
การจดัการความรู้  “การเขยีนโครงการวจิยัอย่างไรให้ได้รับทุนสนับสนุน” 
 
      คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ไดด้ าเนินการจดัการความรู้เร่ือง                  
“การเขียนโครงการวจิยัอยา่งไรใหไ้ดรั้บทุนสนบัสนุน”  ในวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00-16.30 น. 
ณ หอ้ง KM (1135)  คณะวทิยาการจดัการ  สามารถสรุปองคค์วามรู้ไดด้งัน้ี 

 
“การเขยีนโครงการวจิัยอย่างไรให้ได้รับทุนสนับสนุน” 

 
1.   ช่ือโครงการวจัิย หรือโจทย์การวจัิย ควรเขียนอย่างไร 

1. โครงการวจิยั หรือโจทยก์ารวจิยั ตอ้งตอบสนองต่อความจ าเป็นหรือตอบสนองประเด็น 
ยทุธศาสตร์การวจิยัของชาติ  จงัหวดั  สถาบนัการศึกษา  หรือหน่วยงานท่ีจะรับทุน 
  2.  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีท่ีจะศึกษา หรือเป็นปัญหาส าคญัเร่งด่วน 

3. ขั้นตอน กระบวนการท าวิจยัของขอ้เสนอโครงการดูแลว้มีความเป็นไปได้ และ 
น่าจะสามารถท าไดส้ าเร็จทนัเวลา  

4. ช่ือโครงการวิจยัมีความน่าสนใจ  
5. อ่านแลว้รู้เร่ือง สามารถทาความเขา้ใจไดง่้ายทั้งคนใน field และนอก field  
6. ขอบเขตของโครงการคุม้ค่ากบังบประมาณของการท าการวจิยั  
7. ตอบสนองความตอ้งการและสามารถใหผ้ลประโยชน์ต่อผูใ้หทุ้นไดอ้ยา่งตรงประเด็น  

 
2.  ความเป็นมาและความส าคัญ ควรเขียนอย่างไร 
  1.  ศึกษาขอ้มูลหรือสภาพของเร่ืองท่ีจะศึกษาใหช้ดัเจนพร้อมมีแหล่งอา้งอิงหนกัแน่น เป็น
ท่ีน่าเช่ือถือ  และคน้ควา้งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งวา่มีใครศึกษาไวอ้ยา่งไร และอธิบายวา่ ท าไมคร้ังน้ีจะ
ท าการศึกษา 

      2.  พยายามช้ีถึงปัญหาปัจจุบนั วา่มีผลกระทบหรือมีขอ้เสียอยา่งไร แลว้จึงน างานวจิยัของ
เราเขา้ไปจบัและอธิบายวา่สามารถแกปั้ญหา  หรือผลกระทบนั้นไดอ้ยา่งไร  

      3.  วธีิการเขียนแบบกลบประเด็นของนกัวจิยั เป็นการน าเสนอขอ้เสียของงานวิจยัอ่ืน ๆ ให้
เห็นและน าเสนอวา่งานวจิยัของเราเป็นวธีิหน่ึงในการช่วยแกปั้ญหาได ้ 

      4.  เขียนใหต้อบโจทยข์องผูส้นบัสนุนทุนในกรณีท่ีก าหนดกรอบวจิยั แต่หากไม่ก าหนดก็
สามารถเขียนในภาพกวา้ง ๆ ได ้ 

      5.  ความทนัสมยั เป็นปัจจุบนั ของขอ้มูลไม่ควรยอ้นหลงัไปหลายปีมากจนเกินไป โดย
สามารถเขา้ไปดูไดจ้ากสถานการณ์ปัจจุบนั จะท าให้นกัวจิยัไดแ้นวคิดดา้นงานวิจยัในปัจจุบนั  
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      6.  แหล่งอา้งอิง (Reference) ควรมีความน่าเช่ือถือ หากเป็น paper เก่า ก็ควรเป็น Key Paper 
ของ Field นั้น ๆ  
 
3  วตัถุประสงค์ของการท าวิจัย (Objectives)  ควรเขียนอย่างไร 

     1.   ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัขั้นตอนอ่ืนของงานวจิยันั้น ครอบคลุม                  
ตรงประเด็น  

     2.  ควรเขียนเป็นขอ้ ๆ ใหช้ดัเจน  
     3.  กระชบั ชดัเจน และสอดคลอ้งกบัหวัขอ้  

4.  เป็นการเขียนถึงความตอ้งการ หรือเป้าหมายของการวิจยั  การตั้งวตัถุประสงคข์อง 
การวจิยัควรตั้งเป็นขอ้ ๆ เพื่อความชดัเจนในการวิเคราะห์และตอบค าถามในแต่ละขอ้   

5.  วตัถุประสงคข์องการวจิยัยงัใชเ้ป็นตวัก าหนดขอบเขตของประเด็นปัญหาวา่  ผูว้ิจยั 
ตอ้งการศึกษาอะไร มากนอ้ยเพียงใด เนน้ถึงผลท่ีจะปฏิบติัไดจ้ริง  วดัได ้ ทดสอบได ้ การเขียนวตัถุประสงค์
ของการวิจยัส่วนใหญ่จะข้ึนตน้ดว้ย    ค  าวา่ “เพื่อ”  และจะตามดว้ยขอ้ความท่ีแสดงถึงการกระท า เช่น ศึกษา 
ส ารวจ เปรียบเทียบ ทดลอง หาความสัมพนัธ์  หาผลกระทบ เป็นตน้ 
 
4. ขอบเขตการวจัิย  ควรเขียนอย่างไร 

     1.  จะเขียนเป็นขอ้ ๆ หรือเป็น Paragraph ก็ได ้แต่ตอ้งพยายามโยงไปยงัผลการวจิยั  
  2.  ขอบเขตการวจิยั  เป็นการเขียนกรอบของงานวจิยัท่ีไดท้  ามาทั้งหมด  ควรประกอบดว้ย
ขอบเขต 5 ประการคือ 
                                2.1  ขอบเขตเน้ือหา  ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่งานวจิยัน้ีเป็นงานวิจยัแบบใด  เช่น การวิจยัเชิง
ส ารวจ  การวิจยัเชิงทดลอง  และการวจิยัคร้ังน้ีตอ้งศึกษาในเร่ืองใด 
                                2.2  ขอบเขตตวัแปร  จะตอ้งระบุตวัแปรของงานวจิยัทั้งตวัแปรตน้และ     ตวัแปรตาม 
                                2.3  ขอบเขตแหล่งขอ้มูล หรือ ประชากร  ใหร้ะบุวา่ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เป็นใคร  
มีลกัษณะอยา่งไร  มีจ านวนมากนอ้ยเพียงไร 
                                2.4  ขอบเขตพื้นท่ี  ระบุสถานท่ีการวจิยัวา่ครอบคลุมพื้นท่ีใดบา้ง  เช่น ต าบล  อ าเภอ  
จงัหวดั 
                                2.5  ขอบเขตระยะเวลา ตอ้งระบุวา่งานวจิยัคร้ังน้ีไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ทั้งหมดในระหวา่งเดือนใด ปี พ.ศ.ใด           
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5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  ควรเขียนอย่างไร 
1.  ประโยชน์ของผลการวจิยั  เป็นการเขียนท่ีจะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง 

การวจิยัท่ีไดต้ั้งไว ้ ผูว้จิยัยงัจะตอ้งคาดการณ์วา่  จะน าผลการวจิยันั้นไปใชป้ระโยชน์อะไรไดบ้า้ง   เกิด
ประโยชน์ต่อใคร  แนวทางในการเขียนประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการวจิยันั้น ใหดู้ท่ีวตัถุประสงคเ์ป็นหลกัและ
ตั้งค  าถามวา่  จะศึกษาหรือเปรียบเทียบไปท าไม  และท าไปเพื่อใคร  ประโยชน์ของการวจิยัอาจจะส่งผลต่อ
หลายคนหลายฝ่ายก็ได ้เวลาเขียนตอ้งแยกแยะใหเ้ป็นดา้น ๆไป  
 
6. ผลงานที่เกีย่วข้อง (Literature Review) ควรเขียนอย่างไร 
  1.  ตอ้ง Review  เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งใหท้นัสมยั  ครอบคลุมประเด็น และมี    
การอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง 

     2.  เขียนผลงานของเราลงไปดว้ย  เป็นผลงานท่ีเราเคยท าวิจยัมาแลว้ในหวัขอ้และงานน้ีเป็น
งานต่อยอดหรืองานพฒันาเพิ่ม  เป็นการแสดงให้เห็นวา่เรามีความเช่ียวชาญในสาขานั้น ๆ ดี  

     3.  การอา้งอิง (Citation) เฉพาะกลุ่มท่ีดงั ๆ ไม่ควรกวา้งมากและเก่ียวขอ้งกบั Field ของเรา  
4.  หลงัจากท่ีเขียนถึงบุคคลต่าง ๆ มาแลว้นั้น  ควรมียอ่หนา้สรุปสุดทา้ยวา่ งานท่ีเรากาลงั 

จะท าคืออะไร  และสามารถเขา้ไปแกไ้ขปัญหาปัจจุบนัไดอ้ยา่งไร ท าใหเ้กิดประโยชน์ท่ีดีข้ึนไดอ้ยา่งไร  
5.  ควรมีความเป็นปัจจุบนั  
6.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นเน้ือหาท่ีผูว้ิจยัไดร้วบรวมจากเอกสาร ต าราและ 

งานวจิยัต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัท่ีท าอยูม่าบรรจุไวใ้นบทน้ี  พร้อมท าการสรุปเช่ือมโยงใหเ้ห็น
ถึงความสอดคลอ้งกบัประเด็นปัญหาของงานวิจยัในคร้ังน้ี  ประกอบดว้ยหวัขอ้ท่ีส าคญั 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่  
แนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารและต าราท่ีเก่ียวขอ้ง  เอกสารงานวจิยัท่ี เก่ียวขอ้ง  การสรุปเอกสารและ
งานวจิยัไปสู่ประเด็นปัญหาการวจิยั 

             6.1  แนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารและต าราท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นการเขียนเน้ือหาท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งและสนบัสนุนงานวิจยัในเร่ืองท่ีท า  โดยเขียนในลกัษณะสังเคราะห์เน้ือหาให้มีความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงกนัใหไ้ดเ้ป็นหน่ึงเดียว  การเขียนอาจจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของเน้ือหา  โดยปกติ
นิยมน าเสนอ แนวคิด ทฤษฎี หลกัการในภาพกวา้ง ๆ ก่อนแลว้จึงเจาะเขา้ไปในประเด็นรายละเอียดต่าง ๆ 
เป็นล าดบัต่อมา  เน้ือหาท่ีจะน าเสนอไวต้รงน้ีตอ้งพิจารณาวา่มีครบถว้น ถูกตอ้ง และมีความน่าเช่ือถือมาก
นอ้ยเพียงใด  เน้ือหาส่วนใดท่ีไม่เก่ียวขอ้ง  หรือไม่มีความจ าเป็นก็ไม่สมควรจะน าเสนอเพราะในส่วนน้ี
ไม่ใช่ต ารา เป็นเพียงการสรุปมากกวา่การคดัลอก 
                   6.2  เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นการเขียนโดยการน าเอางานวิจยัในอดีตมาใชใ้น 
การสนบัสนุนงานวิจยัในเร่ืองท่ีท าอยู ่  งานวจิยัท่ีจะน ามาใชอ้า้งอิงนั้นควรมาจากผลงานวจิยัท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ และตอ้งค านึงถึงความทนัสมยัของงานวจิยันั้นดว้ย  เพราะถา้น าผลงานวิจยัเก่ามาก ๆ มาเขียน
สนบัสนุน ความน่าเช่ือถือของงานวจิยัจะลดลงอยา่งมาก  เพราะขอ้มูลในสมยัก่อนกบัสมยัน้ีอาจจะใหผ้ลท่ี
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แตกต่างกนัออกไปได ้ ส าหรับงานวจิยัท่ีเป็นการวจิยัคร้ังแรก  ยงัไม่เคยมีผูท้  าวจิยัในเร่ืองนั้นมาก่อนก็จะ
ค่อนขา้งล าบากในการเขียนส่วนน้ี  เพราะจะตอ้งอา้งอิงจากผลงานวจิยัอ่ืนในลกัษณะเทียบเคียงกนัแทน 
                   6.3  การสรุปเอกสารและงานวจิยัไปสู่ประเด็นปัญหาการวจิยั  เป็นการเขียนสรุปทา้ย
บท  ซ่ึงจะตอ้งพยายามสรุปเน้ือหาทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ใน 2 ส่วนแรกใหส้อดคลอ้งกนัอยา่งมีน ้าหนกั 
และน่าเช่ือถือ  โดยจะตอ้งช้ีใหผู้อ่้านเห็นถึงประเด็นปัญหาและความจ าเป็นท่ีตอ้งท าการวจิยัในเร่ืองน้ี 
 
7.  ระเบียบวธีิวจัิย ควรเขยีนอย่างไร 
  1.  ตอ้งเขียนใหถู้กตอ้งตามหลกัการวจิยั  และควรใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบ ปรับแกไ้ขให้
สมบูรณ์ 

      2.  เลือกวธีิวจิยัและเคร่ืองมือ ท่ีเหมาะสม (เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความพร้อมในการท า
วจิยัของเรา)  

      3.  วธีิการวจิยัท่ีเป็นท่ียอมรับ  เขียนใหช้ดัเจน  เป็นขั้นเป็นตอน  
4.  วธีิการด าเนินการวิจยั  จะมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายละเอียดของการด าเนินงานวจิยัใน 4  

หวัขอ้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือในการวิจยั  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  สถิติท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูล   
 
8.  ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน ควรเขียนอย่างไร 

      1.  ควรระบุเวลาในแต่ละขั้นตอน แต่ข้ึนอยูก่บั Field นั้น ๆ  
  2.  ระยะเวลาและแผนการดาเนินงาน ควรเขียนให้เห็นวา่ ท าอะไร อยา่งไร เม่ือไร และได้
อะไร 
 
9. งบประมาณ ควรเขียนอย่างไร 

 1.  เขียนงบประมาณจ าแนกตามกิจกรรมและหมวดเงินให้ชดัเจน  อยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
เพราะงบประมาณเป็นส่วนส าคญัในการพิจารณาการใหทุ้นการวจิยั 

      2.  เขียนใหค้รอบคลุมค่าใชจ่้ายทุกหมวด ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามเกณฑท่ี์แหล่งทุนนั้นก าหนด
มาดว้ย  
  3.  งบประมาณ ควรเขียนให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละท่ีใชจ้ริง 

 

รายการอ้างอิง 
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