บทที่ ๑
บทนา
เอกสารวิจัยส่วนบุคคล
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.สปท.) ได้กาหนด
ให้ นั กศึ กษาวิ ทยาลั ยป้ องกั นราชอาณาจั กร (นั กศึ กษา วปอ.) ทุ กคนเขี ยนเอกสารวิ จั ย ส่ วนบุ คคล
ในประเด็ นปั ญหาที่ เกี่ ยวกั บความมั่ นคงแห่ งชาติ ด้ านต่ าง ๆ คื อ ยุ ทธศาสตร์ การเมื อง การทหาร
การเศรษฐกิจ สั งคมจิ ตวิทยา และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การพลั งงาน และสิ่ งแวดล้ อม) โดยใช้
กระบวนการวิจัย ในการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์ เป็นที่น่าเชื่อถือ
ในการน าไปใช้ ประโยชน์ในระดับนโยบายได้อย่างเหมาะสม สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
เป็ นแนวทางการพั ฒนาในอนาคต ซึ่งการเขี ยนเอกสารวิ จัยฯ นี้ นั บว่าเป็ นคุณสมบั ติประการหนึ่ ง
ของผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยในข้อ ๑๖ กาหนดไว้ดังนี้
“ข้อ ๑๖ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาว่าสาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จะต้อง
ฯลฯ
๑๖.๒ เสนอเอกสารวิ จั ย ต่ อ วิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก รฯ ตามก าหนดและ
ได้รับอนุมัติ
ฯลฯ
๑๖.๔ จัดทารายงานส่วนบุคคล เสนอต่อวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ”
ฯลฯ

ความมุ่งหมายของการเขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคล
๑. เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งชาติ ที่นักศึกษามีความเชี่ยวชาญ และ/หรือมีความสนใจเป็นพิเศษ โดยการบูรณาการ
ความคิดทั้งปวงให้ปรากฏเป็นเอกสารวิจัยฯ
๒. เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ
และการนาไปปฏิบัติได้จริงในระดับนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

๒

คุณลักษณะของเอกสารวิจัยส่วนบุคคล
๑. เป็ น เอกสารทางวิช าการที่นาเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงแห่ งชาติและ
ยุทธศาสตร์ชาติ จั ดทาขึ้นบนความสนใจ และ/หรือประสบการณ์ของนักศึกษา มีคุณค่าในระดับ
นโยบาย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประเด็นปัญหาสาคัญ แนวทางการพัฒนาในอนาคตและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี มีกระบวนการจัดทาที่น่าเชื่อถือตามมาตรฐาน
งานวิจั ยและรู ปแบบเป็น ไปตามเอกสารคู่มือการเขียนเอกสารวิจัยฯ ของ วปอ. (เอกสาร วปอ.
หมายเลข ๐๐๖) องค์ความรู้ ข้อพิจารณา ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นผลการวิจัยสามารถนาไปปรับใช้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒. เป็นงานวิจัยที่นักศึกษา วปอ. ต้องจัดทาโดยใช้หลักวิชาการในแต่ละสาขาที่ตนเอง
เชี่ยวชาญหรือสนใจเป็นพื้นฐานในการทาวิจัย เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่สังคมแยกเป็น
ลั กษณะวิ ช าด้านต่า ง ๆ ได้แก่ ยุ ทธศาสตร์ การเมื อง (ในประเทศ/ระหว่า งประเทศ) การทหาร
(การป้องกันประเทศ) การเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม)
๓. เอกสารวิจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา วปอ. จะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) หมายถึง การวิจัยที่ไม่เน้นข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลัก แต่เน้นให้ทาการศึกษาเพื่อก่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องนั้น ๆ ไม่ใช่ความถูกต้องทางสถิติ โดยข้อมูลหรือข้อค้นพบที่ได้
จะมาจากการวิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์ สนทนา จดบันทึก และสังเกต เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ต าม ในการวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพนี้ สามารถใช้ เครื่ องมื อของเชิ งปริ มาณมาอธิ บาย
สนับสนุนผลการวิจัยให้สมบูรณ์ขึ้น เช่น แบบสอบถาม เป็นต้น

อาจารย์ที่ปรึกษาการจัดทาเอกสารวิจัยส่วนบุคคล
วิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก รฯ จะจั ด อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการจั ด ท าเอกสารวิ จั ย
ส่วนบุคคลและบทความทางวิชาการในลักษณะวิชาต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา ประกอบด้วย อาจารย์
ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดังนี้
๑. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ได้แก่
๑.๑ นายทหารชั้ น นายพลที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการที่ วิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก รฯ
และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการจัดทาเอกสารวิจัยฯ ในแต่ละลักษณะวิชา และ
๑.๒ นายทหารสัญญาบัตรของกองวิชาการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในแต่ละ
ลักษณะวิชา ได้แก่ กองยุทธศาสตร์และความมั่นคง กองการเมืองและการทหาร กองการเศรษฐกิจ
และสังคมจิตวิทยา และกองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การพลังงานและสิ่งแวดล้อม
๑.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก มีหน้าที่
๑.๓.๑ พิ จ ารณา สั ม ภาษณ์ ตรวจ แก้ไ ข ปรั บ ปรุ ง โครงการและโครงเรื่ อ ง
เอกสารวิจัยของนักศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางที่ วปอ.สปท. กาหนด

๓
๑.๓.๒ ให้ ค าปรึ กษา ค าแนะนาในการจั ด ทาเอกสารวิ จัย ส่ ว นบุ คคล และ
บทความทางวิชาการ ตรวจเอกสารวิจัยฯ ในด้านเนื้อหาทางวิชาการ ความสอดคล้อง ต่อเนื่อง ชัดเจน
การกล่าวอ้างทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีดาเนินการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานของระเบียบ
วิธีวิจัย รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการจัดทาเอกสารวิจัยฯ ตามแผนการจัดทาเอกสารวิจัยฯ
ตามกรอบเวลาที่ วปอ.สปท. กาหนด
๒. อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาร่ ว ม ได้ แ ก่ นายทหารสั ญ ญาบั ต รของกองเอกสารวิ จั ย และ
ห้องสมุดฯ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในแต่ละลักษณะวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม มีหน้าที่
๒.๑ เป็นเลขานุการในการพิจารณา สัมภาษณ์ ตรวจ แก้ไข ปรับปรุงโครงการและ
โครงเรื่องเอกสารวิจัยฯ ของนักศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางที่ วปอ.สปท. กาหนด
๒.๒ ตรวจเอกสารวิจัยฯ ในเรื่องของรูปแบบการจัดพิมพ์ การอ้างอิง และวิธีดาเนิน
การวิ จั ยให้ เป็ นไปตามคู่ มื อการเขี ยนเอกสารวิ จั ยส่ วนบุ คคล และบทความทางวิ ชาการของ วปอ.
(เอกสาร วปอ.หมายเลข ๐๐๖)

แนวทางปฏิบัติในการเขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคล
วิทยาลั ยป้ องกันราชอาณาจักรฯ มีความประสงค์ที่จะให้ เอกสารวิจัย ส่ วนบุคคลของ
นักศึกษา วปอ. มีคุณประโยชน์กับประเทศชาติ บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนาไป
ศึ กษาพิ จ ารณาส าหรั บ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ หรื อแก้ ปั ญหาที่ ส าคั ญในด้ า นต่ าง ๆ ของประเทศได้
เอกสารวิจัยส่วนบุคคล จึงควรจะมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของงานวิจัย ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ได้จัดทาแนวทางปฏิบัติในการเขียนเอกสารวิจัยฯ เพื่อให้นักศึกษาได้
นาไปใช้ในการทาวิจัย ดังนี้
๑. วางแผนการวิจัย
๑.๑ การกาหนดเรื่องที่จะทาวิจัย
การกาหนดเรื่ องที่จะทาวิจัย เป็น งานที่ส าคั ญที่สุ ดและเป็น งานที่ย ากที่สุ ด
นักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเลือกเรื่องที่ทาวิจัยมากที่สุด การเลือกเรื่องที่จะทาวิจัยได้เหมาะสม
กับผู้วิจัยจะเป็นการเริ่มต้นที่ดี ส่งผลให้การวิจัยราบรื่นและรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ มีข้อพิจารณา
สาหรับนักศึกษาในการกาหนดเรื่องที่จะทาการวิจัยบางประการ ดังนี้
๑.๑.๑ เป็นปัญหาสาคัญเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ
เรื่ อ งที่ จ ะท าการวิ จั ย ต้ อ งเป็ น เรื่ อ งที่ เ ป็ น ปั ญ หาส าคั ญ เกี่ ย วกั บ
ความมั่นคงแห่งชาติในด้านต่าง ๆ ซึ่งวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ กาหนดไว้เป็น ๖ ลักษณะวิชา
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ การเมือง การเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ระดั บ ของเรื่ อ งต้ อ งเป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ในระดั บ นโยบายหรื อ ระดั บ
ประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมมากที่สุดและต้องมีทิศทางของเรื่องที่จะทาวิจัยอย่างชัดเจน
๑.๑.๒ เป็นปัญหาที่ผู้วิจัยมีความสนใจ มี ประสบการณ์ มีความถนัด และ
มีความสามารถเชี่ยวชาญของตนเอง

๔
ความสนใจเป็นแรงผลักดันที่มีคุณค่ายิ่งต่อการวิจัย เพราะความอยากรู้
อยากเห็ น ในผลการวิ จั ย จะเป็ น การดึ งดู ดความสนใจของผู้ ท าการวิ จัย ให้ ห มกมุ่ นอยู่กั บงานวิจั ย
และการที่ผู้ วิจั ย มี ความถนั ดและความสามารถเชี่ ยวชาญในแขนงวิ ช าที่ท าการวิจั ย จะทาให้ ล ด
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยลงได้มาก เพราะผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวนั้นดีอยู่แล้ว การค้นคว้าหา
ข้อมูลจะง่ายรวดเร็ว และทราบดีว่าควรจะหาข้อมูลอะไรจากที่ไหน การวิเคราะห์และสั งเคราะห์
จะเป็นไปอย่างรอบคอบและรัดกุม สามารถมองเห็นปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจน
๑.๑.๓ เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและที่จะเกิดในอนาคต
เอกสารวิจั ยควรเป็น เรื่อ งที่ ส อดคล้ องกั บสถานการณ์ปั จจุ บัน และ
แนวทางการพัฒนาในอนาคต ช่วยสร้างเสริมความรู้ใหม่ และสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาไปใช้ประโยชน์ระดับนโยบายหรือ สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเหมาะสม
๑.๑.๔ แหล่งข้อมูลในการค้นคว้า
นักศึกษาต้องคานึงถึงว่าเรื่องที่จะทาการวิจัยสามารถหาข้อมูล และ
เอกสารต่าง ๆ ได้โดยไม่ยากลาบาก และมีปริมาณเพียงพอที่จะใช้ทาวิจัย หรือต้องใช้เวลานานหรือไม่
ในการรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษามีข้อจากัดด้วยเรื่องเวลาที่ใช้ในการทาวิจัย นอกจากนั้น
เรื่องชั้นความลับของข้อมูลก็เป็นเรื่องสาคัญ เพราะหากข้อมูลมีชั้นความลับ อาจทาให้การเผยแพร่
ข้อมูลลงในเอกสารวิจัยฯ มีข้อจากัด
๑.๒ การให้คาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาการจัดทาเอกสารวิจัยส่วนบุคคล
นักศึกษาสามารถขอรับคาปรึกษาการจัดทาเอกสารวิจัยส่วนบุคคลจากอาจารย์
ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ตามที่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ได้จัดให้ไว้ในแต่ละ
ลักษณะวิชา
๑.๓ การเสนอชื่อเรื่องและโครงการวิจัย
๑.๓.๑ นักศึกษาต้องจัดทาโครงการวิ จัย ซึ่งประกอบด้วย โครงการวิจัยและ
โครงเรื่อง จานวน ๕ ชุด ส่งที่กองเอกสารวิจัยและห้องสมุดฯ เพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์โครงการวิจัย
และขออนุมัติการจัดทาเอกสารวิจัยฯ ต่อไป
๑.๓.๒ กองเอกสารวิจัยและห้องสมุด ฯ จะกาหนดวัน เวลา และสถานที่สาหรับ
นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์โครงการวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาการจัดทาเอกสารวิจัยฯ ของวิทยาลัย
ป้ องกั น ราชอาณาจั กรฯและจะแจ้ งให้ นั กศึ กษาทราบเป็ นการล่ วงหน้ า พร้ อมทั้ งค าแนะน าในการ
ดาเนินการ
๑.๓.๓ นั ก ศึกษาจะต้องเข้า รับการสั มภาษณ์โ ครงการวิจัย ที่เสนอไว้โ ดยใน
ขั้นตอนของการสัมภาษณ์นักศึกษาจะได้รับการประเมินค่าจากอาจารย์ที่ปรึกษาการจัดทาเอกสารวิจัยฯ
ในแง่ ข องความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ที่ จ ะท าวิ จั ย ในเรื่ อ งนั้ น ๆ ให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งทั น ตาม
กรอบเวลาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ กาหนด
๑.๓.๔ ในการสั มภาษณ์ โ ครงการวิ จั ย นั กศึ กษาจะต้ อ งตอบข้ อ ซั ก ถามของ
อาจารย์ ที่ ปรึ กษาการจั ดทาเอกสารวิ จัย ซึ่งนักศึกษาจะได้รั บค าแนะนา และอาจมีการปรั บแก้ไข
โครงการวิ จั ย และโครงเรื่ องการวิ จั ย ในบางเรื่ องเพื่ อความเหมาะสม โดยนั กศึ กษาจะต้ องรั บฟั ง

๕
ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเอกสารวิ จั ย และท าการบั น ทึ ก ข้ อ คิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไว้เพื่อนาไปปรับแก้ไขต่อไป
๑.๓.๕ หลังจากการสัมภาษณ์โครงการวิจัย นักศึกษาจะต้องปรับแก้และจัดทา
โครงการวิจัยใหม่ (ตามที่ได้รับคาแนะนา ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาการจัดทา
เอกสารวิ จั ย หรื อ ไม่ มี ก ารแก้ ไ ข) จ านวน ๖ ชุ ด ส่ ง ให้ กองเอกสารวิ จั ย และห้ องสมุ ด ฯ ภายใน
๓ วันทาการ เพื่อ
๑.๓.๕.๑ รวบรวมนาเรียนขออนุมัติจากผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร ฯ
๑.๓.๕.๒ ใช้เป็นหลั กฐานอ้างอิ งในการตรวจการจั ดทาเอกสารวิ จัยฯ
ของนักศึกษา ให้เป็นไปตามที่ได้สัมภาษณ์ไว้
๑.๓.๖ กรณีนักศึกษามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อเรื่องและโครงการวิจัย
ภายหลั ง จากได้ รั บ อนุ มั ติ แ ล้ ว ให้ จั ด ท าหนั ง สื อ ขอเปลี่ ย นชื่ อ เรื่ อ ง พร้ อ มจั ด ท าโครงการวิ จั ย
(ประกอบด้วยโครงการ และโครงเรื่อง) ที่จะทาใหม่ ส่งที่กองเอกสารวิจัยและห้องสมุดฯ เพื่อนาเรียนขอ
อนุมัติต่อผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ
แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะชื่อเรื่องโดยไม่มีการเปลี่ ยนแปลง
เค้าโครงเรื่องอย่างสิ้นเชิง ยังคงอนุญาตให้นักศึกษาทาการวิจัยได้ แต่จะต้องขอรับความเห็นชอบจาก
ผู้อานวยการกองวิชาการที่รับผิดชอบในแต่ละลักษณะวิชา และกองเอกสารวิจัยและห้องสมุดฯ ก่อน

๒. ดาเนินการวิจัย
๒.๑ นักศึกษาควรจะเริ่มงานค้นคว้าหาข้อมูลและดาเนินการวิจัย โดยทันทีที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการจัดทาเอกสารวิจัยฯ ในการสัมภาษณ์แล้ว เพื่อให้การส่งตรวจ
รายบทเป็นไปตามกรอบเวลาที่ วปอ.ฯ กาหนดไว้
๒.๒ ในระหว่างดาเนินการวิจัย นักศึกษาจะต้องติดต่อปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
การจัดทาเอกสารวิจัยที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ แต่งตั้งอย่างใกล้ชิด เพื่อรายงานความก้าวหน้า
ในการทาเอกสารวิจัยฯ อย่างต่อเนื่อง
๒.๓ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส าหรั บ การจั ด ท าเอกสารวิ จั ย ฯ ของนั ก ศึ ก ษาหาก
นักศึกษามีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอให้ประสาน
กองเอกสารวิจัยและห้องสมุด ฯ เพื่อจัดทาหนังสือขอรับการสนับสนุนให้ต่อไป

๓. การจัดทาเล่มรายงานเอกสารวิจัยส่วนบุคคล
๓.๑ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งจั ด ท าเล่ ม เอกสารวิ จั ย ตามรู ป แบบที่ วิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น
ราชอาณาจักรฯ กาหนด
๓.๒ ในการอ้างอิงข้อมูลถ้ามีการอ้างอิงถึงเอกสารที่มีชั้นความลับให้ถือชั้นความลั บ
สูงสุดของเอกสารอ้างอิงนั้นเป็นชั้นความลับของเอกสารวิจัย ฯ และให้นักศึกษารักษาความลับของ
เอกสาร ซึ่งหมายถึง การรักษาความลับในขั้นตอนต่าง ๆ คือ การจัดทา การแจกจ่าย การเก็บรักษา
และการทาลาย โดยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ โดยเคร่งครัด

๖
ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องทาเครื่องหมายแสดงชั้นความลับของเอกสาร โดยการ
พิมพ์ชั้นความลับให้เด่นชัดด้วยตัวอักษรสีแดง ตัวหนาขนาดตัวอักษร ๔๐ พอยท์ ณ ตาแหน่งกึ่งกลาง
ด้านบนและด้านล่างของเอกสารทุกหน้า รวมทั้งปกหน้าด้วย

๔. การส่งเอกสารวิจัยส่วนบุคคล
๔.๑ ให้นักศึกษาส่งเอกสารวิจัย ฯ เป็นรายบท จานวน ๑ ชุด ส่งที่กองเอกสารวิจัย
และห้ อ งสมุ ด ฯ ตามเวลาที่ วิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก รฯ ก าหนด ทั้ ง นี้ เนื้ อ หาในแต่ ล ะบท
ต้องเป็นไปตามโครงการ และโครงเรื่องตามที่เสนอและปรับแก้ไขไว้ในการสัมภาษณ์โครงการวิจัย
๔.๒ กองเอกสารวิจัย และห้ องสมุ ดฯ จะนาส่ งเอกสารวิ จัย ฯ รายบทที่นักศึกษา
ส่งตามข้อ ๔.๑ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาการจัดทาเอกสารวิจัยฯ ทาการตรวจและให้คาแนะนาตามลาดับ
คือ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ตรวจเนื้อหาด้านวิชาการ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ตรวจรูปแบบการพิมพ์
เอกสารวิจัยฯ
๔.๓ เมื่อนักศึกษาส่งเอกสารวิจัย ฯ ครบทุกบท และแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษา
การจัดทาเอกสารวิจัยให้คาแนะนาแล้ว ให้จัดทาส่วนประกอบต่าง ๆ ของเอกสารวิจัยฯ ตามที่กาหนด
ไว้ ในคู่มื อการเขี ย นเอกสารวิจั ย ฯ เล่ ม นี้ เพื่ อเป็น ร่ า งเอกสารวิ จัย ฉบั บสมบู ร ณ์ จ านวน ๑ ชุ ด
ส่งที่กองเอกสารวิจัยและห้องสมุด ฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดทาเล่มจริง โดยส่วนประกอบ
ของเอกสารวิจัยฯ ประกอบด้วย
๔.๓.๑ ส่ ว นน า ได้ แ ก่ ปกใน หนัง สื อรั บรอง บทคัด ย่อ Abstract คาน า
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) สารบั ญ สารบัญตาราง (ถ้ามี) สารบัญแผนภาพ (ถ้ามี) คาอธิบายคาย่อ
และสัญลักษณ์ (ถ้ามี)
๔.๓.๒ ส่วนเนื้อหาประกอบด้วยเนื้อหาของเอกสารวิจัยในบทที่ ๑ – บทสุดท้าย
๔.๓.๓ ส่วนอ้างอิง ได้แก่ บรรณานุกรม
๔.๓.๔ ภาคผนวก
๔.๓.๕ ประวัติย่อผู้วิจัย
๔.๓.๖ สรุปย่อ จานวน ๑ ชุด ให้จัดทาแยกออกจากเล่มเอกสารวิจัยฯ
๔.๔ เมื่ อ ร่ า งเอกสารวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ไ ด้ รั บ การตรวจแก้ ไ ขเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
กองเอกสารวิจัยและห้องสมุดฯ จะแจ้งให้นักศึกษาทราบ เพื่อดาเนินการดังนี้
๔.๔.๑ จัดทาเอกสารวิจัยฯ ฉบับสมบูรณ์ โดยมีส่วนประกอบเล่มเช่นเดียวกับ
ร่างเอกสารวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามข้อ ๔.๓ จานวน ๓ เล่ม (ไม่ต้องเย็บเล่ม)
๔.๔.๒ จัดทาสรุปย่อ เพิ่มเติมอีก ๑ ชุด แยกออกจากเล่มเอกสารวิจัยฯ
๔.๔.๓ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เอกสารวิ จั ย ทั้ งหมดลงในแผ่ นบั น ทึ กข้ อมู ล (CD-ROM)
จานวน ๑ แผ่นในรูปแบบ Microsoft Word และในรูปแบบ PDF โดยบันทึกข้อมูลแยกเป็นส่วน ๆ ดังนี้
๔.๔.๓.๑ โฟลเดอร์ เอกสารวิจัย ประกอบด้วย File เอกสารตามข้อ ๔๓
ได้แก่ ปกใน หนังสือรับรอง บทคัดย่อ Abstract คานา กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) สารบัญ สารบัญ
ตาราง (ถ้ามี) สารบัญแผนภาพ (ถ้ามี) คาอธิบายคาย่อ และสัญลักษณ์ (ถ้ามี) บทที่ ๑ บทที่ ๒ บทที่ ๓
บทที่ ๔ บทที่ ๕/บทสุดท้าย บรรณานุกรม ภาคผนวก (ถ้ามี) ประวัติย่อผู้วิจัย
๔.๔.๓.๒ File สรุปย่อ

๗
๔.๕ เอกสารวิจัยที่นักศึกษาส่ง จานวน ๓ เล่ม จะได้รับการอนุมัติจากผู้อานวยการ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรฯ ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ จะ
เป็นผู้ดาเนินการจัดทาปกนอกและเย็บเล่มให้ และส่งคืนให้กับนักศึกษา จานวน ๑ เล่ม
กรณีที่นักศึกษาประสงค์จะจัดทาเอกสารวิจัย ฯ เพิ่มเติมนอกเหนือจาก ๓ เล่ม
ให้อยู่ในความรับผิดชอบของนักศึกษาในการจัดทาปกและเย็บเล่มเอง

๕. ลิขสิทธิ์ในเอกสารวิจัยฯ
๕.๑ เอกสารวิ จั ย ที่ นั ก ศึ ก ษาจั ด ท าเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
การป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก ร (วปอ.) และถื อ ว่ า เป็ น ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องวิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก รฯ
การทาซ้าหรือการดัดแปลงและการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามความหมายในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.๒๕๓๗ จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรจากผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น
ราชอาณาจักรฯ
๕.๒ นักศึกษาที่ต้องการทาซ้า หรือดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมิใช่
วัตถุประสงค์ทางการค้า ให้รายงานขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรฯ โดยแจ้งวัตถุประสงค์และจานวนเล่มในการจัดพิมพ์และเผยแพร่

เอกสารวิจัยของ วปอ.สปท.
ในส่วนของเนื้อหา (บทที่ ๑ – บทสุดท้าย) ต้องมีความยาว
ไม่ต่ากว่า ๕๐ หน้า และไม่ควรมากกว่า ๑๕๐ หน้า ไม่รวมภาคผนวก
ส่วนประกอบของเอกสารวิจัยส่วนบุคคล
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ได้กาหนดรูปแบบการจัดทาเอกสารวิจัยส่วนบุคคล
ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยกาหนดให้เอกสารวิจัยฯ มีส่วนประกอบ ดังนี้

๑. ส่วนนา
ส่ว นน าในการจัดทาเอกสารวิจัย ส่ วนบุคคลของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ
มีส่วนประกอบซึ่งต้องจัดให้เรียงตามลาดับ ดังนี้
๑.๑ ปกใน คือหน้าชื่อเรื่อง ผู้เขียน และหลักสูตร
๑.๒ หนังสือรั บรอง เป็นหนังสื อรับรองของวิ ทยาลั ยป้ องกันราชอาณาจั กร ที่ได้
อนุมัติให้เอกสารวิจัยฯ ฉบับดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาต้องจัดพิมพ์มาด้วย
๑.๓ บทคัดย่อ และ Abstract นักศึกษาต้องจัดทาบทคัดย่อ ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ (Abstract) สาระส าคัญของบทคัดย่อควรระบุถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขต
ของการวิจัย วิธีการดาเนินการวิจัย ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
บทคัดย่อ และ Abstract ควรสรุปเฉพาะสาระสาคัญ ๆ เท่านั้น ความยาว
ไม่ควรเกิน ๑ หน้า โดยให้เขียนเป็นร้อยแก้วติดต่อกันไป โดยไม่ต้องแยกเป็นหัวข้อ
๑.๔ ค าน าและกิ ต ติ ก รรมประกาศ ในการเขี ย นเอกสารวิ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ จะต้องมีคานาเสมอ ส่วนกิตติกรรมประกาศจะมีหรือไม่มีก็ได้

๘
๑.๕ สารบัญ เป็นรายการที่แสดงถึงส่วนประกอบสาคัญทั้งหมดของเอกสารวิจัย ฯ
ที่เรียงตามลาดับหมายเลขหน้าแล้ว
๑.๖ สารบัญตาราง (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งให้ทราบเลขหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่
ในเอกสารวิจัยฯ เล่มนั้น ๆ
๑.๗ สารบัญแผนภาพ (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งให้ทราบเลขหน้าของรูปภาพ แผนที่
แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ ทั้งหมดที่อยู่ในเอกสารวิจัยฯ
๑.๘ คาอธิบายคาย่อและสัญลักษณ์ (ถ้ามี) เป็นส่วนที่อธิบายถึงคาย่อ หรือ
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมีความหมายเดียวกันตลอดทั้งเล่ม

๒. ส่วนเนื้อหา
เป็นส่วนแสดงสาระสาคั ญของเอกสารวิจัย ฯ การแบ่งจานวนบทขึ้นอยู่กับเนื้อหา
ของการวิจัยมากน้อยเพียงใด โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น ๕ บท ทั้งนี้ ส่วนประกอบภายในบทเป็นไป
ตามตารางที่ ๑ – ๑ แสดงการแบ่งบท และหัวข้อสาคัญที่ควรมีในบท
ตารางที่ ๑ – ๑ แสดงการแบ่งบท และหัวข้อสาคัญที่ควรมีในบท
บทที่
ชื่อบท
หัวข้อสาคัญที่ควรมีในบท
๑ บทนา
ความเป็นมา และความสาคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ข้อจากัดของการวิจัย (ถ้ามี)
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
คาจากัดความ (ถ้ามี)
๒ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (หัวข้อสาคัญ) ......................
(ตั้งชื่อบทตามความเหมาะสม)
(หัวข้อสาคัญ) ......................
(หัวข้อสาคัญ) ......................
กรอบแนวคิดการวิจัย
สรุป
๓ ข้อมูลของเรื่องที่ทาการวิจัย
(หัวข้อสาคัญ) ......................
(ตั้งชื่อบทตามความเหมาะสม)
(หัวข้อสาคัญ) ......................
(หัวข้อสาคัญ) ......................
สรุป
๔ ผลของการวิจัย
(หัวข้อสาคัญ) ......................
(ให้ตั้งชื่อบทตามความเหมาะสม) (หัวข้อสาคัญ) ......................
ในบทนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ (หัวข้อสาคัญ) ......................
ได้จากสืบค้น หรือสัมภาษณ์ และ สรุป
ได้ผลการศึกษาวิจัยออกมา)
๕ สรุป และข้อเสนอแนะ
สรุป
- ผลการศึกษา (อธิบายให้เห็นถึงผลการ
ศึกษาที่สอดคล้องและตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่ได้กาหนดไว้แล้ว)
ข้อเสนอแนะ

๙

๓. ส่วนอ้างอิง
การวิจัยเป็นกระบวนการค้นคว้าหาความจริงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาอย่างเป็นระบบ
และมีรากฐานอยู่บนข้อเท็จจริง ดังนั้นผู้ทาการวิจัยต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ที่นามาใช้ใน
การศึกษาด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าไม่เป็นเอกสารวิจัย ฯ เพราะขาดลักษณะของการวางรากฐานอยู่บน
ข้อเท็จจริง

๔. ภาคผนวก

เป็ น ส่ วนประกอบของเอกสารวิจัย ฯ ที่ช่ว ยเพิ่มความเข้าใจเรื่องราวให้ ดีขึ้นหรือ
ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านนอกเหนือจากเนื้อเรื่อง ซึ่งไม่สมควรรวมไว้ด้วยกันกับเนื้อความ จึงต้องแยกไว้
ต่างหาก เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายที่มีหลักฐานอยู่แล้ว
หน้าแรกของภาคผนวกให้ขึ้นหน้าใหม่มีคาว่า ภาคผนวก อยู่กลางหน้ากระดาษ
ในกรณีมีหลายผนวก ในหน้าต่อไปให้พิมพ์คาว่า ผนวก ก ไว้ห่างจากขอบบน ๑.๕ นิ้ว
บรรทัดต่อมาพิมพ์ชื่อผนวก เมื่อภาคผนวกมีหลายภาคให้ใช้พยัญชนะไทยเรียงลาดับ จาก ก – ฮ
เช่น ผนวก ก ผนวก ข ผนวก ค ฯลฯ ถ้าภาคผนวกมีเชิงอรรถ ให้ลาดับหมายเลขของเชิงอรรถ
โดยแยกแต่ละภาคผนวก วิธีลงเชิงอรรถและวิธีพิมพ์ให้ทาเช่นเดียวกับเชิงอรรถของเนื้อเรื่อง

๕. ประวัติย่อผู้วิจัย

ประกอบด้วย
๕.๑ ชื่อ นามสกุล พร้อมด้วยคานาหน้านาม เช่น ยศ ฐานันดรศักดิ์ ฯ
๕.๒ วัน เดือน ปีเกิด
๕.๓ การศึกษา
๕.๔ ประวัติการทางานโดยย่อ
๕.๕ ตาแหน่งปัจจุบัน

ขั้นตอนการจัดทาเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา วปอ.
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฯ กาหนดขั้นตอนในการจัดทาเอกสารวิจัยส่วนบุคคล
ของนักศีกษา วปอ. ตามแผนภาพที่ ๑ – ๑ ดังนี้

๑๐
แผนภาพที่ ๑-๑ ขั้นตอนจัดทาเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
จัดบรรยายการเขียน
เอกสารวิจัยฯและการ
ให้คาแนะนาปรึกษา
หัวข้อเอกสาร

ชี้แจงการเขียนเอกสารวิจัย
ฯ

นักศึกษาส่งโครงการวิจัย+โครงเรื่อง
จานวน ๕ ชุด ที่ กอส.วปอ.ฯ

คัดแยกกลุ่มตามลักษณะวิชา

ดาเนินการสัมภาษณ์ตามห้วงเวลา

แก้ไข

นักศึกษาส่งโครงการวิจัย+โครงเรื่องใหม่
จานวน ๖ ชุด (หลังการสัมภาษณ์)
เพื่อขออนุมัติการจัดทา
ที่ กอส.วปอ.ฯ

นักศึกษา
แก้ไขตาม
ข้อคิดเห็น
ของอาจารย์
ที่ปรึกษา

นัดวัน-เวลาสัมภาษณ์
กอส.ฯ ขออนุมัติโครงการวิจัย

นักศึกษาส่งรายบท ๑ - ๕
กองวิชาการกาหนด
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามลักษณะวิชา
และแจ้งให้ กอส.ฯ ทราบ
เพื่อขออนุมัติในที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ วปอ.

กอส.ฯ ตรวจสอบและแจ้งเตือน
การส่งงานของนักศึกษา
ตามห้วงเวลาที่กาหนด

จัดตารางแถลงเอกสารวิจัยฯ

ดาเนินการแถลงเอกสารวิจัยฯ
ปษ.วปอ.และกองวิชาการตรวจเนื้อหาด้าน
วิชาการ และ กอส.ฯ ตรวจสอบความถูก
ต้องรูปแบบการพิมพ์เอกสาร ตามเอกสาร
วปอ. หมายเลข ๐๐๖

แก้ไข

นักศึกษาส่งร่างฉบับสมบูรณ์ ๑ เล่ม
นักศึกษาส่งฉบับสมบูรณ์ ๓ เล่มพร้อม CD

แก้ไข

นักศึกษาแก้ไข

กอส.ฯ จัดทาหนังสือนาเรียนเพือ่ ขออนุมัติเอกสาร
วิจัยฯ

กอส.ฯ จัดทาเล่มเอกสารส่งเก็บที่ห้องสมุด
และจัดทา DVD ทาเนียบเอกสารวิจัยฯ สาหรับการ
เผยแพร่

นักศึกษา
แก้ไขตาม
ข้อคิดเห็น
ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๑

แผนภาพที่ ๑ – ๒ แผนการทาวิจัยของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๖.
๗.
๘.

การดาเนินการ
กาหนดประเด็นปัญหา และสารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ส่งโครงการวิจัย(ประกอบด้วยโครงการวิจัย และโครงเรื่อง)
ชี้แจงโครงการวิจัย (สัมภาษณ์)
ดาเนินการวิจัย
- รวบรวมข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล และ
- วิเคราะห์ข้อมูล
ส่งร่างเอกสารวิจัยเป็นรายบท
๕.๑ บทที่ ๑ บทนา
๕.๒ บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีวรรณกรรมข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
๕.๓ บทที่ ๓ ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง
๕.๓ บทที่ ๔ วิเคราะห์/ ผลการวิจัย
๕.๔ บทที่ ๕ สรุปและข้อเสนอแนะ
แถลงผลงานวิจัย โดยส่งสรุปย่องานวิจัย ภายใน ๑๐ วันทาการ
ก่อนวันที่จะทาการแถลงผลงานวิจัย
ส่งร่างเอกสารวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๑ ชุด
ส่งเอกสารวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๓ เล่ม และสรุปย่อ ๑ ชุด
พร้อมบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงแผ่นบันทึกข้อมูล จานวน ๑ แผ่น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๒

รางวัลเอกสารวิจัยส่วนบุคคล
แนวทางการพิจารณารางวัลเอกสารวิจัยฯ เป็นไปตามระเบียบ วปอ.สปท. ว่าด้วย การให้
รางวัลเอกสารวิจัย พ.ศ.๒๕๕๗ มีขั้นตอนและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. รางวัลเอกสารวิจัยฯ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
๑.๑ เอกสารวิจัยฯ ดีเด่น หมายถึง หมายถึง เอกสารวิจัยฯ ที่สภา วปอ. มีมติอนุมัติ
ให้เป็นเอกสารวิจัยฯ ดีเด่น
๑.๒ เอกสารวิจัยฯ ชมเชย หมายถึง เอกสารวิจัยฯ ที่ได้รับการเสนอเข้ารับการพิจาณา
รางวัลแต่ไม่ผ่านเกณฑ์อนุมัติในข้อ ๑.๑
๑.๓ เอกสารวิจัยฯ ที่สมควรได้รับเกียรติบัตร วปอ. หมายถึง เอกสารวิจัยฯ ที่ได้รับ
การเสนอเข้ารับการพิจาณารางวัล แต่ไม่ผ่านเกณฑ์อนุมัติจากคณะกรรมการการศึกษา วปอ. เพื่อนาเข้า
พิจารณาในข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ และ/หรือเอกสารวิจัยฯ ที่ วปอ.ฯ มีมติอนุมัติรางวัลให้
๒. คุณลักษณะของเอกสารวิจัยฯ
เอกสารวิจัยฯ ที่จะเสนอเข้ารับการพิจารณารางวัลต้องผ่านการประเมินในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้
๒.๑ การประเมินทั่วไป
พิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๒.๑.๑ ไม่ เ ป็ น วิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ เอกสารวิ จั ย หรื อ เอกสารวิ ช าการที่ เ ป็ น
ส่วนหนึ่งของการรับปริญญา หรือวุฒิบัตรของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
๒.๑.๒ เขี ย นเป็ น ภาษาไทย ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาจากมิ ต รประเทศเขี ย นเป็ น
ภาษาอังกฤษได้
๒.๑.๓ มีรูปแบบการพิมพ์ การอ้างอิง และส่วนประกอบอื่น ๆ ของเอกสาร
ตามมาตรฐานของ วปอ.ฯ ที่กาหนดไว้ในคู่มือการเขียนเอกสารวิจัยฯ (เอกสาร วปอ.หมายเลข ๐๐๖)
๒.๑.๔ ส่ งเนื้อ หาครบทั้ง ๕ บท ภายในกรอบเวลาที่ วปอ.ฯ กาหนด และ
มีคะแนนการประเมินตามแบบประเมินคุณค่าและคุณภาพเอกสาร (ปม.๒) ระหว่าง ๙๐ - ๑๐๐ คะแนน
รวมทั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาการจัดทาเอกสารวิจัยฯ มีความเห็นร่วมกันให้เสนอเข้ารับการพิจารณารางวัล
๒.๒ การประเมินด้านคุณค่า
พิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๒.๒.๑ ความสาคัญต่อความมั่นคงแห่ งชาติ โดยพิจารณาจาก ความถี่แ ละ
ความรุน แรงของปัญหาในปัจ จุบัน มีผู้เกี่ยวข้อ งหรือ ได้รับ ผลกระทบจากปัญ หาจานวนมากมาก
น้อยเพีย งใด มีแนวโน้มของปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีความเร่งด่วนที่ต้องได้รับ
การแก้ไข เป็นต้น
๒.๒.๒ ความเหมาะสมของเรื่องที่ทาการวิจัย โดยพิจารณาจากความเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมความมั่นคงแห่งชาติ เป็นการวิจัยที่มีรากฐานมาจากสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิด
ขึ้นจริง เป็นการวิจัยที่ยังไม่มีผู้ทาวิจัยมาก่อนหรือมีแต่ยังไม่มีคาตอบที่สามารถนาไปแก้ปัญหานั้น
และเป็นการวิจัยที่ค้นพบประเด็นใหม่ ๆ และทันต่อเหตุการณ์ เป็นต้น

๑๓
๒.๒.๓ ประโยชน์และข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย โดยพิจารณาจาก สามารถ
น าไปใช้ ปฏิ บั ติ ได้ จริ งในปั จจุ บั น และเป็ นการเตรี ยมการเพื่ ออนาคต เป็ นการวิ จั ยที่ เพิ่ มพู นความรู้
และความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับได้ เป็นข้อเสนอแนะที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับผลการวิจัย
และนาไปใช้แก้ปัญหาได้ รวมทั้ง มีข้อเสนอแนะ (เชิงนโยบาย และทั่วไป) ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้กว้างขวางและเป็นไปได้ เป็นต้น
๒.๓ การประเมินคุณภาพเอกสารวิจัยฯ พิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๒.๓.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาแสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหา
และความสาคัญในการทาวิจัย ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาโดยมีเหตุผลสนับสนุน ข้อความมีความ
กระชับ ชัดเจน
๒.๓.๒ วัตถุประสงค์ชัดเจนและชี้เฉพาะตามเนื้อหา
๒.๓.๓ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องครอบคลุม แนวคิด ทฤษฎี ข้อมูล
วิชาการอื่น ๆและเชื่อมโยงกับหัวข้อวิจัย
๒.๓.๔ กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบวิธีการวิจัย
๒.๓.๕ การวิเคราะห์ผลการวิจัยจากแนวคิด ทฤษฎีบนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
และหลักวิชาการ มีความชัดเจน น่าเชื่อถือ สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๓.๖ การสรุปผลการวิจัย มีความกระชับ ชัดเจน สอดคล้องวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่ตั้งไว้บนพื้นฐานหลักวิชาการ
๒.๓.๗ ความสมบูรณ์ของส่ วนประกอบอื่น ๆ ของเอกสารวิจัยฯ (อาทิ ตาราง
รูปภาพ แบบจาลอง สถิติ ฯลฯ) และมีการอ้างอิง การจัดทาบรรณานุกรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์และ
ถูกต้อง รวมทั้งความสามารถในการลาดับเชื่อมโยงเนื้อหาต่อเนื่องระหว่างบท การลาดับหัวข้อต่าง ๆ
เป็นหมวดหมู่ ชัดเจน
๓. ขั้นตอนการพิจารณารางวัลเอกสารวิจัยฯ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามลาดับขัน้ ตอน ดังนี้
๓.๑ อาจารย์ ที่ ปรึ กษาการจั ดท าเอกสารวิ จั ยฯ พิ จารณาเอกสารวิ จั ยฯ ในความ
รับผิดชอบ และเสนอรายชื่อเอกสารวิจัยฯที่สมควรได้รับการพิจารณารางวัล
๓.๒ คณะกรรมการกลั่ น กรองการให้ ร างวั ล เอกสารวิ จั ย ฯ (หมายถึ ง
คณะกรรมการตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบ วปอ.สปท. ว่าด้วย การให้รางวัลเอกสารวิจัย พ.ศ.๒๕๕๗)
พิจารณาเอกสารวิจัยฯ ตามข้อ ๓.๑ เพื่อคัดเลือกเอกสารวิจัยฯ พร้อมทั้งระดับรางวัลที่เหมาะสม เสนอ
ต่อคณะกรรมการการศึกษา วปอ.
๓.๓ คณะกรรมการการศึกษา วปอ. พิจารณาเอกสารวิจัยฯ ตามข้อ ๓.๒ เพื่อ
คัดเลือกเอกสารวิจัยฯ ที่สมควรได้รับรางวัลระดับดีเด่น และ/หรือระดับชมเชย เสนอต่อ สภา วปอ.
๓.๔ คณะกรรมการสภา วปอ. พิจารณาเอกสารวิจัยฯ ตามข้อ ๓.๓ เพื่ออนุมัติ
เป็นเอกสารวิจัยฯ ระดับดีเด่น และ/หรือ เอกสารวิจัยฯ ระดับชมเชย
๔. แบบประเมินเอกสารวิจัยฯ (ประเมินคุณค่าและคุณภาพของเอกสาร)
ใช้แบบประเมิน ปม.๒ ซึ่งประกอบด้วย ส่ว นที่ ๑ ประเมินคุณค่าเอกสารวิจัยฯ
(๕๐ คะแนน) ส่ วนที่ ๒ ประเมินคุณภาพเอกสารวิจัยฯ (๕๐ คะแนน) และ ส่ วนที่ ๓ ข้อคิดเห็ น
เพิ่มเติมของผู้ประเมิน (ไม่มีคะแนน)

๑๔

จรรยาบรรณนักวิจัย
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สภาวิจัยแห่ งชาติ ได้จัดทาเรื่องจรรยาบรรณ
นั กวิ จั ย และแนวทางปฏิ บั ติ ขึ้น เพื่ อให้ เ ป็นข้ อสั งวรณ์ ทางคุณ ธรรม และจริย ธรรมในการทางาน
ของนักวิจัย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ได้คัดลอกบางส่วน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดทาเอกสารวิจัย
ส่วนบุ คคลของ วปอ.ฯ มาเพื่อเผยแพร่ให้ นักศึกษาได้ทราบแนวทางปฏิบัติตามหลั กจรรยาบรรณ
นักวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
แนวทางปฏิบัติ
๑. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนไม่ลอกเลียน
งานของผู้ อื่ น ต้ อ งให้ เ กี ย รติ แ ละอ้ า งถึ ง บุ ค คล หรื อ แหล่ ง ที่ ม าของข้ อ มู ล ที่ น ามาใช้ ใ นงานวิ จั ย
ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
๒. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้
ความช านาญ หรื อ มี ป ระสบการณ์ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ เรื่ อ งที่ ท าวิ จั ย เพื่ อ น าไปสู่ ง านวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ
และเพื่อป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่องานวิจัย
๓. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต
นักวิจัยต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีจิตสานึก และมีปณิธานที่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
๔. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยนักวิจัย
ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์
ต้ อ งถื อ เป็ น ภาระหน้ า ที่ ที่ จ ะอธิ บ ายจุ ด มุ่ ง หมายของการวิ จั ย แก่ บุ ค คลที่ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
โดยไม่หลอกลวง หรือบีบบังคับและไม่ละเมิดสิทธิ
๕. นักวิจัย ต้องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย
นั ก วิ จั ย ต้ อ งมี อิ ส ระทางความคิ ด ต้ อ งตระหนั ก ว่ า อคติ ส่ ว นตน หรื อ ความล าเอี ย งทางวิ ช าการ
อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูล และข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย
๖. นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบนักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัย
เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัย
ไปในทางมิชอบ
๗. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล และขั้ น ตอนการวิ จั ย ยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และเหตุ ผ ลทางวิ ช าการของผู้ อื่ น
และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง
๘. นั ก วิ จั ย พึ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมทุ ก ระดั บ นั ก วิ จั ย พึ ง มี จิ ต ส านึ ก ที่ จ ะอุ ทิ ศ
กาลั งสติ ปั ญ ญาในการท าวิจั ย เพื่ อ ความก้า วหน้ า ทางวิ ช าการเพื่ อความเจริญ และประโยชน์ สุ ข
ของสังคมและมวลมนุษย์ชาติ

