
บันทึกการเลาเรื่อง 

 กิจกรรมถายทอดความรู : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  กลุม  ชุมชนคนวิจัย 

เรื่องเลาจากคนวิจัย สูแนวปฏิบัติท่ีดี : การถอดรหัสโจทยวิจัย สูการขอทุนภายนอก  

วันท่ี  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ.2563 

ผูเลาเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

ผศ.ดร.ภคพนธ   

         ศาลาทอง 

        กอนจะเขาสูการเริ่มตนคิดหัวขอวิจัย ก็ตองทําความเขาใจกับการวิจัย

กอนนะครับวาหมายถึงอะไร “การวิจัย” หมายความวา การศึกษาคนควา 

วิเคราะหหรือทดลองอยางเปนระบบ อันจะทําใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริง ความรู

ใหมหรือหลักการไปใชในการตั้งกฎ ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือเปน

พ้ืนฐานของการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร 

มนุษยศาสตรและศิลปะวิทยาการแขนงตาง ๆ รวมท้ังเพ่ือสรางนวัตกรรม อัน

จะสามารถนํามาใชประโยชนได 

        สําหรับการเริ่มทําวิจัยนั้นมักจะพบคําถามเหลานี้เสมอ “...จะทําอะไร

...ทําไมตองทํา...ทําอยางไร...ทําแลวไดอะไร...ผลกระทบเกิดกับใคร...แตกตาง

จากเรื่องอ่ืนอยางไร...ตางจาก ป.โท กับ ป.เอกอยางไร...ทําแลวนําไปขอ

ผลงานทางวิชาการไดหรือไม...” 

        จากคําถามเหลานี้ก็นําไปสูการตั้งโจทยการวิจัย โดยประเด็นของ

การศึกษาเก่ียวกับเหตุการณหรือปรากฎการณตาง ๆ ท่ีผูวิจัยตองการหา

คําตอบโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีหลักการคิดโจทยวิจัยจากบน

ลงลาง กลาวคือ คิดจากเปาหมายสุดทายวาตองการอะไร     จะถึงเปาหมาย

ไดจะตองวิจัยอะไรบาง       ทุกโครงการยอยจะตองเก่ียวโยงเพ่ือนําไปสู

จุดมุงหมาย (ชุดโครงการ)   

         ลักษณะของโจทยวิจัยท่ีดี ตองมีสาระและความสําคัญในสถานการณ

ปจจุบัน เปนหัวขอวิจัยท่ีใหมและชี้นําสังคมได เปนสิ่งท่ีผูวิจัยชอบและมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาหาคําตอบได มีความเปนไปไดของการดําเนินการวิจัยท่ี

สามารถทําสําเร็จลุลวงได แสดงท่ีมาของโจทยวิจัยไดดังนี้ 

 

 

 

อดีต 

 

ปจจุบัน                                                       เง่ือนไขการขอทุน 

 

 

 

ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีดี 

 1. โจทยวิจัยคืออะไร 

 2. ตอบสนองตอปญหาของ

ชุดโครงการในประเด็นไหน 

 3.มีเปาหมายชัดเจน 

สอดคลองกับบริบท/

สภาพแวดลอม 

 4.กรอบคิดของโครงการท่ี

ชัดเจน 

 5.ทบทวนงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ ท้ังระดับลึกและ

ระดับกวางพรอมการ

สังเคราะห 

  6.ระเบียบวิธีวิจัย มีทฤษฎี

รองรับ/ระยะเวลา /

งบประมาณเหมาะสม 

  7.ทีมงาน/ความรู 

ความสามารถและจํานวน

เหมาะสม 

  8.ผลท่ีคาดวาจะไดจาก

งานวิจัย 

  9.ใครคือผูท่ีจะเอาผลงาน

ไปใช 

  10.มีหนวยงานอ่ืนรวมวิจัย 

  11.การเปนท่ียอมรับจาก

หนวยงานอ่ืน 

  12.สามารถสรางนักวิจัย

หนาใหม 

 

นกัวิจยั 

พืน้ท่ีศกึษา แหลง่ทนุ 



          แหลงท่ีมาของโจทยวิจัย เชน ยุทธศาสตรชาติ 20 ป, นโยบายและ

ยุทธศาสตรการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2572 

และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2565 หรือ 23 

แผนแมบท ภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

         การตั้งคําถามการวิจัยท่ีครอบคลุมโจทยการวิจัยและผลการวิจัย 

 

 
 

 

           การคนหาโจทยวิจัย แนวทางในการคนหาโจทยวิจัยสามารถคนหา

ไดโดยใชประเด็นดังตอไปนี้  

           1.ประเด็นพ้ืนท่ี : คนจนเมือง โจทยวิจัยท่ีนาสนใจ เชน รายไดและ

สวัสดิการ สุขภาพและนันทนาการ บานม่ันคง ผูสูงอายุ (กลุมติดบาน ติด

เตียง ติดสังคม) อสม./การมีสวนรวม ฯลฯ 

           2.ประเด็นพ้ืนท่ี : เกษตรกรชาวนาพ่ึงตนเอง โจทยวิจัยท่ีนาสนใจ 

เชน วิถีชีวิตชาวนาพ่ึงตนเอง การปลูกขาวปลอดภัย การลดตนทุนการผลิต 

การตรวจหาคุณภาพดิน เทคโนโลยีการเกษตร ความพอเพียง ฯลฯ 

          3.ประเด็นพ้ืนท่ี : ตนแบบโรงเรียนผูสูงอายุ โจทยวิจัยท่ีนาสนใจ เชน 

กิจกรรมเรียนรู (ตองรู ควรรู อยากรู) การมีสวนรวมของทองถ่ินชุมชน 

สุขภาพ (กาย จิต สังคม) คุณภาพชีวิต ฯลฯ 

         4.ประเด็นพ้ืนท่ี : การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติสูความเปนเมือง

ตนแบบ เมืองแหงความสุข โจทยวิจัยท่ีนาสนใจ เชน บานม่ันคง ภูมิปญญา

ทองถ่ิน การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร รายได/การเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

สุขภาพ/นันทนาการ กลุมชวงวัย (เด็ก วัยรุน ผูสูงอายุ) ฯลฯ 

         5.คิดจากงานวิจัยและตอยอด ลงพ้ืนท่ีคนหาขอมูลเพ่ิมเติม 

สังเคราะห กําหนดประเด็นยอยท่ีตองการศึกษา  

 

 

คาํถามการวิจยั

การวิจยัเชิง

ประมาณ

การวิจยัเชิง

คณุภาพ

การวิจยัแบบผสม

สง่เสรมิ 

พฒันา 

ปรบัปรุง 

แกไ้ข 

นวตักรรม

เกิดประโยชน์

อย่างไร กบัใคร

การออกแบบวิจยั 

โจทยว์ิจยั 

ผลลพัธ ์



        ข้ันตอนพัฒนาโจทยวิจัยสูการขอทุน  

 

 

 
 

          การคิดโจทยวิจัยสูการขอทุน ขอนําเสนอใหเห็นถึงความแตกตางกัน

ใน 2 แบบ ระหวาง แบบ 0.4 และแบบ 4.0 ดังนี้ 

หัวขอ แบบ 0.4 แบบ 4.0 

ประเด็น/จุดเดนท่ี

นาสนใจ 

กําหนดประเด็นปญหา

แบบแยกสวน 

รวมกําหนดประเด็น/

คุณลักษณะปญหา 

ความมีเหตุมีผล คิดและทําแบบงาย ไม

เชื่อมโยงปญหา 

ลักษณะความสัมพันธ 

ทิศทางการรวม

แกปญหา 

จัดลําดับความคิด แยกสวนความคิด ไม

เนนปญหาหลัก/

ปญหารอง 

กําหนดภาพรวมของ

ปญหาท่ีแกไข/

ประเด็นหลักและ

ประเด็นรอง 

คนหาคําตอบ ผลของคําตอบใช

ประโยชนเขิงพ้ืนท่ี

ไมได 

มองหาคําตอบอยาง

สรางสรรคและ

เชื่อมโยง 

 

             การเขียนขอเสนอโครงการเพ่ือขอทุน  

             รอบท่ี 1 เขียนขอเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) 

- แผนบูรณาการ 

- โครงการวิจัยยอย 

รอบท่ี 2 แบบเสนอโครงการวิจยั (Research Project) ประกอบ 

การเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร 

แผน

บรูณาการ

คิดโจทยว์ิจยั

พฒันาโจทย์

วิจยั
นาํเสนอ/

วิพากษ์

วิทยากรดา้นแผนงาน 

หนว่ยงาน วช./หนว่ยงานท่ี

ใหท้นุ 

ผูเ้ช่ียวชาญแตล่ะศาสตร ์วิทยากรกระบวนการ 

งานวจิยัและพฒันา

เขิงพืน้ท่ี 



เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (เปาหมายท่ี 

1 2 และ 3) 

           วิธีการเขียน Concept Proposal ของแผนบูรณาการ 

           สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

           1.ชื่อแผนงานบูรณาการ 

           2.คําสําคัญ (Keywords) 

           3.หนวยงานเจาภาพ 

           4.หนวยงานรวมดําเนินการวิจัย (ท้ังภาครัฐและเอกชน) 

          สวนท่ี 2 ขอมูลแผนงาน 

          1.หลักการและเหตุผล (ระบุปญหา/ความจําเปน/ความตองการ) (ไม

เกิน 20 บรรทัด) 

          2.วัตถุประสงค (ระบุเปนขอ) 

          3.ขอมูลดานการตลาด (สําหรับเปาหมายท่ี 1) ขอมูลความตองการ

ของชุมชน หนวยงานท่ีนําไปใชประโยชน (สําหรับเปาหมายท่ี 2) (ไมเกิน 10 

บรรทัด) 

          4.ระดับความพรอมทางสังคมท่ีมีในปจจุบัน (Societal Readiness 

Levels:SRL) (สําหรับเปาหมายท่ี 2)  ความพรอมทางเทคโนโลยีท่ีมีใน

ปจจุบัน (Technology Readiness Level: TRL) (สําหรับเปาหมายท่ี 1) 

          5.สรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา (กรณีเปนโครงการตอเนื่อง) กรณี

เปนแผนบูรณาการตอเนื่องใหสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมาพรอมท้ัง

เชื่อมโยงใหเห็นความสําคัญของการดําเนินการตอเนื่องในปท่ีเสนอขอดวย 

(ไมเกิน 20 บรรทัด) 

          6.การตอยอดจากโครงการวิจัยอ่ืน/ความพรอมของเทคโนโลยีท่ีมีใน

ปจจุบัน (ระบุผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีเปนฐานในการนํามาตอยอดของ

แผนงานบูรณาการ หากมี)  

        ชื่อโครงการ/ชื่อเทคโนโลยี ..................................... 

        เจาของผลงาน ....................................................... 

        หนวยงาน .............................................................. 

        รายละเอียด (ไมเกิน 15 บรรทัด) .......................... 

        ความพรอมขององคความรู/เทคโนโลยี (ไมเกิน 15 บรรทัด) ......... 

        7.แผนงานการดําเนินงานวิจัย 

           7.1แนวทางการดําเนินงานทางเทคนิค (ระบุกระบวนการ/ข้ันตอน/

ชวงเวลา) (ไมเกิน 30 บรรทัด) 

           7.2งบประมาณ (ระบุงบประมาณแผนงานตลอดระยะเวลาการ

ดําเนินงาน รวมงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรแลว)  

           7.3โครงการ/กิจกรรม (รายป) และภาพรวมงบประมาณราย



โครงการ (ปงบประมาณ 2563) 

           7.4ความเชื่อมโยงของโครงการภายใตแผนงาน 

        8.ผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบ ระบุผลผลิตและผลลัพธของแผน

บูรณาการอยางเปนรูปธรรมท่ีสามารถประยุกตเพ่ือนําไปใชประโยชนได ท้ังนี้

ตองระบุตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ 

(เชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา ตนทุน) 

           8.1ผลผลิตสุดทายท่ีไดจากแผนงาน 

           8.2ผลลัพธท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนโดยตรงจากผลผลิตของแผนงาน 

           8.3ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน : ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

(หากมี) 

         9.แนวทางการใชประโยชน/ขยายผลจากงานวิจัย (ไมเกิน 15 

บรรทัด) 

 

          บทบาทผูอํานวยการแผนบูรณาการ 

 
 

            บทบาทของหัวหนาโครงการและผูรวมวิจัย 

- มีความรับผิดชอบ 

- ลงพ้ืนท่ีภาคสนาม 

- เขาใจ/ออกแบบการดําเนินงานโครงการของตนเอง 

- ตรงตอเวลา/สามารถเขารวมประชุมชี้แจง/รายงาน

ความกาวหนา 

-  

**ทุกโครงการยอยตองสามารถปดโครงการในระยะเวลาท่ีกําหนดพรอมกัน 

 

 

เขา้ใจแผน/โครงการยอ่ย

ผูป้ระสาน/คณุเอือ้

แกปั้ญหา/ลดความเส่ียง

ตดิตามประเมินงาน

สรุป/นาํเสนอผลงานเชิงพืน้ท่ีเน้นการทาํงานเป็นทีม 

เข้าใจคน/พืน้ที ่

เสียสละ/มีเวลา 



 

โครงการวิจัย (Research Project)  

          แผนงานวิจัยซ่ึงถูกกําหนดข้ึนเพ่ือดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว โดยมีรายละเอียดท่ีเปนองคประกอบท่ีสําคัญของโครงการ ไดแก 

คณะผูวิจัย วัตถุประสงค ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ระยะเวลา 

วิธีดําเนินการ งบประมาณและคาใชจาย ฯลฯ  

         

แผนงานวิจัย (Research Program)  

         เปนชุดโครงการวิจัย ซ่ึงถูกกําหนดข้ึนเพ่ือดําเนินการวิจัย 

ประกอบดวยโครงการวิจัย (Research Project) หลาย ๆ โครงการ โดยมี

ความสัมพันธหรือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน มีลักษณะบูรณาการทําใหเกิดองค

รวม เปนการวิจัยท่ีเปนสหวิทยาการครบวงจร โดยมีเปาหมายท่ีจะนําผลวิจัย

ไปใชประโยชนชัดเจน 

  

ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีดี 

- โจทยวิจัยคืออะไร 

- ตอบสนองตอปญหาของชุดโครงการในประเด็นไหน 

- มีเปาหมายชัดเจน สอดคลองกับบริบท/สภาพแวดลอม 

- กรอบคิดของโครงการท่ีชัดเจน 

- ทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ท้ังระดับลึกและระดับกวางพรอม

การสังเคราะห 

- ระเบียบวิธีวิจัย มีทฤษฎีรองรับ/ระยะเวลา /งบประมาณ

เหมาะสม 

- ทีมงาน/ความรู ความสามารถและจํานวนเหมาะสม 

- ผลท่ีคาดวาจะไดจากงานวิจัย 

- ใครคือผูท่ีจะเอาผลงานไปใช 

- มีหนวยงานอ่ืนรวมวิจัย 

- การเปนท่ียอมรับจากหนวยงานอ่ืน 

- สามารถสรางนักวิจัยหนาใหม 

 

ปญหาท่ีมักพบเก่ียวกับการนําเสนอโครงการวิจัย 

- โครงการไมเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 

- โครงการและยุทธศาสตรยังเปนชิ้นเปนสวน (ขนมชั้น) ขาด

การบูรณาการซ่ึงกันและกันระหวางโครงการดวยกัน 

- นักวิจัยไมไดคิดโครงการอยางรอบคอบ ถ่ีถวนในทุกมุมมอง  



- ขาดระบบในการติดตามการดําเนินโครงการท่ีดี 

- ขาดความเอาใจใสจากผูบริหารระดับสูง อยางตอเนื่อง 

- การดําเนินโครงการไมไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 

ขอบกพรองท่ีพบไดบอยในขอเสนอการวิจัยในภาพรวม 

         ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

- ปญหาการวิจัยไมชัดเจน 

- ไมไดระบุถึงปญหาท่ีเฉพาะเจาะจงวาเหตุใดจึงตองทําวิจัยใน

เรื่องนั้น ๆ / พ้ืนท่ีแหงนั้น 

- ไมมีขอมูลท่ีชัดเจนในการสนับสนุนประเด็นท่ีจะทําวิจัย 

        วัตถุประสงคของการวิจัย 

- ไมชัดเจน 

- ไมครอบคลุมสิ่งท่ีตองการศึกษา 

- ไมสอดคลองกับปญหาการวิจัยและชื่อเรื่อง 

- ไมถูกตอง 

- ไมมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

         กรอบแนวความคิดการวิจัย 

- ไมชัดเจน/ไมสอดคลองกับคําถามวิจัย 

- ไมสมเหตุสมผล ขาดทฤษฎีรองรับ 

- ไมถูกตอง 

- ไมระบุ 

         การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

- ไมครอบคลุมโจทยวิจัย/ไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 

- ไมละเอียดถ่ีถวน/ไมทันสมัย 

- ขาดการวิเคราะห/สังเคราะหขอมูล 

          วธิีการวิจัย/การดําเนินการวิจัย 

- ไมถูกตอง เปนวิธีการท่ีไมสามารถตอบโจทยวิจัย 

- ไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 

- ขาดรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัย/ไมชัดเจน 

          งบประมาณ 

- ไมสอดคลองกับกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานวิจัย 

- ตั้งงบประมาณมีความซํ้าซอน 

- งบประมาณสูงเกินไป 

- ไมแจกแจงรายละเอียดของงบประมาณ 

 



 

องคประกอบขอเสนอโครงการวิจัย 

- ชื่อโครงการหรือชื่อเรื่อง 

- วัตถุประสงคของการวิจัย 

- ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

- คณะผูวิจัย 

- ขอบเขตของการวิจัย 

- สมมติฐานของการวิจัย 

- ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

- นิยามศัพทเฉพาะ 

- การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

- วิธีดําเนินการวิจัย 

- ระยะเวลาท่ีทําการวิจัย 

- แผนการดําเนินงานวิจัย 

- สถานท่ีทําการวิจัย 

- วัสดุ อุปกรณ 

- งบประมาณ 

- เอกสารอางอิง 

 

การเตรียมความพรอมในการเขียนโครงการวิจัย 

 

 

                                                                        สภาพปญหา   

                                                                        ชื่อเรื่อง 

                                                                        วัตถุประสงค 

                                                                        ประชากร 

                                                                         เครื่องมือ 

                                                                  วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

                                                                      วิธีวิเคราะหขอมูล 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

คุณลิขิต : นายประยุทธ  เทียมสุข 

ขัน้เตรยีมการวิจยั กาํหนดปัญหาการวิจยั 

ทบทวนวรรณกรรมเอกสารงานวจิยั 

กาํหนดวตัถปุระสงคก์ารวจิยั 

กาํหนดตวัแปรในการวิจยั 

กาํหนดรายละเอียดในการดาํเนินการวจิยั 

การเลอืกสม่ตวัอยา่ง 

การสรา้งเครือ่งมือ 

ขัน้ดาํเนินการวิจยั 



 

 

ภาพกิจกรรมบันทึกการเลาเรือ่ง 

กิจกรรมถายทอดความรู : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  กลุม  ชุมชนคนวิจัย 

เรื่องเลาจากคนวิจัย สูแนวปฏิบัติท่ีดี : การถอดรหัสโจทยวิจัย สูการขอทุนภายนอก  

วันท่ี  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ.2563 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายช่ือคณะกรรมการเครือขายการจัดการความรูภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตร 

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

กลุม ชุมชนคนวิจัย 

เรื่องเลาจากคนวิจัย สูแนวปฏิบัติท่ีดี : การถอดรหัสโจทยวิจัย สูการขอทุนภายนอก  

วันท่ี  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ.2563 

 

  คุณเอ้ือ   ผศ.ดร.อํานาจ    เอ่ียมสําอางค คณบดีคณะศิลปศาสตร 

  คุณอํานวย ดร.พงศรัชตธวัช   ววิังสู    รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

  คุณประสาน นางระวิวรรณ ธรณี 

  คุณกิจ  ผศ.ดร.ภคพนธ  ศาลาทอง 

  คุณลิขิต  นายประยุทธ เทียมสุข 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

รายช่ือผูเขารวมกิจกรรมการเลาเรื่อง 

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

กลุม ชุมชนคนวิจัย 

เรื่องเลาจากคนวิจัย สูแนวปฏิบัติท่ีดี : การถอดรหัสโจทยวิจัย สูการขอทุนภายนอก  

วันท่ี  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ.2563 

 
ท่ี ช่ือ สกุล หมายเหตุ 

1 ผศ.ดร.ภคพนธ  ศาลาทอง ทําหนาท่ีคุณกิจ 

2 อาจายระวิวรรณ  ธรณี  

3 ดร.มณฑรัตน  รุงเรืองธรรม  

4 ผศ.ดร.รพีพรรณ  สุฐาปญณกุล  

5 อาจารยพรกนก  ศรีงาม  

6 อาจารยสุริยา  มากมูล  

7 อาจารยประยุทธ  เทียมสขุ  

8 อาจารยอังคณา  แวซอเหาะ  

9 อาจารยชฎาพร  จีนชาวนา  

10 อาจารยสุทธิมา  วันเพ็ง  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


