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ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ท่ีได้ 
นายภคพนธ์  

ศาลาทอง  
คณบด ี       
คณะศิลปศาสตร ์

    จากงานวิจัยสูง่านประจ า หรือ R2R : ROUTINE TO RESEARCH เป็น
การท าใหง้านประจ ากลายเป็นงานสร้างความรูห้รอืเป็นงานวิจัย ซึ่งจะท าให้
การท างานประจ ากลายเป็นงานทีม่ีคุณค่า ยิ่งท างานมานานก็ยิ่งมีปญัญา ยิ่ง
เกิดความรู้ และยิง่มีประเด็นที่จะท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจได้มากข้ึนเรือ่ย ๆ   
    ประโยชน์จากการท า R2R นั้น ครึ่งหนึ่งเกิดกบัการพัฒนางาน ส่วนอีก
ครึ่งหนึง่เกิดกับคนท างานนั่นเอง เพราะคน ๆ นั้น จะเข้าใจสิ่งต่างๆ มากขึ้น
เรื่อย ๆ ทัง้จากความรู้ที่มาจากการทดลองปฏิบัติของตัวเองและจากความรู้
ในเชิงทฤษฎี ที่มีการแลกเปลี่ยนกับคนโน้นคนน้ี หรือไปอ่าน ไปค้นคว้ามา 
    หลักการพิจารณา R2R ต้องค านึงถึงสิง่เหล่าน้ี :  

1. โจทย์วิจัย ค าถามวิจัยของงาน R2R ต้องมาจากงานประจ าเป็นการ
แก้ปัญหาหรือพฒันางานประจ า 

2. ผู้ท าวิจัย ต้องเป็นผู้ท างานประจ าน่ันเองและเป็นผู้แสดงบทบาทหลัก
ของการวิจัย 

3. ผลลัพธ์ของการวิจัย ต้องวัดทีผ่ลที่เกิดต่อผูเ้กี่ยวข้องหรือการบริการที่
มีผลต่อผูเ้กี่ยวข้องโดยตรง 

4. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผลการวิจัยต้องวนกลับไปก่อให้เกิด
ผลเปลี่ยนแปลงต่อการใหผู้้เกี่ยวข้องโดยตรง หรือต่อการจัดบริการ 

    การคิดหัวข้อวิจัย เริ่มต้นจากสิง่เหล่าน้ี 
1. ความไม่พอใจในสิง่ที่ปฏิบัตอิยู่ในปจัจบุัน 
2. ความพอใจหรือเป้าหมายขององค์กร ซึง่รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง 
3. การอ่านวารสารและงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว 
4. การพบปะพูดคุยหรือการสื่อสารกบับุคคลอื่น ๆ ทั้งเป็นการส่วนตัว

หรือในการประชุมวิชาการต่าง ๆ 
5. การท าวิจัยซ้ า 
6. ตั้งโจทยจ์ากทฤษฎีเพื่อเป็นการพิสจูน์ทฤษฎีต่าง ๆ 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จาก R2R 
หมายถึง กิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีการน าผลการวิจัยนั้น ๆ ไปใช้ ตั้งแต่ 

การเผยแพร่และอ้างอิงเชิงวิชาการ การน าไปใช้ในการปฏิบตัิงานทั้งการ
ปรับปรงุรปูแบบการท างานเดิมหรือพฒันารปูแบบการท างานใหม่ รวมทัง้
การน าไปใช้เพื่อการศึกษาต่อยอดความรู้ใหม ่

หมายถึง การน าเอาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติโดยเป็นกระบวนการในการ 
เปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปสูก่ารปฏิบัติจริง ซึง่ความรูท้ี่ได้นั้นไม่ได้มี
เพียงความรูจ้ากผลการวิจัยเท่านั้น แต่ยังรวมถงึความรู้ที่ได้จากกระบวนการ 
วิจัยนับตั้งแต่การเริ่มต้นลงมือด าเนินการอีกด้วย  
 

       งานวิจัยสามารถท า
ควบคู่กับงานประจ าได้ซึ่ง
น าความรู้จากผลการวิจัย
มาปรบัปรุงหรือพัฒนางาน
ประจ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย โดยน า
ปัญหาที่เกิดจากงาน
ประจ ามาเป็นประเด็นใน
การวิจัยน่ันเอง และการที่
จะใหง้านวิจัยได้รับทุน
สนับสนุนนั้น ผู้วิจัยจะต้อง
ก าหนดหัวข้อการวิจัยที่
ต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแหล่งทุน
นั้นๆ  
 



     ท าวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน  การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนน้ัน
ต้องค านึงถึงสิ่งเหล่าน้ี : 

1. ชื่อเรื่อง : ต้องตรงประเด็น ครอบคลมุปญัหาการวิจัย สั้น ชัดเจน 
บอกทิศทางการวิจัย สอดคลอ้งกบัประเด็นส าคัญที่ต้องการศึกษา 
ต้องไม่ซ้ ากบัผูอ้ื่น ภาษาชัดเจน เข้าใจง่าย ระบุถึงว่าจะท าอะไร กับ
ใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด หรือต้องการผลอะไร 

2. ความเป็นมาความส าคัญ : ต้องระบุว่าปัญหาวิจัยคืออะไร ความ
จ าเป็น คุณค่า และประโยชน์ทีจ่ะได้จากผลการวิจัย มปีัญหาอะไร
เกิดข้ึนบ้าง ประเด็นปัญหาทีผู่้วิจัยหยิบยกมาศึกษาคืออะไร มี
การศึกษาเกี่ยวกบัเรื่องนีม้าแล้วหรือยัง การวิจัยน้ีจะช่วยเพิม่คุณค่า 
ต่องานด้านนี้ได้อย่างไร 

3. การก าหนดประเด็นวิจัย : วิเคราะห์สภาพปัญหาของสิง่ทีก่ าลังจะ
วิจัย ระบผุลเสียหรอืผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนหากไม่แก้ไข ศึกษาองค์
ความรู้จากผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัปญัหาที่มีอยู่ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ มีแผนความคิดเกี่ยวกับวิธีการเพื่อแกป้ัญหา ประเด็น
วิจัย (ควรมีอย่างน้อย 2-3 ประเด็น) 

4. ปัญหาของการวิจัย : ต้องตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ อะไรคือ
อุปสรรค กลุ่มเป้าหมายที่ถูกกระทบคือใคร อยู่ที่ไหน พื้นที่ถูก
กระทบ จ านวนที่ถูกกระทบมากนอ้ยเท่าใด ช้ีให้เห็นความตา่ง
ระหว่างสภาพที่พงึประสงค์กับสภาพทีเ่กิดข้ึนจริง ช้ีให้เห็นถึง
ความส าคัญของประเด็นวิจัยพรอ้มข้อมลูสถิติและผลวิจัยสนบัสนุน 

5. การทบทวนวรรณกรรม : สังเคราะหส์ิ่งที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
เอกสารต่าง ๆ ทัง้ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  ระบุแนวทางใน
การด าเนินการศึกษาโดยจัดล าดับหัวข้อหรือเนื้อเรือ่งทีเ่ขียนตามตัว
แปรที่ศึกษา  หัวข้อเนื้อเรื่องกจ็ัดเรียงตามล าดับเวลา ท าใหเ้ห็น
พัฒนาการต่างๆ ทีเ่กี่ยวกับปัญหา 

6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย : สอดคล้องกับช่ือเรื่อง มีความชัดเจนว่า
จะศึกษาปัญหาอะไร ครอบคลุมทกุปัญหาน าไปสู่การออกแบบการ
วิจัย เช่ือมโยงกบัความส าคัญของปญัหาและขอบเขตในการวิจัย 
แสดงกจิกรรมหรอืกระบวนการที่นักวิจัยต้องกระท าเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ตอบค าถามวิจัย 

7. ขอบเขตการวิจัย : ก าหนดขอบเขตการวิจัยที่ศึกษา ก าหนด
ระยะเวลา ครอบคลุมตัวแปรที่สอดคล้องกับกรอบความคิดของการ
วิจัย เหตุผลที่คัดเลือกตัวแปรและเหตุผลที่ตัดตัวแปรบางตัวออกจาก
กรอบความคิด ขอบเขตพื้นที่ สถานทีร่วบรวมข้อมูล คุณลักษณะ
ของตัวแปรที่ศึกษา 

8. สมมติฐานการวิจัย : สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีกรอบแนวคิด
ชัดเจน รัดกุม ไม่คลมุเครือ ต้องอธิบายหรือตอบค าถามได้หมด ตอบ
ประเด็นการวิจัยเดียว สอดคลอ้งกบัความจริงที่ยอมรบัโดยทั่วไป สม
เหตผุลตามทฤษฎีและความรู้ในศาสตร์วิชาน้ัน สามารถตรวจสอบได้ 
มีข้อมูลหลกัฐานที่น ามาพิสจูน์ได้ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และ



เป็นการคาดคะเนเพื่อตอบโจทยป์ระเด็นการวิจัย 
9. ระเบียบวิธีวิจัย : เลือกวิธีวิจัยทีเ่หมาะสม อธิบายข้ันตอนการวิจัยได้

ชัดเจน มีขั้นตอนการวิจัยครบแตล่ะวัตถุประสงค์ ประชากร
ครอบคลมุทุกกลุม่ที่จะให้ข้อมลู การเลอืกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม 
คุณภาพของเครื่องมือมีความเหมาะสม การรวบรวมข้อมลูมคีวาม
เป็นไปได้ มีรายละเอียดชัดเจนว่าเครื่องมือใดใช้กับกลุ่มตัวอย่างใด 
การวิเคราะห์ข้อมลูต้องเลอืกสถิติที่เหมาะสมสามารถตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยได ้

10. แผนการด าเนินงาน : เสนอกจิกรรมทั้งหมดที่ตอ้งปฏิบัติตลอด
โครงการ ระบุระยะเวลาที่ตอ้งปฏิบัติให้มีความเหมาะสมโดยก าหนด
เป็นผังด าเนินการที่ชัดเจนภายใต้ระยะเวลาทีก่ าหนด แผนการ
ด าเนินงานเป็นแบบละเอียด ชัดเจน มีค าอธิบายประกอบแผนการ
ด าเนินงานใหเ้ข้าใจ 

11. งบประมาณตลอดโครงการ : งบประมาณเหมาะสม ไม่มากหรือ
น้อยเกินไป มีการแจกแจงรายละเอียดงบประมาณปีที่ขอ มคีวาม
เป็นไปได้ในการศึกษาวิจัย ค านวณงบประมาณครอบคลุมทกุ
รายการที่วางแผนและก าหนดกิจกรรมที่ชัดเจน ประเมนิค่าใช้จ่าย
ตามความเป็นจริง ไมสู่งเกินไปสอดคล้องกบัแผนงาน 

12. ประวัติคณะผู้วิจัย : ประวัติผู้รบัผิดชอบโครงการส่วนที่ ค : ประวัติ
คณะผู้วิจัย ต้องระบุ ช่ือ (ภาษาไทย) หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งปจัจบุัน หน่วยงานที่อยูท่ี่ติดต่อได้พร้อมเบอรโ์ทรศัพท์และ
โทรสาร และ E-mail  

      กรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2555 ของ วช.  
      วช. ได้ก าหนดกรอบการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2555 ไว้ 15 เรื่อง 
ประกอบด้วย การประยกุต์ใช้เศรษฐกจิพอเพียง, ความมั่นคงและวัฒนธรรม
ของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล, การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์
การเรียนรู,้ การจัดการทรัพยากรน้ า, ภาวะโลกร้อนและพลงังานทางเลือก, 
การเพิม่มลูค่าสินค้าเกษตรเพือ่การส่งออกและลดการน าเข้า, การสง่เสรมิ
สุขภาพ การป้องกันโรค การรกัษาและการฟื้นฟสูุขภาพ, การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ, เทคโนโลยี
ใหม่และเทคโนโลยีทีส่ าคัญเพื่ออุตสาหกรรม, สงัคมผูสู้งอายุ, ข้าว, ยางพารา, 
มันส าปะหลัง, โลจสิติกส์ และการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
      เง่ือนไขการเสนอ : มีประเด็นวิจัยตามกรอบวิจัย 15 กลุ่มเรื่อง, มี
ลักษณะเป็นแผนงานวิจัยที่ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยต้ังแต่ 2-6 
โครงการ, ต้องมโีครงการวิจัยย่อย 2 โครงการที่สามารถด าเนินการวิจัยในปี
แรกที่เสนอขอรับทุน, มีการบรูณาการงานวิจัยระหว่างหน่วยงาน 2 
หน่วยงานข้ึนไปในลักษณะสหสาขาวิชาการ, มีเป้าหมายชัดเจนและ
สอดคล้องกบัความมุ่งหมายของการใหทุ้น สามารถน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์, ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยต้องไมอ่ยู่ในข้อเสนอการวิจัย
ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนวิจัยอื่น, หากพบว่าข้อเสนอการวิจัยได้รบัทุน
ซ้ าซ้อนหรือมีการด าเนินการวิจัยมาแล้ว วช. ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการ



สนับสนุน “ขอเรียกเงินทุนวิจัยคืน”, มีการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และน าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดบัประเทศหรือระดับนานาชาติ, ในกรณีทีเ่ป็นการวิจัยใช้คน
หรือสัตว์ในการทดลองให้มหีนังสือรับรองผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการ ก ากบัดูแลทางวิจัยของหน่วยงานทีเ่ป็นไปโดยถูกต้องตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณแล้วแต่กรณี, ผู้สนใจสามารถเสนอข้อเสนอการวิจัยได้
เพียง 1 ข้อเสนอเท่านั้น, ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก าหนด และแนวทาง
ปฏิบัติที่ วช. ก าหนด 
      สาเหตุท่ีโครงการไม่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. : ช่ือเรื่อง 
วัตถุประสงค์ และกจิกรรมไมส่อดคลอ้ง, เขียนความเป็นมาของโครงการยาว
มาก มีแต่หลกัการและเหตผุล, อ่านแล้วไม่เห็นปัญหาทีจ่ะวิจัย เห็นแตส่ิ่งที่
ผู้วิจัยอยากวิจัย, มีการค้นคว้าตรวจเอกสารที่ผู้อื่นท าจ านวนน้อย, เอกสารที่
เกี่ยวข้องมีแต่ประเด็น/หัวข้อ ไม่มีรายละเอียด ส่วนใหญม่าจากหนงัสอื 
เอกสารสิ่งพมิพ์เอกสารทีเ่ป็นงานวิจัยไม่ค่อยมี และส่วนใหญ่ไม่ทันสมัย, 
หัวหน้าโครงการไมม่ีประสบการณ์พอ แต่เขียนโครงการใหญ่เกินไป จ านวน
นักวิจัยไม่เหมาะสม, วิธีด าเนินการวิจัยสั้นมาก เขียนในลักษณะเป็นวิธีการ
วิจัยทั่วไปไม่มีรายละเอียดทีส่อดคล้องกบัสิง่ที่จะวิจัย, ประเด็นที่ท าวิจัยเล็ก
เกินไป เช่น วิจัยในช้ันเรียนของนักเรียนตัวเอง ซึง่มีขนาดเลก็มาก, กรอบ
ความคิดของการวิจัยไมส่มเหตุสมผล, ตั้งงบประมาณมากเกนิความจ าเป็น 
งบประมาณที่เสนอขอไม่แสดงรายจ่ายทีส่ะท้อนกิจกรรมการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย, เขียนโครงการตามความสนใจของนักวิจัยโดยไม่
ค านึงถึงผู้ใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน, แผนการด าเนินการและกิจกรรมการวิจัยไม่
ชัดเจน 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
คุณลิขิต : นายประยุทธ  เทียมสุข 
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