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ขอ้เสนอโครงการวจัิย 

 

ความหมาย 

เป็นแบบแผนการ
ด าเนนิการวจัิยทีผู่ว้จัิย
ไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 



ขอ้เสนอโครงการวิจยั 

1.  นักวจิัยตอ้งการท าวจิัยเรือ่งอะไร 

2. งานวจิัยทีจ่ะท า มวีตัถปุระสงคอ์ยา่งไร 

3. มคีวามเป็นมาและความส าคญัเพยีงใด 

4. มกีารวางแผนการการด าเนนิงานอยา่งไร 

 5. ตอ้งการงบประมาณในการด าเนนิงานเทา่ใด 



ปญัหาทีม่กัพบเกีย่วกบัการบรหิาร 
1.โครงการไมเ่ชือ่มโยงกบัยทุธศาสตร ์

2.โครงการและยทุธศาสตรย์งัเป็นชิน้เป็นสว่น (ขนมชัน้) ขาดการบรูณาการ
ซึง่กนัและกนั และระหวา่งโครงการดว้ยกนั 

3.นักวจัิยไมไ่ดค้ดิโครงการอยา่งรอบคอบ ถีถ่ว้น ในทกุมมุมอง (คดิให ้
ทะล)ุ 

4,.ขาดระบบในการตดิตามการด าเนนิโครงการทีด่ ี

5.ขาดความเอาใจใสจ่ากผูบ้รหิารระดบัสงู อยา่งตอ่เนือ่ง 

6.การด าเนนิโครงการไมไ่ดเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 



กรอบแนวคดิการวจัิย 
1. ตอ้งพจิารณาวา่ปัญหาหลกัทีต่อ้งการวจัิยคอือะไร  และอะไรเป็น
ปัญหาทีต่อ้งการทราบ 

2. ตวัแปรตามและตวัแปรอสิระไดแ้กอ่ะไร  ตวัแปรตา่งๆทีน่ ามาศกึษามี
ความสมัพันธเ์กีย่วขอ้งกนัอยา่งไร 

3. ขอ้มลูทีจ่ะใชใ้นการวจัิยเรือ่งนัน้มอีะไรบา้ง แหลง่ขอ้มลูอยูท่ีไ่หนและ
จะเก็บรวบรวมมาไดอ้ยา่งไร 

4. การหาค าตอบในการวจัิยนัน้ สามารถใชร้ะเบยีบวธิวีจัิย หรอืแบบการ
วจัิย(research design) ในลกัษณะใดไดบ้า้ง และจะเลอืกใชก้ารวจัิย
แบบใด ท าไมจงึเลอืกแบบนัน้ 

5. มแีนวคดิและทฤษฎอีะไรบา้งทีส่นับสนุนการวจัิยในปัญหานี้ 

6. มขีอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการท าวจัิยเรือ่งนีห้รอืไม ่มอียา่งไรบา้ง 



กรอบแนวคดิ ตอ้งประกอบดว้ย 

1.อธบิายทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งไดต้รงประเด็นตามวตัถปุระสงค ์

2.เสนอวธิกีารใหมห่รอืสมมตฐิานการวจิยั ทีน่่าเชือ่ถอื 

3.นยิามตวัแปรไดค้รบทกุตวัแปร รวมทัง้นยิามความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ตวัแปร และ ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรกบัวธิกีารใหม ่

4.อธบิายวธิกีารวดัตวัแปร รวมทัง้วธิกีารวดัความสมัพนัธร์ะหวา่งตวั
แปร และ ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรกบัวธิกีารใหม ่ทีน่่าเชือ่ถอื 

5.สามารถใชเ้ครือ่งมอืในการวดัตวัแปร รวมทัง้เครือ่งมอืในการวดั
ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร และ ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรกบั
วธิกีารใหม ่ทีน่่าเชือ่ถอื 

6.หลกัฐานอา้งองิน่าเชือ่ถอืและทนัสมัย  

7.ก าหนดขอบเขตการวจิยัทีช่ดัเจน 



 
การพัฒนากรอบแนวคดิของการวจัิย  

 
1. การสงัเคราะหเ์อกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้แนวคดิเชงิทฤษฎ ี

2. รายงานผลการวจัิยและประเด็นทีผู่ว้จัิยสรปุไดจ้ากการสงัเคราะห์
เอกสาร  

3.ตรวจสอบผลการสงัเคราะหเ์อกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.การจัดล าดบัเสนอความคดิ 

5. การแสดงเหตผุลเชือ่มโยงเพือ่น าเขา้สูก่ารก าหนดประเด็นวจัิย 

6. และการก าหนดกรอบความคดิของการวจัิยทีส่มเหตสุมผล 



การบรหิารงานวจิยั 

  การบริหาร 
จดัการ 
 ต้นน ้า 

    
การบริหาร 
จดัการ 

   กลางน ้า 
 

 
การบริหาร 
จดัการ 
 ปลายน ้า 

 

การพฒันา 
-โจทยวิ์จยั 
-ข้อเสนอ
โครงการ 

การติดตาม
ประเมินผล
และปรบัแก้
โครงการ 

-การน าผลงาน
ไปใช้ประโยชน์ 

-การเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ ์

-การจดสิทธิบตัร 



ประเมนิความคุม้คา่ผลการวจัิย 

1.งบประมาณทีใ่ช ้ ผลการวจัิยมคีวามคุม้คา่กบังบประมาณที่
ใชใ้นการด าเนนิการวจัิยหรอืไม ่  พจิารณาจากผลตอบแทน

ระยะสัน้และระยะยาว  

2.บคุลากรทีใ่ช ้   จ านวนบคุคลากรทีใ่ชใ้นการ
ด าเนนิการวจัิยวา่เหมาะสมและคุม้คา่กบัผลการวจัิยที่

ไดรั้บหรอืไม ่ 

3.เวลาทีใ่ช ้   ผลการวจัิยทีไ่ดคุ้ม้คา่กบัระยะเวลาทีใ่ช ้
ในการวจัิย   และสอดคลอ้งกบัระเบยีบวธิวีจัิย   

แผนการด าเนนิการวจัิย  และงบประมาณทีก่ าหนดไว ้



การควบคมุ
คณุภาพ 

• กระบวนการบรหิารงบประมาณเพือ่การวจิยัทีม่ ี
คณุภาพ 

การควบคมุ
คณุภาพ 

•การคดัเลอืกโครงการวจิยัทีม่คีณุภาพเพือ่ท าวจิยั 

•   มกีารก าหนดแผน/นโยบายการวจิยั 

•กระบวนการวจิยั  มดีชันชีีว้ดัชดัเจนการตดิตาม 

การควบคมุ
คณุภาพ 

•ตดิตามประเมนิผลโครงการ ตรวจสอบการด าเนนิงาน 

•และสง่เสรมิใหง้านวจิยับรรลผุลทีด่ ี
 

การควบคมุ 

คณุภาพ 

• สามารถน าไปพฒันาสูเ่ชงิพาณิชย ์



ประเด็นส ำคัญของกำรพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัย 
1.  คณุภาพของงานวจัิย 

    + ขอ้คน้พบทีส่ าคญั หรอืนวตักรรมใหม ่

    + สามารถแกปั้ญหาทีส่ าคญั 

    + องคค์วามรูใ้หม ่ ทีม่นัียส าคญั 

 

2.  คณุภาพของขอ้เสนอการวจัิย 

    + น าเสนอขอ้มลูตามหัวขอ้ทีก่ าหนดไวไ้ดถ้กูตอ้ง ครบถว้น 
และชดัเจน ดว้ยภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ย 

 

3.  ความเหมาะสมของนักวจัิย/ทมีวจัิย 

    + มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญครอบคลมุทกุสาขาวชิาการในเรือ่ง
ทีว่จัิย 

    + มคีวามพรอ้มและสามารถอทุศิเวลาใหง้านวจัิย 

 27 สิงหำคม 2558 



4.  จรยิธรรมการวจัิย 

    + ด าเนนิการวจัิยตามมาตรฐานและจรยิธรรมการวจัิย 
 จรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร ์ 
 จรยิธรรมการวจัิยในคน 
 มาตรฐานความปลอดภัยทางชวีภาพดา้นพันธุ
วศิวกรรม 
 มาตรฐานความปลอดภัยส าหรับหอ้งปฏบิตักิารที่
เกีย่วกบัสารเคม ี
 

5.  งบประมาณการวจัิย 

    + ความเหมาะสม 

    + คุม้คา่การวจัิย 

 27 สิงหำคม 2558 

ประเด็นส าคญัของการพจิารณาขอ้เสนอการวจัิย 



แนวทำงกำรประเมินผลข้อเสนอกำรวิจัย 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 

1. ควำมสอดคล้อง 10 

2. คุณค่ำทำงปัญญำของกำรวิจัย 60 

3. ผลกระทบของกำรวิจัย 30 

รวม 100 
27 สิงหำคม 2558 



เกณฑก์ารพจิารณาโครงการวจิยั 

 

• 1.1 ความน่าสนใจของปัญหาการวจิยั     เป็นประเด็น
เรง่ดว่น (hot issue) ทีม่คีวามส าคญั ตอ้งท าวจิยั
เพือ่แกไ้ขปัญหาเรง่ดว่น น าเสนอใหเ้ห็นถงึปัญหา  มี
ผลกระทบตอ่การพัฒนาดา้นการเกษตร เทคโนโลยี
อตุสาหกรรม    การแพทยแ์ละสาธารณสขุ ฯลฯ 

 

• 1.2 วตัถปุระสงคถ์กูตอ้งชดัเจน  สามารถอธบิายใหเ้ห็น
ปัญหา   ค าถามการวจิัย  วธิกีารวจิัย   ผลส าเร็จของการ
วจิัย  มลีกัษณะเป็นรปูธรรม 

 

• 1.3    ความเหมาะสมของคณะวจิัย   คณะนักวจิัยมี
ความรูค้วามสามารถ  ความเชีย่วชาญตรงกบัหวัขอ้การ
วจิัย  มกีารสนับสนุนและเปิดโอกาสใหนั้กวจิัยรน่ใหมเ่ขา้
มามสีว่นรว่มในการท าวจิัย  

1. ปัจจัยการวจัิย   (  input  ) 



เกณฑก์ารพจิารณาโครงการวจิัย 

•2.1   แนวคดิทฤษฎ ี การทบทวนวรรณกรรม และ
กรอบแนวคดิขอ้เสนอการวจิัย  ทีน่ าเสนอรายละเอยีด
อนัประกอบดว้ย แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิัย 

•2.2   วธิกีารวจิัย/การออกแบบการวจิัย (research 
design)กรอบแนวคดิ   การวจิัย 

•2.3  งบประมาณ กจิกรรมและระยะเวลาการท าวจิัย ที่
ถกูตอ้งเหมาะสม มคีวามสอดคลอ้งกนัและมคีวาม
เป็นไปไดม้ากทีจ่ะท าใหก้ารวจิัยนัน้บรรลถุงึวตัถปุระสงค์
ทีต่ัง้ไว ้ มกีารน าเสนอรายละเอยีดทีม่ากเพยีงพอตอ่
การพจิารณาของผูท้รงคณุวฒุ ิ

•งบประมาณและระยะเวลามคีวามเหมาะสม 
 

 

 

 

2.กระบวนการวจัิย (process) 
 
 



 

 

• 3.1  ประโยชนต์อ่การพัฒนาอตุสาหกรรม การเกษตร    ดา้นการ 
แพทยแ์ละสาธารณสขุ   เทคโนโลยอีตุสาหกรรมเพือ่วสิาหกจิ
ชมุชนขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

 

• 3.3 ประโยชนต์อ่ความยัง่ยนื (สงัคม สิง่แวดลอ้ม วฒันธรรม และ
ชมุชน) 
 

•  3.4   ขอ้เสนอการวจัิยมกีารแสดงใหเ้ห็นถงึประโยชนท์ีค่าดวา่จะ
ไดรั้บ ผูไ้ดรั้บประโยชนม์จี านวนมากหรอืมกีารตอบสนองตอ่
นโยบาย/ยทุธศาสตรม์าก และผลการวจัิยจะตอบสนองความ
ตอ้งการของสงัคมและการพัฒนาประเทศไดเ้ป็นอยา่งมาก 
 

3.ผลลัพธก์ารวจัิย  (outcome)  

เกณฑก์ารพจิารณาโครงการวจิัย 



 
4.ความเหมาะสมของคณะวจัิย (คะแนนเต็ม 5) 
 

 

• 4.1  ชว่งคะแนนดมีาก (4-5 คะแนน) หมายถงึ คณะวจัิยมคีวามรูค้วามสามารถ 
ความเชีย่วชาญหรอืประสบการณ์ตรงกบัหวัขอ้การวจัิย และมกีารสนับสนุนหรอื
เปิดโอกาสใหนั้กวจัิยรุน่ใหมเ่ขา้มามสีว่นรว่มในการท าวจัิย 

 

• 4.2  ชว่งคะแนนปานกลาง (3 คะแนน) หมายถงึ คณะวจัิยมคีวามรูค้วามสามารถ 
ความเชีย่วชาญหรอืประสบการณ์ในสาขาใกลเ้คยีงกบัหวัขอ้การวจัิยหรอืมี
ประสบการณ์เกีย่วขอ้งบา้ง และมกีารสนับสนุนหรอืเปิดโอกาสใหนั้กวจัิยรุน่ใหม ่

 

• 4.3   ชว่งคะแนนตอ้งปรับปรงุ (1-2 คะแนน) หมายถงึ คณะวจัิยไมม่ ีหรอืมี
ความรูค้วามสามารถ ความเชีย่วชาญหรอืประสบการณ์ในหวัขอ้การวจัิยคอ่นขา้ง
นอ้ย 

 

เกณฑก์ารพจิารณาโครงการวจิัย 



1.  ปัญหำกำรวิจัยไม่ชัดเจน 
2.   ไม่ได้ระบุถึงปัญหำที่เฉพำะเจำะจง ว่ำเหตุใดจึงต้องท ำ

วิจัยในเรื่องนั้นๆ / พื้นที่แห่งนั้น 
3.   ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในกำรสนับสนุนประเด็นที่จะท ำวิจัย 

ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำกำรวิจัย  

ข้อบกพร่องที่พบได้บ่อยในข้อเสนอกำรวิจัยในภำพรวม 

27 สิงหำคม 2558 



1.  ไม่ชัดเจน 
2.  ไม่ครอบคลุมสิ่งที่ต้องกำรศึกษำ 
3.  ไม่สอดคล้องกับปัญหำกำรวิจัยและชื่อเรื่อง 
4.  ไม่ถูกต้อง  
5.  ไม่มีควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

27 สิงหำคม 2558 



 
1.  ไม่ชัดเจน/ไม่สอดคล้องกับค ำถำมวิจัย 
2.  ไม่สมเหตุสมผล ขำดทฤษฎีรองรับ  
3.  ไม่ถูกต้อง 
4.  ไม่ระบ ุ
 
 

กรอบแนวควำมคิดกำรวิจัย 

7 สิงหำคม 2558 



 
1.  ไม่ครอบคลุมโจทย์วิจัย / ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
2.  ไม่ละเอียดถี่ถ้วน / ไม่ทันสมัย 
3.  ขำดกำรวิเครำะห์ / สังเครำะห์ข้อมูล 

กำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

27 สิงหำคม 2558 



 
1.  ไม่ถูกต้อง เป็นวิธีกำรที่ไม่สำมำรถตอบโจทย์วิจัย 
2.  ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
3.  ขำดรำยละเอียดวิธีด ำเนินกำรวิจัย /ไม่ชัดเจน  

วิธีกำรวิจัย 

27 สิงหำคม 2558 



 
1.  ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมตำมแผนกำรด ำเนินงำนวิจัย 
2. ตั้งงบประมำณมีควำมซ้ ำซ้อน 
3. งบประมำณสูงเกินไป 
4. ไม่แจกแจงรำยละเอียดของงบประมำณ  
 

งบประมำณ 

27 สิงหำคม 2558 



เขยีนโครงการวจิยัแบบไมใ่ห้
กรรมการทกุคน  

reject เป็นเอกฉนัทต์ ัง้แตแ่รก  



 
 

ปญัหาการจดัท าแผนงาน
โครงการวจิยั  

 
 

1.แผนงานวจัิยขาดกรอบความคดิหลกั 

2.โครงการวจัิยยอ่ยไมค่รบคลมุคาถามวจัิยหลกั 

3.ขาดการเชือ่มโยงผลการวจัิยจากโครงการวจัิยยอ่ย 

4.โครงการวจัิยยอ่ยมปีระเด็นวจัิยเดยีวกนัทกุโครงการ ตา่งกนัเฉพาะพืน้ที่
ทีท่าวจัิย 

5.โครงการยอ่ยไมส่ามารถทาคูข่นานกนัได ้ตอ้งรอผลวจัิย ทาใหเ้สยีเวลา 

6.แตล่ะโครงการยอ่ยใชช้ว่งเวลาสัน้ เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะทาเสร็จ 

7.แยกโครงการยอ่ยตามขัน้ตอนวจัิย ไมย่บุเป็นโครงการเดยีวกนั 



ขอ้เสนอโครงการด ี

 

 

ขอ้เสนอโครงการไมด่ ี
 

1.โอกาสไดท้นุอดุหนุนการวจัิยสงู 

2.ตดิตามประเมนิผลไดง้า่ย 

3.สามารถสรา้งผลผลติและผลลพัธไ์ด ้
ด ี

4.สามารถน าผลงานวจัิยไปใช ้
ประโยชนไ์ดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

1.โอกาสสอบตกสงู  

2.พัฒนาขอ้เสนอและปรับแกไ้ข
ไดย้าก 

3.ถา้ฟลุค๊ไดท้นุจะเป็นความ
ล าบากในการท างานวจิัยของ
นักวจิัย 

4.ยากในการตดิตามประเมนิผล
และตรวจรับผลส าเร็จของงาน
ส าหรับผูท้รงคณุวฒุ ิ

5.โอกาสสรา้งผลงานวจิัยทีด่ี
และผลลพัธท์กีระทบสงัคมใน
เชงิบวกยากมากๆ 



องคป์ระกอบขอ้เสนอโครงการวจิัย 

1.ชือ่โครงการหรอืชือ่เรือ่ง 

2. วัตถปุระสงคข์องการวจัิย 

3. ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

4. คณะผูว้จัิย 

5. ขอบเขตของการวจัิย 

6. สมมตุฐิานของการวจัิย 



องคป์ระกอบขอ้เสนอโครงการวจิัย 

7.ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บ 

8. นยิามศพัทเ์ฉพาะ 

9. การศกึษาเอกสาร  และงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง 

10. วธิดี าเนนิการวจัิย 

 11. ระยะเวลาทีท่ าการวจัิย 

12. แผนการด าเนนิงานวจัิย 



13. สถานทีท่ าการวจัิย 

14. วัสด ุอปุกรณ์    

15. งบประมาณ 

16.  เอกสารอา้งองิ  

องคป์ระกอบขอ้เสนอโครงการวจิัย 



เนื้อหาสาระ 
เชื่อมโยงกัน  เนือ้หาโครงการ 

    สมบรณ์ูถกูตอ้งอา้งองิได ้

ใชถ้อ้ยค า 
กะทัดรัด 

ลกัษณะ 

ของขอ้เสนอ 

การวจิัยทีด่ ี



ลกัษณะของโครงการวจิยัทีด่ ี

1.  ความถกูตอ้ง (Correctness) ถกูตอ้ง แมน่ย า      มี
หลกัฐานอา้งองิทีส่ามารถตรวจสอบได ้

2.  ความมเีหตผุลม ัน่คง (Cogency) สาระส าคญั     
ของโครงการวจิยัตอ้งมเีหตผุลแนน่หนา ชดัเจน   
ตรวจสอบได ้

3.  ความกระจา่งแจง้ (Clarity) ขอ้ความตอ้ง  ชดัเจน 
ผูท้รงคณุวฒุ ิ   สามารถเขา้ใจไดโ้ดยไมต่อ้งตคีวาม
หรอืคาดคะเนความหมาย     ของโครงการวจิยัน ัน้ๆ 

4. ความสมบรูณ์ (Completeness) ตอ้งมสีาระส าคญั
ครบถว้นตามก าหนดของแตล่ะหนว่ยงานสนบัสนนุตาม
ข ัน้ตอนของกระบวนการวจิยั แตล่ะหวัขอ้มเีนือ้หา
ครบถว้นสมบรูณ์   
 



ลกัษณะของโครงการวจิยัทีด่ ี

5. ความกระทดัรดัชดัเจน (Concise)  ส ัน้ 
 เขา้ใจไดร้วดเร็วประหยดัเวลา 

6. ความสม า่เสมอ  Consistency)  หรอื    ความคงเสน้
คงวา นกัวจิยัตอ้งใชค้ าเดยีวกนั    ในการใชค้ าหรอื
ขอ้ความเดยีวกนัท ัง้ฉบบั 

 
7. ความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงสอดคลอ้ง    ( 
correspondence) ซึง่แสดงวา่ทกุสว่น    ไดร้บัการจดั
ระเบยีบมาเป็นอยา่งด ีทกุหวัขอ้     มคีวามสมัพนัธ์
เชือ่มโยงกนัโดยตลอด 



การเขียนโครงการวิจยัท่ีดี 

1.นักวจัิยตอ้งมคีวามรู ้ ดา้น ระเบยีบ วธิวีจัิย 

2. ความรูใ้นเรือ่งทีจ่ะท าวจัิยมขีอ้มลู ทีต่อ้งน ามา
เรยีบเรยีง / ประมวล ตามขัน้ตอนตา่งๆ 

3.รปูแบบ การเขยีนโครงการวจัิย 
  

4. นักวจัิยตอ้งใชภ้าษาการวจัิยในการเขยีน        
ขอ้ความใหถ้กูตอ้งตามแบบฟอรม์ 



ขอ้เสนอโครงการทีด่ ี
 

1.โจทยว์จิัยคอือะไร  

2.ตอบสนองตอ่ปัญหาของชดุโครงการในประเด็นไหน 

3.มเีป้าหมายชดัเจน สอดคลอ้งกบับรบิท/สภาพแวดลอ้ม 

4.กรอบคดิของโครงการทีช่ดัเจน 

5.ทบทวนงานวจิัยทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ระดบัลกึและระดบักวา้ง
พรอ้มการสงัเคราะห ์

6.ระเบยีบวธิวีจิัย มทีฤษฎรีองรับ /ระยะเวลา/งบประมาณ 
เหมาะสม 



ขอ้เสนอโครงการทีด่ ี

7.ทมีงาน/ความรู ้ความสามารถ และจ านวนเหมาะสม 

8.ผลทีค่าดวา่จะไดจ้ากงานวจิัย 

9.ใครคอืผูท้ีจ่ะเอาผลงานไปใช ้

10.มหีน่วยงานอืน่รว่มวจิัย 

11.การเป็นทีย่อมรับจากหน่วยงานอืน่ 

12.สามารถสรา้งนักวจิัยหนา้ใหม ่



วช. รว่มกบัหน่วยงานในระบบวจิัย  

• ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย (สกว.)  

• ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)  

• ส านักงานพัฒนาการวจัิยการเกษตร (สวก.)  

• สถาบนัวจิัยระบบสาธารณสขุ (สวรส.)  

• ส านักงานสง่เสรมินโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
นวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

• ส านักงานคณะกรรมการอดุมศกึษา (สกอ.) 

 

เครอืขา่ยองคก์รบรหิารงานวจิยัแหง่ชาต ิ( คอบช.) 
 

   ความรว่มมอืของหนว่ยงานคอบช 



                                
 
 
 

เทคนคิการเขยีนโครงการ
ใหไ้ดง้บประมาณ 



การเตรยีมความพรอ้มในการเขยีน
โครงการวจิัย 

1. ศกึษาขอ้มลูรายละเอยีดของแหลง่ทนุ เชน่ ยทุธศาสตร ์กลุม่เรือ่งวจัิยของ
แหลง่ทนุวา่ตอ้งการให ้ท าการศกึษาวจัิย 

2. มทีีป่รกึษาทีม่ปีระสบการณ์เรือ่งทีจ่ะเขยีนขอทนุขอค าปรกึษาแนะน าจากรุน่
พี/่นักวจัิยทีเ่คยไดรั้บทนุสนับสนุน โดยใหอ้า่น  ตรวจ  แสดง ความเห็น และ
ขอ้เสนอแนะ 

3. สรา้งเครอืขา่ย ชมุชนนักวจัิย  โดยรุน่พี/่นักวจัิยเป็นผูน้ าทาง เรยีนรูจ้ากรุน่พี ่

4. ศกึษางานวจัิยทีเ่คยไดรั้บทนุสนับสนุนจากแหลง่ทนุทีจ่ะเขยีนโครงการวจัิย
เพือ่ขอรับทนุ สนับสนุน  

5. สรา้งเครอืขา่ยกบัแหลง่ทนุ    สรา้งเครอืขา่ยกบักลุม่เพือ่น    นักวชิาการ  



การเตรยีมความพรอ้มในการเขยีน
โครงการวจิัย 

6. ท าวจัิยในหวัขอ้เรือ่งทีถ่นัด/มคีวามรู ้และ เขยีนขอ้เสนอโครงการวจัิยใน
เรือ่งทีม่คีวามเป็นไปไดว้า่จะท าไดส้ าเร็จมคีวามรู ้เตรยีมเนือ้หา และเขยีน
โครงรา่ง เตรยีมไวก้อ่น  

7.  เขยีนแตล่ะประเด็นใหม้คีวามสอดคลอ้งกนั แสดงสิง่ทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ จดุเดน่ของพืน้ที ่ชมุชน จังหวดั 

8. ก าหนดและเขยีนความคดิรวบยอดใหไ้ด ้    เรือ่งเกีย่วกบัการ
สรา้งนวตักรรมใหม ่ๆ ทีไ่มม่ใีครท ามากอ่น 

9. เชญิผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอกมารว่มกลุม่การอบรม   การ
สมัมนา  



การเตรยีมความพรอ้มในการเขยีน
โครงการวจิัย 

10. เขยีนตามวตัถปุระสงคห์รอืเงือ่นไขทีแ่หลง่สนับสนุนทนุ
วจิัยก าหนด  

ตวัอยา่งเชน่     ตอ้งท าวจัิยในชมุชนมชีาวบา้นเขา้มามสีว่น
รว่ม, รว่มกบัโรงงานอตุสาหกรรม, ตอ้งท าเป็นชดุโครงการ, 
ตอ้งสามารถใหก้ลุม่เป้าหมายสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
อยา่งชดัเจน 

11. เขยีนใหต้รงกบัแบบฟอรม์การเขยีนโครงรา่งของแหลง่
สนับสนุนทนุวจิัย  

12. สง่ใหต้รงเวลากบัแหลง่สนับสนุนทนุวจัิยก าหนด  



 
การบรหิารงบประมาณและการพัฒนา

มาตรฐานการวจิัย 
 

1.จัดระบบการจัดสรรทนุทีม่เีป้าหมายลดความซ ้าซอ้น รวมไปถงึ
สนับสนุนการวจิัยทีมุ่ง่เป้าตอบสนองความตอ้งการในการพัฒนา
ประเทศ 
 

2.บรหิารการพัฒนาคณุภาพงานวจิัย มาตรฐานการวจิัย ระบบวจิัย 
และการก ากบัตดิตามประเมนิผลอยา่งเป็นระบบและตอ่เนือ่ง 

 

3.จัดท าระบบการประเมนิเบือ้งตน้ (Expected Output/Outcome) รวบรวม
โครงการวจัิยทีไ่ดรั้บงบประมาณแผน่ดนิ (ปกต)ิ และงบประมาณมุง่เป้า และ
ประเมนิผลผา่นระบบ NRPM     

พัฒนาระบบบรหิาร และการจัดการงานวจัิยของประเทศโดยปรับปรงุระบบ 
NRPM เป็นระบบ NRMS 



ประเภทงานวจิยั 

1) งานวจิยัเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ เ    ป็นงานวจัิยเพือ่สรา้งความรูใ้หม ่  
     สรา้งฐานใหม ่ทฤษฎใีหม ่วธิกีารใหม ่เครือ่งมอืใหม่ 

2) งานวจิยัเชงินโยบาย     เป็นงานวจัิยทีต่อ้งการค าตอบเร็ว นักวจัิยตอ้งใช ้
     ขอ้มลูเทา่ทีม่อียู ่ค านงึถงึกระแสสงัคม การเมอืง และความเป็นไปไดใ้นการ  
     น าไปปฏบิตั ิ

3) งานวจิยัเพือ่ประโยชนท์างเศรษฐกจิ     ตอ้งมผีลตอบแทนการลงทนุ  
     สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขการผลติ ก าหนดเวลาแน่นอน มมีลูคา่เพิม่สงู 

4) งานวจิยัเพือ่สงัคมและชุมชน    มุง่ประโยชนแ์กค่นสว่นใหญ ่เพิม่โอกาสคน 
     กลุม่นอ้ย สรา้งความเป็นธรรม ตอ้งมองกวา้ง มองไกล และเผยแพรสู่ ่
     สาธารณะอยา่งกวา้งขวาง 



การเตรยีมความพรอ้มในการเขยีนโครงการวจิยั 

ก าหนดปัญหาการวจัิย 

ก าหนดรายละเอยีดในการด าเนนิการวจัิย 

ทบทวนวรรณกรรมเอกสารงานวจัิย 

ก าหนดวตัถปุระสงคก์ารวจัิย 

ก าหนดสมมตฐิานวจัิย 

ก าหนดตวัแปรในการวจัิย 

ข ัน้เตรยีมการวจิยั 

- สภาพปัญหา 
- ชือ่เรือ่ง 
- วัตถปุระสงค ์

- ประชากร 
- เครือ่งมอื 
- วธิเีก็บรวบรวม 
  ขอ้มลู 
- วธิวีเิคราะห์
ขอ้มลู  



การเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 

การสรา้งเครือ่งมอื 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

การเขยีนรายงาน 

การวเิคราะหข์อ้มลู 

การแปรผลขอ้มลูและสรปุผล 

การด าเนนิการวจิยั 

การเขยีนรายงานการวจิยั 

การเขยีนโครงรา่งการวจัิย(Proposal) 

การเตรยีมความพรอ้มในการเขยีนโครงการวจิยั 



ค าถามในการขอทนุ 
• พืน้ทีจ่ะท างานวจิยัน ัน้ มคีวามส าคญั
อยา่งไร 

• สิง่ทีจ่ะท าน ัน้คอือะไร มแีนวทางจะท า
ใหส้ าเร็จไดอ้ยา่งไร 

• ขอทนุเทา่ใด มทีนุอยูเ่ทา่ใด เป็น
อตัราสว่นเทา่ใด 

• ผูใ้หท้นุจะไดอ้ะไร ผูร้บัทนุจะไดอ้ะไร 

• มคีวามรูป้ระสบการณท์ีจ่ะท าใหเ้กดิ
ความส าเร็จเพยีงใด 

 



ค าถามในการขอทนุ 

• ความเป็นไปไดใ้นเชงิความรู ้

• ความเป็นไปไดใ้นเชงิ
เศรษฐศาสตร ์

• ความเป็นไปไดใ้นเชงิ
การตลาด 



สุนันทา   สมพงษ์ 
ษ์ผู้เขียนภาพสไลด์นี้ 

 

ผลงานวจัิยน าไปสูก่ารใชป้ระโยชน ์

1. วจิยัพฒันา 

2. พฒันาก าลงัคน 

3. พฒันามาตรฐานการวจิยั
เพือ่ใหเ้กดิการยอมรบัในเวที
โลกมากกวา่ทีผ่า่นมา 

4. TT : ถา่ยทอดเทคโนโลย ี
สูผู่ใ้ชป้ระโยชนแ์ละขยายผล 
 

 การ
บรหิาร
จดัการ
งาน 
วจิยั
รว่มกนั 

5ส 
และ 
วช 

•ผลงานวจิยัที่
สง่ผลกระทบภาค
เศรษฐกจิ 

 
 

 

 

•มคีวามสามารถทางเทคโนโลยี
ในภาคการผลติในระดบัชาติ
เพิม่มากขึน้ท ัง้ผูป้ระกอบการ 
เกษตรกร  ประชาชน 

ผลงาน
วจิยั 
ชว่ย
พฒันา
ประ 
เทศ 
ไทย 

องคก์ร พนัธกจิ/ภารกจิขององคก์ร ผลงาน ผลกระทบ 

•ขี
ด
ค
วา
ม 

•ขี
ด
คว
าม
สา 

นกัศกึษา, บณัฑติ,
มหาบณัฑติ, ดษุฎี
บณัฑติ,นกัวจิยั ,ภาค
การผลติและประชาชน  

มาตรฐานหอ้งปฏบิตักิาร, 
การใชส้ตัวท์ดลอง, การ
วจิยัในมนุษย ์,ตวันกัวจิยัใน
การท าวจิยักระบวนการวจิยั 



การควบคมุ
คณุภาพ 

• กระบวนการบรหิารงบประมาณเพือ่การวจิยัทีม่ ี
คณุภาพ 

การควบคมุ
คณุภาพ 

•การคดัเลอืกโครงการวจิยัทีม่คีณุภาพเพือ่ท าวจิยั 

•   มกีารก าหนดแผน/นโยบายการวจิยั 

•กระบวนการวจิยั  มดีชันชีีว้ดัชดัเจนการตดิตาม 

การควบคมุ
คณุภาพ 

•ตดิตามประเมนิผลโครงการ ตรวจสอบการด าเนนิงาน 

•และสง่เสรมิใหง้านวจิยับรรลผุลทีด่ ี
 

การควบคมุ 

คณุภาพ 

• สามารถน าไปพฒันาสูเ่ชงิพาณิชย ์



1.หาวธิกีาร
ศกึษาวจิยัที่
นอกกรอบ ออก 
แบบการวจิยัแต่
ละเร ือ่งใหม้จีดุ 
เดน่ทีแ่ตกตา่ง
จากผูอ้ ืน่หรอื
งานเดมิ 

2.สรา้งกรอบ
แนวคดิทนัสมยัที่
คาดวา่นา่จะได ้
ผลผลติงานวจิยั
ทีเ่กดิประโยชน์
น าไปใชใ้นการ
เผยแพรร่และ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่ง
เป็นรปูธรรม 

3.ท างาน
รอบคอบ 
ละเอยีด 

ประณีตทกุ
ข ัน้ตอน 

4.ผูม้ปีระสบ 
การณ์ ผูท้รง 
คณุวฒุใิหค้ า 
แนะน าและ
เป็นทีป่รกึษา 
ตรวจ สอบ
แนว ความ 
คดิ 

สรา้งจดุขายและจดุตา่ง 



นกัวจิยั 
ผูบ้รหิาร 
โครงการ 

ผูท้รง 
คณุวฒุ ิ

หนว่ย 
ใหท้นุ 

 

องคป์ระกอบ 
การบรหิารงาน 

วจิยั 
 

สรา้งโครงการวจิยัดมีคีณุภาพ 
น าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

ควบคมุก ากบัโครงการวจิยัใหม้ ี
คณุภาพเสร็จทนัเวลาน าไปใช ้

ประโยชนไ์ด ้

ควบคมุและตดิตาม 
ประเมนิผลโครงการ 



 

•ทีส่อบ
ผา่น 

โครง 

การ 

วจัิย 



การก าหนดประเด็นการวจัิย 

1. วเิคราะหส์ภาพปัญหาของสิง่ทีก่ าลงัจะวจัิย 

2.ระบผุลเสยีหรอืผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้หากไมแ่กไ้ข 

3. ศกึษาองคค์วามรูจ้ากผลงานวจิัยทีเ่กีย่วขอ้งกบั  ปัญหาทีม่อียู่
ทัง้ในประเทศและตา่ง ประเทศ 

4. มแีผนความคดิเกีย่วกบัวธิกีารเพือ่แกปั้ญหา 

5.ประเด็นวจิัย (ควรมอียา่งนอ้ย 2-3 ประเด็น) 



ชือ่เร ือ่ง 
1.ตรงประเด็นและครอบ คลมุประเด็นปัญหาการวจิัย 

 
2.ชดัเจน  กะทดัรัด บอกทศิทางการวจัิยเป็นสือ่บอกการศกึษาวจัิย 
 

3.ตอ้งไมซ่ ้าซอ้นกบัผูอ้ืน่ แมป้ระเด็นจะคลา้ยหรอืแตกตา่ง 
 

4.สอดคลอ้งกบัประเด็นส าคญัทีต่อ้งการศกึษา 
 

5.ภาษาชดัเจน เขา้ใจงา่ย เป็นศพัทท์ีย่อมรับ 



 ไมส่ัน้หรอืยาวเกนิไป        

กระชบั ครอบคลมุ 
ตวัแปรทีศ่กึษา 
 อาจบอกประชากร พืน้ที ่



 

มองเห็นเนือ้หาและ 

รปูแบบการวจัิย 

ประเภทของงานวจัิย  

ชือ่เร ือ่ง 



           ส าคญัมาก  

• Plagiarism คอื การคดัลอกผลงานหรอืขโมย
ความคดิของคนอืน่โดยไมอ่า้งองิใหถ้กูตอ้ง 
บางคนเรยีกวา่ “โจรกรรมทางวชิาการ” หรอื 
“โจรกรรมทางวรรณกรรม“ 

 

• การขออนุญาตหน่วยงานตา่งๆ ถา้ตอ้งการ
ท างานวจัิย ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


 
1 .  กลา่วทั่วไปอยา่งกวา้งๆ 

2 . กลา่วเรือ่งทีท่ีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะท าวจัิย 

3 . อธบิายลักษณะของปัญหา ตวัแปร 
ความสมัพันธร์ะหวา่งตวัแปรทีจ่ะท าวจัิย 



 
ความเป็นมาความ ส าคญัของปญัหา 

 
1.ระบสุภาพของปัญหาปัญหาของสิง่ทีก่ าลงัจะวจัิยผลเสยีหรอืผลกระทบทีอ่าจ
เกดิขึน้หากไมแ่กไ้ข 

2.แสดงแผนความคดิวธิกีารเพือ่แกปั้ญหานัน้ผลทีค่าดวา่จะไดรั้บจากการท าวจัิย
เพือ่หาค าตอบหรอืแนวทางแกไ้ขทีช่ดัเจน 

3.เนือ้หามคีวามสมัพันธต์อ่เนือ่งชีใ้หเ้ห็นความ ส าคญัของปัญหา 

4.เชือ่มโยงกบัความ ส าคญั ของปัญหาและขอบเขตในการวจัิย 

5. 
5. เหตใุดจงึตอ้งวจัิยเรือ่งนี ้ขอ้คน้พบจากการวจัิยจะน ามาใชป้ระโยชนอ์ยา่งไร มี
ความคุม้คา่หรอืไมใ่นการวจัิยเรือ่งดงักลา่ว  
 



ความส าคญัของปญัหา 

เป็นปัญหาจรงิหรอืไม ่ปัญหาของใคร  

สิง่แปลกใหม ่ยงัไมม่ใีครท า  

เคยมคีนท าแตต่อ้งการท าซ ้าเพราะอะไร  

ปัญหากวา้งมากแตส่รปุจะท าอยา่งที่
ผูว้จัิยตัง้ใจจะท า (อยา่ท านะ) 

 



 
การทบทวนวรรณกรรม 

 1.มผีลการวจิัยทีเ่กีย่วขอ้ง และการตรวจเอกสารอา้งองิอยา่ง
สมบรูณ์ 

2.แสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัองคค์วามรู ้ทฤษฎ ีสมมตุฐิาน หรอื
กรอบแนวความคดิเดมิทีเ่กีย่วขอ้ง  

3.แสดงความเกีย่วเนือ่งและความสมัพันธข์องเรือ่งทีจ่ะท าการ
วจิัยกบัผลการวจิัยอืน่ ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ  

4.สงัเคราะหส์ ิง่ทีไ่ดจ้ากการ ศกึษาคน้ควา้เอกสารตา่งๆ ทัง้ทฤษฎ ีและ
งานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก ่ทฤษฎ ีหลกัการ ขอ้เท็จจรงิตา่งๆ แนวความคดิ
ของผูเ้ชีย่วชาญ ตลอดจนผลงานวจัิยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหา 



การศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

- ควรเป็นเรือ่งเกีย่วขอ้งโดยตรง 

 

- บางคร ัง้จะตอ้งศกึษาเอกสาร 

   เกีย่วกบัการบรหิาร ทฤษฎทีางจติวทิยาจติวทิยา 

   ทฤษฏทีางสงัคมวทิยา การศกึษาเอกสารหรอื
ผลงานวจิยั 

* การอา้งองิเอกสารหรอืงานวจิยัควรจดั 

   ล าดบัหวัขอ้ตามความส าคญั 



ความส าคญัของการตรวจเอกสาร 
1.ความส าคญัของการศกึษาเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นเครือ่งบง่ชีม้าตรฐาน 
และคณุภาพของโครงการวจัิยวา่ โครงการวจัิยนีด้มีากนอ้ยเพยีงไร 

2.นักวจัิยตอ้งอา่นมาก ศกึษาและคน้ควา้มากและคดิสงัเคราะหส์ ิง่ทีศ่กึษากอ่นจะลง
มอืเขยีน 

3. ความทนัสมยั  นักวจัิยควรพยายามคน้ควา้จากเอกสารและงานวจัิยทีเ่ป็น
ปจัจบุนั หรอืไมล่า้สมยัเกนิไป  การอา้งองิก็มจีดุมุง่หมายเพือ่มาสนับสนุนงานที่
ก าลงัจะวจัิย ถา้ลา้สมัยเกนิไปก็จะไมเ่กดิประโยชน์ 

4. ความเกีย่วขอ้ง      เอกสารทีน่ ามาอา้งองิ ตอ้งมคีวามเกีย่วขอ้งกบังานทีก่ าลงั
จะท าวจัิย โดยพจิารณาจากตวัแปรหลกัทีผู่ว้จัิยตอ้งการศกึษา และลกัษณะ
ประชากรทีต่อ้งการศกึษา โดยงานวจัิยทีน่ ามาอา้งองิตอ้งพจิารณาประกอบทัง้ตวั
แปรและประชากร 



เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตวับง่ชีว้า่ทา่นมคีวามรูใ้นเรือ่งทีท่ า หรอืไม ่ 
ขาดการล าดบัความคดิ 
กวา้งไปใสท่กุอยา่ง 
ขาดการศกึษาเรือ่งทีจ่ะท า 
ศกึษามามากมายตรงเรือ่งเหมอืนสง่ต ารา 
ลอกตามๆกนัมา ไมม่บีทวเิคราะห/์สรปุของ
ตนเอง 

ไมเ่รยีบเรยีงเรือ่งราวใหเ้ป็นหมวดหมู ่
บรรณานุกรม 



เพือ่ใชเ้ป็นหลักฐานในการก ากบัตดิตาม 
หรอืตรวจสอบการด าเนนิการวจัิย 

วตัถปุระสงค ์
ของการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยั 

เพือ่ใชเ้ป็นหลักและกรอบแนวทาง 
ในการด าเนนิการวจัิย 

เพือ่ใชเ้ป็นเอกสารในการสรา้งความ 
เขา้ใจและขอ้ตกลงในการท าการวจัิยรว่มกนั 



 
 

1. เป็นการก าหนดเป้าหมายทีช่ดัเจนในการท าวจัิย ไมท่ าเกนิ
กวา่ขอบเขตทีก่ าหนดไว ้

2. เป็นเครือ่งมอืส าหรับนักวจิัย ทีป่รกึษา และผูใ้หท้นุ 
สนับสนุน ตดิตามความกา้วหนา้ของโครงการ 
 

3.  เพือ่ประเมนิผลการวจิัยทกุขัน้ตอน 

4. เพือ่แสดงวา่นักวจิัยมศีกัยภาพ งานวจิัยนัน้มคีณุคา่      
    มคีวามเป็นไปได ้มสีว่นในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่

 



วตัถปุระสงค ์
 1.สอดคลอ้งกบัชือ่เร ือ่ง   มคีวามชดัเจนวา่จะศกึษา ปญัหาอะไร 
 

 

2.ครอบคลมุทกุปญัหาการวจิยั 

 

 3.น าไปสูก่ารออกแบบการวจิยั 

4.เชือ่มโยงกบัความ ส าคญั ของปญัหาและขอบเขตในการวจิยั 



 
วตัถปุระสงคข์องโครงการวจิยั 

 
บอกจดุมุง่หมายในการท าวจัิยเรือ่งนี ้ 

1. เพือ่ส ารวจ 

2. เพือ่บรรยาย 

3. เพือ่เปรยีบเทยีบ 

4. เพือ่ศกึษาความสมัพันธ ์

5.  เพือ่ประเมนิ  ฯลฯ 



วตัถปุระสงค ์ 

สอดคลอ้งกบัชือ่เรือ่ง 

ส ารวจ 

เปรยีบเทยีบ 

ความสมัพันธ ์

ทดลอง  



สมมตุฐิาน 
 

-ค าตอบทีผู่ว้จัิยคาดเดาไวล้ว่งหนา้อยา่งมเีหตผุล 

 -โดยการแสดงความสมัพันธข์องตวัแปรทีท่ดสอบ
หรอืพสิจูนไ์ด ้

 - ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงคใ์นการวจัิย  
(การวจัิยเชงิคณุภาพจะไมเ่ขยีนสมมตฐิานการวจัิย) 



 
สมมตฐิานการวจัิย 

  

1.สมเหตผุลตามทฤษฎแีละความรูใ้นศาสตรว์ชิานัน้และมกีรอบ
แนวคดิทีช่ดัเจนรัดกมุไมค่ลมุเคลอื 

 

3. คาดคะเนเพือ่ตอบโจทยป์ระเด็นการวจิัย 

2.สามารถตรวจสอบได ้มขีอ้มลูหลกัฐานทีน่ ามาพสิจูน์ได ้

4.ใชภ้าษา ถอ้ยค าทีเ่ขา้ใจงา่ย ชดัเจน 



 

ขอบเขตการวจัิย 
 

1.ก าหนดขอบเขตการ
วจัิยทีศ่กึษาก าหนด

ระยะเวลา 

2.ครอบคลมุตวัแปรที่
สอดคลอ้งกบักรอบ
ความคดิของการวจัิย 

3. เหตผุลทีค่ดัเลอืกตัว
แปรและเหตผุลทีต่ดัตวั
แปรบางตวัออกจาก
กรอบความคดิ 

4.ขอบเขตพืน้ที ่
สถานทีร่วบรวมขอ้มลู 



 
ระเบยีบวธิวีจิยั 

 
1.เลอืกวธิวีจิยัทีเ่หมาะ สม
อธบิายข ัน้ตอนการวจิยัได้
ชดัเจน 

2.มขี ัน้ตอนการวจิยัครบ 
ส าหรบัแตล่ะวตัถ ุประ 
สงคก์ารวจิยั) 

3.ประชากรและกลุม่
ตวัอยา่งครอบคลมุทกุกลุม่ 
ทีจ่ะใหข้อ้มลูการเลอืกกลุม่
ตวัอยา่งทีเ่หมาะสม  

 

4.ความเหมาะสมของเครือ่ง 
มอืทีใ่ชร้ายละเอยีดของ
เครือ่งมอืแตล่ะชนดิ ตอ้ง
ชดัเจนวา่เครือ่งมอืใดใชก้บั
กลุม่ตวัอยา่งใดและวเิคราะห์
ขอ้มลู โดยเลอืกสถติเิหมาะ 
สมสามารถตอบวตัถปุระสงค ์



แผนการ 

ศึกษา/ 

ทดลอง 
ระบใุหท้ราบ 

รายละเอยีดการปฏบิตั

ในแตล่ะ 

ข ัน้ตอน 

ประชากร 

และวิธีการ 

สุม่ตวัอยา่ง 
เครื่องมือ 

ท่ีใช ้

การเก็บ 

รวบรวม 

ขอ้มูล การวิเคราะห ์

ขอ้มูลและ 

สถิตท่ีิใช ้



วธิวีจัิย 

มองเห็นเป็นขัน้ตอนทีเ่ป็นรปูธรรม 
ปฎบิตัไิด ้ 

What and how  

เครือ่งมอื  

การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

การวเิคราะหข์อ้มลู  



ประชากร/กลุม่ตวัอยา่ง 
(Population/Samples) 

ประชากร    :  กลุม่คน  สตัว ์ สิง่ของทีผู่ว้จัิยสนใจศกึษา  
ซึง่ผูว้จัิยจะศกึษาคณุลกัษณะตา่งๆ  ทีอ่ยูใ่นประชากรนัน้ 

กลุม่ตวัอยา่ง  :  กลุม่คน  สตัว ์ สิง่ของ  ทีเ่ป็นตวัแทนของ
ประชากรทีก่ าลงัวจิัย   

ทัง้นีเ้พราะการวจิัยบางครัง้ไมส่ามารถจะรวบรวมขอ้มลูทกุๆ  
หน่วยของมวลประชากรได ้

  หรอืถา้รวบรวมไดก็้เสยีเวลาและไมป่ระหยดั  และความถกู
ตอ้งของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกลุม่ตวัอยา่ง  กบัทีไ่ดจ้ากประชากร
ทัง้หมดก็ไมแ่ตกตา่งกนัมากนัก  เพราะฉะนัน้การวจิัยจงึนยิม
การเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 



ประชากร/กลุม่ตวัอยา่ง 

• ใคร ไดม้าอยา่งไร ท าไม  

•ความเป็นไปได ้ 

•Participatorial  



แผนการด าเนนิงาน 

1.ตอ้งเสนอภารกจิทัง้ หมด ทีต่อ้งปฏบิตัติลอดโครงการ 

 

2.ก าหนดเป็นผังด าเนนิ การทีล่ะเอยีดชดัเจนภายใตร้ะยะ เวลาทีก่ าหนดใน
แตล่ะขัน้ตอนเป็นระบบและตอ่เนือ่ง 

3. ระบรุะยะเวลาทีจ่ะปฏบิตัใินแตล่ะภารกจิเหลา่นัน้  โดยค านงึถงึความ
เป็นไปได ้  และความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเงือ่นเวลา  

4.มขีัน้ตอนทีเ่หมาะสมมคี าอธบิายประกอบแผนการด าเนนิงานใหเ้ขา้ใจ 

5. สอดคลอ้งกบัเงือ่นเวลา 

6. การก าหนดระยะเวลาของแตล่ะกจิกรรม รวมถงึการเรยีงล าดบัความส าคญัในการ
ด าเนนิกจิกรรม มคีวามเหมาะสมกบัภาระงาน และสอดคลอ้งกบัแผนการด าเนนิ
โครงการในภาพรวม 
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1.  ความเหมาะสมของ
กจิกรรมทีจ่ะด าเนนิการ 
สามารถท าใหโ้ครงการส าเร็จ
ลลุว่งตามวัตถปุระสงคไ์ด ้
 

 
3.ความครบถว้นสมบรูณ์ใน
รายละเอยีดของเทคนคิ/
เทคโนโลยทีีจ่ะน ามาเป็น
ขอ้มลู และเป็นระเบยีบวธิี
ของการวจัิย ส าหรับใช ้

ประกอบการด าเนนิโครงการ 
 

2.กจิกรรมสอดคลอ้งตาม
แผนการด าเนนิงานของแตล่ะ

ชว่งเวลา 

4.ความเหมาะสมในการใช ้
เทคนคิ/เทคโนโลย ีส าหรับ
ใชใ้นการด าเนนิโครงการ 

และการเปรยีบเทยีบกบัทีม่ใีช ้
อยูใ่นปัจจบุนั 

 

 

 

รายละเอยีดเทคนคิ/
เทคโนโลย ี
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1.งบประมาณเหมาะสม  ไม่
มากหรอืนอ้ยเกนิไป/ผล

ประหยัด/ประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บ
จากโครงการ       

2.มกีารแจกแจงราย ละเอยีด
งบประมาณปีทีข่อมคีวาม
เป็นไปไดใ้นการศกึษาวจัิย/
ความชดัเจนของรายละเอยีด
คา่ใชจ้า่ยการด าเนนิโครงการ  

3.  ค านวณงบประมาณ
ครอบคลมุทกุรายการที่

วางแผนและก าหนดกจิกรรม/
มคีวามเป็นไปไดใ้นการ

ศกึษาวจัิย 

4.ประเมนิคา่ใชจ้า่ยตามความ
เป็นจรงิ ไมส่งูเกนิไป 

สอดคลอ้งกบัแผนงาน /ตรง
ตามหลักเกณฑ ์ที ่5ส ได ้

ก าหนด 
 

งบประมาณโครงการ 
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จ าแนกหมวดคา่ใชจ้า่ย 
1.หมวดคา่จา้งชัว่คราว  
(ส าหรับคา่จา้งคนงาน,คา่จา้ง
ผูช้ว่ยนักวจัิย) 

2.หมวดคา่ตอบแทน 

และหมวดคา่ใชส้อย 

(คา่เดนิทาง,ไปรษณีย,์พมิพ.์....) 

 

3.หมวดคา่วัสด ุ
(วัสดสุ านักงาน,วัสดไุฟฟ้า ,เชือ้
เพลงิ,วัสดกุอ่สรา้ง...) 
 

4. หมวดครภุณัฑ ์ 

( ระบรุายละเอยีดคณุลักษณะ
ความจ าเป็น ) 

งบประมาณโครงการ 



ผลทีค่าดวา่จะไดรั้บ และศกัยภาพในการขยายผล 

•  ผลประโยชนอ์ันใดทีค่าดวา่จะไดรั้บจากการด าเนนิ
โครงการ มคีวามน่าเชือ่ถอื เป็นทีย่อมรับ และสามารถ
ไปสู่การปฏิบัตไิดอ้ย่างเป็นรูปธรรม เมื่อการด าเนิน
โครงการเสร็จสมบรูณ์ 
 
• ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัโครงการไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มใน
การด าเนินงาน หรือไดรั้บทราบขอ้มูลจากโครงการ
อยา่งตอ่เนือ่ง 



ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้ับ 

ประโยชนท์ีจ่ะเกดิขึน้จากการ 
น าผลการวจัิยไปใช ้มอีะไรบา้ง 
และตอ้งเขยีนใหส้อดคลอ้งกบั 

จดุมุง่หมายในการวจัิย 



ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

 

• ใน 1-3  ปี จะไดอ้ะไรทีเ่ป็น
รปูธรรม     

•  sustainability 

• expandable 



 
โครงสรา้งคณะผูบ้รหิารแผนงานวจัิย 

 
1.องคก์รบรหิารงานมคีวามเหมาะสม
และมคีวามพรอ้มคอืครอบคลมุทกุ
สาขาวชิาการหรอืกลุม่วชิาในเรือ่งที่
วจัิยเพยีงใด 

 

2แสดงใหเ้ห็นถงึความพรอ้มของ
คณะผูว้จัิยทีจ่ะท าการวจัิยไดส้ าเร็จ 

 

 

3.คณุสมบตัขิองผูรั้บผดิชอบ คณุวฒุิ
การศกึษา ประวตัปิระสบการณ์ในการ
วจัิย และผลงานทีผ่า่นมา รวมถงึภาระ
งานทีต่อ้งรับผดิชอบในโครงการและมี
ความเหมาะสมกบัภาระหนา้ทีท่ี่
ก าหนดไวใ้นแผนงานวจัิย 

4.เป็นทีย่อมรับในวงการวชิาการดา้น
การวจัิย 

 

5.อทุศิเวลาใหก้บัการท าการวจัิยตลอด
แผนงานวจัิย 

 

6.มจีรรยาบรรณนักวจัิย  ความ
รับผดิชอบสงู(ไมม่ปีระวตัติดิคา้งการสง่
รายงานการวจัิย/การเงนิ )   



 ระบทุีป่รกึษาโครงการวจัิย  

-หวัหนา้โครงการ 
 
-ผูร้ว่มโครงการวจิัย 
 

- ก าหนดสดัสว่นหรอื 
 
- น ้าหนักความรับ 
ผดิชอบ 

  

 

คณะผูว้จิยั 



ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั  

• การศกึษา 

• ท างานอะไร ทีไ่หน  

• เคยท าวจัิยมาหรอืไม ่ระดบัใด  

• มทีมีงานครบเครือ่งตามสาขาที่
เกีย่วขอ้งกบัการวจัิย 
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 ประวตัคิณะผูว้จิยั 

ประวัตผิูรั้บผดิชอบโครงการ 

สว่นที ่ค : ประวัตคิณะผูว้จัิย 

1. ชือ่ (ภาษาไทย) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ภชั     จันทา 

       (ภาษาองักฤษ) Assistant Professor Dr.Puch    chanta 

2. หมายเลขประจ าตวัประชาชน 3-1005-02489-42-6 

3. ต าแหน่งปัจจบุนั ผูช้ว่ยศาสตราจารยร์ะดบั 8 

4. หน่วยงานทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่ไดพ้รอ้มโทรศพัทแ์ละโทรสาร 

    ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
แมโ่จ ้     

    โทร  055-949-888 ตอ่ 9999       โทรสาร  055-666-000 

       E-mail : fengpib@hotmail.coms๓ 
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19. ประวตักิารศกึษา 
ปีท่ีจบ 

การ 
ศึกษา 

ระดบัปรญิญา 

(ตร ีโท เอก และ 

ประกาศนียบตัร) 

อกัษรยอ่ปรญิญา 
และ ช่ือเต็ม 

สาขา ช่ือสถาบนั ประเทศ 

2515 ปริญญาตรี วศ.บ. 

(วิศวกรรมศาสตร์
บณัฑิต) 

วิศวกรรม 
เครื่องกล 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ไทย 

2520 ปริญญาโท M.S. 
(Master of 
Sciences) 

Mechanical 
Engineering 

North Carolina 
State 
University  

U.S.A
. 

2525 ปริญญาเอก Ph.D. 
(Doctor of 
Philosophy) 

Mechanical 
Engineering 

University of  
California 

U.S.A
. 



หวัใจของความส าเร็จของขอ้เสนอ
โครงการวจัิย 

1.สมบรูณ์แบบในแตล่ะ
เรือ่ง 

2.ขอ้มลูควรเป็นปัจจบุนั 

3. ใชค้ าทีม่ี
ความหมายชดัเจน
ไมใ่ชค่ าศพัทเ์ฉพาะ
วชิาชพีมากเกนิไป 

4.หลกีเลีย่งสรรพ
นามส าหรับบคุคล  

5.ขอ้เสนอเป็นสว่น
หนึง่ของความส าเร็จ 
ดงันัน้นักวจัิยจะตอ้งรู ้
วา่ควรมรีายละเอยีด
อะไรในขอ้เสนอบา้ง 



หวัใจของความส าเร็จของขอ้เสนอ
โครงการวจิัย 

เขยีนดว้ยถอ้ยค าทีช่ดัเจน 

 
ระบวุตัถปุระสงคท์ีส่อดคลอ้งกบัแผน 
 

มแีผนงานชดัเจนในการด าเนนิงาน
วจัิยและสามารถท าได ้

ก าหนดรายละเอยีดวธิกีารวจัิยและ
การใชเ้ครือ่งมอืวเิคราะหท์ีช่ดัเจน  

ระบนุวตักรรม (ถา้ม)ี 

มคีวามชดัเจนในสิง่ตอ่ไปนี:้ 

-  ผูว้จัิยจะท าอะไร 

-  ผูว้จัิยจะท าอยา่งไร กบัใคร 

-  ผูว้จัิยไดท้ าอะไรมาแลว้จนถงึ
ปัจจบุนั 

- สิง่ตอ่ไปนีผู้ว้จัิยก าลงัท าอยูต่อนนี ้
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ขอเชญิซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะ 
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สอบถามรายละเอยีด
เพิม่เตมิไดท้ ี ่กองบรหิารแผนและงบประมาณการวจัิย 

 (ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ  (วช.) 

 

196 ถ.พหลโยธนิ  แขวงลาดยาว  เขตจตจัุกร  กรงุเทพฯ  10900 
โทรศัพท ์0-2561-2445 ตอ่ 487 - 490 ,511, 544  และ    
0-2940-5495,0-2579-2284, 0-2561-3721 
 

โทรสาร  0-2561-3721, 0-2940-5495,  
      0-2579-4368, 0-2940-5495 

E-mail :   rpcd2007@yahoo.com,              
rpcd2007@hotmail.com  

 



ขอบคณุคะ่ 

www.nrct.go.th 


