บทสรุปการจัดทําขอเสนอการวิจัย
ในเชิงบูรณาการสําหรับผูบริหาร

*

โดย

นายนที เนียมศรีจันทร
ผูอํานวยการกองวิเคราะหโครงการและประเมินผล
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
21 เมษายน 2547
คํานํา
ในปจจุบันประชาชนชาวไทยโดยทั่วไป
คงไมมีใครที่ไมเคยไมไดยินคําวา
“บูรณาการ” จากรัฐบาลในยุคของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยเฉพาะผูที่
ทํางานในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน มีความจําเปนที่ตองเขาใจและนําคําวา
บูรณาการ มาใชประกอบในการจัดทําและเสนอของบประมาณรายจายประจําป ตัง้ แตปง บประมาณ
พ.ศ. 2547 เปนตนไป ซึ่งเปนระบบงบประมาณใหม และสอดรับกับภารกิจตามโครงสราง
สวนราชการใหม แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2547 ซึ่งเปนยุทธศาสตรหลักของการพัฒนาประเทศของรัฐบาล หรือยุทธศาสตร
ชาติที่ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร คือ (1) ยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
(2) ยุทธศาสตรการเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
การแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต (4) ยุทธศาสตรความมั่นคงของชาติ การ
ตางประเทศและการอํานวยความยุติธรรม และ (5) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการประเทศ โดย
การใชงบประมาณเปนเครื่องมือ (Tool) ในการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดผลสําเร็จตามนโยบาย
และใหเห็นผลที่ประชาชนไดรับจากรัฐบาล เปนการมุงเนนใหเกิดการใชจายงบประมาณ โดย
คํานึงถึงความประหยัด ความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีความคุม คาตอระบบ
*

เปนสวนหนึง่ ของเอกสารที่ใชประกอบการบรรยาย ของนายนที เนียมศรีจันทร ผูอํานวยการกองวิเคราะหโครงการ

และประเมินผล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ใหกับคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18
มีนาคม 2547 และสถาบันวิจยั และพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2547 ตามลําดับ : ฉบับปรับปรุง
ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547
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เศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายการจัดทํางบประมาณในเชิงบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลตองการให
ทําการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่ไดผลสัมฤทธิ์ และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
การแกไขปญหา และพัฒนาประเทศ โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen Center) ในการ
กําหนดกลุมเปาหมายหลัก (Target Group) ซึ่งประกอบดวย ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder)
และหรือผูใช (End – user) ที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมอยางแทจริง
อยางไรก็ดี ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547 นั้น
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหสานั
ํ กงบประมาณดําเนินการจัดทีมรองผูอ านวยการ
ํ
และทีป่ รึกษาประสาน
งานรองนายกรัฐมนตรีในเรื่อง แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ และยังใหสํานักงบประมาณจัด
ทีมรองผูอ านวยการและนํ
ํ
าทีมพบรัฐมนตรีทรี่ บั ผิดชอบ
เพือ่ เตรียมความพรอมในการจัดทํางบ
ประมาณ พ.ศ. 2547 ทุกเรื่องดวย
ผูเขียนจึงไดนําคําวา “ในเชิงบูรณาการ” มาดัดแปลง (Modified) และประยุกตใช
(Applied) กับคําวา “การวิจัย” อาทิ “การวิจัยในเชิงบูรณาการ” ตอมามีการใชกันวา “การวิจัยเชิง
บูรณาการ” และ “การวิจัยแบบบูรณาการ” ซึ่งคําวา ในเชิง เชิง และแบบ ก็คงไมทําใหความ
หมายของบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปได
ความหมายของบูรณาการ
ในปจจุบันคนไทยโดยทั่วไปรูจักคําวา “บูรณาการ” กันทั้งนั้น แตความเขาใจใน
ความหมายของบูรณาการนั้นยังมีความแตกตางกันได โดยเฉพาะเมื่อนํามาใชประกอบกับภารกิจ
ตาง ๆ อาจจะทําใหเขาใจความหมายไมตรงกันได อยางไรก็ตาม ความหมายหลัก ๆ ของ
บูรณาการเทาที่ผูเขียนมีความรูและมีประสบการณจากการไดฟงวิทยุกระจายเสียง ดูโทรทัศน
อานหนังสือพิมพ เปนวิทยากรและอื่น ๆ อีกหลายรูปแบบ จึงพอที่จะนําเสนอความหมายของ
บูรณาการได ดังนี้
1. บูรณาการของราชบัณฑิตยสถาน ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542 ไมมีคําวา “บูรณาการ” โดยตรง แตมีคําวา “บูรณ-, บูรณ” ซึง่ เปนคํากริยาวิเศษณ หมาย
ถึง เต็ม อาทิ บูรณาการรวมหนวย เปนคํานาม หมายถึง การนําหนวยที่แยกๆกันมารวมเขาเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันและ บูรณะ เปนคํากริยา หมายถึง ซอมแซมทําใหกลับคืนดีเหมือนเดิม เชน
บูรณะวัด
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ที่มา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 : หนาที่ 634.
2. บูรณาการของสํานักงบประมาณ สํานักงบประมาณไดกลาวถึง “ลักษณะของ
แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ” ไวดังนี้
2.1 เปนภารกิจทีม่ หี นวยงานรวมดําเนินการหลายหนวยงาน ภายใตเปาหมายและ
วัตถุประสงคเดียวกัน
2.2 เปนภารกิจที่มีระดับความสําคัญ ดังนี้
2.2.1 นโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ
2.2.2 เปนยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
2.2.3 เปนนโยบายเรงดวน หรือนโยบายสําคัญของรัฐบาล (Hot Issue)
ที่มา สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี. มกราคม 2546. เอกสารประกอบ
การสัมมนาการจัดทํ างบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ
พ.ศ. 2547 : หนาที่ 86.
3. บูรณาการของฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ฯพณฯ นายก
รัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไดกลาวถึงคําวา “บูรณาการ” ไวทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย หมายถึง การที่หนวยงานหลายหนวยงานมารวมกันคิดและมารวมกันทํางาน
ดวยกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen Center)
ที่ ม า สรุปจากการฟงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย. รายการ
นายกทักษิณคุยกับประชาชน. เมื่อวันเสารที่ 3 มกราคม 2547
4. บูรณาการของศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช ศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต
สมุทวณิช ไดกลาวถึง “การวิจัยบูรณาการ” หมายความวา การเชื่อมโยงความรู การแสวงหา
ความรู การศึกษาคนควากับการใชทรัพยากรอันมีจํากัด เพื่อกอใหเกิดพลังสูงสุดในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ที่มา ศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช. การวิจัยบูรณาการกับการพัฒนา
ประเทศ. จัดโดยสมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหิดล เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2547 ณ โรงแรมสยามซิตี้ ถนน
ศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
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5. บูรณาการของ ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร.)
ไดกลาวถึง “การบริหารงานแบบบูรณาการ” คือ การรวมมือกันในระหวางสวนราชการทีเ่ กีย่ วของ
เพือ่ ใหมีการปฏิบัติงานรวมกันหรือมีแผนการดําเนินงานที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะ
ทําใหภารกิจที่สําคัญของรัฐในแตละดานเกิดผลสําเร็จเปนประโยชนแกประชาชนสวนรวม และ
มีความประหยัดโดยใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งสามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากการรวมมือปฏิบัติงานของทุกฝายที่
เกี่ยวของ ซึ่งในพระราชกฤษฎีกานี้มีแนวทางไวในมาตรา 10 ดังตอไปนี้
5.1 การบูรณาการระหวางสวนราชการ
ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวของกับหลายสวนราชการหรือเปนภารกิจที่
ใกลเคียงหรือตอเนือ่ งกัน ใหสว นราชการทีเ่ กีย่ วของนัน้ กําหนดแนวทางการปฏิบตั ริ าชการเพือ่ ให
เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการรวมกัน โดยมุง ใหเกิดผลสัมฤทธิต์ อ ภารกิจของรัฐ (มาตรา 10
วรรคหนึง่ )
ในกรณีที่สวนราชการหลายแหงมีภารกิจใดที่เกี่ยวของสัมพันธกัน ใหสวน
ราชการทุกแหงที่มีภารกิจเกี่ยวของกันนั้นกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ เพื่อใหมีการบริหารจัด
การทั้งในดานการวางแผน การใชทรัพยากร และการดําเนินการรวมกัน โดยกําหนดเปาหมายให
เกิดผลสําเร็จในภารกิจนั้นเปนเอกภาพเดียวกัน ในการดําเนินการเพื่อใหเกิดการบูรณาการนั้นอาจ
ริเริ่มมาจากนโยบายของรัฐบาลโดยตรง ซึ่งกรณีเชนนี้สวนราชการที่เกี่ยวของที่จะตองปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาลนั้นจะตองรวมมือดําเนินการโดยผสานอํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการ
เขาดวยกัน เพื่อบรรลุเปาหมายใหมีความสําเร็จเกิดขึ้น ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนสําหรับการ
บริหารงานแบบบูรณาการ คือ การดําเนินการตามนโยบายการปราบปรามยาเสพติดที่ไดมีการ
รวมมือกันทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสํานักงานป.ป.ส. ตํารวจ ทหาร กรมราชทัณฑ กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานตาง ๆ ที่มีการวางแผนรวมกันในการปองกัน
ปราบปราม บําบัดรักษาและการติดตามผล
แนวทางในเรื่องนี้มีความประสงคที่จะใหนํ ามาใชทั้งในการปฏิบัติราช
การภายในกระทรวงเดียวกัน ซึง่ มีกรมทีจ่ ะปฏิบตั ภิ ารกิจดานตางๆ โดยมีเปาหมายทีจ่ ะสนับสนุน
ใหภารกิจของกระทรวงสําเร็จผล เพราะในอดีตที่ผานมามีลักษณะที่ตางกรมตางปฏิบัติงานตาม
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อํานาจหนาที่ของกรม ทําใหเปาหมายหลักของกระทรวงไมบรรลุผลและสิ้นเปลืองทรัพยากร ใน
การบริหารงานแนวใหมกระทรวงตองเปนหนวยงานหลักที่จะใหแตละกรมประสานความรวม
มือเพื่อใหงานมีผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะเปนการสอดคลองกับมาตรา 19/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ที่บัญญัติใหปลัดกระทรวง หัวหนากลุมภารกิจและ
หัวหนาสวนราชการระดับกรมตองวางแผนและประสานกิจกรรมของกระทรวงรวมกัน นอกจาก
การบริหารงานใหเกิดบูรณาการในกระทรวงเดียวกันแลว ยังตองมีความรวมมือระหวางกระทรวง
ในกรณีที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องกันหลายกระทรวง กระทรวงที่มีหนาที่รับผิดชอบหลักในผลปฏิบัติ
งานที่เกิดขึ้นจะตองประสานกับกระทรวงอื่น ๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือกันในการปฏิบัติงานมิให
เกิดความซํ้าซอนและเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.2 การบูรณาการในจังหวัดและในตางประเทศ
ใหสวนราชการมีหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัด
หรือหัวหนาคณะผูแทนในตางประเทศ เพื่อใหการบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือ
ในตางประเทศ แลวแตกรณี สามารถใชอํานาจตามกฏหมายไดครบถวนตามความจําเปนและ
บริหารราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ (มาตรา 10 วรรคสอง)
โดยที่ในขณะนี้ รัฐบาลไดมีนโยบายในการใหมีการบริหารราชการแบบ
บูรณาการในจังหวัดและในตางประเทศ โดยในจังหวัดนั้นเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐ
มนตรี วาดวยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 และในตางประเทศเปนไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ฉะนั้น ในพระราช
กฤษฎีกานีจ้ งึ บัญญัตริ องรับการดําเนินการดังกลาว โดยใหสว นราชการทุกแหงมีหนาที่สนับสนุน
การปฏิบตั ริ าชการของผูว า ราชการจังหวัดหรือหัวหนาคณะผูแ ทนในตางประเทศ เพือ่ ใหการบริหาร
ราชการเปนผลสําเร็จ โดยสามารถใชอานาจหน
ํ
าทีต่ ามกฎหมายไดอยางครบถวนตามความจําเปน
ซึง่ ในการดําเนินการดังกลาวตองใชการมอบอํานาจ และในขณะนีไ้ ดมกี ารกําหนดรายละเอียดไว
แลวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2546 หนาทีข่ องสวนราชการทุก
แหงที่มีภารกิจตองปฏิบัติในจังหวัดใด สวนราชการนั้นจะตองสนับสนุนใหผูวาราชการจังหวัด
สามารถใชอํานาจแทนไดทั้งในเรื่องการบริหารบุคลากร การบริหารงบประมาณ และการใช
อํานาจหนาทีต่ ามกฎหมาย โดยนําหลักการนีไ้ ปใชกบั ภารกิจของสวนราชการในตางประเทศดวย
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ที่มา สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). ธันวาคม 2546.
คูมือคํ าอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546. หนา
32-35.
6. บูรณาการในความหมายที่เปนภาษาอังกฤษ ผูเขียนเห็นวามีคําในภาษาอังกฤษ
บางคํามีความหมายทํานองเดียวกันกับคําวา “บูรณาการ” ดังนี้
6.1 Integration เปนคํานาม หมายถึง 1.การทําใหรวมเปนหนวยเดียวกัน, การ
ผสมกัน, การรวมกัน และ 2. [คณิต] วิธีการของจํานวนเต็ม
Integrate เปนคํากริยา หมายถึง vt. 1.เชือ่ มผนึกเปนสวนเดียวกัน, ทําให……
สมบูรณ (หรือครบถวนบริบูรณ) 2.รวม, รวมเปนสวนเดียวกัน และ 3.จํานวนเต็ม
ที่มา เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ. 2536. พจนานุกรมอังกฤษ – ไทยฉบับมาตรฐาน :
หนาที่ 389.
ตัวอยางของการวิจัยแบบบูรณาการในความหมายของ Integration ในที่นี้
ขอยกตัวอยางที่เปนการสมมุติขึ้น เพื่อใหผูวิจัยนําไปดัดแปลง (Modified) และประยุกตใช
(Applied) เปนแนวทางในการจัดทําขอเสนอการวิจัยในเชิงบูรณาการตอไป ดังนี้
6.1.1 หลักการ (Principles) กลาวคือ เปนการวิจัยที่มีหนวยงานหลาย
หนวยงานมารวมกันคิดและมารวมกันทําการวิจัยภายใตเปาหมายและวัตถุประสงคหลักเดียวกัน
โดยการรวมใหเปนหนวยเดียวกัน (Integration)
6.1.2 ผลผลิต (Outputs) กลาวคือ เปนสิง่ ทีต่ อ งการใหเกิดขึน้ คือ มือที่ปกติ
(Hand) ดังนี้
• องครวม (Holistic Ideology) กลาวคือ ดําเนินการโดยการเชือ่ มโยง
นิ้วมือ (Finger) ทั้ง 5 นิ้วมือ ใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมและรวมเปนหนวยเดียวกันใหเปนมือที่
ปกติ (Hand) ซึ่ง “มือที่ปกติ” เปรียบเสมือนเปน “องครวม” ของนิ้วมือทั้งหมด (Holistic Fingers)
• องคความรู (Knowledge - base) กลาวคือ นิ้วมือแตละนิ้วมือ
เปรียบเสมือนเปนแตละองคความรูท สี่ ามารถนําไปใชประโยชนไดอยางเปนอิสระ ดังเชน ถาตองการ
แสดง :
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 ความโกรธ
ใหใช
นิ้วหัวแมมือ
 การชี้
ใหใช
นิ้วชี้
 ความเปนกลาง
ใหใช
นิ้วกลาง
 การสวมแหวนหมั้น ใหใช
นิ้วนาง
 การดีกัน
ใหใช
นิ้วกอย
ทั้งนี้ “มือที่ปกติ” จึงเปรียบเสมือนเปน “องครวม” ของนิ้วมือทั้ง 5 นิ้วมือ และ
มือที่ปกติยังเปนอเนกประสงคที่สามารถใชประโยชนไดหลายอยาง แลวแตความตองการของเจา
ของมือนั้น ๆ และยังมีประโยชนโดยรวมมากกวา “นิ้วมือแตละนิ้วมือ” ซึ่งเปนแตละ “องค
ความรู” ดวย
6.2 Convergence เปนคํานาม หมายถึง 1.การบรรจบ, การรวมกัน, การรวมตัว,
การรวมศูนย 2. [ฟ] หดตัว, (ระดับ) รวมตัวกัน, (ระดับ) รัศมีรวมตัว 3. [คณิต] (ลักษณะ) หดตัว
และ 4. [ชีว] ปรากฏการณที่มีแนวโนมไปสูความเหมือนกัน
Converge เปนคํากริยา หมายถึง vi. 1.ชุมนุม, รวมศูนย, ไดประสานกัน
เพือ่ ผลประโยชนรวมกัน 2. [คณิต] [ฟ] หดเขา และ vt. ทําใหรวมศูนยที่จุดเดียว, ทําใหบรรจบ
กัน, ทําใหรวมตัวกัน
ที่มา เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ. 2539. พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย (ฉบับใหม)
: หนาที่ 287.
ตัวอยางของการวิจัยแบบบูรณาการในความหมายของ Convergence ในที่
นี้ขอยกตัวอยางที่เปนการสมมุติขึ้น เพื่อใหผูวิจัยนําไปดัดแปลง (Modified) และประยุกตใช
(Applied) เปนแนวทางในการจัดทําขอเสนอการวิจัยในเชิงบูรณาการตอไป ดังนี้
6.2.1 หลักการ (Principles) กลาวคือ เปนการวิจยั ทีม่ หี นวยงานหลายหนวย
งานมารวมกันคิดและมารวมกันทําการวิจยั ภายใตเปาหมายและวัตถุประสงคหลักเดียวกัน โดยการ
รวมกันเพื่อผลประโยชนรวมกัน (Convergence)
6.2.2 ผลผลิต (Outputs) กลาวคือ เปนสิง่ ทีต่ อ งการใหเกิดขึน้ ในโครงสราง
ใหมของกระทรวงศึกษาธิการในยุคการปฏิรูประบบราชการ คือ “บัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตร
ฐานที่ตลาดตองการ” ดังนี้
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• องครวม (Holistic Ideology) กลาวคือ ดําเนินการโดยการรวมระดับ
การศึกษาทีม่ คี วามแตกตางกัน เพือ่ ผลประโยชนรว มกัน จากการศึกษาระดับขัน้ พืน้ ฐาน (ป.1- ป.6)
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ม.1- ม.6) หรือการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช. – ปวส.และ
ปริญญาตรี) และการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี – ปริญญาโท และปริญญาเอก) ตาม
ลําดับ เขามาอยูในกระทรวงเดียวกัน เพราะฉะนั้นการรวมการศึกษาที่มีความแตกตางกันในทุก
ระดับของประเทศใหมาอยูในที่เดียวกัน คือ “กระทรวงศึกษาธิการ” ซึ่งเปรียบเสมือนเปน
“องครวม” ทางการศึกษาของประเทศ (Holistic Education) นั่นเอง
• องคความรู (Knowledge - base) กลาวคือ หลักสูตรของการศึกษาใน
แตระดับการศึกษาเปรียบเสมือนเปนแตละองคความรูที่เปนอิสระตอกัน ดังนี้
 การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
 การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงเปรียบเสมือนเปน “องครวม” ของการศึกษาระดับ
ตาง ๆ ซึ่งเปนแตละ “องคความรู” ภายในประเทศทั้งหมด โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบใน
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดตองการ จึงมีความจํ าเปนที่ตองทํ าการกํ าหนด
หลักสูตรการศึกษาจากระดับขั้นพื้นฐานใหสอดคลองกับระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาตามลําดับนั่นเอง
6.3 Harmony เปนคํ านาม หมายถึง 1. การประสานเสียง, การกลมกลืน 2.
สอดคลอง, ตรงกัน 3. ความสงบ (ภายในจิตใจ) และ 4. [ดน] วิชาประสานเสียง, เสียงประสาน
Harmonize เปนคํากริยา หมายถึง vi. 1.ประสานกัน, เหมาะสมกัน 2. รอง
(หรือบรรเลง) ดวยเสียงประสาน และ vt. 1.ทําใหประสานกัน , ทําใหสอดคลองกัน, ทําใหกลม
กลืนกัน และ 2. (ทําให) เพลงประสานกลมกลืนกัน
ทีม่ า เธียรชัย เอีย่ มวรเมธ. 2539. พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย (ฉบับใหม)
: หนาที่ 652.
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ตัวอยางของการวิจัยแบบบูรณาการในความหมายของ Harmony ในที่นี้
ขอยกตัวอยางที่เปนการสมมุติขึ้น เพื่อใหผูวิจัยนําไปดัดแปลง (Modified) และประยุกตใช
(Applied) เปนแนวทางในการจัดทําขอเสนอการวิจัยในเชิงบูรณาการตอไป ดังนี้
6.3.1 หลักการ (Principles) กลาวคือ เปนการวิจัยที่มีหนวยงานหลาย
หนวยงานมารวมกันคิดและมารวมกันทําการวิจัยภายใตเปาหมายและวัตถุประสงคหลักเดียวกัน
โดยการทําใหกลมกลืนกัน (Harmony)
6.3.2 ผลผลิต (Outputs) กลาวคือ เปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้น คือ เสียง
เพลงบัวขาวที่ไพเราะเสนาะโสต ดังนี้
• องครวม (Holistic Ideology) กลาวคือ ดําเนินการโดยการใช
เครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรีสากลที่มีความแตกตางกันทางธรรมชาติมาบรรเลงรวมกัน ใน
อันที่ทําใหเกิดองครวมของเสียงเพลงบัวขาว (Holistic Music) ที่ไพเราะเสนาะโสตนั่นเอง
• องคความรู (Knowledge – base) กลาวคือ เครื่องดนตรีแตละ
ชนิดของเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลที่ใชบรรเลงเพลงบัวขาวมีความแตกตางกันโดย
สิ้นเชิง เปรียบเสมือนเปนแตละองคความรู ดังนี้
 เครื่องดนตรีแตละชนิดของไทย
 เครื่องดนตรีแตละชนิดของสากล
ทั้งนี้ เสียงเพลงบัวขาวที่ไพเราะเสนาะโสต จึงเปรียบเสมือนเปน “องครวม”
ของการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรีสากลที่ประกอบดวยเครื่องดนตรีชนิดตาง ๆ
ซึ่งเปรียบเสมือนเปนแตละ “องคความรู” ที่ทําใหการบรรเลงเครื่องดนตรีทั้ง 2 ประเภทดังกลาว
กลมกลืนกันจนเกิดเสียงเพลงบัวขาวที่ไพเราะเพราะพริ้งนั่นเอง
ลักษณะของการจัดทําขอเสนอการวิจัยในเชิงบูรณาการ
โดยทั่วไปแลวการจัดทําขอเสนอการวิจัย (Research Proposal) จะประกอบดวย 2
สวนใหญ ๆ คือ ขอเสนอการวิจัยทางดานวิชาการ (Technical Proposal) และขอเสนอการวิจัยทาง
ดานงบประมาณ (Budget Proposal) สําหรับการจัดทําขอเสนอการวิจัยในเชิงบูรณาการ มีแนว
ทางในการดําเนินการที่พอสรุปได ดังนี้
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1. การจัดทํ าขอเสนอการวิจัยในเชิงบูรณาการ : ดานวิชาการ ประกอบดวย
ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
1.1 เปนการวิจยั ทีส่ ว นใหญเปนระดับแผนงานวิจยั หรือชุดโครงการวิจยั (Research
Program) ดําเนินการบูรณาการโดยการเชื่อมโยงแผนงานวิจัยยอย (Research Sub-program) โครง
การวิจัย (Research Project) และหรือโครงการวิจัยยอย (Research Sub-project) ที่ธรรมชาติของ
การวิจัยมีความแตกตางกันเขาดวยกัน
เพื่อเนนใหเห็นอยางชัดเจนถึงการมีเปาหมายและวัตถุ
ประสงคหลักเดียวกัน ในแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยที่จัดทําขึ้นนี้
1.2 เปนการวิจัยที่แตละสายอาชีพ (Career Path) มีปญหาเปนแบบองครวม
(Holistic Problems) ซึ่งประกอบดวยหลายสาเหตุ จึงมีความจําเปนตองใชผูวิจัยที่มีความเชี่ยว
ชาญและชํานาญการเฉพาะทาง (Excellence) ตาง ๆ มารวมกันคิดและมารวมกันทําการวิจัยกัน
เปนทีมวิจัยหรือคณะวิจัย (Team Researching) เพื่อขจัดแตละสาเหตุของปญหาในแบบองครวม
โดยมีเปาหมายและวัตถุประสงคหลักเดียวกัน
1.3 เปนการวิจยั แบบสหสาขาวิชาการหรือพหุสาขาวิชาการ ( Multidisciplines )
ไดแก :
1.3.1 ประเภทหลายสาขาวิชาการ (Multidisciplinary Study) คือ มีมากกวา
2 สาขาวิชาการ
1.3.2 ประเภททวิสาขาวิชาการ ( Interdisciplinary Study ) คือมี 2 สาขา
วิชาการ
1.4 เปนการวิจยั แบบเอกสาขาวิชาการ (Monodiscipline) ไดแก :
1.4.1 ประเภท 1 สาขาวิชาการ (Intradisciplinary Study) ที่ประกอบ
ดวยสหกลุม วิชาหรือหลายกลุม วิชา (Multi-subdisciplines)
2. การจัดทําขอเสนอการวิจยั ในเชิงบูรณาการ : ดานงบประมาณ ประกอบดวย
ประเด็นหลักๆ ดังนี้
2.1 เปนการวิจยั ทีห่ ลายหนวยงานอันประกอบดวยภาครัฐ ภาคเอกชน และหรือ
ภาคประชาชนที่เกี่ยวของมารวมกันคิดและมารวมกันทําการวิจัยกันเปนทีมวิจัยหรือคณะวิจัย
(Team Researching) โดยมีเปาหมายและวัตถุประสงคหลักเดียวกัน
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2.2 เปนการวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะเปนเครือขาย (Network) ในเชิงหุน สวน (Partnerships)
ทีร่ วมกันเปนกลุม (Cluster) ในรูปสมาคม (Consotium) โดยการรวมสมทบคาใชจา ยในการวิจยั
และหรือมีสวนรวมในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ
อยางเปนรูปธรรมตอไป
2.3 เปนการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ
ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2548-2550) ซึง่ เปนยุทธศาสตรการวิจยั ทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตรชาติของ
รัฐบาล หรือเปนการวิจยั ทีส่ อดคลองกับนโยบายเรงดวนหรือนโยบายสําคัญของรัฐบาล (Hot
Issue)
2.4 เปนการวิจัยที่มีผูรับผิดชอบหลัก (Lead Minister) และผูรับผิดชอบรอง
(Supporting Minister) ทีช่ ดั เจน
หลักการที่ใชเปนแนวทางในการจัดทํ าขอเสนอการวิจัยในเชิงบูรณาการประจํ าปงบประมาณ
พ.ศ. 2548 - 2550
1. หนวยงานระดับกรมหรือระดับหนวยปฏิบัติ ควรพิจารณาศักยภาพของหนวย
งานตัวเอง ดังนี้
1.1 หนวยงานมีจุดแข็งหรือจุดขายอะไรบาง เพื่อสรางความเชื่อมั่นที่จะทําการ
วิจยั ใหเกิดผลสัมฤทธิท์ เี่ ปนประโยชนสงู สุด โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen Center) ไดจริง ๆ
1.2 หนวยงานควรทําการวิจยั ทีต่ วั เองมีจดุ แข็งหรือจุดขายกอน โดยครอบคลุมทัง้
3 มิติ คือ มิติงานตามยุทธศาสตรกระทรวงและหนวยงาน (Function) มิติงานตามยุทธศาสตรพื้นที่
(Area) และมิติงานตามยุทธศาสตรเฉพาะของรัฐบาล (Agenda)
1.3 หนวยงานควรจัดทําขอเสนอการวิจัยในเชิงบูรณาการ โดยมีเปาหมายและ
วัตถุประสงคหลักเดียวกันอยางเปนระบบและครบวงจรใน 3 ทางเลือก ดังนี้
1.3.1 เปนผลการวิจัยที่ทําเสร็จแลวแตตางคนตางทํา
1.3.2 เปนผลการวิจยั ทีท่ าเสร็
ํ จแลว แตยงั มีจดุ ออนในขัน้ ตอนหนึง่ ขัน้ ตอน
ใดหรือในบางขั้นตอน จึงมีความจําเปนที่จะตองนํามาทําการตอยอด หรือทําการพัฒนาเพื่อใหได
ผลการวิจัยดีกวาผลการวิจัยเดิม
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1.3.3 เปนการจัดทําขอเสนอการวิจยั ในประเด็นการวิจยั ใหม (New Research
Topics/Themes) ที่ยังไมเคยมีการทําการวิจัยที่หนึ่งที่ใดมากอน
ทั้งนี้ หนวยงานไมควรจัดทําขอเสนอการวิจัยในเชิงบูรณาการ ที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2548-2550) ซึ่งเปนยุทธศาสตร
การวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติของรัฐบาล ในสาขาวิชาการหรือกลุมวิชาที่หนวยงานยัง
ไมมีความเชี่ยวชาญและชํานาญการเฉพาะทางเพียงพอ
แตควรจัดทําขอเสนอการวิจัยในเชิง
บูรณาการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและภารกิจหลักของหนวยงาน หรือเปนขอเสนอการวิจัย
ระดับโครงการวิจยั ทีเ่ ปนโครงการวิจยั เดีย่ วหรือโครงการวิจยั อิสระไปกอนนาจะเหมาะสมมากกวา
2. หนวยงานควรพิจารณาดูวาหนวยงานของตัวเองมีความจํ าเปนอะไรและหรือ
ทําไมจะตองทําการวิจัยในเรื่องดังกลาว โดยการพิจารณาในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
2.1 ทําการวิจัยเพื่อแกไขปญหา (Problem Solving Research) อะไรและทําไม
2.2 ทําการวิจยั เพือ่ สรางทฤษฎี (Theory Developing Research) อะไรและทําไม
2.3 ทําการวิจัยเพื่อพิสูจนทฤษฎี (Theory Testing Research) อะไรและทําไม
3. ควรจัดทําขอเสนอการวิจัยตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน เพื่อใหได
ประโยชนสูงสุดโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen Center) ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่ครอบคลุมทั้งมิติงานตามยุทธ
ศาสตรกระทรวงและหนวยงาน (Function) มิติงานตามยุทธศาสตรพื้นที่ (Area) และมิติงานตาม
ยุทธศาสตรเฉพาะของรัฐบาล (Agenda) อยางบูรณาการที่สงผลตอการพิจารณาและแกไขปญหา
ของประเทศ ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติของรัฐบาลที่ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ซึ่งเปน
ฐานรากของยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2548 - 2550)
4. การวิจัยที่เปนระบบและครบวงจร
4.1 เปนการวิจัยที่เปนระบบ (Systematic Research)
4.1.1 การจัดทําขอเสนอการวิจยั กอนดําเนินการวิจยั ( Pre – audit Research
Proposal Formulation)
• ประเภทหลายสาขาวิชาการ (Multidisciplinary Study) คือ มีมาก
กวา 2 สาขาวิชาการ
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• ประเภททวิสาขาวิชาการ (Interdisciplinary Study) คือ มี 2 สาขา
วิชาการ
• ประเภทหนึง่ สาขาวิชาการ (Intradisciplinary Study) ทีป่ ระกอบ
ดวย สหกลุมวิชาหรือหลายกลุมวิชา (Multi-subdisciplines)
4.1.2 การติดตามและประเมินผลระหวางดําเนินการวิจัย (Ongoing - audit
Research Evaluation)
• ใหดําเนินการวิจัยตอไป
• ใหชะลอการดําเนินการวิจัยไวกอน
• ใหยุติการดําเนินการวิจัย
4.1.3 การประเมินผลหลังสิน้ สุดการวิจยั ( Post-audit Research Evaluation)
• เชิงปริมาณ
 ดําเนินการวิจัยเสร็จทันตามกําหนดเวลา
 ดําเนินการวิจัยเสร็จไมทันตามกําหนดเวลา
 ไมไดดําเนินการวิจัย
• เชิงคุณภาพ
 สิทธิบัตร
 อนุสิทธิบัตร
 ลิขสิทธิ์
4.2 การวิจัยที่ครบวงจร (Complete Set of Research)
4.2.1 การจัดทําขอเสนอการวิจัยกอนดําเนินการวิจัย (Pre–audit Research
Proposal Formulation)
4.2.2 การติดตามและประเมินผลระหวางดําเนินการวิจัย (Ongoing - audit
Research Evaluation)
4.2.3 การประเมินผลหลังสิน้ สุดการวิจยั ( Post – audit Research Evaluation)
ทั้งนี้ การจัดทําขอเสนอการวิจัยกอนดําเนินการวิจัย ซึ่งจําเปนตองมีการประเมิน
ผลในขั้นตอนนี้ (Pre-audit Research Proposal Evaluation) ดวย และขั้นตอนการติดตามและ
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ประเมินผลระหวางดําเนินการวิจัย เปรียบเสมือนเปนพี่นองฝาแฝด (Identical Twins) ที่ใกลชิด
กันมาก กลาวคือ ถาการดําเนินงานของทั้ง 2 ขั้นตอนนี้มีประสิทธิภาพสูง ก็จะทําใหเกิดประสิทธิ
ผลในขั้นตอนสุดทายของการประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย โดยจะทํ าใหไดผลการวิจัยนอก
จากจะเสร็จทันตามระยะเวลาที่ไดกํ าหนดไวในแผนการดําเนินงานแลว ยังจะทํ าใหผลการ
วิจัยที่ไดนั้นสัมฤทธิผล โดยมีคุณภาพที่มีคุณคาสูงคุมคากับงบประมาณที่รัฐบาลใชลงทุนทาง
การวิจัยในการแกไขปญหา และพัฒนาประเทศโดยตรง และทันเวลากับความตองการดวย
5. เปนการวิจัยที่มีหลายหนวยงานมารวมกันคิดและมารวมกันทําการวิจัย โดยแต
ละหนวยงานมีความเชี่ยวชาญและความชํานาญการ (Excellence) ของสาขาวิชาการและหรือกลุม
วิชาที่แตกตางกัน ภายใตเปาหมายและวัตถุประสงคหลักเดียวกัน ในลักษณะของการ:
5.1 ขามกระทรวง
5.2 กระทรวงเดียวกัน แตตางกรมกัน
5.3 กรมเดียวกัน แตตางกองกัน หรือมหาวิทยาลัยเดียวกัน แตตางคณะกัน
นอกจากนี้ ควรมีภาคเอกชนและหรือภาคประชาชนทีเ่ กีย่ วของมารวมทําการวิจยั กับ
ภาครัฐในระบบเครือขาย (Network) ทัง้ ในประเทศและกับตางประเทศในเชิงหุน สวน (Partnerships)
โดยการรวมสมทบคาใชจายในการวิจัย และหรือมีสวนรวมในการนํ าผลการวิจัยที่เปนผลผลิต
(Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) ในเชิงผลกระทบ (Impacts) ที่เปนรูปธรรมมาใชประโยชนใน
รูปแบบตาง ๆ ดังนี้
(1) การผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา (Import Substitution)
(2) การผลิตเพื่อการสงออก (Export Generation)
(3) การผลิตเพื่อเปนสินคาตัวใหม (New Commodities/Products)
(4) การผลิตเพื่อเปนเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
เกณฑการพิจารณาขอเสนอการวิจัยในเชิงบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. เปนการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระยะ
ปานกลาง (พ.ศ. 2548-2550) ซึง่ เปนยุทธศาสตรการวิจยั ทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตรชาติของรัฐบาล
2. เปนการวิจัยที่มีขอไดเปรียบหรือมีศักยภาพในการเปนศูนยกลาง (Hub ) สูง
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3. เปนการวิจัยที่เปนตัวคูณ(Multipliers)ที่สงผลสะเทือนสูงในเชิงผลกระทบ
(Impacts) ทีม่ ีตอประชาชนสวนใหญและหรือหลายทาง
4. เปนการวิจยั ทีม่ กี ารสรางคุณคาเพิม่ ทางสังคมและวัฒนธรรมและหรือสรางมูลคา
เพิ่ มทางเศรษฐกิจ
5. เปนการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงผลสําเร็จของการวิจัยจากทองถิ่นสูโลก
6. เปนการวิจยั ทีม่ หี นวยงานมารวมดําเนินการหลายหนวยงานประกอบดวยภาครัฐ
ภาคเอกชนและหรือภาคประชาชนที่เกี่ยวของ
อยางไรก็ดี ทีมวิจัยหรือคณะวิจัย (Team Researching) ควรมีการกําหนดตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ ( Key Performance Indicators : KPI ) ที่เหมาะสมของผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ
(Outcomes) จากขอเสนอการวิจัยในเชิงบูรณาการดังกลาว ซึ่งอาจจะประกอบดวย 4 มิติ ดังนี้
(1) ปริมาณ
(2) คุณภาพ
(3) ระยะเวลา
(4) คาใชจายหรือตนทุน
ประเด็นอื่น ๆ ที่ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาถึงความเปนไปได (Feasibility) ในดานความเหมาะสม
และหรือความพรอมในเรื่องตาง ๆ เพิ่มเติม เพื่อใชประกอบการประเมินผลขอเสนอการวิจัยใน
เชิงบูรณาการอยางเปนรูปธรรมอีกดวย ดังนี้
1. ยุทธศาสตรและแผนงานงานวิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ.2548 –
2550) กลาวคือ มีความเหมาะสมที่เกี่ยวกับความสอดคลองและตรงกับยุทธศาสตรการวิจัยหรือ
ไมและมากนอยเพียงใด
2. ปญหา สาเหตุ และความซํ้าซอน กลาวคือ เปนปญหาหลักที่เปนปญหาจริงหรือ
ไม ปญหานัน้ เกิดจากสาเหตุอะไร เหมาะสมทีจ่ ะทําการวิจยั มากนอยเพียงใด เปนปญหาและสาเหตุ
ที่มีความซํ้าซอนกับการวิจัยอื่นหรือไม
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3. ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวความคิด รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวของและ
เอกสารอางอิง กลาวคือ แสดงทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวความคิดอะไร มีผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของและเอกสารอางอิงอะไรบาง ที่จะใชสนับสนุนหรือใชเปนแนวทางการวิจัยอยางไร
รวมทั้งขอบเขตที่จะทําการวิจัยอีกดวย
4.วัสดุอปุ กรณและระเบียบวิธวี จิ ยั กลาวคือ มีความพรอมในเรือ่ งวัสดุอปุ กรณการ
วิจัยมากนอยเพียงใด วัสดุอุปกรณการวิจัยมีคุณภาพไดมาตรฐานสากลหรือไม รวมทั้งเขียน
ระเบียบวิธีวิจัยใหเปนรูปธรรมหรือไมและมากนอยเพียงใด
5. ระยะเวลาการวิจัย กลาวคือ เหมาะสมและสอดคลองกับระเบียบวิธีวิจัย แผน
ดําเนินงานตลอดการวิจัยและงบประมาณการวิจัยหรือไม
6. งบประมาณการวิจยั กลาวคือ มีความเหมาะสมและสอดคลองกับระเบียบวิธีวิจัย
รวมทั้งกิจกรรมที่เสนอในแผนการดําเนินงานตลอดการวิจัย (Gantt Chart) หรือไมและมากนอย
เพียงใด
7. คณะวิจยั กลาวคือ มีความเหมาะสมและความพรอมครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ
และหรือกลุมวิชาของการวิจัยนี้หรือไมและมากนอยเพียงใด
8. หนังสือรับรอง กลาวคือ ควรมีหนังสือรับรองของสถาบันตนสังกัดในการวิจัย
ที่เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และหรือจรรยาบรรณการใชสัตว เพื่อความถูกตองของขอ
เสนอการวิจัยที่ดี มีคุณคาและมีความแมนยําตามหลักวิทยาศาสตร หลักจริยธรรมและเปนที่ยอม
รับตามมาตรฐานสากล รวมทั้งควรมีหนังสือรับรองการวิจัยที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริดวย
9. ผลกระทบ กลาวคือ ควรตระหนักถึงผลกระทบ (Impacts) ที่จะเกิดขึ้นกับ
ประชาชนและสิ่งแวดลอมกอน ระหวาง และหลังการวิจัยเพื่อใหไดผลผลิต (Outputs) และผล
ลัพธ (Outcomes) อาทิ ปญหาดานสุขอนามัย (Hygiene) ปญหาดานคุณภาพมาตรฐานการผลิต
(ISO 9000) ปญหาดานสิ่งแวดลอม (ISO 14000) และปญหาดานแรงงาน (ISO 18000) เปนตน
ทั้งนี้ เพื่อใหผลกระทบที่จะเกิดจากการวิจัยดังกลาว เปนประโยชนกับประชาชนทางเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและแทจริงตลอดไป
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