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ประเด็นพูดคุย : สรุปการสกดัความรู้การเขยีนข้อเสนอโครงการวจิัยเพือ่ขอรับทุน 
 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
 ประธานในท่ีประชุมอาจารยสุ์ภาพร  เท่าบุรี ไดก้ล่าวเปิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยประธานในท่ี
ประชุมกล่าววา่ส าหรับการด าเนินการจดัการความรู้ดา้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 10 ซ่ึงถือวา่เป็นคร้ังสุดทา้ย 
ส าหรับคร้ังน้ีถือเป็นการทบทวนและสรุปแนวปฏิบติัท่ีดีส าหรับการสกดัความรู้เร่ือง การเขียนขอ้เสนอ
โครงการวจิยัเพื่อขอรับทุน โดยเป็นการน าเสนอบทสรุปส าหรับประเด็นท่ีมีการแลกเปล่ียนในแต่ละคร้ังโดย
ขอให้อาจารยส์มพงษ์ จากสถาบนัเทคโนโลยีการบินเป็นผูส้รุปประเด็นแลกเปล่ียนในแต่ละคร้ัง หากท่ี
ประชุมมีขอ้คิดเห็นหรือแนวทางเพิ่มเติมก็ขอใหย้กมือและเพิ่มเติมระหวา่งการด าเนินการไดเ้ลย  
 จากนั้นอาจารยส์มพงษไ์ดส้รุปแนวปฏิบติัในการจดัการความรู้ในแต่ละคร้ังดงัน้ี 
 คร้ังที่ 1  เร่ือง แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ผล
การแลกเปล่ียน : 
 การแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการเขียนขอ้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุน นั้นไม่วา่จะเป็นแหล่งทุน
ภายในหรือแหล่งทุนภายนอกรายละเอียดหรือเคา้โครงท่ีใช้ในการเขียนขอ้เสนอโครงการมกัจะมีรูปแบบ
และแนวทางในการเขียนลกัษณะเดียวกนั 
 
 คร้ังที ่2 เร่ืองการติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ผลการแลกเปล่ียน : 
 การติดตามขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งทุนภายในและภายนอก จากประเด็นการพูดคุยเพื่อสกดัความรู้
ในเร่ืองของแหล่งขอ้มูลข่าวสารผลปรากฎวา่แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกนกัวิจยั
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยโดยส านักวิจัยและพฒันาจะเป็น
ผูด้  าเนินการแจง้ ซ่ึงในการแจง้ดงักล่าวจะเป็นงบประมาณใน 2 ส่วนคือ งบประมาณแผน่ดินและงบประมาณ
รายได ้นอกจากน้ีแหล่งทุนอ่ืนๆ สามารถเขา้เวบ็ไซด์ของหน่วยงานท่ีเป็นผูใ้ห้ทุนไดแ้ต่นกัวิจยัตอ้งติดตาม
ขอ้มูลจากแหล่งทุนดว้ยตนเอง 
 
 คร้ังที ่3 เร่ือง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวจัิย ผลการแลกเปล่ียน : 



 1. การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยันกัวิจยัจะตอ้งศึกษาแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาล แผนพฒันาหรือแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงานท่ีจะใหทุ้นสนบัสนุนการศึกษาวจิยั 
 2. นกัวจิยัจะตอ้งศึกษาความเป็นเอกลกัษณ์หรือลกัษณะเฉพาะของหน่วยงานผูใ้ห้การสนบัสนุนทุน
วจิยั 
 3. นักวิจยัจะต้องพยายามเข้าถึงความต้องการหรือเป้าหมายท่ีแท้จริงของหน่วยงานผูใ้ห้ทุน
สนบัสนุนการวจิยั เพื่อน ามาก าหนดวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 
 4. นักวิจยัควรมีการศึกษาบริบท ลักษณะ หรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนข้อเสนอ
โครงการใหช้ดัเจน เพื่อใหส้ามารถน ามาใชใ้นการเขียนขอ้เสนอแนวทางในการวจิยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 5. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยัใดๆ ก็ตาม นักวิจยัควรมีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้มี
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับหรับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทั้ งน้ีเพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการท่ีมี
ประสิทธิภาพมีความครอบคลุม 
 จากนั้นอาจารยป์รีชาจากวิทยาลยัเฉลิมกาญจนาระยองและอาจารยพ์ฒันะจากสถาบนัเทคโนโลยี
การบินไดข้อเพิ่มเติมประเด็นซ่ึงในท่ีประชุมเห็นสมควรเพิ่มเติมส าหรับเทคนิคการเขียนขอ้เสนอโครงการ
ดงัน้ี 
 1. การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับทุนนั้นตอ้งเป็นเร่ืองท่ีส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดการ
ศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไป 
 2. ขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีขอรับทุนสนับสนุนเม่ือด าเนินการเสร็จส้ินแล้วตอ้งเป็นขอ้เสนอท่ี
สามารถน าผลการศึกษาไปใชไ้ดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
 คร้ังที ่4 เร่ือง ช่ือโครงการ/ความส าคัญและทีม่าของปัญหา ผลการแลกเปล่ียน : 
 การตั้งช่ือโครงการ : การตั้งช่ือเร่ืองขอ้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจยันั้นจะตอ้งมีความกระชบั
และสะท้อนว่าเป็นการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองอะไร มีความน่าสนใจ และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัรวมทั้ง
ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยั รวมทั้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูส้นบัสนุนทุนวจิยั 
 จากนั้นอาจารยบุ์ญญวฒัน์และอาจารยส์มพงษ ์จากสถาบนัเทคโนโลยกีารบินไดข้อมติท่ีประชุมเพิ่ม
แนวปฏิบติัท่ีดีในการตั้งช่ือโครงการดงัน้ี 
 1. ช่ือโครงการจะตอ้งไม่ใชช่ื้อท่ียาวจนเกินไป 
 2. ภาษาท่ีใชเ้ขียนจะตอ้งไม่ก ากวมและมีความคลุมเครือ 
 การเขียนทีม่าและความส าคัญของปัญหา : ในการเขียนท่ีมาและความส าคญัของปัญหานั้นหลกัการ
ท่ีส าคญัคือ ควรประกอบดว้ยเน้ือหา 3-4 ย่อหน้า โดยเป็นการเขียนให้เห็นภาพจากมุมกวา้งมาแคบ มีการ
ระบุปัญหาท่ีชัดเจน โดยเทคนิคส าคัญคือนักวิจัยจะต้องศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งครอบคลุม เพียงพอและใชข้อ้มูลท่ีทนัสมยัเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด 
 



 คร้ังที ่5 เร่ือง วตัถุประสงค์การวจัิยและขอบเขตการวจัิย ผลการแลกเปล่ียน :  
 วตัถุประสงค์การวจัิย :  

1. ในการเขียนวตัถุประสงคข์องการวจิยัจะตอ้งเขียนใหส้อดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีจะศึกษาวจิยั 
2. ประโยคท่ีใชเ้ขียนวตัถุประสงคค์วรเป็นประโยคบอกเล่าไม่ใชป้ระโยคค าถาม 
3. วตัถุประสงคท่ี์ดี ควรสั้นกระชบั ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 
4. ไม่ควรน าประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บหรือความส าคญัของการวิจยัจากการศึกษามาเขียนเป็น

วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
5. ควรจดัล าดับการเขียนวตัถุประสงค์ตามขั้นตอนในการศึกษาวิจยัเพื่อความสะดวกในการ

ออกแบบการวจิยัและเตรียมการด าเนินการวจิยัตามขั้นตอนต่างๆ 
 ขอบเขตการวจัิย : 
 1. ตอ้งเขียนขอบเขตด้านประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนโดยแยกผูใ้ห้ข้อมูลตามแนว
ทางการวจิยัเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ  
 2. การเขียนขอบเขตด้านพื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัควรเป็นพื้นท่ีท่ีมีความสอดคล้องกบัหัวขอ้
โครงการวจิยั หากสามารถระบุพื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัไดก้็จะท าใหเ้กิดความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 3. พื้นท่ีท่ีนกัวจิยัเขา้เก็บรวบรวมขอ้มูลจะตอ้งเป็นพื้นท่ีท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวกและเป็นไปได ้
 
 คร้ังที ่6 กรอบแนวคิดในการวจัิยและประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ ผลการแลกเปล่ียน :  
 กรอบแนวคิดในการวจัิย : 
 1. ในการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจยันกัวิจยัตอ้งเขา้ใจในประเด็นปัญหาท่ีตนเองก าลงัจะศึกษา
และก าหนดประเด็นปัญหา 
 2. กรอบแนวคิดท่ีเขียนข้ึนมานั้นจะตอ้งแสดงตวัแปรท่ีศึกษาใหค้รบทุกตวัแปร 
 3. ก่อนการเขียนกรอบแนวคิดในการวจิยันกัวจิยัตอ้งศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งให้เพียงพอและ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีก าลงัจะท ารวมทั้งงานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4. การต่อยอดหรือพฒันางานวิจยัท่ีเคยมีนกัวิจยัอ่ืนศึกษาในเร่ืองเดียวกนัมาแลว้หากมีการต่อยอด
งานวจิยัเดิมควรมีการเขียนอา้งอิงกรอบแนวคิดวา่พฒันามาจากทฤษฎีหรืองานวจิยัของนกัวจิยัท่านใด 
 5. การเขียนกรอบแนวคิดนั้นนกัวิจยัควรเขียนตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัให้มีความเช่ือมโยง
ตามล าดบัของกระบวนการวจิยั 
 6. กรอบแนวคิดไม่ควรมีความสลบัซับซ้อนมากนักควรเขียนความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงท่ีเห็นได้
ชดัเจนและเขา้ใจง่าย 
 7. ขอ้ควรระวงัท่ีส าคญัท่ีนกัวิจยัตอ้งระวงัคือการน าขั้นตอนการด าเนินการศึกษาวิจยัมาเขียนเป็น
กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ : 



 1. การเขียนประโยชน์ท่ีไดรั้บนกัวิจยัตอ้งไม่เขียนว่านกัวิจยัไดป้ระโยชน์อะไรเช่น นกัวิจยัไดรั้บ
ประสบการณ์ในการท าวจิยั หรือผลของการศึกษาสามารถน าไปขอผลงานหรือต าแหน่งทางวชิาการได ้
 2. การเขียนประโยชน์ของงานวิจยัตอ้งเขียนให้ชัดเจนกระชับสอดคล้องกบัความตอ้งการของ
หน่วยงานท่ีสนบัสนุนทุนการศึกษา 
 3. หากเป็นการขอทุนท่ีแหล่งทุนเป็นหน่วยงานระดบักระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมอบทุนการ
เขียนประโยชน์ควรเขียนให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 
 4. หากเป็นแหล่งทุนท่ีเป็นหน่วยงานเอกชนเป็นผูม้อบทุนการเขียนประโยชน์ท่ีได้รับจะตอ้ง
พิจารณาจากวตัถุประสงคใ์นการใหทุ้นเป็นหลกั 
 5. การเขียนประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บนกัวจิยัควรเขียนเป็นขอ้มากกวา่เขียนเป็นความเรียงเพราะจะ
ท าใหม้องเห็นภาพของส่ิงท่ีจะไดรั้บจากการศึกษาวจิยัท่ีชดัเจน 
 

คร้ังที ่7 เร่ือง การทบทวนวรรณกรรมและวธีิด าเนินการวจัิย ผลการแลกเปล่ียน : 
 การทบทวนวรรณกรรม : 

1. นักวิจยัควรเตรียมการล่วงหน้าใช้เวลาในการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีพอเหมาะไม่น้อย
จนเกินไปเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเพียงพอท่ีสุด 

2. การทบทวนวรรณกรรมควรศึกษาวรรณกรรมให้ครอบคลุมหลงัจากนั้นนกัวิจยัเลือกวรรณกรรม
ท่ีทนัสมยัโดยนบัยอ้นหลงัไม่ควรเกิน 5 ปี แต่หากในช่วง 5 ปียอ้นหลงัไม่มีวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งก็สามารถ
ใชร้ะยะเวลาท่ีนานกวา่นั้นได ้

3. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งนักวิจยัควรทบทวนวรรณกรรมทั้งในและต่างประเทศ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่รายงานการวจิยัหรือบทความวจิยั 

4. เม่ือมีการทบทวนวรรณกรรมใดๆ เม่ือน ามาอา้งอิงแลว้นกัวิจยัตอ้งเขียนอา้งอิงเจา้ของบทความ
หรือผูคิ้ดคน้ทฤษฎีใหค้รบทุกคน 

5. ในการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งนกัวิจยัพึงค านึงถึงจรรยาบรรณของนกัวิจยัอยา่งเคร่งครัด
โดยห้ามคดัลอกดดัแปลงหรือแกไ้ขขอ้ความใดๆ มาเป็นของตนโดยปราศจากการอา้งอิงถึงผูเ้ป็นเจา้ของ
วรรณกรรม 
 วธีิด าเนินการวจัิย : 
 1. การเขียนประชากรท่ีศึกษาวจิยัตอ้งเขียนให้ชดัเจนหากขอ้เสนอโครงการวิจยัเป็นแบบผสมผสาน
ระหวา่งการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพโดยผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นคนละกลุ่มตอ้งระบุประชากรทุกกลุ่มเพื่อความ
ชดัเจนหากไม่สามารถระบุจ านวนไดค้วรใหเ้หตุผลประกอบ 



 2. การเขียนกลุ่มตวัอย่างตอ้งเขียนอธิบายการไดม้าซ่ึงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากวิธีการใด
และตอ้งมีการระบุวิธีการสุ่มตวัอย่างในการเก็บรวบรวมขอ้มูลว่านักวิจยัใช้วิธีการสุ่มอย่างไรเพื่อให้ได้
จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้
 3. เคร่ืองมือในการวจิยันกัวจิยัตอ้งเขียนเคร่ืองมือทุกประเภทเช่นแนวทางการสัมภาษณ์ซ่ึงใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพหรือแบบสอบถามในกรณีท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ 
 4. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลนกัวิจยัจะตอ้งระบุช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูลให้ชดัเจนพร้อมทั้งระบุวา่
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้นนกัวจิยัมีผูช่้วยนกัวจิยัหรือไม่ระบุใหช้ดัเจน 
 5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ระบุว่าใช้เคร่ืองมือใด เช่นโปรแกรมส าเร็จรูปทางด้าน
สังคมศาสตร์ เป็นตน้ 
 6. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล นกัวิจยัเลือกใชส้ถิติท่ีมีความเหมาะสมไม่จ  าเป็นตอ้งใชส้ถิติขั้น
สูง โดยสถิติท่ีน ามาใช้ต้องสามารถอธิบายส่ิงท่ีผูส้นับสนุนทุนวิจยัต้องการได้หรืออธิบายค าตอบตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ด ้
 7. อาจมีการระบุสถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการศึกษาวิจยัตาม
ขอ้เสนอโครงการเช่น IOC, Reliability, ค่าอ านาจการจ าแนก, ค่าความยากง่าย เป็นตน้ 
 
 คร้ังที ่8 เร่ืองระยะเวลาและแผนในการวจัิย  ผลการแลกเปลีย่น : 
 1. การก าหนดระยะเวลาและแผนปฏิบติังาน นกัวิจยัจะตอ้งพิจารณาถึงความยืดหยุน่ของระยะเวลา
และแผนปฏิบติังาน 
 2. การก าหนดระยะเวลาและแผนปฏิบติังานตอ้งก าหนดให้มีความเหมาะสมกบักรอบระยะเวลาท่ี
ผูใ้ห้ทุนสนบัสนุนก าหนดให้เช่น หากงบประมาณท่ีไดรั้บมาจากหน่วยงานภาครัฐการก าหนดระยะเวลาก็
ควรจะใช้รอบเวลาของการเบิกจ่ายงบประมาณให้มากท่ีสุดเพื่อให้นกัวิจยัมีระยะเวลาในการศึกษาวิจยัท่ี
เพียงพอในแต่ละประเด็นท่ีศึกษา 
 3. การไดรั้บทุนสนบัสนุนโครงการวิจยัจากภาคเอกชนนกัวิจยัสามารถก าหนดกรอบระยะเวลาใน
การศึกษาและแผนปฏิบติัการไดโ้ดยอาจใชร้ะยะเวลามากกวา่ 1 ปีก็เป็นไดแ้ต่ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยูก่บัหน่วยงาน
ผูส้นบัสนุนวา่ตอ้งการใชผ้ลของการศึกษาเร็วหรือชา้มากนอ้ยเพียงใด 
 4. โครงการวิจยัท่ีมีลกัษณะต่อเน่ืองซ่ึงตอ้งใช้ระยะเวลาในการศึกษามากกวา่ 1 รอบงบประมาณ
จะตอ้งมีการเขียนแผนให้ต่อเน่ือง ซ่ึงบางโครงการเป็นการศึกษาวิจยัในระยะยาวเช่น 3-5 ปีเป็นตน้ ดงันั้น
เพื่อความต่อเน่ืองของโครงการท่ีจะได้รับการพิจารณางบประมาณ นักวิจยัต้องระบุความต่อเน่ืองของ
โครงการและเขียนแผนปฏิบติัการใหช้ดัเจน 
 
 คร้ังที ่9 งบประมาณและปัญหาทีพ่บ  ผลการแลกเปล่ียน :  

1. การเขียนงบประมาณในขอ้โครงการวจิยันกัวจิยัจะตอ้งก าหนดงบประมาณตามท่ีจ าเป็น 



 2. การเขียนงบประมาณนกัวิจยัจะตอ้งพิจารณาถึงค่าของเงินหรือสภาพเศรษฐกิจในอนาคตซ่ึงจะ
ส่งผลโดยตรงกบัค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 3. การเขียนของบประมาณนักวิจยัควรเขียนให้ครอบคลุมทุกประเด็นเช่น ค่าใช้จ่ายหรือค่า
ด าเนินการท่ีจะน าผลการศึกษาของโครงการวจิยัไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 
 จากนั้นอาจารยธ์ ารงค์และอาจารย์วรรษมนต์ได้ขอมติในท่ีประชุมขอเพิ่มแนวปฏิบติัท่ีดีในการ
ก าหนดงบประมาณดงัน้ี 
 1. งบประมาณท่ีเสนอขอรับการสนบัสนุนจะตอ้งเหมาะสมกบัวธีิการด าเนินการศึกษาของโครงการ 
 
 เม่ือการสรุปแนวปฏิบติัท่ีดีส้ินสุดลงประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวถึงแนวทางการจดัการความรู้ว่า 
ในขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการจดัเก็บขอ้มูลให้เป็นระบบ และน าความรู้ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนไป
ใชเ้พื่อพิจารณาขอรับทุนสนบัสนุนการวิจยัจากผูใ้ห้ทุน และในโอกาสน้ีปิดโครงการจดัการความรู้ดา้นการ
วจิยั ณ บดัน้ี 

 
ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
 
 


