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• การวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development : R&D) มีประวัติความเป็นมาและ
วิวัฒนาการอย่างยาวนานในการสร้างนวัตกรรม 
(Innovation) และประดิษฐกรรม (Invention) ทางด้าน
วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม และธุรกิจ ทําให้เกิดผลผลิตสําคัญ
ของโลกมากมาย ที่มีบทบาทต่อความคิดและการเปลี่ยนแปลง 
ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ตลอดจนส่งผลกระทบ ต่อการ
เปลี่ยนแปลงโลกอย่างต่อเนื่องจากอดีต จนถึงปัจจุบัน



•R&D 

• (also written as R+D and R’n’D) 
method

ลักษณะของวิจัย R&D
1. เป็นวิจัยเชิงประยุกต์ที่มุ่งนําผลวิจัยไปพัฒนา
2. มีขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน
3. มีกระบวนการที่ต่อเนื่อง
4. มีแบบแผนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แต่ส่วนใหญ่เป็น
วิจัยเชิงปริมาณที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลอง
5. มีการตรวจสอบประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของสิ่งที่พัฒนาขึ้นมา 
และมีการเผยแพร่



• งานวิจัยและพัฒนา หมายถึง การวิจัยที่มีลักษณะการผสมผสานองค์ความรู้ในกระบวนวิจัย มีการ
ปฏิบัติ ทดสอบ นําร่อง โดยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยกับองค์กรหรือชุมชนเพื่อ 
สร้างความรู้ใหม่ในรูปแบบของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และมีการนําผลของการวิจัยไปถ่ายทอดสู่
องค์กร หรือชุมชนให้มีการพัฒนาต่อเน่ืองอย่างเป็นรูปธรรม



R&D 

• Advantage

• Disadvantage

• Limitation of Research and 
Development



Research begin with a question 



การเลือกหัวข้อการวิจัย

1. ความสนใจของนักวิจัย

2. ความส าคัญของเรื่องที่จะท าวิจัย 

3. ความเป็นไปได้ที่จะท าวิจัย 

4. ความซ  าซ้อนของงานวิจัย 

R&D struggling with permanent rationalization



ประเด็นงานวิจัย



ส่วนส าคัญของข้อเสนอ

• ชื่อเรื่อง
• วัตถุประสงค์
• เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี วัด ทั งเชิงปริมาณและ

คุณภาพ
• แผนการด าเนินงาน
• กระบวนการวิจัย ( ชัดเจนมีความเป็นไปไดสู้ง )
• การน าไปใช้ประโยชน์ ( แผนการถ่ายทอดชัดเจน )
• งบประมาณ
• คณะนักวิจัยและประสบการณ์



ประเภทของข้อเสนองานวิจัย (โครงร่างการวิจัย)

1. Pre-Proposal, concept proposal, 
concept paper แบบเสนอโครงการ

2. Full proposal, Detail proposal, 
Project proposal: ข้อเสนอโครงการวิจัย
เต็มรูปแบบ



หลักการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

• ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
• 1. โครงการวิจัยนี้อยู่ภายใต้แผนงาน 
• 2. ชื่อโครงการวิจัย
• 3. ชื่อโครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการวิจัย (หากมี)
• 4. ลักษณะโครงการวิจัย
• 5. โครงการยืนเสนอขอรับทุนจากหน่วยงานอื่น
• 6. คําสําคัญ (Keywords)



โครงการวิจัยนี อยู่ภายใต้แผนงาน

• แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
• แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
• แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
• แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
• แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
• แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
• แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
• แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ
• แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
• แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ
• แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
• แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
• แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
• แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ



ข้อสังเกตจัดท าโครงการการวิจัย

• โครงการไม่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร/์แผนปฏิบัติการ

• ขาดการบูรณาการ

• มีความซ้ําซ้อนของโครงการ

• ขาดการนําไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน



ชื่อโครงการวิจัย

• ระบุชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ควรสั้น กระชับ สื่อความหมาย
ชัดเจนที่เชื่อมโยงกับแผนงานวิจัย

• ชื่อ สังกัด และที่อยู่ที่สามารถติดต่อไดส้ะดวก
ของหัวหน้าโครงการและผู้เกี่ยวข้องทั งหมด
(Names, Institutions and Addresses of 
Principal Investigator and all Co-
Investigators) 



ช่ือเร่ือง

ตรงประเด็นปัญหาการวิจัย

ครอบคลุมประเด็น

ชัดเจน  กะทัดรัด บอกทิศทางการวิจัย

สอดคล้องกับประเด็นส าคัญที่ต้องการศึกษา

ชื่อเรื่องเป็นสื่อบอกการศึกษาวิจัย

ต้องไม่ซ  าซ้อนกับผู้อื่น แม้ประเด็นจะคล้ายหรือแตกต่าง

ภาษาชัดเจน เข้าใจง่าย เป็นค าศัพท์ที่ยอมรับในวงการวิชาการ



ค าส าคัญ (Keywords)
หัวใจของการค้นหา



ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการวิจัย

• 1. บทสรุปข้อเสนอโครงการ (ไม่เกิน 3000 คํา) 

• 2. หลักการและเหตุผล/ปัญหา/โจทย์การวิจัย (แสดงถึงบริบทของพื้นที่และระบุที่ไปที่มาของปัญหาและความ
ต้องการของพื้นที่ (Situation Review) และ อธิบายความจําเป็นและความสําคัญที่โครงการวิจัยจะเข้าไปแก้ไข
ปัญหาสําคัญ/พัฒนาศักยภาพที่สําคัญ และ ระบุคําถามงานวิจัยของโครงการวิจัย) (ไม่เกิน 3000 คํา)

• 3. วัตถุประสงค์ (ระบุเป็นข้อ)

• 4. กรอบการวิจัย/พัฒนา (กรอบการวิจัยที่เป็นแผนผังภาพแสดงถึงเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ และมี
การแสดงความเชื่อมโยง โครงการย่อยเพื่อตอบเป้าใหญ่ร่วมกัน (หากมีโครงการย่อย)) 

• 5. แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย (ไม่เกิน 3000 คํา) 

• 6. ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการดําเนินการวิจัย



หลกัการและเหตุผลของโครงการ (Background and Rationale)

• ขนาดของปัญหา ความสําคัญของปัญหา และความเร่งด่วนของปัญหาที่นํามาสู่การวิจัย (Magnitude, 
Significance and Priority of the Problems Leading to the Research Proposal)

• การทบทวนความรู้ที่มีอยู่แล้วเฉพาะสาระที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับโครงการ (Literature Review) ผู้เสนอ
โครงการต้องระบุให้ชัดเจนว่าความรู้ส่วนใดที่มีอยู่แล้ว ความรู้ส่วนใดที่ยังขาดอยู่และต้องการแสวงหาจากโครงการนี้ 
หากโครงการที่เสนอเป็นการศึกษาที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับงานที่เคยมีผู้ศึกษาไว้แล้ว ต้องระบุให้ชัดเจนถึงเหตุผล
และความจําเป็นที่ต้องศึกษาในเรื่องนั้นอีก การระบุความรู้ที่มีอยู่แล้วให้ระบุโดยใช้เอกสารอ้างอิง (References) ที่
เหมาะสมกํากับแต่ละเรื่องทุกครั้งที่อ้างอิงถึง



ข้อระมัดระวัง

• ปัญหา ไม่สามารถชี ให้เห็นความส าคัญของปัญหา

• เนื อหาขาดความสัมพันธ์ต่อเนื่อง

• ปัญหายาวเกินไป/สั นเกินไป

• ไม่สอดคล้องกับประเด็นส าคัญที่ตอ้งการศึกษา

• ขาดข้อมูลสนับสนุน





วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

• วัตถุประสงค์การวิจัย หมายถึง แนวทางหรือทิศทางในการค้นหาคําตอบของปัญหา
• ในการวิจัยเชิงปริมาณ การเขียนวัตถุประสงค์จะระบุถึงตัวแปรที่ต้องการศึกษา และ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจ คือ ระบุประชากรที่สนใจ ตัวแปรอิสระ และ
ตัวแปรตาม
• 1. วัตถุประสงค์ทั่วไป (General Objective) กล่าวถึงสิ่งที่ คาดหวัง (implication) หรือสิ่งที่

คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการวิจัยนี้ เป็นการแสดงรายละเอียด เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย ในระดับกว้าง 
จึงควรครอบคลุมงานวิจัยที่จะทําทั้งหมด ควรมีวตัถุประสงคน้ี์เพียงประการเดียว

• 2. วัตถุประสงค์เฉพาะ (Specific Objective) สิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง ในงานวิจัยนี้ โดยอธิบาย
รายละเอียดวตัถปุระสงคเ์ฉพาะนีอ้าจไม่มีหรอืมีหลายประการได้



กรอบการวิจัย/พัฒนา

• Theoretical Framework

• Conceptual Framework

Varpio, L., Paradis, E., Uijtdehaage, S., & Young, M. (2020). The Distinctions Between Theory, Theoretical Framework, and Conceptual Framework. Academic medicine : journal of the 
Association of American Medical Colleges, 95(7), 989–994. https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000003075



ขอบเขตการวิจัย

• ก าหนดขอบเขตการวิจัยเฉพาะที่ศึกษา

• ระบุตัวแปร

• ก าหนดระยะเวลา

• ขอบเขตพื นที่ สถานที่รวบรวมข้อมูล

• คุณลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา

• ข้อจ ากัดของการวิจัย











Research and development for education
Kamonmarn Virutsetazin, Kittikran Pandang

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/99527


ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการดําเนินการวิจัย R&D ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา

•DOI: 10.1109/BIBE.2008.4696649

http://dx.doi.org/10.1109/BIBE.2008.4696649


ข้อสังเกตในระเบียบวิธีวิจัย

• เลือกวิธีวิจัยที่เหมาะสม

• อธิบายขั นตอนการวิจัยได้ชัดเจน

• มีขั นตอนการวิจัยครบส าหรับแต่ละวัตถุประสงค์

• ประชากรครอบคลุมทุกกลุ่มที่จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

• การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม

• คุณภาพของเครื่องมือ  ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้

• การวิเคราะห์ข้อมูล (เลือกสถิติเหมาะสม)



แผนการด าเนินงาน

• ควรเสนอภารกิจทั งหมดที่ต้องปฏิบัติตลอด
โครงการ

• ระบุระยะเวลาท่ีจะปฏิบัติในแต่ละภารกิจ
เหล่านั น ทั งนี ต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ และ
ความเหมาะสมของจังหวะเวลา โดยก าหนดเป็น
ผังด าเนินการที่ชัดเจนภายใต้ระยะเวลาท่ีก าหนด

• ก าหนดระยะเวลาในแต่ละขั นตอนเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง



หลักการประยุกต์สู่การน าไปใช้ประโยชน์

• การใช้ประโยชน์งานวิจัย เป็นการดําเนินกิจกรรมตามแผนนงานการติดตามและประเมินผลการนําโครงการวิจัย
ที่สนับสนุนและบริหารจัดการไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม มีหลักฐานการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น 
รูปถ่าย หนังสือเชิญ หนังสือแสดงความต้องการหรือเอกสารที่แสดงได้ว่ามีการนําผลงานวิจัยไปใช้จริง

• การนําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ/โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง 
สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการ
นําไปใช้ จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง



การนําผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์
ต้องมีหลักเกณฑ์
อะไรบ้าง

• ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอย่าง
ถูกต้อง

• สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย

• มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์
ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์

• ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



หลักการประยุกต์สู่การน าไปใช้ประโยชน์

• 1.การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ หมายถึง พิจารณาจากการอ้างอิงผลงานวิจัยที่มี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ได้รับหนังสือเรียนเชิญเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้
ในกรอบของผลงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ โดยการอ้างอิงผลงานวิจัย หมายถึง 
ผลงานที่มีคุณค่าหรือเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ ย่อมต้องมีบุคคลหรือ
นักวิชาการอื่นนําผลงานไปอ้างอิง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในเชิงปริมาณด้วย
จํานวนและความถี่ในการอ้างอิง ดังนั้น การอ้างอิงจึงมี 4 ประเภท คือ

•
1) การอ้างอิงในวารสารใน/หรือต่างประเทศ (ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยบริการ
ตรวจสอบการอ้างอิงได)้
2) การนําไปอ้างอิงในการจัดทําหนังสือ หรือรายงานของหน่วยงานระดับกรม
3) การนําไปอ้างอิงของหน่วยงานในระดับรัฐวิสาหกิจ
4) การอ้างอิงโดยบริษัทมหาชน



หลักการประยุกต์สู่การ
นําไปใช้ประโยชน์

• 2. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ  
หมายถึง พิจารณาจากการมีหลักฐานการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยใน
ชุมชน/ท้องถิ่น ได้รับหนังสือเรียนเชิญให้
ความรู้จากชุมชน/องค์กร/ หน่วยงานใน
พื้นที่ต่าง ๆ



หลักการประยุกต์สู่การ
นําไปใช้ประโยชน์

• 3. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการ
นําไป ประกอบเป็นข้อมูล การประกาศใช้
กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์
ต่างๆ

• พิจารณาจากการมีหลักฐานการนําข้อมูลไป
ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร/กําหนด
นโยบาย



หลักการประยุกต์สู่การน าไปใช้ประโยชน์

• 4. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ พิจารณาจากการมีหลักฐานการ
เจรจาทางธุรกิจ ไม่นับการยื่น/จดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา

• การนําไปใช้ประโยชน์เชิงพณิชย์ คือ งานวิจัยที่นําไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น

• Licensing คือ การที่เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา
อนุญาตให้ผู้ผลิตได้มีสิทธิ์ในการผลิตตามที่ระบุอยู่ในสัญญาที่ตกลง
กันไว้.





ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี

• มีโจทย์ที่ชัดเจน และเป็นเอกภาพ

• ความถูกต้องตามหลักวิชาการ

• มีค าตอบน่าเชื่อถือและท าได้จริง

• มีกระบวนการวิจัยที่ถูกต้อง

• มีแผนการด าเนินท่ีชัดเจนและมีความเป็นไปได้สูง

• เสนอเป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี วัดที่สอดคล้องกับเรื่อง

• คณะนักวิจัยมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง

• มีความสมบูรณ์ครบทุกประเด็นและความสัมพันธ์เชื่อมโยง



ลักษณะของโครงการวิจัยที่ดี 
ด้วยหลัก 7Cs
• Correctness

• Cogency

• Clarity

• Completeness

• Concise

• Consistency 

• Correspondence 



ข้อระมัดระวังการเขียนข้อเสนอ

• ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ และกิจกรรมไม่สอดคล้องกัน

• มีการค้นคว้าหรือตรวจเอกสารที่ผู้อื่นท ามาแล้วน้อย

• หัวหน้าโครงการไม่มีประสบการณ์พอ แต่เขียนโครงการใหญ่เกินไป   มี
จ านวนนักวิจัยไม่เหมาะสม

• ตั งงบประมาณมากเกินความจ าเป็น

• เขียนโครงการตามความสนใจของนักวิจัยโดยไม่ค านึงผู้ใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน

• แผนการด าเนินการและกิจกรรมการวิจัยไม่ชัดเจน



ประเมินความคุ้มค่าผลการวิจัย

• การประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย คือ การประเมินผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับ การวิจัยของภาครัฐ เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมี ผลประโยชน์ที่คุ้มค่า
กับทรัพยากรที่ใช้ ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้งผลสําเร็จที่พึง
ประสงค์ และ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนและสังคม

• งบประมาณ

• บุคลากร

• เวลา 



ประเมินความคุ้มค่าผลการวิจัย

• Development Evaluation

• Design Evaluation

• Process Evaluation

• Impact Evaluation

(Deborah, 2005)

• ผลงานวิจยัพืน้ฐาน
• ผลงานวิจยัเพิ่มเติม

• ผลงานวิจยัแนวใหม่



กลุ่มผลลัพธ์จากการใช้งานวิจัย 
• ระบบสุขภาพ 6 BUILDING BLOCKS ซึ่งประกอบด้วย ระบบบริการ (Service Delivery) ระบบยา (Drug System) บุคลกร

สาธารณสุข (Health Workforce) ข้อมูลข่าวสาร (Information) ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ วัคซีน และเทคโนโลยี (medical 
product , Vaccine and Technology) การเงิน (Financing) และ การนําและการอภิบาลระบบ (leading / Governance)



ขอบคุณทุกท่านในการรับฟัง


