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การประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างแรงบนัดาลใจในการวิจัย 

ณ ห้องประชุมสามารถ  อังศุสงิห ์อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 

งานวิจัยคืออะไร 

 งานวิจัย  ตามความหมายของ ศ.พญ.ประยงค์  เวชวนิชสนอง  หมายถึง  การศึกษาหาความจริงในสิ่งที่ยังไม่มี
ใครรู้  ซึ่งสิง่ที่ศึกษาน้ันต้องมีรายละเอียดที่แตกต่างจากสิ่งทีเ่คยรู้มากอ่น  โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง
และมจีริยธรรม  จึงจะได้งานวิจัยที่แท้จริงและมีคุณภาพ  น่าเช่ือถือ 

ท าไมต้องท างานวิจัย 

 บุคคลทั่วไป  มีเหตผุลหลายประการที่ต้องท าวิจัย  เช่น 

- ท าตามหน้าที่  ด้วยเป็น 1 ใน 4 ภาระหน้าที่หลกัของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

- รู้สึกว่าตนเองเป็นนักวิชาการ  จึงมีหน้าที่ที่ต้องหาความรู้ใหม่ๆ 

- เป็นเส้นทางไปสู่ความก้าวหน้า 

อย่างไรก็ตาม  ศ.พญ.ประยงค์  เวชวนิชสนอง ได้ให้ข้อคิดไว้ว่า  บุคคลไม่ควรท าวิจัยเพียงเพราะ 

- เจ้านาย / ผู้มีอ านาจ สั่งให้ท า 

- มีคนจ้างใหท้ า 

- ต้องท าแบบเสียมิได้  หรือจ าใจท า 

- เงินเดือนตัน  ต้องการข้ึนเงินเดือน 

- เป็นข้อบงัคับของหลักสูตร  หรือเพื่อตอบตัวช้ีวัดของหลกัสตูร 

แต่ให้ท างานวิจัยเพราะ “อยากท า” จริงๆ 

 ศ.พญ.ประยงค์  เวชวนิชสนอง  มิได้เสนอว่าอาจารยห์รือบคุลากรทกุคนจะต้องท างานวิจัย  โดยท่านมองว่า  
การจะท าวิจัยให้ได้ดีนั้น  ต้องเริ่มจากความรูส้ึกสนุกในการท าวิจัยก่อน  จากนั้นจงึมาพจิารณาปัจจัยอื่นๆ  ได้แก่ เวลา  
และทรัพยากร (รวมทัง้สถานที่  ผู้ช่วย  เงินทุน ฯลฯ)  เมือ่ปจัจัยเหล่าน้ีมีพร้อมแล้ว  จึงเริ่มท าวิจัยได้  ซึ่งบุคคลแต่และ
คนมีข้อจ ากัดในชีวิตที่ไม่เหมือนกัน  จึงไม่ควรใช้หลักการเดยีวกันมาบังคับใช้กบัคนทุกคน  นอกจากนีท้่านยังไม่
สนับสนุนแนวคิดเรื่องการท าวิจัยโดยละทิง้งานอื่นๆ  หรือท างานอื่นให้น้อยลง  อันจะท าให้เกิดข้อครหาข้ึนได้ในอนาคต 

จะเริ่มงานวิจัยได้อย่างไร 

1. อ่านหนังสือ  วารสาร  งานวิจัย ฯลฯ บ่อยๆ 
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2. เข้าฟังประชุมวิชาการ  หากเป็นไปได้ควรคุยกับ speakers ก่อนการประชุม  จะให้ประโยชน์มาก 
3. พิจารณาจากข้อเสนอแนะของงานวิจัยอื่นๆที่มผีู้ท ามาแล้ว 
4. ใช้ประสบการณ์ของผู้วิจัยเอง 
5. ขอข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ 
6. พยายามเลอืกเรื่องที่ตนเองสนใจ  เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว  และเป็นประโยชน์  หรือเรื่องอื่นๆที่ยังไม่มผีู้ใดวิจัยแต่

ตนเองสนใจ 
7. ระวังการเลือกเรื่องวิจัยดังต่อไปนี ้

a. เรื่องที่เคยมีผูท้ าแล้ว  เป็นการท าซ้ าที่ไม่ได้องค์ความรู้ใหม่ 
b. เรื่องที่ไม่เคยมีผู้ใดท าเลย  ซึ่งตอ้งคิดว่าเพราะอะไรจึงไมม่ีคนท าเรื่องนี้เลย 
c. การท าวิจัยแบบรายงานผล  ซึ่งจะดูคล้ายกบัรายงานประจ าปี (annual report) ซึ่งไม่ใช่งานวิจัย 
d. การใช้แบบสอบถามอย่างเดียว  โดยไม่ได้วางระเบียบวิธีวิจยัที่รัดกุม 
e. การท าวิจัยเฉพาะกจิ  เช่น เมื่อว่าง  เมื่อต้องการขอต าแหนง่วิชาการ  เมื่อต้องการข้ึนเงินเดือน  เป็น

ต้น 
f. การท าวิจัยแบบมีข้อจ ากัด  ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  เช่น ถูกบังคับด้วยเวลา (มีเส้นตายก าหนด)  ถูก

บังคับด้วยเงินทุน  เป็นต้น 
8. หากยังคิดอะไรไม่ออก  ขอให้กลับไปตั้งสติ  เมือ่เกิดสมาธิ  จะท าให้คิดออกได้ง่ายข้ึน 

สิ่งท่ีต้องเตรียมก่อนจะเริ่มวิจัย 

เตรียมใจ เตรียมตัว 
มองว่างานวิจัยเป็นเรื่องทีส่ าคัญ  ต้องท า อ่านมากๆ  ก่อนจะเขียนงานวิจัย (ส าคัญว่าจะตอ้งไมล่อก

เลียนงานวิจัยอื่นๆเด็ดขาด) ลดอคติต่องานวิจัย 
ให้ความส าคัญกบัทุกองค์ประกอบ เลือกตัวอย่างงานวิจัยที่เขียนแล้วอ่านง่ายเป็นแบบอย่าง 
ก าหนดจุดมุ่งหมายของตนเองให้ชัด ลงมอืเขียนจริงๆ 

 

Key point ของการท างานวิจัย 

- มีเจตคติที่ดี 

- มองวิกฤตเป็นโอกาส 

- วางแผนให้ดี  ตั้งเป้าให้ชัด 

- อย่าเสียเวลาท างานเล็กๆที่ไม่ใหป้ระโยชน์ (10 เหรียญทองแดง  ไม่เท่า 1 เหรียญทอง) 

- เริ่มท าทันที  และท าให้ดีทีสุ่ดเท่าที่จะท าได้ 

- ต้องมี (หรือรวบรวมให้มี) ความกล้า 
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- เช่ือว่าตนเองต้องท าได้ (แต่ได้ท าหรือยงัเท่านั้น) 

- มีเพื่อนและผู้สนบัสนุนที่ดี 

- มองสูงเอาไว้ก่อน 

- มี perfectionist mind  โดยต้องท าทุกอย่างให้ดีทีสุ่ด 

- ใจร้อนทีจ่ะเขียน  แต่ใจเย็นที่จะแก้ไขก่อนสง่ตีพิมพ ์

- การวิจัยที่ไม่ยอมส่งตีพิมพ์  เป็นการวิจัยที่ขาดจริยธรรมอย่างยิ่ง 

ผลลัพธ์ท่ีจะได้จากการท าวิจัย 

1. Recognition 
1.1. International recognition 

1.1.1.International presentation 
1.1.1.1. ระดับ world class  มักจะได้ poster presentation 
1.1.1.2. ระดับ regional class  อาจจะได้ oral presentation 

1.1.2.International publishing  ขอให้เลือกที่มี impact factor สูงๆไว้ก่อน 
1.2. Intranational recognition 

2. Honour 
3. Academic promotion 
4. Money 
5. Etc. 

ข้อคิดเพ่ิมเติม 

 พึงท างานวิจัยโดยรักษาไว้ซึ่ง “เกียรต”ิ ของนักวิจัย  เหตุเพราะ “เกียรติ” นี้เป็นสิง่ทีส่ าคัญทีสุ่ดในแวดวง
วิชาการ  ถึงแม้จะไม่มี “ช่ือเสียง” ก็ไมเ่ป็นไร  ขอให้อย่ามี “ช่ือเสีย” ก็เป็นพอ 

 

อ.สรุิยน  อุ่ยตระกลู  ผู้บันทึก 


