อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย   
5. นกัศึกษาไดรั้บความรู้ท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการบริการวชิาการร่วมกบัสถาบนัเพื่อสร้าง

ความเขม้แขง็ของชุมชนดา้นบญัชีและภาษี ต าบลนางแล อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  
6. โครงการบริการวชิาการมีประโยชน์จากการบริการวชิาการเพื่อใหเ้กิดผลต่อการพฒันา

นกัศึกษา ชุมชน หรือสังคม ไดมี้การประเมินความส าเร็จดา้นกลุ่มเป้าหมาย ดา้นความพึงพอใจต่อ
การใชบ้ริการ ทุกโครงการท่ีไดด้ าเนินการ พบวา่ทุกโครงการไดรั้บความพึงพอใจระดบัมากและ
ชุมชนตอ้งการใหด้ าเนินการต่อไป 
 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 กระบวนการ 
1. การจดักิจกรรมท่ีช่วยพฒันา และเสริมสร้างคุณลกัษณะคุณธรรมจริยธรรม ไดแ้ก่ 

กิจกรรม วนัแม่แห่งชาติ กิจกรรม สืบสานประเพณีแห่เทียน กิจกรรม สืบสานประเพณีรดน ้าด าหวั
คณาจารย ์กิจกรรม วนัพอ่แห่งชาติ กิจกรรม ออกค่ายจิตอาสาพฒันาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

2. กิจกรรมส่งเสริมดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ  ไดแ้ก่ 
กิจกรรม สืบสานประเพณี บายศรีสู่ขวญันอ้งใหม่ ปี 2558  กิจกรรม ประกวดดาวเดือน ส านกัวชิา
บญัชี  กิจกรรม สืบสานประเพณี กีฬาพื้นบา้น ประจ าปีการศึกษา  2558  กิจกรรม คืนสู่เหยา้เล่า
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ประสบการณ์จากพี่สู่นอ้งชาวบญัชี ประจ าปี 2558  กิจกรรม บญัชีสัมพนัธ์  กิจกรรม 
ประชาสัมพนัธ์การรับนกัศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท  

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน ไดแ้ก่กิจกรรม  
สืบสานประเพณีแห่เทียน กิจกรรม สืบสานประเพณีรดน ้าด าหวัคณาจารย ์กิจกรรม วนัพอ่แห่งชาติ 
กิจกรรม สืบสานประเพณี บายศรีสู่ขวญันอ้งใหม่ กิจกรรม สืบสานประเพณีกีฬาพื้นบา้น โดย
เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน ผา่นเวบ็ไซต์
ส านกัวชิาบญัชี และ เฟสบุค๊ (facebook) ของส านกัวชิาบญัชี  

4. การท าวิจัยได้มีการให้นักศึกษาได้ลงพื้นท่ีและด า เ นินการวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับ
ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาของชุมชน  
 

ผลลพัธ์ 
1. ท าใหน้กัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  
2. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ  มีความสนุก บนัเทิง และมี

ส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม รู้จกัความสามคัคี  
3. นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ศิลปวฒันธรรม ประเพณี กระบวนการสร้างปัญญา วฒันธรรมการ 

เรียนรู้ 
4. นกัศึกษาไดพ้ฒันาจิตใจ และรับรู้การสืบสานประเพณี  
5. นกัศึกษาไดน้ าความรู้ไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั  มีความเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึน  

สามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมัน่คงและเขา้ใจสถานการณ์และความเป็นไปของชุมชนมากข้ึน  
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 เขยีนวจิยัอย่างไรให้ได้รับทุนวจิยัภายนอก 
                                                                                                    โดย.  รศ.ดร.กสัมา  กาซ้อน 

 

เทคนิคการเขียนรายงานการวจัิย (เทคนิคการเขียนรายงานการวจิยั, 2561) 
1. การเขียนช่ือเร่ืองงานวจัิย  

1.    กะทดัรัด  มีความชดัเจนในตวัเอง 
2.    เห็นลกัษณะของตวัแปร  กลุ่มตวัอยา่ง  และขอบเขตของการวจิยั 
3.    ภาษาท่ีใชต้อ้งเป็นภาษาท่ีเช่ือถือไดใ้นวชิาชีพนั้น ๆ  
4.    เป็นประโยคท่ีสมบูรณ์  ขอ้ความ หรือวลีก็ได ้

2. การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของการวจัิย 

1. แนวในการเขียนแบ่งเป็น  3  ส่วน  คือ   เร่ิมจากจากสภาพปัจจุบนัของส่ิงท่ีจะวจิยั     
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนส าหรับส่ิงท่ีจะวจิยั และแนวทาง หรือ หลกัการท่ีจะแกปั้ญหานั้น 

2. ตรงประเด็น และช้ีให้เห็นความส าคญัของส่ิงท่ีจะวิจยั  ไม่ควรเขียนเยิ่นเยอ้   และนอก
เร่ือง  เพราะจะท าใหผู้อ่้านไขวเ้ขวได ้

3. มีขอ้มูลอา้งอิง  เพื่อความน่าเช่ือถือ   การมีขอ้มูลอา้งอิงจะท าให้งานวิจยัมีคุณค่า  และ
บางคร้ังท าใหก้ารเขียนมีความสละสลวย   มีเหตุมีผล 

4. มีความต่อเน่ืองกนั  ในแต่ละยอ่หนา้ผูเ้ขียนตอ้งเขียนใหต่้อเน่ืองกนั   หา้มเขียนวกไปวน
มา  โดยตอ้งยดึหลกัการเขียนตามขอ้  1 

5. สรุปเหตุผลท่ีผูว้ิจยัจะศึกษา  ในส่วนสุดทา้ยของความเป็นมาและความส าคญัของการ
วจิยั    

 
3. การเขียนวตัถุประสงค์ของการวจัิย   

1.   สอดคลอ้ง/สัมพนัธ์  กบัช่ือเร่ืองการวจิยั 
2.   ระบุอยา่งชดัเจนวา่ตอ้งการศึกษาอะไร  กบัใคร  ท่ีไหน 
3.   ถา้เร่ืองท่ีวจิยัเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรหลาย ๆ ตวั  ควรเขียนแยกเป็นขอ้ ๆ  
4.   ภาษาท่ีใชต้อ้งเขา้ใจง่าย  และชดัเจนในตวัเอง 
5.   สามารถเก็บขอ้มูลได ้ประเด็นน้ีส าคญัมาก เพราะถา้เขียนแลว้  ผูว้จิยัไม่รู้ หรือไม่
สามารถท่ีจะเก็บขอ้มูลได ้ จะท าใหก้ารวจิยัประสบความลม้เหลวได ้
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4. การเขียนสมมุติฐานการวจัิย 

 สมมุติฐานการวิจยั (Research hypothesis) เป็นการคาดคะเนผลของการวิจยัไวล่้วงหน้า  
โดยใชข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  เพื่ออา้งอิงไปยงัประชากร  การก าหนด/เขียนสมมุติฐานการวิจยั ควร
เขียนหลงัจากท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัเรียบร้อย  เพราะจะท าให้ผูว้ิจยัมีเหตุผล
ในการก าหนดสมมุติฐาน 
 
5. การเขียนตัวแปร 
 1.  ตวัแปรตน้ หรือตวัแปรอิสระ (Independent variable)   เป็นตวัแปรท่ีเป็นเหตุ (Cause)   
ท่ีท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ  ตวัแปรตน้เป็นส่ิงท่ีผูว้ิจยัก าหนดข้ึน หรือจดั
กระท า  (Treatment)    เช่น   แบบฝึกทกัษะ  วธีิสอนแบบบทบาทสมมุติ  เป็นตน้  ตวัแปรตน้จะมีผล
ต่อตวัแปรตาม    ค่าตวัแปรตน้มีส่วนก าหนดค่าตวัแปรตาม 
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent variable) เป็นตวัแปรซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดจากตวัแปรตน้  เป็นส่ิงท่ี
ผูว้จิยัตอ้งการใหเ้กิดพฤติกรรมนั้นๆ    ค่าตวัแปรตาม  ผนัแปรตามค่าของตวัแปรตน้    
 
6. การเขียนและการระบุตัวแปรในการวจัิย 
 การระบุตวัแปรส าหรับการวิจยั  ถ้าเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจท่ีวตัถุประสงค์การวิจยัไม่ได้
เปรียบเทียบกนั  หรือ มีลกัษณะเปรียบเทียบกนั  ให้ระบุเฉพาะตวัแปรท่ีศึกษา  ไม่ตอ้งมีตวัแปรตน้ 
และตวัแปรตาม    ถา้เป็นงานวิจยัเชิงส ารวจท่ีวตัถุประสงคมี์ลกัษณะเป็นการเปรียบเทียบกนั  หรือ 
เป็นงานวจิยัเชิงทดลอง  ใหร้ะบุทั้งตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม    

 

7. การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจัิย 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ (Definitions of specific terms)   เป็นการให้ความหมายของตวัแปร หรือ 
ค าศพัท ์ ท่ีน ามาใชใ้นการวจิยั  ใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ระหวา่งผูอ่้านงานวิจยักบัผูว้ิจยั   ค  าท่ีควร
เขียนเป็นนิยามศพัทเ์ฉพาะ   ควรเป็นตวัแปร หรือค าท่ีผูว้จิยัเขียนบ่อยมากในงานวจิยัคร้ังนั้น 
 

8. การเขียนประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1.  เขียนประโยชน์ท่ีไดรั้บโดยตรงมากท่ีสุด ไปหาประโยชน์นอ้ยท่ีสุดจากการวจิยั 
2.  เขียนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และส่ิงท่ีวจิยั ไม่เขียนลอ้เลียนวตัถุประสงค ์ แต่ควร 
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เขียนในลกัษณะวา่  เม่ือทราบความแตกต่างแลว้  จะก่อใหเ้กิดประโยชน์  ในแง่การเสริมสร้าง
ความรู้ หรือการใชผ้ลอยา่งไร 

3.  ไม่ขยายความเกินความเป็นจริง  ตอ้งอยูใ่นขอบข่ายของวตัถุประสงคท่ี์ศึกษาเท่านั้น 
 
9. การเขียนเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 1.   ควรสรุปเป็นค าพดูของตนเอง   เขียนในลกัษณะของการวิเคราะห์มากกวา่ท่ีจะน าเอามา
ยอ่ แลว้ก็เรียงล าดบักนั    
 2.   ควรเขียนใหต่้อเน่ืองเก่ียวโยงกนัตลอดเน้ือหา   ไม่เขียนในลกัษณะการน ามาเรียงต่อกนั    
เพราะจะท าให้การอ่านไม่ต่อเน่ืองและราบเรียบ   การเขียนตอ้งให้เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ทฤษฎี  แนวคิด  หลกัการ และผลงานวจิยั   
 3. ไม่ควรเขียนเรียงตามปีท่ีพิมพ/์วจิยั  หรือ เรียงตามช่ือผูเ้ขียน แต่ควรเรียบเรียงใหม่ตาม
แนวคิด และตวัแปรท่ีศึกษา  โดยระบุความส าคญั และความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ         
 4.   ควรแบ่งกลุ่มหรือประเภทเน้ือหาท่ีน ามาอา้งอิง  จดัใหเ้ป็นหมวดหมู่   โดยแบ่งออกเป็น
ประเด็นต่าง ๆ หรือ แยกเป็นหวัเร่ืองต่าง ๆ อยา่งชดัเจน  
 5.    ทฤษฏี แนวคิด หลกัการ และงานวจิยัท่ีน ามาเขียนหรืออา้งอิง  ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการวจิยัท่ีศึกษาโดยตรง    
 6.    ควรมีการสรุปประเด็นหรือหวัเร่ืองท่ีน าเสนอทุกเร่ือง  ตามแนวคิดของผูว้ิจยัเอง  
เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจในหวัเร่ืองนั้น ๆ     
 7.    ควรมีการอา้งอิงอยา่งถูกตอ้ง  และชดัเจน    โดยตอ้งระบุท่ีมาของเอกสารวา่   เอกสาร
ช่ืออะไร  ใครเป็นผูเ้ขียน  พิมพท่ี์ไหน เม่ือไหร่   ตามรูปแบบการอา้งอิง  
 
10.  การเขียนและการก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ในการวจิยั  ผูว้ิจยัตอ้งระบุประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง  ใหช้ดัเจน เพื่อท่ีจะไดท้ราบวา่  
งานวจิยัไดศึ้กษากบัใคร   มีจ  านวนเท่าใด 

1.   หลกัการก าหนดกลุ่มประชากร   คือ    เป็นใคร  อยูท่ี่ไหน  มีจ  านวนเท่าใด 
2.   หลกัการก าหนดกลุ่มกลุ่มตวัอยา่ง   คือ เป็นใคร  อยูท่ี่ไหน  มีจ  านวนเท่าใด  ไดม้า

อยา่งไร 
 
11. การเขียน การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1.  การเขียนการสร้างเคร่ืองมือ  ใหร้ะบุลกัษณะของเคร่ืองมือ จ านวนขอ้  จ  านวนตวัเลือก 
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2.  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  มีดงัน้ี (1)  ประเภทนวตักรรมให้ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูป้ระเมิน 
และน าไปทดลองใช ้หาประสิทธิภาพของนวตักรรม (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  ความยากง่าย  อ านาจจ าแนก  และความเช่ือมัน่ (3)  แบบสอบถามหรือ
แบบวดัเจตคติ  หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  อ านาจจ าแนก  และความเช่ือมัน่ และ (4) แบบประเมิน
ภาคปฏิบติั  หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  และความเช่ือมัน่ 

 
12. การเขียนสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

1.  สถิติบรรยาย  (Descriptive statistics)  
เป็นสถิติท่ีใช้ในการสรุปภาพรวมทั้งหมดของการวิจยั โดยน าเสนอในลกัษณะบรรยาย

ขอ้มูล     ส่วนการน าเสนอขอ้มูล  อาจจะเสนอในรูปแบบตาราง  กราฟ  ฯลฯ  สถิติบรรยายท่ีใชใ้น
การวิจยั  ไดแ้ก่  การวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง   เช่น  ค่าเฉล่ีย   ค่ามธัยฐาน  และ    ค่าฐานนิยม   
การวดัการกระจาย  เช่น  พิสัย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และความแปรปรวน   

2. สถิติอา้งอิง  (Inferential  statistics) 
การวิจยัส่วนใหญ่จะศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง (Sample)   ซ่ึงท าการสุ่มมาจากประชากร

(Population)  เม่ือไดผ้ลการวิจยัท่ีศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งวา่มีผลเป็นอยา่งไร การศึกษากบัประชากร
ก็จะไดผ้ลอยา่งนั้นดว้ย   จึงเรียกวา่เป็นการอา้งอิง (Infer)  ไปยงักลุ่มประชากร  สถิติอา้งอิง  ไดแ้ก่ 
t-test,  ANOVA,  Chi-square  เป็นตน้   
 
13. หลกัการวเิคราะห์ข้อมูล และ การแปลผล 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
2.    การน าเสนออาจน าเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิรูปภาพ    แผนภูมิกง กราฟ 

เส้นตรง   กราฟแท่ง  ฯลฯ โดยทัว่ไปแลว้ นิยมน าเสนอรูปแบบของตาราง รูปแบบท่ีน าเสนอ จะ
ประกอบดว้ย   3  ส่วน คือ    ส่วนหวั (ส่วนท่ีเป็นช่ือตาราง  แผนภูมิ หรือ กราฟ)  ส่วนเน้ือหา (ส่วน
ท่ีแสดงขอ้มูล เช่น  ความถ่ี   ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ฯลฯ)  และ ส่วนท่ีเป็นการ
แปลผลหรืออธิบายผลของเน้ือหา 

3.    ควรมีการรวมหลาย ๆ เร่ือง  เพื่อน าเสนอในตาราง/แผนภูมิ/กราฟเดียวกนั  เพราะจะท า
ใหไ้ม่ส้ินเปลืองตาราง/แผนภูมิ/กราฟ    

4.    การแปลผลควรน าเสนอต่อกนัไปทีละเร่ือง  เพราะจะท าใหไ้ม่สับสน 
5.    การแปลผลตอ้งอธิบายขอ้มูลท่ีน ามาเสนอเท่านั้น  ไม่ควรแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม    
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14. การเขียนการสรุปผล 
1. สรุปผลตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั  โดยแยกตามวตัถุประสงค์ 
2. น าผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูล มาสรุปอยา่งยอ่ๆ  
3. การสรุปอาจเป็นความเรียงต่อๆ กนัไป หรือ จะสรุปเป็นหวัขอ้ก็ได ้   

 
15. การเขียนการอภิปรายผล 
 การอภิปรายผล  เป็นการกล่าวผลวจิยั และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม มีหลกัการเขียน ดงัน้ี 

1. อภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  โดยแยกตามวตัถุประสงค์ 
2.   น าเอาผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมากล่าวถึง  และแสดงความเห็นเพิ่มเติม  พร้อมทั้งระบุให้

เห็นว่าผลการวิจยัมีความสัมพนัธ์ หรือสอดคลอ้ง/ไม่สอดคลอ้ง กบัทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยั
ใดบา้ง  เพราะอะไร   แสดงเหตุผลประกอบ  
 
16. การเขียนข้อเสนอแนะ 
 1. หลกัการเขียนข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปใช้ 

ให้เสนอแนะว่าใคร  หน่วยงานใด ควรจะด าเนินการอะไรต่อไป   ขอ้เสนอแนะตอ้งเป็น
ขอ้เสนอท่ีไดจ้ากการวจิยั ไม่ใช่ขอ้เสนอแนะในเชิงทฤษฏี ท่ีไม่ไดม้าจากขอ้คน้พบในการวิจยั  และ
ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีวิจยั 

2. หลกัการเขียนข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในคร้ังต่อไป 
เป็นการน าเสนอวา่ ถา้จะมีการวจิยัต่อไป  ควรค านึงถึงอะไรบา้ง  หรือควรท าเร่ืองอะไรบา้ง   

หรือ ควรจะเพิ่มตวัแปรอะไรบา้ง   ควรปรับปรุงวิธีด าเนินการอยา่งไร      เคร่ืองมือในการวิจยัควร
ใชแ้บบไหน   
 
เอกสารอ้างองิ 
 
เทคนิคการเขียนรายงานการวิจยั.  (2561). สืบคน้เม่ือ 11 ตุลาคม 2561 จาก : 

www.thaiall.com/research/howto_write_research_report.doc 
 


