แบบสารวจการนาความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการวิจัย ของคณะบริหารธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2557
สืบเนื่องจากการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง เทคนิคการได้มาซึ่งโจทย์วิจัย เทคนิคการดึงการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเป้าหมาย และการเขียน Proposal ให้ตรงใจแหล่งทุน วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00
– 12.00 น. สถานที่ สานักวิทยบริการ
ขอให้ช่วยสรุปการนาไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการวิจัยของแต่ละสาขาวิชาด้วย จากข้อมูลที่แนบมานี้
(แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM)
ภาควิชา ...................การบัญชี............................................
ประเด็นความรู้จากการ KM เรื่องอะไร
มีการนาไปปรับใช้อย่างไร
1. เทคนิคการได้มาซึ่งโจทย์วิจัย
ก่อนการทาวิจัยต้องหาโจทย์วิจัยที่มาจากชุมชนอย่าง
แท้จริง และเป็นโจทย์วิจัยที่ตรงกับความถนัดของ
ตนเอง
2. เทคนิคการดึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย
ควรทาความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมาย ให้เข้าใจบริบท
สิ่งแวดล้อมและกลุ่มเป้าหมายก่อนเพื่อง่ายต่อการดึง
การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย
3. การเขียน Proposal
การจะขอแหล่งเงินทุนงานวิจัยจากหน่วยงานควรมี
การศึกษาแบบ การเขียน Proposal ของแต่ละ
หน่วยงานที่จะขอก่อนการส่ง Proposal

ภาควิชา ..................คอมพิวเตอร์ธุรกิจ.............................................
ประเด็นความรู้จากการ KM เรื่องอะไร
มีการนาไปปรับใช้อย่างไร
จากการเข้ารับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความสนใจ ในเทอม 2 ปีการศึกษา 2558 มีแนวทางการหาโจทย์
เทคนิคการได้มาซึ่งโจทย์วิจัย (research problems) วิจัย โดยการให้นักศึกษาเป็นผู้หาปัญหาเพื่อพัฒนา
ของ อาจารย์ศราวุธ พงศ์ลี้รัตน์ ที่หาโจทย์วิจัยโดยการ เป็นงานวิจัย และเป็นนักวิจัยร่วม ในรายวิชาที่
ให้นักศึกษาในรายวิชาที่สอนเป็นผู้หาปัญหาในชุมชนที่ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
นักศึกษาอาศัยอยู่ และนามาพัฒนาเป็นงานวิจัย โดย ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ สืบเนื่องจาก
ให้นักศึกษาเป็นนักวิจัยร่วม
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ขององค์กรในปัจจุบัน ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารมาช่วยในการปฏิบัติงาน
การบริการ และการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งมี
ผลกระทบต่อผู้ใช้งานในปัจจุบันจานวนมาก อีกทั้งเป็น
เรื่องใกล้ตัวสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ จึงน่าจะมีประสบการณ์ หรือมุมมองที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาดังกล่าว สาหรับการมอบหมาย
ให้นักศึกษาเป็นผู้เสนอประเด็นปัญหา และเป็นผู้ร่วม
วิจัย ทางสาขาวิชาเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาทั้งในด้านความรู้
ความสามารถ ทางวิชาการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และการเตรียมความพร้อมในด้านความรับผิดชอบ
การทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสามารถนาไปใช้ในการ
ทางานจริงในอนาคต

ภาควิชา ........การตลาด.......................................................
ประเด็นความรู้จากการ KM เรื่องอะไร
มีการนาไปปรับใช้อย่างไร
จากการเข้ารับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถนา ในปีการศึกษา 2558 ภาควิชาการตลาดได้นามุมมองนี้
ข้อมูลของอาจารย์อ.นวพร ชลารักษ์เข้าหาผู้นา มาปรับใช้กับการวิจัยกับชุมชนเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
สอบถามทัศนคติ ดูผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และดูภาวะ ขี้เลื่อยชุมชนบ้านจอมทอง ตาบลบ้านแหวน อาเภอหาง
ความขัดแย้งภายใน และอ.ณัฐติญา บุญวิรัตน์เข้า ดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการทาวิจัย จะต้องเน้นย้าเรื่อง
หาคีย์แมน สังเกตุว่าคีย์แมนคือผู้มีอิทธิพลจริงใน คีย์แมน และผู้นา และทัศนคติของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ชุมชนหรือไม่ เพราะอาจมีผู้มีอิทธิพลคนอื่นใน
ของชุมชนไว้มากๆ เพราะถ้าไม่พิจารณาหรือให้
ชุมชนที่ไม่เห็นด้วย จึงสามารถนามาพิจารณาใน ความสาคัญกับคีย์แมน และผู้นา และทัศนคติของผู้ที่มี
การประยุกต์ใช้กับงานวิจัย
ส่วนได้ส่วนเสียของชุมชนบางครั้งอาจจะเกิดความ
ขัดแย้งในกลุ่มชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่ทาวิจัยด้วย
และยังสามารถนาประเด็นดังกล่าวไปพัฒนาการวิจัยใน
เรื่องต่อๆไปในอนาคตด้วย

ภาควิชาการประกอบการ
ประเด็นความรู้จากการ KM เรื่องอะไร
จากการเข้ารับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถนา
ข้อมูลของอาจารย์กาญจนา สมมิตร ซึ่งได้ให้มุมมอง
การตั้งโจทย์วิจัยว่ามาจากความสนใจส่วนตัว ชอบ
และรักในงานที่ทา จึงสามารถมีการพิจารณาในการ
หาโจทย์วิจัย

มีการนาไปปรับใช้อย่างไร
ในปีการศึกษา ได้นามุมมองนี้มาปรับใช้กับการตั้งโจทย์ 2552
วิจัยในชั้นเรียน โดยพิจารณาจากการเรียนการสอนจากความ
สนใจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิธีการสอน สื่อการสอน
และเสริมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาที่มุ่งเน้นการเป็น
ผู้ประกอบการยุคสร้างสรรค์ ดังนั้นจากความชอบ และความ
สนใจส่วนตัวในการหาข้อมูลในด้านธุรกิจสร้างสรรค์ใหม่ๆ ใน
ปัจจุบันและการหาข้อมูลสื่อการสอนที่สามารถนามาสอนให้
นักศึกษาเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถต่อยอด
ความคิดให้เกิดสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ที่มีความเป็นไปได้ทาง
การตลาด ส่งผลให้เกิดโจทย์วิจัยที่อยากจะทาการวิจัยคือ
เรื่อง“การสอนโดยการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนา
กระบวนการคิดของผู้เรียนด้วยการใช้การสอนแบบ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์และการจัดกิจกรรมกลุ่มในรายวิชา
การพัฒนาและการจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม”
และจะได้มีโอกาสในการพัฒนาการวิจัยในเรื่องต่อๆไปใน
อนาคต

ภาควิชา ..........การจัดการการท่องเที่ยว.....................................................
ประเด็นความรู้จากการ KM เรื่องอะไร
จากการเข้ า รั บ ฟั ง การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ส ามารถน า
ข้ อ มู ล เทคนิ ค การได้ ม าซึ่ ง โจทย์ วิ จั ย ( research
problems) ของอาจารย์กาญจนา สมมิตร ซึ่งได้ให้
มุมมองการตั้งโจทย์ วิจั ย ว่ามาจากความสนใจส่ ว นตัว
ชอบและรั กในงานที่ทา จึ งสามารถมีการพิจารณาใน
การหาโจทย์วิจัย

มีการนาไปปรับใช้อย่างไร
ในปีการศึกษา 2552 ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยวจึงได้ นา
เทคนิคนี้มาปรับใช้กับการตั้งโจทย์วิจัย โดยพิจารณาจากความ
สนใจส่วนตัว และเป็นสิ่งทีจ่ ะเกิดผลกระทบกับทางศาสตร์ที่สอน
อยู่ในปัจจุบันและอนาคตจึงทาได้เกิดมุมมองการสร้างโจทย์วิจัย
เกี่ยวกับทางด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพราะใน
ปัจจุบันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กาลังจะส่งผลกับบัณฑิตที่
จะจบปี ก ารศึ ก ษาในปี 2552 นี้ ยิ่ ง โดยเฉพาะนั ก ศึ ก ษาภาค
วิช าการจั ดการการท่องเที่ยว จึง มีความสาคัญ อย่างยิ่งในการ
เตรี ย มความพร้ อ มเกี่ ย วกั บ การเตรี ย มตั ว ในการแข่ ง ขั น ใน
ตลาดแรงงานที่ ส ามารถขนย้ า ยถ่ า ยโอนงานในกลุ่ ม สมาชิ ก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากความสาคัญของการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังที่กล่ าวมา ภาควิชาได้เล็งเห็น
ประโยชน์ความสาคัญของการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพมี ค วามรู้ ค วามสามารถแข่ ง ขั น ใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป โดยครั้งนี้ได้ ศึกษาหัวข้อวิจัย
เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ภ า ค วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น” และเพื่อเป็นการนาเทคนิคที่ได้มา
ไปปรับใช้ในงานวิจัย และเพื่อที่จะได้มีโอกาสในการพัฒนาการ
วิจัยในเรื่องต่อๆไปได้ในอนาคต

ภาควิชา การจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
ประเด็นความรู้จากการ KM
เทคนิคการดึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย
(ผู้ที่เกี่ยวข้อง)

มีการนาไปปรับใช้อย่างไร
นาความรู้ไปปรับใช้ในการทาวิจัยชุมชนเทศบาลสารภี ดังนี้
- ทาให้ชุมชนตระหนักผลที่จะได้จากงานวิจัยเพื่อรับทราบ
และให้ความร่วมมือกับนักวิจัยอย่างเต็มที่
- เข้าหาผู้นาชุมชน สอบถามทัศนคติ ดูผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และระมัดระวังความขัดแย้งภายในชุมชน
- เข้าหาคีย์แมน และตรวจสอบความต้องการที่แท้จริงของ
ชุมชน
- พยายามเอาชนะใจคนในชุมชน สร้างความประทับใจและ
ความเชื่อมั่นกับผู้วิจัย
- บูรณาการการสอนกับงานวิจัย ให้นักศึกษาและชุมชนมี
ส่วนร่วมและเป็นผู้วิจัยร่วม

ภาควิชาการจัดการ
ประเด็นความรู้จากการ KM เรื่องอะไร
จากการเข้ารับฟังการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ด้านงานวิจัยและมีผลงานด้านงานวิจัยที่
มีชื่อเสียง ซึ่งประเด็นที่ให้ความสนใจคือเรื่อง เทคนิค
การได้มาซึ่งโจทย์วิจัย (Research Problems) และมี
ผู้เสนอแนวความรู้เรื่องการได้มาซึ่งโจทย์วิจัย
หลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น อาจารย์กาญจนา
สมมิตร ให้ความรู้เรื่องการเสนอโจทย์วิจัยต้องได้มา
จากการมองสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีใจรักในด้านงานวิจัย
และมีความชอบเป็นการส่วนตัวในเรื่องงานวิจัยนั้นๆ
อาจารย์จันทร์จิตร เธียรสิริ ให้ความรู้เรื่องการเสนอ
โจทย์วิจัยด้านงานวิจัยชุมชน จะต้องคัดสรรหัวข้อ
งานวิจัยที่เป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
ชุมชนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเริ่มต้นจากการ
พูดคุย สอบถามความต้องการของชุมชน เป็นต้น

มีการนาไปปรับใช้อย่างไร
จากการที่ได้เข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ใน
เรื่องเทคนิคการได้มาซึ่งโจทย์วิจัย สามารถนามาปรับ
ใช้ในงานวิจัยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โดย
กลุ่มผู้ทาวิจัยได้มีการวางแผนการทาวิจัยในเรื่องการ
บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก อ.
แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานวิจัยระดับชุมชนของ
กลุ่มชุมชนที่ผลิตผ้าซิ่นตีนจก ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ชื่อเสียงระดับอาเภอ มีความต้องการที่จะให้ผู้วิจัยวาง
ระบบการบริหารจัดการในระดับวิสาหกิจชุมชน เพื่อ
นาไปปรับใช้ในด้านการวางแผนการทางาน โครงสร้าง
องค์การ การบริหารจัดการด้านการผลิต รวมถึงการ
เป็นผู้ประกอบการ โดยหัวข้อดังกล่าวถือว่าเป็นงานที่
ผู้วิจัยมีความสนใจและมีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังเป็น
ชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับภูมิลาเนา
ของผู้วิจัย ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยง่าย
ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ปัญหาความ
ต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี และชุมชนสามารถ
นางานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้อย่างแท้จริง รวมถึง
สามารถนาไปต่อยอดในเรื่องของการทาวิจัยครั้งต่อไป
และการบริการชุมชนของภาควิชาการจัดการ ได้ใน
อนาคต

