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        การท าวิจัยมีความส าคัญต่อการพฒันาสังคม การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและยกระดบัคุณภาพชีวิต การเสริมสร้างการพฒันาที่ยั่งยืนของประเทศ 
การสร้างความมั่นคงของประเทศ การบรหิารจัดการประเทศและการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน 
         การวิจัยเชิงบรูณาการส่วนใหญ่เป็นการท าวิจัยระดบัแผนงานวิจัยหรือชุด
โครงการวิจัย (Research Program) หรือเป็นการวิจัยทีม่ีปญัหาแบบองค์รวม 
(Holistic Problems) และเป็นการวิจัยแบบสหสาขาวิชา/พหุสาขาวิชา 
(Multidisciplinary) หรือเป็นการวิจัยแบบเอกสารสาขาวิชา หลายกลุม่
สาขาวิชาและต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ของประเทศ เป็นตัว
คูณส่งผลสะเทอืนสงู เป็น Multiplier มีค่าใช้จ่ายน้อยและเกิดผลมาก ต้องสร้าง
มูลค่าเพิม่ มีการเช่ือมโยงจากระดบัท้องถ่ิน ระดับนานาชาติได้ รวมทั้ง
ภาคเอกชนและหรือภาคประชาชนมีส่วนร่วม 
        การท าให้งานประจ ากลายเป็นงานสร้างความรูห้รือเป็นงานวิจัยเชิงบรูณา
การ สิ่งส าคัญคือโจทย์วิจัย ค าถามวิจัย ต้องมาจากงานประจ าเป็นการแกป้ัญหา
หรือพฒันางานประจ า ผูท้ าวิจัยต้องเป็นผู้ท างานประจ าน่ันเอง และเป็นผู้แสดง
บทบาทหลักของการวิจัย ผลลัพธ์ของการวิจัย ต้องวัดทีผ่ลทีเ่กิดต่อผูเ้กี่ยวข้อง
หรือการบริการที่มผีลต่อผูเ้กี่ยวข้องโดยตรง การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ผลการวิจัยต้องวนกลบัไปก่อผลเปลี่ยนแปลงต่อการให้ผูเ้กี่ยวข้องโดยตรง หรือ
ต่อการจัดบรกิาร หากงานวิจัยน้ันเกี่ยวข้องกบัการเสนอขอทุน แนวทางการ
จัดท าข้อเสนอการวิจัยเชิงบรูณาการ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) หน่วยงานมีจุดแข็งหรือจุดขายอะไรบ้าง 
2) ควรท าวิจัยที่ตัวเองมีจุดแข็งหรอืจุดขายก่อน 
3) มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลกัเดียวกัน 
4) เป็นประเด็นการวิจัยใหม ่
5) ประเด็นวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างทฤษฏี หรือเพื่อ

พิสูจนท์ฤษฏี 
การวิจัยเชิงบรูณาการท าอย่างไรให้ได้รับทุน สิ่งส าคัญคือเทคนิคการ 

เขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนแบง่เป็น 2 แบบ คือ แบบเสนอแผนงานวิจัย 
(Research Program) (แบบ ว- 1ช) หลายโครงการวิจัย (ชุดโครงการวิจัย) และ
แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ ว-1ด) โครงการวิจัยเดี่ยว 
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ควรประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

1) ช่ือโครงการวิจัย หลักการตั้งช่ือเรื่องวิจัยควรสอดคล้องกับปญัหาทีจ่ะ
วิจัย มีความชัดเจน ช้ีเฉพาะในปัญหาทีจ่ะศึกษา ควรใช้ค านาม เป็น
ค าส าคัญของช่ือเรื่อง ควรข้ึนต้นช่ือเรื่องด้วยค าทีส่ าคัญของปัญหา 
และช่ือเรื่องไม่ควรใช้ค าก ากวม 

การพัฒนาหัวข้อวิจัยจาก
งานประจ าในรปูแบบ
ของการบูรณาการ จน
สามารถน าไปสู่การเขียน
โครงการวิจัยเพื่อเสนอ
ขอทุนสนับสนุนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 



2) ผู้รบัผิดชอบ 
3) ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย ควรระบสุภาพปญัหาในทาง

ปฏิบัติในประเด็นทีจ่ะท าการวิจัย ระบุแนวคิด ทฤษฎี หรือ
ผลการวิจัยซึ่งเป็นข้อเสนอใหม่ ๆ แนวทางใหม่ ๆ ในการแกป้ัญหา
หรือพฒันา และสรปุกรอบความคิดในการพัฒนาการวิจัยศึกษา ถ้า
ศึกษาเรื่องนีจ้ะเกิดผลดีต่อการแกป้ัญหาในข้อ 1 ได้อย่างไร 

4) วัตถุประสงค์การวิจัย ควรสอดคล้องกบัช่ือเรือ่งและความเปน็มาของ
ปัญหาการวิจัย เขียนเป็นประโยคบอกเล่า ใช้ภาษาที่เข้าใจงา่ย ควร
ก าหนดเป็นข้อ ๆ (มีหลายข้อ) ค าที่ใช้เขียนมักจะข้ึนต้นด้วยข้อความ
เพื่อศึกษา... เพื่อตรวจสอบ... เพื่อเปรียบเทียบ... เพื่อวิเคราะห์...เพื่อ
ประเมิน... เพื่อพฒันา... 

5) ขอบเขตการวิจัย มุ่งพฒันาอะไร เพื่อใช้กับกลุ่มเป้าหมายใด 
(ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมลู) ระบุตัวแปรที่ศึกษาและ
ช่วงเวลาในการศึกษา 

6) สมมติฐานการวิจัย (ถ้าม)ี เป็นข้อความที่คาดคะเนค าตอบของปัญหา
การวิจัย ซึ่งตอ้งตั้งบนรากฐานของแนวคิดทฤษฎีหรือผลงานวิจัย และ
มีความชัดเจนเฉพาะเจาะจง รวมทั้งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร 

7) นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง/นิยามปฏิบัติการ เป็นค าหรือข้อความที่
ต้องการสื่อความหมายใหเ้ข้าใจตรงกัน เป็นค าทีผู่้วิจัยบัญญตัิข้ึนมา
เพื่อใช้ในการวิจัย 

8) แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง (ทบทวนวรรณกรรม) เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกบัตัวแปรที่ศึกษา งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง กรอบแนวคิดของ
โครงการวิจัย 

9) แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่กลุ่มเป้าหมาย 
10) วิธีด าเนินการวิจัย น าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยในภาพรวม 

รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการวิจัย ประชากร และกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู แนวทางการพัฒนา
เครื่องมือ แนวทางการเกบ็รวบรวมข้อมลู แนวทางการวิเคราะห์
ข้อมูล 

11) ระยะเวลาท าการวิจัยและแผน (ปฏิทิน) การด าเนินการวิจัยตลอด
โครงการ เสนอกิจกรรมทัง้หมดที่ต้องปฏิบัติตลอดโครงการ ระบุ
ระยะเวลาทีจ่ะปฏิบัติในแตล่ะกจิกรรมเหล่าน้ัน ต้องค านึงถงึความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมของจังหวะเวลา โดยก าหนด เป็นผัง
ด าเนินการที่ชัดเจนภายใต้ระยะเวลาทีก่ าหนด และก าหนดระยะเวลา
ในแต่ละข้ันตอนเป็นระบบต่อเนื่อง สอดคล้องกับเงื่อนเวลา แผนการ
ด าเนินงานเป็นแบบละเอียด ชัดเจน มีขั้นตอนทีเ่หมาะสม และมี
ค าอธิบายประกอบแผนการด าเนินงานให้เข้าใจ 

12) รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณเหมาะสม ไม่มากหรือน้อย
เกินไป มีการแจกแจงรายละเอียดงบประมาณปีที่ขอ มีความเป็นไปได้
ในการศึกษาวิจัย ค านวณงบประมาณครอบคลุมทุกรายการที่วางแผน



และก าหนดกิจกรรมที่ชัดเจน ประเมินค่าใช้จ่ายตามความเปน็จริง ไม่
สูงเกินไป สอดคล้องกับแผนงาน 

13) ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบุให้ชัดเจน เช่น 
ช่วยในการแก้ปัญหาการด าเนินงาน ช่วยลดข้ันตอนการด าเนินงาน 
ช่วยเพิ่มรายได้ ช่วยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นการวิจัยพืน้ฐานที่
จะน าไปสูก่ารวิจัยต่อยอดต่อไป 

14) ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะไดร้ับ 
15) บรรณานุกรม/เอกสารอ้างองิ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการเสนอขอทุนสนับสนุนจากงานประจ าสู่ 

งานวิจัยแบบบูรณาการ ประกอบด้วย 
1) การพัฒนาโจทย์วิจัย ร่วมกบัเจ้าของโจทย์ (วงการวิชาการ, ผู้ใช้

ประโยชน์, ตัวแทนสาธารณะ) 
2) นักวิจัยมีศักยภาพ สร้างผลงานที่ใช้ประโยชน์ได้ในภาคอุตสาหกรรม

หรือชุมชนทอ้งถ่ิน/ประชาชนในพื้นที ่
3) ถ้าเป็นไปได้ทุกโครงการต้องมีผู้ใช้ประโยชน์ ร่วมโครงการดว้ย 
4) เพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงระบบ สามารถช้ีประเด็นปัญหาและจุดทีม่ีโอกาส

เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ (outcomes) 
5) เพื่อเสนอแนะจัดสรรทรัพยากรลงสู่จุดส าคัญเพื่อขยายผลทัง้ระบบ 

                                                                                                                                                         
คุณลิขิต : นายประยุทธ  เทียมสุข 
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  คุณอ านวย ดร.พรพิไล เติมสินสวัสดิ ์ รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 

  คุณประสาน นางระวิวรรณ ธรณี 

  คุณกิจ  นายภคพนธ์ ศาลาทอง 

  คุณลิขิต  นายประยทุธ เทียมสุข 

 

 


