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ประเด็นแบบสอบถามกอนการอบรมKM
“KM “ กับการพัฒนางานวิจัย
1. ความคาดหวัง
1.1 พัฒนางานวิจยั ของตนเองและของวิทยาลัย
1.2 สามารถทํากระบวนการ KM ได
1.3 เกิด KM ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
1.4 การมีองคความรูทหี่ ลากหลายในองคกร
2. การเตรียมความพรอม
2.1 List สิ่งที่อยากเรียนรูกับผูอื่น
2.2 มี Knowledge Vission และ KM Process
2.3 กําหนดประเด็น KM / โครงการKM
2.4 ทําความเขาใจกับ KM
3. การวิจยั คือ
3.1 การแสวงหาความรู อยางมีระบบและ
นาเชื่อถือได
3.2 การคนหาคําตอบอยางเปนระบบ
3.3 การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาศัยตัวแปรและทฤษฏี
3.4 แนวทาง การจัดการเรียนการสอนที่เพิม่ ใหผูเรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
3.5 การหาคําตอบจากขอมูลที่สงสัย
3.6 การหาคําตอบเชิงลึก
การแสวงหาความรู มีระบบ นาเชือ่ ถือ
เรื่อง
ตัวแปร
ทฤษฏี
แนวทาง การจัดการเรียนการสอน สมรรถนะ
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เชิงลึก
หัวขอวิจยั
เทคนิคการวิจยั
แนวคิดทฤษฏี จุดมุงหมายหรือเปาหมาย
- การแสวงหาความรูหรือคําตอบเชิงลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจ หรืออยากคนหาคําตอบโดยอาศัย
แนวคิดทฤษฏีหรือตัวแปรเพือ่ สรางแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพือ่ เพิ่มสมรรถนะบัณฑิต
- การแสวงหาความรูเชิงลึกอยางเปนระบบ นาเชื่อถือ โดยการกําหนดตัวแปรและมีทฤษฏีรองรับเพื่อเปน
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
4. ปจจัยทีท่ ําใหงานวิจัยสําเร็จ
4.1 ผูวิจัย (S)
4.2 ประโยชนที่ไดและมีการนําไปใช (O)
4.3 นําความรู KM ไปใช (S)
4.4 ความรูในกระบวนการวิจัย และความกาวหนาทันสถานการณวจิ ยั (S)
4.5 Research Methodology (S)
4.6 เวลา (O)
4.7 กระบวนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล (O)
4.8 ความตั้งใจและความเทีย่ งตรงในการวิจัย (S)
4.9 การสนับสนุนของผูบริหาร (O)
4.10 เปนรูปธรรม (ถูกตอง เที่ยงตรง วัดไดและเปนประโยชน)
5. ปจจัยที่ทาํ ใหงานวิจยั ไรคุณภาพ
5.1 ผูวิจัย (W)
5.2 ไมมีประโยชนในการนําไปใช (T)
5.3 ทําผิดหลักวิจัย (W)
5.4 ความรูในวิธีวิจยั (W)
5.5 ไมสามารถนําไปใชประโยชนได (T)
5.6 เวลา (T)
5.7 การไมเริ่มทําวิจัย (W)
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5.8 ไมไดรับการสนับสนุน (T)
5.9 ขาดความรวมมือ (T)
5.10 ขาดจริยธรรมการวิจยั (W)
5.11 การวิจยั คนเดียว (W)
คน
1.นักวิจัย
2.กลุมประชากร
3.ผูบริหาร
เทคนิคในการวิจัย
1.หัวขอวิจัย
2.เทคนิคการวิจัย
3.แนวคิดทฤษฏี
4.จุดมุงหมายหรือเปาหมาย
เวลา
1.ภายใน
2.ภายนอก
งบประมาณ
ในการใชกระบวนการจัดการความรู เพื่อใหไดมาซึง่ ความรูใหม สามารถนําปจจัยทีท่ ําใหวิจัยสําเร็จมา
ดูคือ (S,O)
กลยุทธกในการพัฒนางานวิจัย
1. คน
2. เทคนิคการวิจัย
3. การจัดการเวลา
4. งบประมาณ
5. สภานักวิจัย(จุดแข็ง/โอกาส)
6. อาศัยขอมูล (S,O) จับคูดวยกัน แลวพยายามหาโอกาสพัฒนา
7. เพิ่มความสามารถในการจัดการเวลา
8. เพิ่มความสามารถในการบริการการจัดสรรงบประมาณ
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สรุปการจัดทํากลุมในเรื่องของการบริหารจัดการตัวแปรทั้ง4อยางเพื่อกอใหเกิดการพัมนาKM
1.คน (คน-ผูวิจัย -การพัฒนานักวิจัย)
1.นักวิจัย
2.กลุมประชากร
3.ผูบริหาร
2. เทคนิคในการวิจัย
1.หัวขอวิจัย
2.เทคนิคการวิจัย
3.แนวคิดทฤษฏี
4.จุดมุงหมายหรือเปาหมาย
3. เวลา/งบประมาณ
กลยุทธในการบริหารเวลา และงบประมาณ
เวลา
กลยุทธการบริการเวลาของนักวิจัย
1. สรางแรงบันดาลใจใหนักวิจยั
-จัดกิจกรรมใหเรียนรูจากผูม ีประสบการณ//ผูที่ประสบความสําเร็จ
-สงเสริมใหผทู ชี่ อบทําวิจัยไดทําวิจัย หรือสงเสริมใหเปนหัวหนาทีม สวนผกูท ี่ไมถนัด ใหเปนทีมวิจัย
สงเสริมการทําวิจัยเปนทีม
2. การจัดระบบขององคกร
-ผูบริหารสนับสนุนระบบและกลไก
- มีระบบกลไกสนับสนุนใหทําวิจัย
มีแผนแมบท
มีระบบการดําเนินการวิจัย
การจัดสรรเวลา(Leave)
การจัดสรรคน/งาน (การจัดการงาน เจาหนาที่สนับสนุน)
- มีกลุมสนับสนุนการทําวิจัย (การหาขอมูล/เทคโนโลยี/ฐานขอมูล/ศูนยใหคําปรึกษา(ระเบียบวิธี/
สถิติ))
- ระบบ R to R (ที่เปนรูปธรรม)
- มีระบบกํากับติดตาม
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งบประมาณ
1. องคกรมีทีมหาทุนสนับสนุนภายนอกโดยผูมีศักยภาพเพื่อชวยนักวิจยั หนาใหม
2. องคกรมีระบบสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอและเอื้อตอการทําวิจยั
3. องคกรมีระบบสนับสนุนการทําวิจัยปนทีม เพื่อลด Fixed courseและทําวิจัยไดหลายเรื่อง

สรุป กลยุทธในการพัฒนางานวิจัย
1. คน
2. เทคนิคการวิจยั
3. การจัดการเวลา
4. งบประมาณ
5. การสรางนักวิจัย
6. ตองอาศัยขอมูล
7. เพิ่มความสามารถในการจัดการเวลา
8. เพิ่มความสามารถในการจัดการงบประมาณ
เปาหมาย : การสรางนักวิจยั ที่มีคุณภาพ
Plan
Do
Check (วัดผลอยางไร)
1. คุณลักษณะ
1. โครงการ
1. COR (ชุมชน
นักวิจัย)

Act
1. เพิ่มนักวิจัยใหได
50%ขององคกร
2. สรางคูมือเพื่อ
สรางนักวิจยั

2. เทคนิค
3. เวลา
4. งบประมาณ
ไมตองทํางานมากแตเนนการบูรณาการรวมกันของแตละงานในองคกร

5

Knowledge
(ตัวแบบ)

ประมวล นําไปใชใน

Performance
(เพิ่มผลผลิต)

Content Analysis และ
Focus Group

Information
วิเคราะห

วิเคราะห

Content Analysis และ
Focus Group

ประมวล นําไปใชใน

แนบเอกสารการสรางองคความรูใหมดวยKM search

Data data data

Questionnaire

In depth-Dialouge
ผูรู
ขอคําถาม
วิจัยเชิงคุณภาพ

หัวขอวิจัย

กลุมตัวอยาง

วิจัยแบบประสม
แบบสอบถาม

วิจัยเชิงปริมาณ

6

7

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง KM กับการพัฒนางานวิจัย
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 เวลา 09.00น.-12.00น. ณหองประชุมอาคาร 1 ชัน้ 1
(หองประชุมฉายเฉิด)
ผูขารวมประชุม
1. อ.อภิญญา เพียรพิจารณ
2. อ.ดร. งามนิตย รัตนานุกูล
3. อ.ดร.จินดามาศ โกศลชืน่ วิจติ ร
4. อ .อวยพร สุทธิสนธิ์
5. อ.ดร.ยุภาภรณ พงษสิงห
6. อ.ดร.สุมนา โสตถิผลอนันต
7. อ.ดร. สุภาพร สุวรรณทัด
8. อ.ดร.จินตนา ไพบูลยธนานนท
9. อ.ดร.กรกนก ลัธธนันท
10. อ.ดร.พนารัตน วิศวเทพนิมติ ร
11. อ.ไขนภา แกวจันทรา
12. อ.จินตนา บัวทองจันทร
13. อ.ปภาวิน พัชรบูรณศิริ
14. อ.กัลปงหา โชสิวสกุล
15. อ.ดร.มาลี เกือ้ นพกุล

8

