
เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจยัใหไ้ดทุ้น

#ดร.ขุน









นกัวิจยัท่ีไดท้นุวิจยั

1.เก่งมาก ผลงานดี

2.เป็นศิษย ์รูจ้กัคนเก่ง (1)

3. ไม่รูจ้กัใคร เขียนเอง ส่งเอง





ปัญหาหลกัของนกัวิจยั

“ท่ีขอทนุวิจยัไม่ได”้





ใชเ้ทคนิคและวิธี “เดิมเดิม”

ในขณะท่ีแหล่งทนุ “เปล่ียนไป”



ประเด็นดี แต่ตัง้ช่ือ “เสียราคา”

จบั “หวัใจส าคญั” ของงานวิจยัไม่ได้

จะขายอาหาร แต่พดูถึง “จานท่ีใส่” 

ไม่ใช่ “รสชาติอาหาร”



ไม่เขา้ใจลกัษณะเฉพาะของแหล่งทุน

“แต่ละแหล่งมีความยาก ง่ายต่างกนั”



เลือกส่ง Platform/Program “ผิด”

หรือเลือก OKR “ไม่ตรง”



ใชแ้บบฟอรม์ “ผิด”

ส่งขอ้เสนอในระบบ NrMS “ไม่ทนั”



ไม่ศึกษา “โครงการวิจยัท่ีไดท้นุ” 

ในปีก่อนหนา้



...เม่ือก่อน...

นกัวิจยัเก่ง เขียนโครงร่างวิจยัดี

ไดทุ้น 100%



...เด๋ียวน้ี...

นกัวิจยัเขียนโครงร่างฯ ดี  50%

รวมแผนงานวิจยัดี      30%

สรุปแผนงานวิจยัดี      20%



แหล่งทุนวิจยัในประเทศไทย































แหล่งหาขอ้มูลและโจทยวิ์จยั

“ประเด็นเด่น”



ประเด็นส าคญัใน

“กรอบการวิจยัของแหล่งทุน”



ประเด็นจากพ้ืนท่ีวิจยั

“แผนพฒันาฯ กลุ่มจงัหวดั”





ประเด็นจากพ้ืนท่ีวิจยั

เชิงพ้ืนท่ี

“จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ชุมชน”



อาหารสมองนกัวิจยั

“เรียนรูจ้ากคนเก่ง จะเก่งเร็ว”







4 ขัน้ตอนการพิจารณางบประมาณวิจยั

1. ส่งเอกสารเชิงหลกัการ (เชิงวิชาการ)

2. ส่งขอ้เสนอฉบบัสมบรูณ ์(เชิงวิชาการ

3. พิจารณางบประมาณ/ส านกังบฯ (งบประมาณ)

4. ตดัสินงบประมาณ/กรรมาธิการงบฯ (งบประมาณ)



เขียนเอกสารเชิงหลกัการ

แผนงานวิจยั

ไม่เกิน 10-15 หนา้



แผนงานวิจยั/ชุดโครงการวิจยั

และโครงการวิจยัเด่ียว

“เขียนไม่เกิน 30 หนา้”



คิดว่าผูท้รงคุณวฒิุจะอ่าน

โครงร่างวิจยัของเรา

“ก่ีนาที”



แลว้อาจารยจ์ะเขียนอะไร

ในโครงร่างวิจยัใหผู้ท้รงคุณวฒิุ

“อ่าน”



1. ประเด็นวิจยัท่ี               “โดดเด่นในจงัหวดั”

2. การเขียนช่ือวิจยัท่ี “โดนใจ”

3. การเขียนวตัถปุระสงควิ์จยัท่ี “ดดีู”

4. การเขียนความเป็นมาฯ ท่ี “ดึงดดู”



โครงการวิจยัท่ีไดท้นุ

นกัวิจยัเขา “ตัง้ช่ือ” กนัอย่างไร?



หลักการตั้งช่ือข้อเสนอโครงการวิจัย

ค าน าหนา้ (ค าศกัด์ิสิทธ์ิ) + ประเด็น + กลุ่มเป้าหมาย

+ อ่อนไหว(ค าดราม่า) + ค าประกอบ(ค ามงคล)

+ พ้ืนท่ี



ค าน าหน้า(ค าศกัด์ิสิทธ์ิ) 

ค าน าหนา้ช่ือเร่ืองวิจยัท่ีบ่งบอกว่า

งานวิจยัเร่ืองน้ีจะ “ท าอะไร”



“ค าศกัด์ิสิทธ์ิ”



การพฒันา...  แนวทางการพฒันา...

ศกัยภาพ... การพฒันาศกัยภาพ...

ยุทธศาสตร.์.. การพฒันายุทธศาสตร.์..

นโยบายการพฒันา... ขอ้เสนอเชิงนโยบาย...

การขบัเคล่ือน... การเสริมศกัยภาพ...

โอกาสและศกัยภาพ... การจดัการความรู.้..

รปูแบบการบริหาร... แนวทางการบริหาร...

การเพ่ิมมลูค่า... นวตักรรมการ...

การวิจยัและพฒันา... การสรา้งเครือข่าย...

การเพ่ิมประสิทธิภาพ... การวิจยัขา้มศาสตร…์



รปูแบบ... การพฒันารปูแบบ...

กลยุทธ.์.. การพฒันากลยุทธ.์..

การเสริมพลงั... การยกระดบั... 

การเสริมสรา้ง... การหนุนเสริม...

การเสริมศกัยภาพ... การเสริมพลงั... 

การพฒันาและยกระดบั... การสรา้งความเขม้แข็ง...

แนวทางการจดัการ... การเพ่ิมขีดความสามารถ...

นวตักรรมเชิงพ้ืนท่ี. การสรา้งสรรค.์..

การสรา้งเครือข่าย... การขยายผล...   

กลไกการพฒันา... กลไกขบัเคล่ือน



ประเด็นเด่น

(กรอบวิจยัของแหล่งทุน)



กลุ่มเป้าหมาย

“ ท่ีมีลักษณะเฉพาะ/ดอ้ยโอกาส

หรือประเด็นเร่งด่วน”



ค าประกอบ(ค ามงคล)

เป็นค าเสริมท่ีท าใหช่ื้อเร่ือง “สมบรูณ ์ดดีู

สรา้งราคาและเพ่ิมความหวงัเชิงรปูธรรม”

ใหก้บัแหล่งทุน



“ค ามงคล”



มีส่วนร่วม เขม้แข็ง มัน่คง พ่ึงตนเอง

องคร์วม ยัง่ยืน สรา้งสรรค์ พอเพียง

บรูณาการ เชิงพ้ืนท่ี ฐานราก เป็นฐาน

ประชารฐั ดิจิทลั สีเขียว สุขภาวะ

ไทยแลนด ์4.0 นิยมไทย วิถีไทย ร่วมสมยั



ศตวรรษท่ี 21 ดัง้เดิม อาเซียน

เชิงนวตักรรม ศาสตรพ์ระราชา อินทรีย์

เหล่ือมล ้า มูลค่าสงู นวตัวิถี

เมืองรอง          ปัญญาประดิษฐ ์   อาหารปลอดภยั

พ้ืนถ่ิน ไทยเขม้แข็ง ตลาดประชารฐั

พลเมืองโลก มรดกโลก ไทยนิยม



“ค าดราม่า”
เทคนิคทางจิตวิทยาในการตัง้ช่ือ

โครงการวิจยั



ยากจนท่ีสดุ ไรท่ี้พ่ึง ซ ้าซาก

ครอบครวัแตกแยก ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

อยู่เพียงล าพงั ไกลบา้น รายไดต้ า่

ไม่ไดอ้ยู่กบัพ่อแม่ พลดัถ่ิน ดอ้ยโอกาส

นอกภาคการศึกษา หาเชา้กินค า่ อนาถา

เด็กหลงัหอ้ง          เด็กก าพรา้ แม่เล้ียงเด่ียว



รปูแบบการออมและวางแผนการเงิน

ของผูส้งูอายุ



รปูแบบการออมและวางแผนการเงิน

ของผูส้งูอายุท่ีมีความพิการร่วม

และอยู่เพียงล าพงั



กระบวนการผลิตกา๊ชชีวภาพจากสบัประรด



กระบวนการผลิตกา๊ชชีวภาพจากสบัประรด

ท่ีตกเกรดและเหลือท้ิงจากการจ าหน่าย

ของเกษตรกร จงัหวดั...



การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการป่าชุมชน

บา้น..... จงัหวดัเชียงใหม่



การจดัการป่าชุมชนแหล่งตน้น ้าตามแนว

ประชารฐั จงัหวดัเชียงใหม่



การพฒันาและยกระดบัผลิตภณัฑ ์OTOP

ในจงัหวดันราธิวาส



การพฒันาและยกระดบัผลิตภณัฑ ์OTOP

ในจงัหวดัท่ียากจนท่ีสดุในภาคใต ้

จงัหวดันราธิวาส



การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมเพ่ือลดความเหล่ือมล ้า

ของกลุ่มประมงเรือเล็กท่ีมีรายไดน้อ้ย

อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี



นวตักรรมการเพาะปลูกเกษตรอินทรียต์ามศาสตรพ์ระราชา

สู่เกษตรอจัฉริยะส าหรบัเกษตรกรรายย่อย

จงัหวดัอุบลราชธานี



นฟัเกาะฮฺ: สิทธิภรรยาท่ีหายไป

จากสามจงัหวดัชายแดนใต้



การบริหารจดัการภยัพิบติัในอ าเภอเสนา 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา



การบริหารจดัการภยัพิบติัในพ้ืนท่ีน ้าท่วม

ซ ้าซากตามแนวประชารฐั อ าเภอเสนา

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา



รปูแบบการเฝ้าระวงั ป้องกนัและบรรเทาอุทกภยั

ในพ้ืนท่ีน ้าท่วมซ า้ซากในพ้ืนท่ีอ าเภอเสนา 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา



รปูแบบการบริหารจดัการภยัพิบติัในพ้ืนท่ีน ้าท่วมซ า้ซาก

ในอ าเภอเสนา  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา



การเสริมสุขภาวะและพฒันาศกัยภาพประชาชนในพ้ืนท่ี

น ้าท่วมซ ้าซากเชิงบรูณาการตามแนวประชารฐั



“ค าสญัญา”
เป็นค าเชิงสญัญาท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าท าวิจยัแลว้ 

แหล่งทุนจะไดอ้ะไร



แม่นย า กา้วกระโดด

รูผ้ลทนัที ดีกว่าเดิม

ครบวงจร หายจน



ตวัอย่างโครงการวิจยัท่ีไดท้นุวิจยั

7PMU 2563



นวตักรรมการพฒันาและยกระดบัมูลค่าผลิตภณัฑม์งัคุด

โอทอปแบบครบวงจรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ภาคตะวนัออก

ดร.อนนัต ์ พงศธ์รกลุพานิช

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก



การพฒันากลไกดดูซบัเศรษฐกิจเคร่ืองแกงฮาลาลนัตอยยีบนั

ของวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานีสู่ตลาด

ในเครือข่ายมหาวิทยาลยัฟาฏอนี

ดร.อิสมาอีล ราโอบ

มหาวิทยาลยัฟาฏอนี



การยกระดบัผลิตภณัฑแ์ละเพ่ิมมลูค่าทางการตลาดของวิสาหกิจ

ชุมชนในจงัหวดัมหาสารคามดว้ยวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี

และนวตักรรมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน

ศ.ดร. อนงคฤ์ทธ์ิ  แข็งแรง

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม



การพฒันาศกัยภาพและยกระดบัห่วงโซ่คุณค่าผลิตภณัฑม์ูลค่าสงู

จากขา้วของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา

ผศ.ดร.สุณีพร  สุวรรณมณีพงศ์

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั



การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากดว้ยนวตักรรมและการสรา้งสรรคชุ์มชนพ่ึงตนเอง

ดว้ยจดัท าแผนและประสานแผนพฒันาชุมชน/ต าบลประสานสู่แผน

พฒันาพ้ืนท่ีในระดบัจงัหวดั one pland

นายคมศกัด์ิ  หารไชย

มหาวิทยาลยันครพนม



การพฒันาศกัยภาพชุมชนบนฐานการท างานตามโครงการ 

1 คณะ 1 โมเดลของมหาวิทยาลยัพะเยา

สู่การเป็นชุมชนนวตักรรม

ผศ.ดร.รฐัภูมิ  พรหมณะ

มหาวิทยาลยัพะเยา



การขบัเคล่ือนแฟลตฟอรม์การเรียนรูโ้ดยใชม้สัยิดเป็นฐาน

สู่เมืองอจัฉริยะจงัหวดัปัตตานี

นายอบัดลุฆอนี เจะโซะ

มหาวิทยาลยัฟาฎอนี



กลไกการพฒันา “ล าปางเมืองน่าอยู่สรา้งสรรค”์

ดร. กรวรรณ  สงัขกร

สถาบนัวิจยัสงัคม  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่



แนวทางการพฒันาเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

สู่เมืองศนูยก์ลางท่ีน่าอยู่

ดร. นรา  พงษพ์านิช

มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี



โครงการเครือข่ายพระสงฆเ์ฝ้าระวงั

ส่ือชวนเช่ือทางศาสนา

รศ.ดร.พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี



การขบัเคล่ือนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเปล่ียนแปลงการด ารงชีพ

จากวิถีเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาตลาดสู่วิถีเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง

ของชาวไร่ออ้ยและไร่มนัส าปะหลงั อ าเภอวิเชียรบุรี 

จงัหวดัเพชรบูรณ์

รศ.ดร.พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี



การพฒันากลยุทธก์ารตลาดการท่องเท่ียวเชิงอายุวฒันะตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงในเขตการพฒันาการท่องเท่ียวเมืองรองในจงัหวดั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ดร.กิจปพน  ศรีธานี

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม



บทประพนัธเ์พลงคอนแชรโ์ตส าหรบัพิณและวงซิมโพนี

ออรเ์คสตรา

ผศ.อรรคพงศ ์ ภูลายยาว

วิทยาลยัดริุยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม



การพฒันาระบบและถ่ายทอดนวตักรรมเทคโนโลยีการเล้ียงไก่พ้ืนเมือง

อินทรียเ์ชิงธรุกิจแบบครบวงจรเพ่ือยกระดบัรายไดข้องชุมชน

ต าบลเก่าย่าดี อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ

ดร. ฉตัรณรงคศ์กัด์ิ สุธรรมดี

มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ



แนวทางการท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาและวฒันธรรม

อ าเภอพยุหคีรี จงัหวดันครสวรรค์

ตามรอยหลวงพ่อเดิม

ผศ.ดร.อรสา เตติวฒัน์

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์



ต ารบัพวนฟิวชัน่: การเพ่ิมขีดความสามารถการท่องเท่ียว

เชิงสรา้งสรรคอ์าหารปลอดภยัจงัหวดัสุโขทยั

ผศ. ช่ืนกมล  ปัญญายง

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์



การพฒันาชุดนวตักรรมคณิตศาสตรก์ารเงิน

ตามศาสตรพ์ระราชาส าหรบัสหกรณอ์อมทรพัยโ์รงเรียน

ผศ. ทวีสิทธ์ิ  ปัญญายง

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์



การสรา้งนวตักรรมการเรียนรู ้Platform Ed-Fun รปูแบบ Destop

และ Application โดยใชเ้กมเป็นฐานเรียนรูเ้พ่ือเสริมความรู ้

พ้ืนฐานและความรูดิ้จิทลั

ดร. พชัรินทร์ เศรษฐีชยัชนะ

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลอลงกรณ์



การพฒันาการเรียนรูท่ี้บรูณาการร่วมกบัเทคโนโลยีส าหรบั

ครวิูทยาศาสตรใ์นพ้ืนท่ีนวตักรรมการศึกษา

จงัหวดัเชียงใหม่

ผศ. ดร.สุทธิดา จ ารสั

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่



การพฒันาโมเดลตน้แบบระบบจราจรส าหรบัการคาดการณ์

การเกิดอุบติัเหตุบนทางหลวงพิเศษดว้ยทฤษฎฎีค่าสุดขีด

เพ่ือประเมินความปลอดภยับนถนน: กรณีศึกษาทางหลวง

พิเศษหมายเลข 7 และ 9

ผศ. ดร.ปิยภทัร  บุษบาบดินทร์

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม



รปูแบบการสรา้งภูมิคุม้กนัทางครอบครวัและชุมชน

บนฐานฮีต-คองในวฒันธรรมอีสาน

1) รูปแบบการป้องกนัความรุนแรงของเยาวชนบนฐานฮีตลูก-คองหลานในวฒันธรรมอีสาน

2) รูปแบบการป้องกนัการหยา่ร้างและสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัวบนฐานฮีตไภ-้คองเขยในวฒันธรรมอีสาน
3) การพฒันาผูน้ าทางจริยธรรมตน้แบบของผูสู้งอายบุนฐานฮีต-คองในวฒันธรรมอีสาน



การสรา้งภูมิคุม้กนัทางจิตปัญญาและศาสนธรรม

แก่คนไทย

1)  การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมและการแสดงอตัลกัษณ์แห่งตนดา้นจริยธรรมบนส่ือสังคมออนไลน์ของเยาวชนไทย

2) ศิลปะการใชชี้วติและกิจกรรมบ าบดัส าหรับเยาวชนห่างบา้นท่ีมีภาวะซึมเศร้าในจงัหวดัเชียงใหม่
3) เรือนจ า เรือนธรรม: การพฒันาธรรมวทิยาการตน้แบบเพ่ือสอนพทุธธรรมและสร้างแรงบนัดาลใจแก่ผูต้อ้งขงั
ในประเทศไทย



รปูแบบการจดัการวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวตามแบบ

อารยสถาปัตยใ์นภาคเหนือตอนบน

1) วดั 9 ศรี: การพฒันาการท่องเท่ียวแบบอารยสถาปัตยบ์นส้นทางบุญในจงัหวดัล าปาง

2) วดัครูบาสร้าง: รูปแบบการพฒันาอารยสถาปัตยข์องวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวตามรอยครูบาเจา้ศรีวไิชย
ในจงัหวดัล าพูน 

3) วดังาม นามมงคล: นวตักรรมการจดัการแหล่งท่องเท่ียววดันามมงคลตามแบบอารยสถาปัตยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่



นวตักรรมเชิงชุมชนในการดแูลผูส้งูอายุท่ีมีความพิการ

ร่วมอย่างยัง่ยืนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

1) การพฒันาระบบกลไกชุมชนเพ่ือดูแลผูสู้งอายท่ีุมีความพิการร่วมอยา่งย ัง่ยนืขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัล าพนู

2) การพฒันาการเรียนรู้ของชุมชนจิตอาสาเพ่ือดูแลสุขภาพของผูสู้งอายท่ีุมีความพิการร่วมอยา่งย ัง่ยนื
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัล าพนู

3) นวตักรรมเชิงชุมชนเพ่ือการดูแลผูสู้งอายท่ีุมีความพิการร่วมอยา่งย ัง่ยนืขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัล าพนู



ตวัอย่าง

แผนงาน/ชุดโครงการวิจยัท่ีดี





การพฒันาสตูรและกระบวนการผลิตอาหารสตัว์

ในระบบโซ่อุปทานของการผลิตกวาง

เชิงพาณิชยแ์ละผลกระทบ

เอกรฐั ชอุ่มเอียด

คณะวิศวกรรมศาสตร์



การพฒันาห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกสส์ าหรบัการ

เพาะเล้ียงกวางเชิงพาณิชยใ์นประเทศไทย

เพ่ือรองรบัการเกษตร 4.0

สุพรรตัน ์ทองฟัก

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์



ความตอ้งการผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัทางการตลาด

ท่ีส่งผลต่อการยอมรบัผลิตภณัฑจ์ากกวาง

ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย

โสภณา ส าราญ

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร



ความหลากหลายในรปูแบบของการเล้ียง การจดัการฟารม์ท่ีส่งผลต่อ

สมรรถภาพการผลิตและแปรรูปและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

ของฟารม์กวางเพ่ือสอดคลอ้งกบัรปูแบบการด าเนินการธรุกิจ

ในเชิงพาณิชยท่ี์เหมาะสม

ณวรรณพร จิรารตัน์

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร



รปูแบบนวตักรรมการจดัการทางการตลาดเพ่ือสงัคมท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการเพาะเล้ียงกวางเชิงพาณิชย์

ในประเทศไทย

กาญจนา ทวินนัท์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์



การเขียนวตัถปุระสงค์

การวิจยั





งานวิจยั (2 ว.)+

งานบริการวิชาการ (1ว.)

= งานวิจยัท่ีไดท้นุ



เขียนวตัถปุระสงคก์ารวิจยั

“เพียง 3 ขอ้”
ตน้ทาง กลางทาง (วิจยั 2 ขอ้) 

ปลายทาง (บริการวิชาการ 1ขอ้)



ผลการวิจยัท่ีแหล่งทนุตอ้งการ

มี “องคค์วามรู”้

เกิด “นวตักรรม”

ถกู “ถ่ายทอดและใชป้ระโยชน”์



ใหม่ แตกตา่ง

ดีกวา่

เดิม

เพ่ิม

มูลคา่

องค์

ความรู้

รับใช ้

สงัคม



วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 1

ตอ้งได ้“องคค์วามรู”้
“ตน้ทาง” ควรเป็นวตัถปุระสงคท่ี์อยู่ใน “ศาสตรห์รือความช านาญ” ของผูวิ้จยั

เพ่ือเอาไปใชใ้นการตีพิมพข์อ “ต าแหน่งทางวิชาการ” ได้



วิธีเขียน

ควรแสดง “ตน้ทาง” ของการวิจยั

การแสวงขอ้มูลพ้ืนฐานหรือพรมแดนความรู ้

ในเร่ืองท่ีจะท าวิจยัในเชิงลึก



ค าท่ีควรใช้

เพ่ือศึกษา...  เพ่ือส ารวจ... เพ่ือวิเคราะห ์...

เพ่ือสงัเคราะห.์.. เพ่ือประเมิน...



วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 2

ตอ้งได ้“นวตักรรม”

“กลางทาง” ควรเป็นวตัถปุระสงคท่ี์พฒันามาจาก “ศาสตร์

หรือความช านาญ” ของผูวิ้จยั และ “ใชแ้กปั้ญหาหรือพฒันา” 

ชุมชนและสามารถเอาไปใชใ้นการขอ “ต าแหน่งทางวิชาการ” ได้



วิธีเขียน

ควรแสดง “กลางทาง” ของการวิจยั

งานวิจยัน้ีจะท า/พฒันาอะไร



ค าท่ีควรใช้

เพ่ือสรา้ง... เพ่ือพฒันา... เพ่ือออกแบบ...

เพ่ือจดัการ... เพ่ือจดัท า... เพ่ือจดักิจกรรม...



วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 3

ตอ้งเกิด “ถ่ายทอด/น าไปใช”้

“ปลายทาง” ควรเป็นวตัถปุระสงคท่ี์น า “ความรูแ้ละนวตักรรม” 

ของผูวิ้จยั “ไปใชแ้กปั้ญหาหรือพฒันา” ชุมชน

ตอบสนองความตอ้งการของแหล่งทุนวิจยั



วิธีเขียน

ควรแสดง “ปลายทาง” ของการวิจยั

ท าแลว้จะไดอ้ะไร/ผลท่ีเกิดจากการวิจยั



ค าท่ีควรใช้

เพ่ือน าเสนอ... เพ่ือประเมินผล... เพ่ือก าหนด...

เพ่ือหาแนวทาง... เพ่ือขบัเคล่ือน... เพ่ือฝึกอบรม...

เพ่ือถ่ายทอด... เพ่ือจดัท า... เพ่ือขยายผล...





การเขียน“ความเป็นมา”และ

“ความส าคญั”ของปัญหา



ควรเขียนเพียง

“หน่ึงหนา้คร่ึง” เท่านัน้



ควรเขียนใหไ้ด ้4 ย่อหนา้

ประเด็นท่ีจะท าวิจยั

พ้ืนท่ี/กลุ่มเป้าหมาย

องคค์วามรูเ้ดิม/ช่องว่างความรู ้

ประสบการณที์มวิจยั/จะท าอะไร/ประโยชน์



ย่อหนา้แรก

เขียนถึงสถานการณห์รือประเด็นท่ีจะท าวิจยั

ตามกรอบวิจยั อย่ากวา้งเกินไป 

อา้งอิงขอ้มลูท่ีทนัสมยั



ย่อหนา้ท่ีสอง

พ้ืนท่ี/กลุ่มเป้าหมายท่ีจะท าวิจยัอ่อนไหว

เร่งด่วนท่ีตอ้งการแกปั้ญหา/พฒันา

ตามนโยบายระดบัชาติ

ภาค จงัหวดั พ้ืนท่ีและจ าเป็นอย่างไร



ย่อหนา้ท่ีสาม

องคค์วามรูเ้ดิม/ช่องว่างความรูเ้ป็นอย่างไร

นกัวิจยัมีแนวคิด ทฤษฎี เคร่ืองมือ กระบวนการอะไร

ท่ีจะแกปั้ญหา หรือพฒันาพ้ืนท่ีนัน้



ย่อหนา้ท่ีส่ี

ประสบการณแ์ละความพรอ้มของทีมวิจยัเป็นอย่างไร 

การมีส่วนร่วมของพ้ืนท่ี ประโยชนเ์ชิงวิชาการ 

สงัคม เศรษฐกิจ นโยบาย และกลุ่มคน

ท่ีจะไดห้รือน าไปใชป้ระโยชน์



เทคนิคการเขียน “ชุดโครงการวิจยั”

และโครงการวิจยัย่อย



ควรเขียน 3-5 โครงการ

ตน้น ้า  กลางน ้า  และปลายน ้า
(องคค์วามรู ้+ นวตักรรม + การน าไปใชป้ระโยชน)์

สอดประสานเป็นขัน้บนัได



































การเขียน “แผนงานวิจยั

หรือ ชุดโครงการวิจยั”

เพ่ิมการเขียนเป็น 2 หนา้ เพ่ิมเป็น 5 ย่อหนา้

โดยย่อหนา้ท่ี 4 ใหเ้ขียนสรุปโครงการย่อยทัง้หมด

เฉพาะช่ือเร่ืองและวตัถปุระสงค์





การเขียน “ความสอดคลอ้ง”

ของชุดโครงการวิจยั



















ประเด็นวิจยั  โดดเด่น

ช่ือเร่ืองวิจยั  โดนใจ

วตัถปุระสงควิ์จยั ดดีู

ความเป็นมาฯ ดึงดดู





การเขียนโครงร่างวิจยั เพียง 20-30 หนา้ 

เพ่ือแลกกบัเงินทนุ หลกัแสน หลกัลา้น 

มีเหตุผลอะไรท่ีจะไม่เขียนอย่าง

“ประณีต”


