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เทคนิคการเขียนน าเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน (ศาสตร์และศิลป์) 
ศาสตร์ คือ พิสูจน์ ตรวจสอบได ้ชี้วัดได้ชัดเจน 
ศิลป์ คือ เห็นควร ส าคัญ จ าเป็นเร่งด่วน มีประโยชน์ทุกระดับ 
 
การก าหนดโจทย์ สู่ประเด็นการวิจัย หัวข้อการวิจัย 

- อ่านกรอบการวิจัย TOR มองแหล่งทุน 
- โครงการวิจัยที่ได้รับทุนแล้ว / กรรมการผู้วิจัย 
- งานวิจัย / วิทยานิพนธ์ 
 

ทบทวนโจทย์ สู่ประเด็นการวิจัย 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 5 ปี และ 20 ปี 
 - นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 5 ปี และ 20 ปี 
 - ยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมายของรัฐบาล 
 - ยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมายของการพัฒนาจังหวัด 
 - ยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมาย เศรษฐกิจ ของหน่วยงานในพ้ืนที่ 
 - ประเด็นเชิงพื้นที ่จัดประชุม สัมมนา เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้ประโยชน์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
ก าหนดประเด็นเด่น ทางเศรษฐกิจ/สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม ชุมชน 
 - Unseen ไม่เคยพบ/เห็น 
 - Unknown ไม่เคยรู้ 
 - Unclear  
 - Unexpected ไม่มีใครคาดคิด 
 นักยุทธศาสตร์ 

1. ต้อง แปลก 
2. ต้อง ใหม่ 
3. ต้อง ใหญ่ 

ชื่อหัวข้อเรื่องวิจัย เปรียบเสมือนหน้าตา  
 
ชื่อเรื่องที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนมาแล้ว (ค าน าหน้า) 
การพัฒนาคุณภาพ 
การพัฒนารูปแบบ 
การพัฒนาศักยภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการบริหาร 
แนวทางการจัดการ 
รูปแบบ..... 
ยุทธศาสตร์.... 
การวิจัยเชิงปริมาณ... 
การขับเคลื่อน.. 

การส่งเสริม 
การเสริมสร้าง 
การยกระดับ 
นวัตกรรมการจัดการ 
นวัตกรรมเชิง... 
นวัตกรรมการแปรรูป... 
นวัตกรรมเชิงยุทธ... 
กลยุทธ์... 
นโยบายการพัฒนา... 
 



D1 

D2 

No 

Yes 

(ค าลงท้าย) ของการวิจัยควรมีดังต่อไปนี้   
การบูรณาการ 
4.0/5.0 
ดิจิทัล 
ศตวรรษท่ี 21 
มีส่วนได้เสีย 
พ่ึงตนเอง 
 

เข้มแข็ง 
มั่นคง 
ยั่งยืน 
องค์รวม 
ครบวงจร 
เยียวยา 

ตัวอย่าง กระบวนการการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) มีดังต่อไปนี้ 
   
  - บทความ วารสาร ผลวิจัย 1-3 ปี ไม่เกิน 5 ปี 
   - แนวคิดใหม่, ทฤษฎี, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ผู้รู้จริง 
   - ศึกษาดูงาน Best Practice (เก่งๆ, โดดเด่น, สุดยอด, ยอดเยี่ยม) 
   - เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์กับกลุ่มเป้าหมาย, วิเคราะห์, สังเคราะห์, สรุปผล 
 
 
   - น าผลจาก R1  
   - จัดประชุม Focus ด้านต่างๆ 
   - เชิญผู้รู้จริง, เชี่ยวชาญ 
   - ร่วมกันออกแบบ Model-T1 
 
 
   - ตั้งเกณฑ์ประเมิน Model-T1 
   - ใช้ D1 ประเมินผลที่ได้ ต่ า (No) ย้ายไป D2 
   - ใช้ D2 ประเมินผลที่ได้ สูง (Yes) ไปสู่ R2 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 - Application ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 - จัดท าคู่มือ Platform 
 - ติดตามประเมินผลการใช้ Model T1  
  
ค าว่า Innovation หมายถึง Now, Better, Difference   
 

ทบทวน 
วิเคราะห์ 

ออกแบบ 
Model 

ตวัแบบ รูปแบบ 
รูปแบบ 
 

Model 
T1 

ตรวจสอบ 
ยืนยันผล 

ถอดบทเรียน 

เผยแพร่ข้อมูล 
ใช้ประโยชน์ 

R1 



THAILAND 4.0-5.0 องค์ประกอบ 
1. เทคโนโลยี  ประสิทธิผล (วัตถุประสงค์ ด าเนินการ ผลตอบวัตถุประสงค์ครบ) 
 ประสิทธิภาพ (วัตถุประสงค์ ด าเนินการ ผลตอบวัตถุประสงค์ครบ) 
 สามารถลดคน, เวลา, ค่าใช้จ่าย 
 ICT, AI ปัญหาประเด็นต่างๆ 
2. นวัตกรรม องค์ประกอบ 
 1) NEW ใหม่ 
 2) Better ดีกว่าเก่า / อื่นๆ 
 3) Different แตกต่าง เก่า/อ่ืนๆ 
 4) Market มีผู้ใช้ประโยชน์ 
3. การบริการ  เป็นการบริการที่ให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ แบบไม่เคยมีมาก่อน 
 
การวิจัยชุมชน / สังคม / ต้องรู้และเข้าใจ ABCDEFG 
1. Area พ้ืนที่ ทั้งหมดที่เก่ียวกับโจทย์วิจัย ระดับโลก  
2. Background ภูมิหลัง ที่มา ดั้งเดิม อดีต ของโจทย์ 
3. Community การรวมตัว เป็นชุมชน ธรรมชาติ/จัดตั้ง/อิทธิพล 
4. Discrimination การแบ่งแยก  
5. Evaluation การประเมิน นักวิจัย ต้องเป็นนักประเมิน ตัดสินคุณค่า ก่อน - ..... - หลัง การท าวิจัย 
6. Friends เพ่ือน ความไว้วางใจ ก่อน - ..... - หลัง 
7. Goal เป้าหมายร่วมกับทุกภาคส่วนต้องร่วมก าหนดให้ชัดเจน 
 
งานในโลก มี 2 ประเภท 
1. งานส าคัญ มีผลทางตรงกับองค์กรจะอยู่หรือรอด 
2. งานเร่งด่วน ระยะเวลารวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
 
ล าดับการท างาน 
1. ท างาน ที่ส าคัญ และ เร่งด่วน  
2. ท างาน ที่ส าคัญ แต่ ไม่เร่งด่วน  
3. ท างาน ไม่ส าคัญ แต่ เร่งด่วน 
4. ท างาน ไม่ส าคัญ และ ไม่เร่งด่วน 
 


