
-1- 

 

 

 

จากงานประจ าสู่งานวิจัยแบบบูรณาการ 

เจ้าของผลงาน นายภคพนธ์ ศาลาทอง 

สังกัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประเด็นความรู้  

การท าวิจัยมีความส าคัญต่อการการพัฒนาสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ การสร้างความมั่นคงของประเทศ การบริหารจัดการประเทศและ
การเป็นเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  

ความเป็นมา  

การวิจัยเชิงบูรณาการส่วนใหญ่เป็นการท าวิจัยระดับแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย (Research 
Program) หรือเป็นการวิจัยที่มีปัญหาแบบองค์รวม (Holistic Problems) และเป็นการวิจัยแบบสหสาขาวิชา/พหุ
สาขาวิชา (Multidisciplinary) หรือเป็นการวิจัยแบบเอกสาขาวิชา หลายกลุ่มสาขาวิชา และต้องค านึงถึงความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ เป็นตัวคูณส่งผลสะเทือนสูง เป็น Multiplier มีค่าใช้จ่ายน้อยและเกิดผลมาก ต้อง
สร้างมูลค่าเพ่ิม มีการเชื่อมโยงจากระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติได้ รวมทั้งภาคเอกชนและหรือภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม  

วิธีด าเนินการ 

การท าให้งานประจ ากลายเป็นงานสร้างความรู้หรือเป็นงานวิจัยเชิงบูรณาการ สิ่งส าคัญคือโจทย์วิจัย 
ค าถามวิจัย ต้องมาจากงานประจ าเป็นการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานประจ า ผู้ท าวิจัยต้องเป็นผู้ท างานประจ านั้นเองและ
เป็นผู้แสดงบทบาทหลักของการวิจัย ผลลัพธ์ของการวิจัย ต้องวัดที่ผลที่เกิดต่อผู้เกี่ยวข้องหรือการบริการที่มีผลต่อ
ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผลการวิจัยต้องวนกลับไปก่อผลเปลี่ยนแปลงต่อการให้ผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรง หรือต่อการจัดบริการ หากงานวิจัยนั้นเกี่ยวข้องกับการเสนอขอทุน แนวทางการจัดท าข้อเสนอการวิจัยเชิง
บูรณาการ มีองค์ประกอบ ดังนี้ (1) หน่วยงานมีจุดแข็งหรือจุดขายอะไรบ้าง (2) ควรท าวิจัยที่ตัวเองมีจุดแข็งหรือจุดขาย
ก่อน  (3) มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกัน (4) เป็นประเด็นการวิจัยใหม่ (5) ประเด็นวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แก้ไขปัญหา เพื่อสร้างทฤษฏี หรือเพ่ือพิสูจน์ทฤษฏี  
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ผลสัมฤทธิ์   

การวิจัยเชิงบูรณาการท าอย่างไรให้รับทุน สิ่งส าคัญคือเทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับทุน 
แบ่งเป็น 2 แบบ  คือ แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ ว – 1ช) หลายโครงการวิจัย (ชุด
โครงการวิจัย) และแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ ว - 1ด) โครงการวิจัยเดี่ยว การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย ควรประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ชื่อโครงการวิจัย หลักการตั้งชื่อเรื่องวิจัยควรสอดคล้องกับปัญหาที่จะวิจัย มีความชัดเจน ชี้เฉพาะ
ในปัญหาที่จะศึกษา ควรใช้ค านาม เป็นค าส าคัญของชื่อเรื่อง ควรขึ้นต้นชื่อเรื่องด้วยค าที่ส าคัญของปัญหา และชื่อเรื่อง
ไม่ควรใช้ค าก ากวม 

2. ผู้รับผิดชอบ 
3. ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย ควรระบุสภาพปัญหาในทางปฏิบัติในประเด็นที่จะท า

การวิจัย ระบุแนวคิด ทฤษฎี หรือผลการวิจัยซึ่งเป็นข้อเสนอใหม่ๆ แนวทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา และสรุป
กรอบความคิดในการพัฒนาการวิจัยศึกษา ถ้าศึกษาเรื่องนี้จะเกิดผลดีต่อการแก้ปัญหาในข้อ 1 ได้อย่างไร 

4. วัตถุประสงค์การวิจัย ควรสอดคล้องกับชื่อเรื่องและความเป็นมาของปัญหาการวิจัย เขียนเป็น
ประโยคบอกเล่า ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  ควรก าหนดเป็นข้อๆ (มีหลายข้อ) ค าที่ใช้เขียนมักจะขึ้นต้นด้วยข้อความเพ่ือ
ศึกษา…เพ่ือตรวจสอบ….เพ่ือเปรียบเทียบ….เพ่ือวิเคราะห์……เพ่ือประเมิน……เพ่ือพัฒนา...  

5. ขอบเขตการวิจัย มุ่งพัฒนาอะไร เพ่ือใช้กับกลุ่มเป้าหมายใด (ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้
ข้อมูล) ระบตุัวแปรที่ศึกษาและช่วงเวลาในการศึกษา 

6. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) เป็นข้อความที่คาดคะเนค าตอบของปัญหาการวิจัย ซึ่งต้องตั้งบน
รากฐานของแนวคิดทฤษฎีหรือผลงานวิจัย และมีความชัดเจนเฉพาะเจาะจง รวมทั้งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร   

7. นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง/นิยามปฏิบัติการ เป็นค าหรือข้อความที่ต้องการสื่อความหมายให้เข้าใจ
ตรงกัน เป็นค าที่ผู้วิจัยบัญญัติขึ้นมาเพ่ือใช้ในการวิจัย 

8. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (ทบทวนวรรณกรรม) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่
ศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
  9.  แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย 
  10. วิธีด าเนินการวิจัย น าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยในภาพรวม รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการ
ด าเนินการวิจัย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แนวทางการพัฒนาเครื่องมือ แนว
ทางการเก็บรวบรวมข้อมูล แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 

11. ระยะเวลาท าการวิจัยและแผน (ปฏิทิน) การด าเนินการวิจัยตลอดโครงการ เสนอกิจกรรม
ทั้งหมดท่ีต้องปฏิบัติตลอดโครงการ ระบุระยะเวลาที่จะปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมเหล่านั้น ต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ 
และความเหมาะสมของจังหวะเวลา โดยก าหนด เป็นผังด าเนินการที่ชัดเจนภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด และก าหนด
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนเป็นระบบต่อเนื่อง สอดคล้องกับเงื่อนเวลา แผนการด าเนินงานเป็นแบบละเอียด ชัดเจน     
มีข้ันตอนที่เหมาะสม และมีค าอธิบายประกอบแผนการด าเนินงานให้เข้าใจ 

12. รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป มีการแจกแจง
รายละเอียดงบประมาณปีที่ขอ มีความเป็นไปได้ในการศึกษาวิจัย ค านวณงบประมาณครอบคลุมทุกรายการที่วางแผน
และก าหนดกิจกรรมที่ชัดเจน ประเมินค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง ไม่สูงเกินไป สอดคล้องกับแผนงาน  
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13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบใุห้ชดัเจน เช่น ช่วยในการแก้ปัญหาการ
ด าเนินงาน  ช่วยลดขัน้ตอนการด าเนินงาน ชว่ยเพิม่รายได้ ช่วยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นการวจิยัพืน้ฐานท่ีจะน าไปสูก่ารวจิยัตอ่
ยอดตอ่ไป  

14. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยท่ีคาดว่าจะได้รับ 
15. บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง 

 
ปัจจัยความส าเร็จ  
  ความส าเร็จของการเสนอขอทุนสนับสนุนจากงานประจ าสู่งานวิจัยแบบบูรณาการ 

1.การพัฒนาโจทย์วิจัย ร่วมกับเจ้าของโจทย์ (วงการวิชาการ, ผู้ใช้ประโยชน,์ ตัวแทนสาธารณะ) 
2.นักวิจัยมีศักยภาพ สร้างผลงานที่ใช้ประโยชน์ได้ในภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชนท้องถิ่น/ประชาชนใน

พ้ืนที่ 
3.ถ้าเป็นไปได้ทุกโครงการต้องมีผู้ใช้ประโยชน์ ร่วมโครงการด้วย 
4.เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงระบบ สามารถชี้ประเด็นปัญหาและจุดที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ 

(outcomes) 
5.เพ่ือเสนอแนะจัดสรรทรัพยากรลงสู่จุดส าคัญเพ่ือขยายผลทั้งระบบ 

 

            

           

       


