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บทเรียนจากการฝึกอบรมในระยะที่ 2 ที่เน้นการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับ
งบประมาณการวิจัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 43 คน โดยมีประเด็นการวิพากษ์ในภาพรวมจาก 
คณะวิทยากรตามหัวข้อ ดังต่อไปน้ี 
 

1. การตั้งโจทย์ปญัหาหรือโจทย์วิจัย 
1) การต้ังโจทย์วิจัยจะต้องคํานึงถึงความสําคัญของปัญหาหรือความจําเป็นที่ต้องดําเนินการ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ันอย่างแท้จริง และมีความคุ้มค่ากับการลงทุน เพ่ือการวิจัยที่จะได้มาซึ่งองค์ความรู้ หรือ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น โดยการต้ังโจทย์วิจัยจะต้องมีความสอดคล้อง 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  
2) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) 
3) นโยบายรัฐบาล 
4) ยุทธศาสตร์การวิจัยและภารกิจหลักของหน่วยงาน 

2) งานวิจัยใหม่ หรือทางเลือกใหม่ยังมีน้อย 
3) ส่วนใหญ่เป็นโจทย์ปัญหาซ้ําเรื่องเดิมที่มีผู้วิจัยเคยทําไว้แล้ว 
4) บางโครงการไม่คุ้มค่า ประเด็นการวิจัยไม่น่าสนใจตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
5) งานที่มีลักษณะการสํารวจ งานทดสอบสาธิต ไม่ใช่งานวิจัย 
6) ประเด็นโจทย์หรือปัญหาการวิจัยที่ไม่ชัดเจน แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริง 
7) การอ่านงานวิจัยที่มาตรฐานงานวิจัยดีเด่น จะช่วยให้นักวิจัยเรียนรู้การเขียนโครงการวิจัยที่ดี 

 

2. ชื่อโครงการวิจัย 
1) การต้ังช่ือโครงการวิจัยให้น่าสนใจ สามารถดึงดูดใจผู้อ่าน ผู้ประเมินได้มาก 
2) จะต้องเขียนช่ือโครงการวิจัยให้สั้นกะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นทิศทางการวิจัย 
3) มีความสอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่ทําการศึกษาวิจัย 
4) ไม่ใช้คําฟุ่มเฟือย หรือคําที่ไม่มีความจําเป็น 
5) เรียงลําดับความสําคัญให้ถูกต้อง 
6) จะต้องมีความถูกต้องและสอดคล้องกันระหว่างภาษาไทย-อังกฤษ 

 

3. ความสําคัญและที่มาของปัญหาที่ทําการวิจัย 
1) จะต้องให้ความสําคัญการเขียนปัญหาการวิจัยให้มาก เพราะจําเป็นที่จะต้องบอกอธิบาย 

ให้รู้และเข้าใจว่ามีปัญหาอะไร สําคัญอย่างไรหรือทําไมต้องแก้ปัญหา 
2) การเขียนให้มีความสอดคล้องกับช่ือโครงการวิจัย 
3) การแสดงให้เห็นถึงความสําคัญที่จําเป็นต้องทําวิจัยเรื่องน้ี 
4) สภาพของปัญหาและความสําคัญของปัญหาเป็นอย่างไร สอดคล้องกับโจทย์วิจัยหรือไม่ 
5) ผลกระทบหากไม่แก้ไขปัญหาจะเป็นอย่างไร 
6) แนวทางแก้ปัญหา (ต่างกับที่ผ่านมาอย่างไรหรือเป็นแนวทางการแก้ปัญหาใหม่) 
7) ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัญหาที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 
8) ผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไข แล้วจะเป็นอย่างไร 
9) สาระของเนื้อหาจะต้องมีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน มีความเข้มข้นและสมบรูณ ์
10) มีการอ้างอิงข้อมูลทางสถิติ แต่ไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
11) เน้ือหาบางโครงการมากเกินไป ยังมีการใส่ประเด็นที่ไม่เก่ียวข้องทําให้เย่ินเย้อ จับสาระไม่ได้ 
12) เขียนเน้ือหาให้ชัดเจน ครอบคลุมประมาณ 1 - 1.5 หน้า A4 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1) การกําหนดวัตถุประสงค์จะต้องมีความสอดคล้องกับช่ือโครงการวิจัย 
2) กําหนดวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมทุกปัญหาและมีความชัดเจนว่าศึกษาปัญหาอะไร 
3) การเช่ือมโยงกับความสําคัญของปัญหาการวิจัย 
4) ไม่นําประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์ 
5) โครงการวิจยักรมฯ หลายโครงการมีวัตถุประสงค์ซ้ําๆ กันคล้ายลอกกันมาหรือเปล่า 

 

5. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
1) ยังไม่เข้าใจขอบเขตโครงการวิจัย โดยเอาขั้นตอนการวิจัยมาเขียนเป็นขอบเขตการวิจัย 
2) จะต้องกําหนดขอบเขตการวิจัยให้ชัดเจนว่า จะทําการวิจัย ทําการทดลองในพ้ืนที่ใด 

หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัดอะไร เพราะจะมีผลต่อการดําเนินการวิจัย เช่น วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นหรือ
งบประมาณที่จะเกิดขึ้น 
 

6. ทฤษฎี สมมติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของโครงการ 
มีความสําคัญต่อการวิจัยเพ่ือแสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่

ทําการวิจัย แล้วนํามาสังเคราะห์เป็นสมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย โดยนักวิจัยกรมฯ  
ยังขาดความเข้าใจในการเขียน และโครงการส่วนใหญ่ของกรมฯ จะไม่เขียนหัวข้อน้ี ซึ่งอาจเกิดจากการขาด 
การทบทวนวรรณกรรมที่ดี 
 

7. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
1) มคีวามสําคญัเพราะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีที่

เก่ียวข้องกับเรื่องที่จะทําวิจัย 
2) แสดงให้ทราบถึงองค์ความรู้ ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวคิดที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยของเรา 
3) เป็นการรวบรวมความรู้ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่นํามาสังเคราะห์ 

วิเคราะห์ เปรียบเทียบกัน เพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดในเรื่องน้ันย่ิงขึ้น 
4) การเขียนในหัวข้อต่างๆ โดยเฉพาะหัวข้อ ความสําคัญๆ และการทบทวนวรรณกรรม 

จะต้องมีเอกสารที่เหมาะสมอ้างอิง/สนับสนุน ไม่ควรกล่าวลอยๆ 
5) การเขียนควรมีลําดับขั้นตอนให้สอดคล้อง กลมกลืน น่าติดตามอ่านและเก่ียวข้องกับ

งานวิจัยของเราที่จะทําการศึกษา 
6) การตรวจเอกสารบางโครงการไม่เก่ียวข้องกับประเด็นการวิจัยที่ศึกษา 
7) การนําเอาความรู้ หรือข้อมูลที่ตรวจหาได้จากเอกสารแหล่งต่างๆ มาแสดงยังขาดการนํา

ข้อมูลมาสังเคราะห์ ประมวลสรุปเป็นความรู้ ว่าผลที่ได้แตกต่างกัน หรือเหมือนกันด้วยสาเหตุใด หรือเง่ือนไขอะไร 
7) นักวิจัยกรมฯ ส่วนใหญ่มีการทบทวนวรรณกรรมน้อย ไม่ขยันทบทวนวรรณกรรม 

 

8. เอกสารอ้างอิง 
 1) ส่วนใหญ่ยังมีการอ้างอิงเอกสารงานวิจัยภายในกรมฯ อาจแสดงให้เห็นว่านักวิจัยมีการ

ค้นคว้างานวิจัยที่จะทําการศึกษาน้อย 
 2) เอกสารอ้างอิงที่ใช้อ้าง จะต้องสอดคล้องกับที่ปรากฏในบัญชีเอกสารอ้างอิง 
 3) ควรเลือกใช้ระบบการอ้างอิงอย่างใดอย่างหน่ึงที่เป็นสากล 
 4) การทํารายการเอกสารอ้างอิงต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
5) การตรวจเอกสารที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือที่มผีู้ทํามาแล้วยังมีน้อย 
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) จะต้องเข้าใจว่า ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหมายถึง ถ้างานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์

แล้วจะนําไปใช้ประโยชน์อะไร เป็นประโยชน์ในองค์ความรู้ใหม่หรือเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างไร 
2) ยังมีการเอาคําตอบของวัตถุประสงค์ มาเขียนเป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
3) ยังมีนักวิจัยกรมฯ ไม่เข้าใจเป้าหมายการวิจัยที่แท้จริงคืออะไร 

 

10. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
1) บางโครงการยังไม่ระบุว่าจะดําเนินการอย่างไร หรือไม่มีกิจกรรมที่จะดําเนินการต่อ 
2) ยังไม่ระบุว่าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อะไร หรือกลุ่มเป้าหมายคือใคร 
3) ยังไม่มีการกําหนดแผนการถ่ายทอดผลงานวิจัยที่ชัดเจนว่า จะต้องถ่ายทอดให้ใคร 

ถ่ายทอดด้วยวิธีการใดหรือจะดําเนินการถ่ายทอดในช่วงเวลาใดบ้าง 
 

11. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บข้อมูล 
 1) ผู้วิจัยจะต้องรู้พ้ืนที่หรืออาจจะต้องพูดคุยกับเกษตรในพ้ืนที่ก่อนดําเนินการวิจัย 
 2) จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 
 3) อธิบายขั้นตอน การวางแผนการทดลองให้ชัดเจน 
4) ถ้าใช้เทคนิค หรือวิธีที่เป็นที่รู้จักกันดีก็ไม่จําเป็นต้องให้รายละเอียด 
 5) ให้รายละเอียดเพียงเพ่ือให้ผู้อ่ืนสามารถนําไปทดสอบซ้ําได้ 
6) ตํารับทดลองจะต้องมีความเหมาะสม 
7) การกําหนดตํารับการทดลองไม่มี control ทําให้เปรียบเทียบกับตํารับอ่ืนๆ ไม่ได้ 
8) การวางแผนการทดลองไม่สอดคล้องกับโจทย์ปัญหา และวัตถุประสงค์ ต้องสามารถ

อธิบายได้ว่าแต่ละตํารับจะได้ผลอะไร ตอบโจทย์อะไรได้บ้าง 
 9) จะต้องให้ความสําคัญกับการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานความถูกต้อง 
 10) การเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ ต้องละเอียด พิถีพิถัน มีเป้าหมายที่ชัดเจนและเหมาะสมว่า

จะเก็บตัวอย่างแบบไหน อย่างไร วิเคราะห์อะไรบ้าง ผลการวิเคราะห์ที่ได้บ่งบอกถึงผลของปัจจัยใด ข้อมูลที่
วิเคราะห์ได้สามารถตอบวัตถุประสงค์ได้ครบถ้วน และอธิบายผลการทดลองได้อย่างชัดเจน 

 11) มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลตอบแทนทางเศรษฐกิจยังมีน้อย 
12) ระเบียบวิธีวิจัย วิธีดําเนินการวิจัยจะต้องครอบคลุมหรือตอบโจทย์การวิจัยได้ครบถ้วน  
13) วิธีการดําเนินการวิจัย หากคัดลอกกันมาอาจจะใช้ไม่ได้หรือไม่ถูกต้องกับงานวิจัยใหม่ 

 

12. ระยะเวลาทําวิจัย/แผนการดาํเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
 1) จะต้องระบุระยะเวลาการทําวิจัยให้ชัดเจนว่าจะดําเนินการในช่วงเวลาใด ปีงบประมาณใด 

และสิ้นสุดเวลาใด 
2) จะต้องเขียนกิจกรรมเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานให้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน ตลอด

ระยะเวลาของโครงการวิจัย พร้อมทั้งจะต้องกําหนดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาและงบประมาณ
ที่จะดําเนินการ 
 

13. ปัจจัยทีเ่อ้ือต่อการวิจัย 
บางโครงการวิจัย อาจจะต้องระบุปัจจัยต่างๆ ที่ต้องการเพ่ิมเติม เพ่ือให้การวิจัยน้ันมีความ

พร้อมหรือครบถ้วนในการวิจัย เช่น วัสดุการเกษตรที่เป็นปัจจัยการผลิต อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างดิน เป็นต้น 
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14. งบประมาณของโครงการวิจัย 
 1) จะต้องแจงรายละเอียดประกอบในแต่ละหมวดงบประมาณให้ชัดเจน 
 2) งบประมาณที่ต้ังต้องสอดคล้องกับภาระงานทดลอง 
3) งบครุภัณฑ์ ไม่ควรเสนอขอ เน่ืองจากแสดงถึงความไม่พร้อมของโครงการวิจัย 
 4) งบจ้างเหมาทําแปลง ใส่ปุ๋ย ฯลฯ ใหใ้ส่หมวดงบดําเนินงาน ในส่วนของค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน 
5) ไม่ควรเช่าพ้ืนที่เกษตรกรในการทํางานวิจัย ควรประสานความร่วมมือกับเกษตรกรในพ้ืนที่ 

เพ่ือผลงานวิจัยที่ได้จะสามารถนําไปขยายผลได้ และเกษตรกรเห็นถึงประโยชน์ของการวิจัย 
6) ค่าเช่าที่พัก ค่าเบ้ียเลี้ยง จะต้องพิจารณาตามความจําเป็นและความเป็นจริง 
7) สถานที่อยู่ของผู้วิจัยกับสถานที่ดําเนินการวิจัย ควรคํานึงถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่า

จากการใช้งบประมาณการวิจัย 
8) บางโครงการคิดงบประมาณเกินความจําเป็นมาก หรือบางโครงการคิดงบประมาณน้อย

เกินไป อาจไม่สามารถดําเนินการได้ตลอดโครงการ 
 

15. คาํชีแ้จงอ่ืนๆ 
1) ในหัวข้อน้ี มีไว้สําหรับใส่เน้ือหาในส่วนที่ไม่ทราบว่าจะใส่ไว้ในหัวข้อใดของโครงการวิจัย 

เช่น การอธิบายถึงอุปสรรค การให้เครดิตบุคคลต่างๆ เป็นต้น 
2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มักนําเน้ือหาที่ต้องใส่ไว้ในหลักการและเหตุผลมาใส่ในส่วนน้ี 

นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัยภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย 
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นวิทยากรการวิพากษ์ในคร้ังน้ี ได้สรุปจุดอ่อนการเขียน
ข้อเสนอการวิจัยในปีงบประมาณที่ผ่านมา ที่ทําให้ข้อเสนอการวิจัยไม่ผ่านการสนับสนุนรับงบประมาณจาก วช. 
โดยสรุป ดังน้ี 

1. ประเด็นงานวิจัยซ้ําๆ มีการวิจัยมากพอสมควร (ไม่แตกต่างกันกับงานวิจัยที่ทํามาแล้ว
หรือไม่นําผลงานวิจัยมาต่อยอดงานวิจัยใหม่) ไม่เกิดองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีงานวิจัยประเภทน้ีอยู่
มาก ต้องสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า มีคุณภาพสูงกว่าวิทยานิพนธ์ทั่วไป 

2. ประเด็นโจทย์หรือปัญหาการวิจัยไม่ชัดเจนแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริง 
3. ระเบียบวิธีวิจัย วิธีดําเนินการวิจัยไม่เหมาะสม ไม่ครอบคลุมหรือตอบโจทย์การวิจัยได้

อย่างครบถ้วน มีแผนการทดลองและตํารับการทดลองไม่เหมาะสม ไม่มีเหตุผล มีการคัดลอกกันมา 
4. กรอบแนวคิดการวิจัยไม่ชัดเจน ขาดการทบทวนเอกสาร วรรณกรรมหรือทบทวนไม่ครบถ้วน 
5. บกพร่องหลายๆ ประเด็นรวมกัน เช่น 

- ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัยเขียนไม่ถูกต้อง 
- วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน 
- คณะผู้วิจัย เป็นทีมวิจัยใหม่ ไม่มีที่ปรึกษาในการวิจัย 
- ทฤษฎี / กรอบแนวคิดการวิจัยยังไม่ครอบคลุม ชัดเจน 
- แผนการดําเนินงานไม่ชัดเจน 
- งบประมาณไม่เหมาะสม คิดงบประมาณสูงเกินความจําเป็น 
- การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ผลการวิจัย ยังไม่ระบุว่าจะดําเนินการอย่างไร ใช้ประโยชน์อะไร 
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จากการฝึกอบรมในระยะที่ 2 ที่กําหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนําเสนอโครงการวิจัย โดยใช้
เวลาไม่เกิน 10 นาที และให้คณะวิทยากรได้วิพากษ์ประมาณ 20 นาที รวมเป็น 30 นาที ซึ่งพบว่าผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมส่วนใหญ่ใช้เวลาในการนําเสนอเกินเวลาท่ีกําหนด ดังน้ันจึงจะขอเสนอแนะให้มีการฝึกอบรม
หลักสูตร “การนําเสนอผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ” เพ่ิมเติมให้แก่ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานด้านการวิจัย 
และจะขอได้นําข้อพึงปฏิบัติการนําเสนอผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพของ รศ.ดร. ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท์  
จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ที่ได้เผยแพร่ไว้ โดยสรุปดังน้ี 

(www.ksp.or.th/ksp2009/upload/ksp_research/files/1844-1911.pdf ) 
 

ข้อพึงปฏบิตักิารนาํเสนอที่มีประสทิธภิาพ 
1. การเตรียมนําเสนอ ควรมีการวางแผน กําหนดโครงสร้างสาระที่จะนําเสนอ มีลําดับและ

ความสอดคล้องตลอดเรื่องที่นําเสนอ 
2. เวลา ควรวางแผนเวลาที่ใช้ในการนําเสนอ แต่ละหัวข้อประมาณ 1 - 2 นาท ี
3. การเตรียมตัว มีการเตรียมการนําเสนอ ฝึกฝนการพูดให้กระชับ ชัดเจน ซ้อมพูดและจับ

เวลาในทุกหัวข้อ ปรับสาระและการพูดใหต้รงประเด็น กระชับ 
4. สื่อการนําเสนอ วางแผนการใช้สื่อให้พอเหมาะกับสาระ ทั้งจํานวนและเวลาในการนําเสนอ 
5. เนื้อหา ควรปรับเน้ือหาให้ตรงประเด็น กระชับ อ่านง่ายและควรคํานึงถึงคนฟังด้วย 
6. การพดู ควรออกเสียงชัดเจน จังหวะเหมาะสม ไม่รีบร้อนและลนลานจนเกินไป 
7. จุดหมาย ควรช้ีแจงถึงจุดหมายของการนําเสนอ อธิบายถึงเหตุผลของการวิจัยอย่างชัดเจน 
8. ผูฟ้งั การนําเสนอควรเน้นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ฟัง มีวิธีที่ให้ผู้ฟังเข้าใจในเรื่องทีซ่ับซ้อน 
 

ข้อไม่พงึปฏบิตัทิีก่ารนาํเสนอที่ไม่มีประสทิธิภาพ 
1. การอ่าน อย่าอ่านเอกสารแทนการพูด ควรเตรียมการพูดก่อนการนําเสนอ 
2. อุปกรณ ์ควรมีการฝึกนําเสนอในอุปกรณ์ที่ตนเองถนัด หรือฝึกฝนจนเกิดความคล่องแคล่ว 
3. ข้อมูล อย่านําเสนอตารางที่มีข้อมูลมากมายท่ียังไม่ได้วิเคราะห์ หรือมรีายละเอียดเกิน

ความจําเป็นของการอธิบายสาระ 
4. ความซับซ้อน อย่านําเสนอเน้ือหาที่มีความซับซ้อน ควรแสดงเฉพาะส่วนที่เข้าใจได้ง่าย

และได้สรุปตีความที่ตรงประเด็น 
5. สื่อ อย่าใช้สื่อหลายอย่างที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง รวมถึงลูกเล่นต่างๆ ใช้เท่าที่จําเป็น 
6. การพดู ไมค่วรใช้วาจายกตน ชมตนเอง หรือดูถูกผู้ฟัง 
7. เวลา อย่าใช้เวลาเกินกําหนด เพราะเป็นการแสดงถึงการไม่เตรียมพร้อมในการนําเสนอ 

และไม่ให้เกียรติผู้ฟัง 


