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มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 



 

คํานํา 

 

 มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายใหทุกหนวยงานดําเนินการจัดการความรูเพื่อเปนเครื่องมือใน

การพัฒนาบุคลากรและยกระดับมหาวิทยาลัยสูองคกรแหงการเรียนรู โดยทุกหนวยงานไดดําเนินการ

จัดการความรูตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด กลุมความรูการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเกิดจาก

การรวมตัวของคณาจารยที่สนใจจะแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย ซึ่ง

ตอบสนองตามยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการ ตพีมิพ เผยแพร และสทิธทิางปญญา สมาชิกกลุม

ประกอบดวย คณาจารยที่สังกัดระดับปรญิญาตร ี5 สาขาวชิา ปรญิญาโท 2 สาขา และปรญิญาเอก 2 

สาขา ไดแก ระดับปริญญาตรี  1) สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 2) สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษยและ

องคการ 3) สาขาวชิาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 4) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการตลาด และ 5) สาขาวชิารัฐศาสตร  ระดับปรญิญาโท 1) สาขาวชิานวัตกรรมการจัดการ 

2) สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต และ 3) สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลมืออาชีพ และระดับปริญญา

เอก 1) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ และ 2)  สาขาวิชารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยกลุมความรูการ

เขยีนขอเสนอโครงการวจัิยไดดําเนนิการแลกเปลี่ยนเรยีนรูตามแนวทางที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

 กลุมความรูการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยจึงจัดทําเลมองคความรู เรื่อง “การเขียนขอเสนอ

โครงการวจัิย” เพื่อจัดเก็บองคความรูใหเปนลายลักษณอักษร และเปนแนวทางใหบุคลากรสายวชิาการ

ที่สนใจนําไปใชเปนแนวทางในการเขยีนขอเสนอโครงการวจัิย ตอไป    

   

  

 

http://www.qm.cim.ssru.ac.th/
http://hcm.cim.ssru.ac.th/
http://hcm.cim.ssru.ac.th/
http://www.mis.cim.ssru.ac.th/
http://itm.cim.ssru.ac.th/
http://itm.cim.ssru.ac.th/
http://pps.cim.ssru.ac.th/
http://phd.cim.ssru.ac.th/
http://www.mpa.cim.ssru.ac.th/
http://phd.cim.ssru.ac.th/
http://phd.cim.ssru.ac.th/
http://www.mpa.cim.ssru.ac.th/


 

สารบัญ 

เรื่อง หนา 

สวนที่ 1 ขอมูลพืน้ฐานของกลุมความรู……………………………………………………………………………… 1 

 1. ความเปนมาของกลุมความรู…………………………………………………………………………………………………… 1 

 2. สมาชิกชุมชนนักปฏบัิติและบทบาทหนาท่ีของสมาชิก……………………………………………………...…… 2 

สวนที่ 2 การดาํเนนิงานจัดการความรู................................................................................... 3 

1. การกําหนดองคความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานหรือกจิกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการจัดการความรู.................................................................................................. 

 

3 

2. การเสาะแสวงหาความรูท่ีตองการ/ การปรับปรุง ดัดแปลง ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอ

การดําเนินงานของหนวยงาน…………………………………………………………………………………………………………………… 

3 

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอการดําเนินงานของหนวยงาน…………… 8 

4. การนําความรูท่ีไดจากการจดัการความรูมาปรับใชในการปฏบัิตงิานจริง……………………………… 9 

5. การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

สกัดออกมาเปนขุมความรู………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

9 

6. การรวบรวมความรูและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร……… 10 

สวนที่ 3 ผลผลติและผลลัพธ…………………………………….……………………………………………………… 11 

1. ความรูท่ีไดและการกล่ันกรองความรู…………………………………………………………………………..…………. 11 

2. ประโยชนขององคความรูและการนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนางาน…………………………. 11 

3. สรุปการดําเนนิการจัดการความรูของกลุมความรู…………………………………………………………………. 11 

4. การตอยอดองคความรูหรือนวัตกรรมท่ีเกดิขึ้น………………………………………………………………………. 11 

ภาคผนวก 12 

 เอกสารท่ีเกี่ยวของ    13 

 

 

 

 
 

 



 

สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมความรู 

 

1. ความเปนมาของชุมชนนักปฏบิัต ิ 

กลุมการเขยีนขอเสนอโครงการวจิัย เกิดจากการรวมตัวของคณาจารยที่สนใจจะแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

เรื่อง การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย ซึ่งตอบสนองตามยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการ ตีพิมพ เผยแพร 

และสิทธทิางปญญา สมาชิกกลุมประกอบดวย คณาจารยที่สังกัด วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จากทัง้

ระดับปริญญาตรี 5 สาขาวชิา ปริญญาโท 3 สาขา และปริญญาเอก 2 สาขา ไดแก  

ระดับปริญญาตรี   

1) สาขาวชิาการจัดการคุณภาพ  

2) สาขาวชิาการจัดการทุนมนุษยและองคการ  

3) สาขาวชิาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ  

4) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด  

5) สาขาวชิารัฐศาสตร 

ระดับปริญญาโท  

1) สาขาวชิานวัตกรรมการจัดการ  

2) สาขาวชิารัฐศาสตรมหาบัณฑติ 

3) สาขาวชิาการจัดการฟุตบอลมอือาชีพ 

ระดับปริญญาเอก  

1) สาขาวชิานวัตกรรมการจัดการ  

2)  สาขาวชิารัฐศาสตรดุษฎบีัณฑติ 

โดยกลุมการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย ไดดําเนินงานจัดการความรูตามแนวทางที่มหาวิทยาลัย

กําหนด มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู สกัดองคความรู และนําองคความรูที่ไดไปใชในการเขียนขอเสนอ

โครงการวจิัยเพื่อขอรับทุนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

2. สมาชกิชุมชนนักปฏบิัตแิละบทบาทหนาท่ีของสมาชกิ 

ตามที่พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและวธิกีารบริหารกิจการบานเมอืงทีด่พี.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา ๑๑ วา "สวนราชการมหีนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมลีักษณะเปนองคการแหงการเรียน

รู อยางสมํ่าเสมอ"  รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหทุกหนวยงานมีการดําเนนิการจัดการความรู  โดยเนนให

เปน เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหการดําเนินการจัดการความรูของวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการเปน ไปดวยความเหมาะสม สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาและนโยบายของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย

นวัตกรรมและ การจัดการ จงึขอแตงตัง้คณะกรรมการจัดการความรู วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ดังนี้ 

 

 

 

เลมองคความรู การเขยีนขอเสนอโครงการวจิัย วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  หนาท่ี 1 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1 ผศ.ดร.บัณฑติ ผังนรัินดร  CEO 

2 ผศ.ดร.วจิติรา ศรีสอน  CKO 

3 ผศ.ดร.ญาณัญฎา ศริภัทรธาดา คุณอํานวย 

4 อาจารย พาโชค เลศิอัศวภัทร คุณประสาน 

5 อาจารยเปรมกมล จนัทรกวกูีล คุณวศิาสตร 

6 อาจารยนฤมล ชมโฉม คุณลขิติ 

7 อาจารยเฉลมิพล ทัพซาย คุณกิจ 

8 อาจารยรตรัิตน ณ สงขลา คุณกิจ 

 9 ผศ.เอกณรงค วรสีหะ คุณกิจ 

10 ผศ.ดร.วิจติรา ศรสีอน คุณกิจ 

11 อาจารยเฉลมิพล ทัพซาย คุณกิจ 

12 อาจารยรตรัิตน ณ สงขลา คุณกิจ 

 

ใหคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) ขับเคลื่อนกลยุทธดานการจัดการความรู

ขององคกรใหเคลื่อนไปขางหนา 2) กระตุนสงเสริมใหเกิดการแบงปนการเรียนรูในที่ทํางานยุคใหม 3) เกิดวธิทีี่

จะผสมผสานการทํางานและการเรียนรู 4) มสีวนรวมในชุมชนชวยใหบุคคลสารมารถพัฒนาความรูสกึที่โดดเด

นของตนเองมากขึ้น 5) ใหบุคคลมสีวนรับผดิชอบในบางสวนของการเรียนรูขององคกร และ 6) สามารถนําไป

เปน แนวทางปฏบัิตหิรอืใชแกไขปญหาในงานประจําของตนเองได ทัง้นี้ ตัง้แตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลมองคความรู การเขยีนขอเสนอโครงการวจิัย วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  หนาท่ี 2 

 



 

สวนที่ 2 การดําเนินงานจัดการความรู  

 

1. การกําหนดองคความรูหลักท่ีจําเปนหรอืสําคัญตองานหรอืกจิกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการจัดการความรู 

1.1 รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยฝายนโยบายและแผนไดจัดประชุมโดยการกําหนดองคความรู

หลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของหนวยงาน และกําหนดเปาหมายของการจัดการความรู 

ทบทวนแนวทางในการดําเนนิงานและองคความรูที่จําเปนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู รับสมัครสมาชิก คัดเลอืก

สมาชิก โดยกําหนดหลักเกณฑ คือ เคยไดรับทุนสนับสนุนงบประมาณแผนดิน และ แบงกลุมตามศาสตรและ

ความสนใจในกรอบงานวิจัยดานตางๆ ที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของชาติและมหาวิทยาลัย จาก

เปาหมายแผนบูรณาการ 4 เปาหมายคือ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการสรางความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ

สรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ และ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานบุคลากร และระบบวิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ 

1.2 เอกสารหลักฐานอางองิ 

1) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู คร้ังที่ 1/2560 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 

2) รายงานการประชุมช้ีแจงการปรับแนวทางในการดําเนนิงานจัดการความรู วนัที่ 20 ตลุาคม 

2562 

 

2. การเสาะแสวงหาความรูท่ีตองการ/ การปรับปรุง ดัดแปลง ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอ

การดําเนนิงานของหนวยงาน 

2.1 รายละเอยีดการดําเนนิงาน  

กลุมความรูไดมกีารแสวงหาความรูในเรื่อง การเขยีนขอเสนอโครงการวจิัย โดยประชุมแลกเปลี่ยน 

เรียนรูกับสมาชิกในกลุม ดังนี้ 

o ถอดบทเรียนจากอาจารยที่มคีวามเช่ียวชาญดานการเขยีนขอเสนอโครงการวจิัย 

o ประชุมกลุมยอยตามศาสตรและความสนใจในกรอบงานวจิยัดานตางๆ 

o สรางความเขาใจเก่ียวกับเทคนคิการถอดบทเรียน  

o ประชุมกลุมยอยถอดบทเรียนจากสมาชิกภายในกลุม 

o สกัดความรูที่ไดจากการถอดบทเรียน 

1) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูคร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 การเสาะแสวงหา

ความรูที่ 

ตองการ คือ ถอดบทเรียนจากอาจารยที่มีความเช่ียวชาญดานการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย เทคนิค/วิธี

ปฏบิัตใินเรื่องการเขยีนขอเสนอโครงการวจิัยที่อาจารยที่มคีวามเช่ียวชาญเคยปฏบิัต ิ
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1.1 ความสําคัญ และท่ีมาของปญหา 

ในการเขยีนสวนนี้เปนการเขยีนพื้นฐานใหผูอานเขาใจในงานวจิัย ควรจะมกีารอางองิถึงขอเขยีน 

ของนักวิชาการและการศึกษางานวิจัยที่ทํามาแลว โดยในการเขียนรายงานวิจัยสวนนี้ ควรจะเขียนจากกวาง

มาหาแคบซึ่งควรจะมอียางนอย 3 ยอหนาคือ 

o บรบิท ของปญหาทําไมจงึทาํวจิัยในประเด็นปญหานี้หรอืประวัตคิวามเปนมาของเนื้อหา 

o ปญหา สภาพที่เปนปญหาในอดีต ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตหรือแนวคิดและทฤษฎีหรือ 

ผลการวจิัยของผูอื่น 

o แนวทางแกไข  

นอกจากนัน้การเขยีนความเปนมาและความสําคัญของปญหาควรเลอืกปญหาจากโจทย วจิยั หรอื 

ปญหาของชุมชน ตองเปนงานที่มีความเปนไปได ไมซ้ํากับงานคนอื่น เขียนใหกระชับ ชัดเจน เล็งถึงเปาหมาย

และความจําเปน ตองมีขอมูลของสถานการณ/ สภาพในปจจุบันที่เปนอยู ความตองการ และหาขอมูลมา

สนับสนุนวาเปนปญหาในปจจุบันโดยเขยีนรอยเรื่องจากภาพใหญ แลวลงมาเปนประเด็นในการศกึษา 

1.2 วัตถุประสงคของงานวจิัย  

วธิเีขยีน : ใหนํามาจากปญหาของการวจิัย โดยควรเขยีนวัตถุประสงค 

การวจิัยขึ้นตนดวย “เพื่อ”และควรเขยีนจากวัตถุประสงคที่ใชควรเรียงจากงายไปหายาก หรอื จากไม

รูไปหากระบวนการที่รูแลว 

   ตัวอยาง 

 - เพื่อศกึษา ................................................. 

 - เพื่อวเิคราะห ............................................ 

 - เพื่อสังเคราะห …………………………………... 

 - เพื่อประเมนิ ............................................. 

 - เพื่อเปรียบเทยีบ .......................................  

 - เพื่อหาความสัมพันธ ................................. 

 - เพื่อพัฒนา ................................................ 

   - เพื่อสราง ................................................... 

 - หรอือื่นๆ สิ่งที่ควรจะศกึษาเพื่อหาคําตอบ 

1.3 ขอบเขตของการวจัิย  

วธิเีขยีน : ใหนํามาจากวัตถุประสงค โดยแยกเปนรายขอควรระบุพื้นที่ที่จะศกึษา ขอบเขตของเนื้อหา และเวลา

ที่ใชในการวจิัยในคร้ังนี้เพื่อใหงายตอผูอาน โดยแบงขอบเขตออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

 1. ดานพื้นที่ หมายถึง กลุมเปาหมายที่จะเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. ดานเนื้อหา หมายถึง เนื้อหาที่จะทําใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

               วธิเีขยีน : ใหนํามาจากวัตถุประสงคแยกเปนรายขอ และตัด “เพื่อ” ออก 

  3. ดานเวลา หมายถึง เวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ในการทําวจิัย 
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1.4 นิยามศัพท ในการเขียนนิยามศัพทนั้นเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่งเพราะนิยามศัพท จะ

ชวยใหผูอานวิจัยเขาใจในความหมายคําศัพท ที่ผูทําวิจัยตองการจะสื่อสารใหมีความชัดเจน  มากขึ้น ซึ่ง

อาจจะเปนศัพทเฉพาะกลุม เฉพาะชุมชน คําศัพททางวิชาการคําศัพทที่มีหลายความหมาย คําศัพทที่มี

ความหมายไมแนนอน หรอืขอความที่เปนวลยีาวๆ  

วธิเีขยีน : ใหนํามาจากช่ือเรื่อง ตัวแปรที่ศกึษา  

o จากช่ือเรื่องงานวจิัย 

o จากตัวแปรที่ศกึษา กรอบแนวคิด ขอตกลงเบื้องตน 

o จากศัพทที่ตองการสื่อใหผูอานเขาใจ 

1.5 กรอบแนวคดิ กระบวนการคิดที่คนหาตนเหตุ หรอืสาเหตุของปญหาที่ 

แทจริง ที่จะสงผลตอผลลัพธที่เกิดขึ้น  

วธิเีขยีน : ใหนํามาจากขอบเขตเนื้อหาของการวจิัย 

o เขยีนแบบตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

o เขยีนแบบโครงสราง หรอื flow 

o เขยีนเปนระบบกระบวนการ I P O 

o เขยีนแบบความเรียง/ เชิงพรรณนา  

1.6 ขอตกลงเบื้องตน   

วธิเีขยีน : ใหนาํมาจากกรอบแนวคิด หรอืขอบเขตของเนื้อหามาขยายความ 

o ใหเอามาจากขอบเขตของเนื้อหา หรอืกรอบแนวคิดในการวจิัย 

o ใหขยายความในเนื้อหาที่จะศกึษา โดยตองมหีลักแนวคิดทฤษฎมีารองรับ 

o ตองใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวจิยั 

1.7 ขอจาํกัดของการวจิัย  

วธิเีขยีน : สิ่งที่เราควบคุมตัวแปรไมได และพื้นที่ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

o จะใชก็ตอเมื่อขอคนพบ หรอืแหลงเก็บขอมูลที่ไมสามารถควบคุมได 

o จะเขยีนขอมูลนี้ไดสวนใหญอยูในกระบวนการหลงัจากเก็บขอมูลเรียบรอยแลว  

1.8 ประโยชนคาดวาจะไดรับ  

วธิเีขยีน : ใหนาํมาจากวัตถุประสงค และยกระดับแลวคูณดวย2 

o หลักการเขยีนควรนํามาจากวตัถุประสงค แยกเปนรายขอ 

o ใหตอบประโยชนทีไ่ดคนพบหลังจากการทําวจิยัแลว 

o ใหตอบประโยชนในเชิงนโยบายจากการวจิัย 

o หรอืประโยชนอื่นๆที่จะไดรับแตไมควรนอยกวาวัตถุประสงค (x2) 

1.9 สมมตฐิาน  

วธิเีขยีน : ใหมทีฤษฎมีารองรับ และตองตัง้คําถามการวจิัย และทดสอบทฤษฎ ี

o การตัง้สมมตฐิานจะมหีรอืไมมก็ีได 

o สวนใหญการตัง้สมมตฐิานจะเปนการวจิัยเชิงปริมาณ  
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o การตัง้สมมตฐิานจะตองมคํีาถามการวจิัย และจะตองมกีารทดสอบสมมตฐิานในเชิงสถิติ 

2) ประชุมกลุมยอยตามศาสตรและความสนใจในกรอบงานวจิัยดานตางๆ โดยไดขอสรุปวาทาง

วิทยาลัยจะเขียนขอเสนอโครงการวิจัยตามนโยบายทางมหาวิทยาลัยคือสนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารย

เขียนขอเสนอโครงการวิจัยเปนแบบแผนบูรณาการหรือเปนชุดโครงการวิจัย โดยใหทางวิทยาลัยกําหนดหรอื

เลอืกเปาหมายจากยุทธศาสตรของชาตแิละมหาวทิยาลัย จากเปาหมายแผนบรูณาการ 4 เปาหมายคือ 1 การ

วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

สังคมและสิ่งแวดลอม 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ และ 4 การ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานบุคลากร และระบบวจิัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ซึ่งทางวทิยาลยัไดกําหนดเลอืกเปาหมายที่ 1 การวจิัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการสรางความ 

มั่นคงทางเศรษฐกิจ และ 2 การวจิัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

สรุปเทคนคิการเขยีนขอเสนอโครงการวจิัยใหไดทุนมปีระเด็นสําคัญ 6 ประเด็น คอื 

ประเด็นท่ี 1 การหาหัวขอวจิัย 

หัวขอเสนอโครงการวจิัยตอง นาสนใจ และ สอดคลองกับรายละเอยีดที่นาเสนอ สามารถตอบปญหา

หรือแกปญหาที่ตองการได หัวขอเรื่องใหสอดคลองกับการดาเนินงานวิจัย โจทยวิจัยที่ เสนอ ตองมี

วัตถุประสงคที่ ชัดเจน กระชับ และสามารถทําได ดังนั้นผูเสนอโครงการตองนําเสนอภาพเหลานี้ใหกับผู

ประเมินเห็นวา การดําเนนิงานวิจัยนี้มีความคุมคาตอการพิจารณาอนุมัติทุน คําถามหนึ่งที่เกิดขึ้นเสมอในการ

ประเมินโครงการก็คือ งานวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนเปนงานวิจัยที่ใหมหรือไม? มีความซาซอนกับ

งานวจิัยที่เคยทํามา หรอืไม? และที่สําคัญเปนประโยชนหรอืไม? 

งานวิจัยจํานวนมากเปนขอเสนอที่ใหม ไมซ้ําแบบใคร แตไมมีประโยชนหรือไมมีคุณคาทางวิชาการก็

ยากที่จะผานการไดรับพจิารณาทุนวจิัย และอกีประการหนึ่งคือ ขอเสนอโครงการวจิัยที่ใหมจริง มคุีณคาทาง

วิชาการ แตก็ไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่ขอรับการพิจารณาไปเนื่องจากไมตรงตอความตองการ

ของหนวยงานนัน้ หรอืไมตรงกับยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศ 

หัวขอโครงการวิจัยที่นําเสนอ หากมีความซาซอนกับงานวิจัยที่เคยมนีักวจิัยไดทําสําเร็จแลวเปนสวน

ใหญและไมเห็นประเด็นใหม หรอื มี“ความใหม และนาสนใจ” ตรงไหน ก็ยากที่จะไดรับทุน เชนกัน 

ประเด็นท่ี 2 การตั้งชื่องานวจิัย 

ควรใชช่ือที่สื่อถึงวัตถุประสงคและแผนงานวิจัยโดยตรง ไมควรใชคําที่มีความหมายกวางหรือแคบ

เกินไป โดยระบุทัง้ช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สอดคลองกัน 

ประเด็นท่ี 3 การออกแบบกรอบตัวแปรของงานวจิัย 

ระเบียบวิธีวิจัยแสดงถึงวิธีการดําเนินการวิจัย ซึ่งอาจเปนการทดลอง การเก็บ ขอมูล การใช

แบบสอบถาม หรอือื่นๆ เพื่อใหไดขอมูลมาทําการวเิคราะหหรอื สรุปผลการศกึษา 

 -ระเบียบวธิวีิจัยตองมรีายละเอยีดที่มากพอและดําเนนิการเปนขั้นตอน ตามลําดับกอนหลังเพื่อใหได

ผลการวจิัยตามที่ตองการ 
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-ผูประเมินโครงการมักใชเวลานานพอสมควรในการพิจารณาระเบยีบวิธวีิจัยวา เหมาะสม มีขั้นตอน

สอดคลองตามลําดับกอนหลังและที่สําคัญคือมีความเปนไปไดในการดําเนินการ ตอบโจทยที่ตั้งไวใน

วัตถุประสงคอยางครบถวน 

-นอกจากนี้ผูประเมินมักพิจารณาวาระเบียบวิธีวิจัยที่เสนอมามีจุดออนตรงไหน บาง และตอง

ปรับปรุงตรงไหน เพื่อลบจุดออนนัน้ 

ประเด็นท่ี 4 การเขยีนขอเสนอวจิัยในสวนบทนํา 

บทนําเปนการแสดงใหทราบวาโครงการวิจัยนี้สามารถกอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจสังคม และ

สิ่งแวดลอมอยางไร เชน กอนที่จะมโีครงการวจิัยฯ มผีลผลติต่ํา ตนทุนสูง เกิดความสูญเสยีทางดานเศรษฐกิจ 

หากโครงการวิจัยฯ นี้สําเร็จจะมีสวนการแกปญหาหรือสรางโอกาสไดมากนอยเพียงใด รวมถึงการมีสวนใน

การเพิ่มศักยภาพในการผลติ/การแขงขันของสนิคา และการใหบริการภายในประเทศไดอยางไร และดวยมูลคา

เทาใด หรือเปนการแสดงวาผลของโครงการวิจัยฯมีสวนทําใหวิถีชีวิต โครงสรางทางสังคม สภาพแวดลอม 

และสุขภาพของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางใด หรือแสดงใหเห็นวาจะมีสวนในการชวยแกปญหาดาน

สิ่งแวดลอมอยางไร 

เขียนใหสอดคลองกับโจทยการวิจัย โจทยที่ไดรับจะเปนการวิจัยที่มุงนําไปสูการประยุกตใชในการ

แกปญหาระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ ดังนั้นเวลาเขียนขอเสนอจะตองเกิดผลการวิจัยที่เชี่ยมโยงกับ

สภาพปญญาท้ังในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติเพื่อใหไดขอเสนอที่มีความเปนรูปธรรมเพราะฉนั้น

การเขยีนขอเสนอจงึมุงไปสูการแกปญหาของสังคม เชน ขอเสนอทีม่ตีอการปรับเปลี่ยนนโยบายของภาครัฐทั้ง

ในสวนกลางและสวนภูมภิาค รวมไปถึงการนํานโยบายไปสูการปฏบิัตไิด 

เทคนคิ "การเขยีนความเปนมาและความสําคัญของปญหา" สําหรับขอเสนอโครงการวจิัยขอทุน เขยีน

เพยีงหนาคร่ึง ...4 ยอหนา ...สัน้ กระชับ ชัดเจน แตเขยีนยาก 

“ควรเขยีนเพยีงหนึ่งหนาครึง่..พอแลว” 

ประเด็นท่ี 5 การเขียนขอเสนอวจิัยในสวนการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

การสืบคนผลงานวิจัยที่เก่ียวของหรือการทบทวนบทความ (Literatures Review) ถือเปนเรื่องสําคัญ

เรื่องหนึง่ที่นักวิจัยทัง้หลายตองดําเนนิการ เพื่อ หลีกเลี่ยงการทําวจิัยที่ซ้ําซอนกับงานวิจัยที่เคยดําเนนิการมา

กอน อีกทั้งทบทวนบทความใหเกิดความรูและความเขาใจ ทราบจุดออนหรือจุดแข็งของบทความนั้นๆ และ

สามารถนํามาเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาตอยอดหรอืสรางสรรคงานวจิัยใหมใหแตกตางจากของเดมิ มี

ประสทิธภิาพกวางานวจิัยเดมิ 

การใชฐานขอมูลของ Scopus, Science Direct ชวยทบทวนบทความ สามารถชวยลดเวลาในการคนหา

เพื่อพจิารณาความซ้ําซอนไดมาก 

ประเด็นท่ี 6 การเขยีนขอเสนอวจิัยในสวนระเบยีบวธีิวจิัย 

เขยีนในลักษณะของการวจิัยพัฒนา 

◼ในการเสนอโครงการวิจัย ประวัติของหัวหนาโครงการจะสาคัญ มาก การประเมิน

ขอเสนอโครงการวิจัยเกือบทั้งหมดมักมีคําถาม วา “หัวหนาโครงการมีความเหมาะสม (มีความสามารถ) ใน
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การ ดําเนินงานวิจัยในโครงการ” ดังกลาวหรือไม การคัดเลือกอาจารยที่ทํางานวิจัยในสาขาที่ตรงกับความ

เช่ียวชาญจะเหมาะสมกวาอาจารยที่มช่ืีอเสยีงแตทํางานวจิัยทีไ่มตองกับสาขาทีเ่ช่ียวชาญ 

◼การเช่ือมโยงกับนักวจิัยอื่นที่อยูตางสถาบนั อาจเปนประโยชนใน เรื่องการใช อุปกรณ 

เครื่องมอื ตลอดจน ความเช่ียวชาญที่นักวจิัย อื่นๆ มอียู พจิารณาหนวยงานที่ใหทุนวามคีวามตองการใหมกีาร

เช่ียมโยง รวมกับนักวิจัยอื่นหรือไม ซึ่งผูเสนอโครงการควรพิจารณา ประกอบหากเปนหัวขอที่หนวยงานที่

ขอรับการสนับสนุนตองการ 

◼ผลงานที่คาดวาจะไดจากงานวจิัยมหีลายรูปแบบ 

    -องคความรู 

    -ช้ินงานที่ทาเสร็จ 

    -ผลงานตพีมิพ 

   -สทิธบิัตร 

    - อนุสทิธบิัตร เปนตน 

ผลงานที่ไดจากงานวจิัย ตองคุมคากับงบประมาณที่ใหไป ดังนัน้ผูเสนอ โครงการวจิัยจงึควรคานงึถึง 

ประเด็นนี้ดวย ผลงานในรูปองคความรู มักเปนสิ่งที่นับไดไมชัดเจน ดังนั้นแมวาผลการวิจัยจะมีองคความรู

เกิดขึ้นทุกคร้ัง แตไมใชการนับผลงานที่ด ี

2.2 เอกสารหลักฐานอางองิ 

 1) รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูคร้ังที่ 1 วันที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 

 

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอการดําเนนิงานของหนวยงาน 

3.1 รายละเอยีดการดําเนนิงาน  

กลุมความรูไดแลกเปลี่ยนความรูเก่ียวกับการเขยีนขอเสนอโครงการวจิัย ดังนี้  

 1) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยนํา

ความรูที่ไดจากการถอดบทเรียนของอาจารยแตละคน มาสกัดความรู แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน 

ปรับปรุงดัดแปลงความรูใหเหมาะสมกับการนาํไปปฏบิัติ ดังนี้  

   1. นําองคความรูที่สกัดจากคร้ังกอนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

   2. ไดองคความรูในการเขยีนขอเสนอโครงการวิจัย  

   3. ไดแนวคิดในการเขยีนขอเสนอโครงการวจิัย 

  2) สมาชิกกลุมไดเสนอชื่อเรื่องงานวิจัย เพื่อแบงกลุมยอยแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

เขยีนขอเสนอโครงการวจิัยตามหัวขอวจิัยที่สนใจ 

3.2 เอกสารหลักฐานอางองิ 

1) รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูคร้ังที่ 2 วันที ่22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

 

 

เลมองคความรู การเขยีนขอเสนอโครงการวจิัย วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  หนาท่ี 8 

 



 

4. การนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏบิัตงิานจรงิ 

4.1 รายละเอยีดการดําเนนิงาน  

สมาชิกกลุมความรู นําความรูและประสบการณของตนเอง ผนวกกับแนวทางการเขียน

ขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันสกัดองคความรูของสมาชิกในกลุม ไปใชใน

การเขยีนขอเสนอโครงการวจิยั โดยแบงกลุมแลกเปลี่ยนตามหัวขอวจิัยที่สนใจ ดังนี้ 

1) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู คร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มนีาคม 2563 โดยสมาชิกกลุม

ไดนําแนวทางการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย ไปจัดทํากรอบแนวคิดและ (ราง) ขอเสนอโครงการวิจัย และ

นํามาแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน  

2) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู คร้ังที่ 4 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 สมาชิกนํา

แนวทางที่ไดไปประยุกตใชในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย โดยสมาชิกในแตละกลุมยอย ดําเนินการเขียน

(ราง) กรอบแนวคิดขอเสนอโครงการวิจัยและ ประชุมกลุมยอยแลกเปลี่ยนเรียนรู กรอบแนวคิดขอเสนอ

โครงการวจิัย และสมาชิกกลุม จัดทํา (ราง) ขอเสนอโครงการวจิัยดังนี้     

 เปาหมายท่ี 1 การวจิยัและนวัตกรรมเพือ่ตอบโจทยการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกจิ  

 ชุดโครงการ การพัฒนาทักษะการจัดการเชิงพลวัตของวิสาหกิจการทองเที่ยวโดยชุมชนแบบมีสวน

รวม จังหวัดพัทลุง (หัวหนาชุดโครงการ ผศ.ดร.ญาณญัฏา ศริภัทรธาดา) 

 4.2 เอกสารหลักฐานอางองิ 

1) รายงานการประชุมแลกเปลีย่นเรียนรูคร้ังที ่3 วันที ่30 มนีาคม 2563 

2) รายงานการประชุมแลกเปลีย่นเรียนรูคร้ังที ่4 วันที ่30 เมษายน 2563 

 

5. การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรยีนรู และ

สกัดออกมาเปนขุมความรู 

5.1 รายละเอยีดการดําเนนิงาน  

สมาชิกกลุมความรู นําความรูและประสบการณของตนเอง ผนวกกับแนวทางการเขยีนขอเสนอ 

โครงการวิจัยที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันสกัดองคความรูของสมาชิกในกลุม ไปใชในการเขียน

ขอเสนอโครงการวจิัย โดยแบงกลุมแลกเปลี่ยนตามหัวขอวจิัยที่สนใจ ดังนี้ 

o ประชุมกลุมยอย เพื่อแลกเปลี่ยนเก่ียวกับการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย โดยมี

ผูทรงคุณวุฒปิระจํากลุม พรอมปรับแกขอเสนอโครงการวจิัย 

o ประชุมกลุมยอย พบผูทรงคุณวุฒ ิวพิากษขอเสนอโครงการวจิัย 

o รวบรวมขอเสนอโครงการวจิัย ที่เปนผลลัพธจากการเขารวมกิจกรรม KM 

1) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู คร้ังที่ 5 เมื่อวันที ่31 พฤษภาคม 2563 โดยสมาชิก

กลุมไดปรับแก (ราง) ขอเสนอโครงการวจิัยเพื่อขอรับทุนและไดเขาพบผูทรงคุณวุฒปิระจํากลุมตรวจขอเสนอ

โครงการวจิัย 

2) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู คร้ังที่ 6 เมื่อวนัที่ 15 มถุินายน 2563 สมาชิกกลุมได 

ขอเสนอโครงการวจิัยที่พรอมจะนําสงเขาระบบ MRMS 
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3) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู คร้ังที่ 7 เมื่อวนัที่ 28 มถุินายน 2563 โดยสมาชิก

กลุมไดขอเสนอโครงการวจิัยที่สมบูรณ 

5.2 เอกสารหลักฐานอางองิ 

1) รายงานการประชุมแลกเปลีย่นเรียนรูคร้ังที ่5 เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2563 

2) รายงานการประชุมแลกเปลีย่นเรียนรูคร้ังที ่6 เมื่อวนัที่ 15 มถุินายน 2563 

3) รายงานการประชุมแลกเปลีย่นเรียนรูคร้ังที ่7 เมือ่วันที่ 28 มถุินายน 2563 

 

6. การรวบรวมความรูและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 

6.1 รายละเอยีดการดําเนนิงาน  

 สมาชิกกลุมความรูรวมกันแลกเปลี่ยนและสรุปองคความรู  เรื่อง “การเขียนขอเสนอ

โครงการวจิัย” พรอมจัดทาํเปนเลมองคความรู ดังนี้ 

o สรุปองคความรูเรื่อง การเขยีนขอเสนอโครงการวจิัย 

o สมาชิกในแตละกลุมรอสงขอเสนอโครงการวจิัย (งบประมาณแผนดนิ ป 2564) ในระบบ 

MRMS ตามที่สถาบันวจิัยฯ ประกาศรับ 

6.2 เอกสารหลักฐานอางองิ 

1) รายงานการประชุมแลกเปลีย่นเรียนรูคร้ังที ่8 เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม 2563 
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สวนที่ 3 ผลผลติและผลลพัธ 

 

1. ความรูท่ีไดและการกล่ันกรองความรู 

ความรูที่ได  

1) แนวทางการเขยีนขอเสนอโครงการวจิัย 

2) ขอเสนอโครงการวจิัยที่พรอมเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวจิัย 

2. ประโยชนขององคความรูและการนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชนขององคความรู 

1) ไดพัฒนาขอเสนอโครงการวจัิยสูการสงขอเสนอตามหนวยงานภายนอกที่ประกาศรับ 

2) ไดองคความรูใหมในการเขยีนขอเสนอโครงการวจิัย 

2.2 การนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนางาน  

1) ไดรับทุนสนับสนุนในการดําเนนิการวจิัย 

2) ไดพัฒนาสูการนําไปใชในการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ 

3) ไดสรางช่ือเสยีงใหกับมหาวทิยาลัย 

2.3 การขยายผลการนําองคความรูไปใชประโยชนกับบุคคลที่เก่ียวของ  

1) เปนพี่เลี้ยงใหกับบุคลากรในหนวยงานและบุคลากรภายนอกหนวยงาน 

2) ไดแลกเปลี่ยนกับกลุม KM ทัง้ภายในมหาวทิยาลัยและภายนอกมหาวทิยาลัย 

3. สรุปการดําเนนิการจัดการความรูของกลุมความรู 

3.1 ปจจัยแหงความสําเร็จ 

1) มรีะบบและกลไกที่เอื้อตอการจัดการความรู 

2) มทีรัพยากรที่เพยีงพอ เชน งบประมาณที่เอื้อตอการดําเนนิการ 

3) มงีบประมาณสงเสริมและรางวัลสนับสนุน 

3.2 ปญหาและอุปสรรค 

1) อาจารยมภีาระงานสอนมาก 

4. การตอยอดองคความรูหรอืนวัตกรรมท่ีเกดิขึ้น  

4.1 งานวจิยั 

1) นาํไปขอทนุสนับสนนุงานวจิัยจากแหลงทุนภายนอกหรอืบริษัทหางราน 

2) นาํไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวจิยั 

3) สามารถเขยีนเปนหนังสอืหรอืบทความเพื่อการเผยแพร 
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คู่มอืการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน 

โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา 

(คุณอ านวย) 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563 
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การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน  
โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา 

 

หลักคิดเบ้ืองต้น 

  

 
       1. ทําไมจึงต้องทําเรื่องน้ี ? เกิดอะไรข้ึน ? ปรากฏการณ์น้ี
น่าสนใจตรงไหน ? อยากรู้อะไร ? ส่ิงท่ีอยากรู้มีความสําคัญอย่างไร ?  

 2. เมื่ออยากรู้ (อย่างแท้จริงในปรากฏการณ์น้ี) จะมีวิธีการหา
ความจริงได้อย่างไร ? 
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ประเด็นท่ี 1 การหาหัวข้อวิจัย  

           หัวข้อเสนอโครงการวิจัยต้อง น่าสนใจ และ สอดคล้องกับรายละเอียดท่ีนาเสนอ สามารถ
ตอบปัญหาหรือแก้ปัญหาท่ีต้องการได้ หัวข้อเรื่องให้สอดคล้องกับการดาเนินงานวิจัย โจทย์วิจัยท่ี
เสนอ ต้องมีวัตถุประสงค์ท่ี ชัดเจน กระชับ และสามารถทําได้ ดังน้ันผู้เสนอโครงการต้องนําเสนอภาพ
เหล่าน้ีให้กับผู้ประเมินเห็นว่า การดําเนินงานวิจัยน้ีมีความคุ้มค่าต่อการพิจารณาอนุมัติทุน คําถาม
หน่ึงท่ีเกิดข้ึนเสมอในการประเมินโครงการก็คือ งานวิจัยท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนเป็นงานวิจัยท่ีใหม่
หรือไม่? มีความซ้าซ้อนกับงานวิจัยท่ีเคยทํามา หรือไม่? และที่สําคัญเป็นประโยชน์หรือไม่? 

 งานวิจัยจํานวนมากเป็นข้อเสนอท่ีใหม่ ไม่ซํ้าแบบใคร แต่ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีคุณค่า
ทางวิชาการก็ยากท่ีจะผ่านการได้รับพิจารณาทุนวิจัย และอีกประการหน่ึงคือ ข้อเสนอโครงการวิจัยท่ี
ใหม่จริง มีคุณค่าทางวิชาการ แต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ขอรับการพิจารณาไป 
เน่ืองจากไม่ตรงต่อความต้องการของหน่วยงานน้ัน หรือไม่ตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ 

 หัวข้อโครงการวิจัยท่ีนําเสนอ หากมีความซ้าซ้อนกับงานวิจัยท่ีเคยมีนักวิจัยได้ทําสําเร็จแล้ว
เป็นส่วนใหญ่และไม่เห็นประเด็นใหม่ หรือ มี“ความใหม่ และน่าสนใจ” ตรงไหน ก็ยากท่ีจะได้รับทุน
เช่นกัน 
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ประเด็นท่ี 2 การต้ังช่ืองานวิจัย  

           ควรใช้ช่ือท่ีสื่อถึงวัตถุประสงค์และแผนงานวิจัยโดยตรง ไม่ควรใช้คําที่มีความหมายกว้างหรือ
แคบเกินไป โดยระบุท้ังช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกัน  

 

                   

                        

         
                 

ประเด็นท่ี 3 การออกแบบกรอบตัวแปรของงานวิจัย  

         ระเบียบวิธีวิจัยแสดงถึงวิธีการดําเนินการวิจัย ซ่ึงอาจเป็นการทดลอง การเก็บ ข้อมูล การใช้
แบบสอบถาม หรืออ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาทําการวิเคราะห์หรือ สรุปผลการศึกษา  

        � ระเบียบวิธีวิจัยต้องมีรายละเอียดท่ีมากพอและดําเนินการเป็นข้ันตอน ตามลําดับก่อนหลัง
เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยตามท่ีต้องการ  

        � ผู้ประเมินโครงการมักใช้เวลานานพอสมควรในการพิจารณาระเบียบวิธีวิจัยว่า เหมาะสม มี
ข้ันตอนสอดคล้องตามลําดับก่อนหลัง และท่ีสําคัญคือมีความเป็นไปได้ในการดําเนินการ ตอบโจทย์
ที่ต้ังไว้ในวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน  
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        � นอกจากน้ีผู้ประเมินมักพิจารณาว่าระเบียบวิธีวิจัยท่ีเสนอมามีจุดอ่อนตรงไหน บ้าง และ
ต้องปรับปรุงตรงไหน เพ่ือลบจุดอ่อนน้ัน  

 

ประเด็นท่ี 4 การเขียนข้อเสนอวิจัยในส่วนบทนํา  

            บทนําเป็นการแสดงให้ทราบว่าโครงการวิจัยน้ีสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างไร  เช่น ก่อนท่ีจะมีโครงการวิจัยฯ มีผลผลิตตํ่า ต้นทุนสูง เกิดความ
สูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ หากโครงการวิจัยฯ น้ีสําเร็จจะมีส่วนการแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสได้มาก
น้อยเพียงใด  รวมถึงการมีส่วนในการเพ่ิมศักยภาพในการผลิต/การแข่งขันของสินค้า  และการ
ให้บริการภายในประเทศได้อย่างไร  และด้วยมูลค่าเท่าใด หรือเป็นการแสดงว่าผลของโครงการวิจัยฯ 
มีส่วนทําให้วิถีชีวิต โครงสร้างทางสังคม  สภาพแวดล้อม และสุขภาพของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป
ในทางใด หรือแสดงให้เห็นว่าจะมีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมอย่างไร 

          เขียนให้สอดคล้องกับโจทย์การวิจัย โจทย์ท่ีได้รับจะเป็นการวิจัยท่ีมุ่งนําไปสู่การประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ ดังน้ันเวลาเขียนข้อเสนอจะต้องเกิดผลการวิจัยท่ีเช่ียม
โยงกับสภาพปัญญาท้ังในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติเพ่ือให้ได้ข้อเสนอท่ีมีความเป็นรูปธรรม 
เพราะฉน้ันการเขียนข้อเสนอจึงมุ่งไปสู่การแก้ปัญหาของสังคม เช่น ข้อเสนอที่มีต่อการปรับเปลี่ยน
นโยบายของภาครัฐท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมไปถึงการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้ 

 เทคนิค "การเขียนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา" สําหรับข้อเสนอโครงการวิจัยขอ
ทุน เขียนเพียงหน้าครึ่ง ...4 ย่อหน้า ...สั้น กระชับ ชัดเจน แต่เขียนยาก 

                             “ควรเขียนเพียงหน่ึงหน้าครึ่ง..พอแล้ว” 

ประเด็นท่ี 5 การเขียนข้อเสนอวิจัยในส่วนการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  

 การสืบค้นผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องหรือการทบทวนบทความ (Literatures Review) ถือเป็น
เรื่องสําคัญเรื่องหน่ึงท่ีนักวิจัยท้ังหลายต้องดําเนินการ เพ่ือ หลีกเลี่ยงการทําวิจัยท่ีซํ้าซ้อนกับงานวิจัย
ท่ีเคยดําเนินการมาก่อน อีกท้ังทบทวนบทความให้เกิดความรู้และความเข้าใจ ทราบจุดอ่อนหรือจุด
แข็งของบทความน้ันๆ และสามารถนํามาเป็นรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาต่อยอดหรือสร้างสรรค์
งานวิจัยใหม่ให้แตกต่างจากของเดิม มีประสิทธิภาพกว่างานวิจัยเดิม  

 การใช้ฐานข้อมูลของ Scopus, Science Direct ช่วยทบทวนบทความ สามารถช่วยลดเวลา
ในการค้นหาเพ่ือพิจารณาความซํ้าซ้อนได้มาก  

ประเด็นท่ี 6 การเขียนข้อเสนอวิจัยในส่วนระเบียบวิธีวิจัย  

          เขียนในลักษณะของการวิจัยพัฒนา 
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 ◼ในการเสนอโครงการวิจัย ประวัติของหัวหน้าโครงการจะสาคัญ มาก การประเมิน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเกือบท้ังหมดมักมีคําถาม ว่า “หัวหน้าโครงการมีความเหมาะสม (มี
ความสามารถ) ในการ ดําเนินงานวิจัยในโครงการ” ดังกล่าวหรือไม่ การคัดเลือกอาจารย์ท่ีทํางาน
วิจัยในสาขาที่ตรงกับความเช่ียวชาญจะเหมาะสมกว่าอาจารย์ท่ีมีช่ือเสียงแต่ทํางานวิจัยท่ีไม่ต้องกับ
สาขาท่ีเช่ียวชาญ 

          ◼การเช่ือมโยงกับนักวิจัยอ่ืนท่ีอยู่ต่างสถาบัน อาจเป็นประโยชน์ใน เรื่องการใช้ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ตลอดจน ความเช่ียวชาญท่ีนักวิจัย อื่นๆ มีอยู่  พิจารณาหน่วยงานท่ีให้ทุนว่ามีความ
ต้องการให้มีการเช่ียมโยง ร่วมกับนักวิจัยอื่นหรือไม่ ซ่ึงผู้เสนอโครงการควรพิจารณา ประกอบหาก
เป็นหัวข้อท่ีหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนต้องการ 

           ◼ผลงานท่ีคาดว่าจะได้จากงานวิจัยมีหลายรูปแบบ  

   � องค์ความรู้  

  � ช้ินงานท่ีทาเสร็จ  

  � ผลงานตีพิมพ์  

  � สิทธิบัตร  

  � อนุสิทธิบัตร เป็นต้น  

ผลงานที่ได้จากงานวิจัย ต้องคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีให้ไป ดังน้ันผู้เสนอ โครงการวิจัยจึงควรคานึงถึง
ประเด็นน้ีด้วย ผลงานในรูปองค์ความรู้ มักเป็นสิ่งท่ีนับได้ไม่ชัดเจน ดังน้ันแม้ว่าผลการวิจัยจะมีองค์
ความรู้เกิดข้ึนทุกคร้ัง แต่ไม่ใช่การนับผลงานท่ีดี 
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