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ถายทอดความรูและขอเขียนแนะนําเพิ่มเติม
เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหลงสนับสนุนทุนวิจัย
สถาบันวิจัยมีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ"ตรง เพื่อคนหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนด ดังนี้ รศ.ดร.พันธุ"ป0ติ เป12ยมสงา ,รศ.ดร.วินัย วีระวัฒนานนท" และ
อาจารย" ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ"ประสบการณ"ความรูโดยตรง ของทุกทานในดาน
การเขียนโครงการ โดยใชเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหลงสนับสนุนวิจัย ใหแกนักวิจัย
สามารถสรุปองค"ความรู ประเด็นสําคัญ เพื่อใชในการเขียนโครงการวิจัยไดดังนี้

การวิจัย (Research) คือ เปนวิธีการหนึ่งที่ใชคนหาสาเหตุหรือที่มาของปญหาอย!างมีขั้นตอนและ
เปนระบบ โดยงานวิจัยมีจุดมุ!งหมายเพื่อเพื่อสรางองค,ความรูใหม!เพื่อพัฒนาศาสตร,/พัฒนางานและก!อใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ) และตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
งานวิจัยมีหลายรูปแบบทั้งที่เปนการวิจัยเพื่อการพัฒนา งานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยดานสังคมศาสตร,
ซึ่งนักวิจัยตองสามารถตอบประเด็นคําถาม ว!า
ตองการศึกษาอะไร ?
ศึกษากับใคร ?
ศึกษาอยางไร ?
ผลที่ไดจากการศึกษาคืออะไร ?
ดังนั้นในการเขียนโครงการวิจัยเพื่อใหไดรับทุน จึงตองมีการเขียนโครงการวิจัยที่ประกอบดวยขั้นตอน
ในการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. กําหนดประเด็น ซึ่งในการกําหนดประเด็นปญหาจะทําใหเกิดหัวขอวิจัยขึ้น แต!ในการกําหนด
ประเด็นนั้นมักเกิดขอปญหาในการตั้งประเด็นจากสาเหตุต!างๆ คือ
1.1 กําหนดป9ญหาไมตรงประเด็น ซึ่งเกิดขึ้นจาก การสนใจอะไรที่ไม!ใช!ปญหาหรือเนน
เทคนิคและกระบวนการปฏิบัติมากไป ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็สามารถแกไขปญหาได ดวยการมองป9ญหาแบบเรียบ
งาย โดยมองทีละปญหา กําหนดโจทย;ใหเป<น “ประโยคความเดียว” อ!านแลวรับทราบไดทันทีว!าเปนปญหา
“ไมตองตีความ” ซึ่งถาดูเหมือนมีหลายปญหา จับรวมใหเปนเรื่องเดียวกันใหได
1.2 ไมรูวาป9ญหามาจากไหน วิธีแกไข คือตองมีความเขาใจในเรื่องที่เราตองทํา, ไม!มีก็ตอง
คนควา หาความรู ปรึกษา ผูรู, ตองรูแหล!งขอมูล และความรู เรียนรูจากที่ผูอื่นเคยแกปญหาเดียวกันมา
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2. หัวขอการวิจัย ซึ่งต!อเนื่องมาจากการกําหนดประเด็น เมื่อกําหนดประเด็นไดแลวนักวิจัยจะ
สามารถกําหนดหัวขอวิจัยได โดยมีการกําหนดหัวขอใหสอดคลองกับประเด็นปญหา หัวขอที่ตั้งจะตองชัดเจน
แต! ป ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ นใน การตั้ งหั ว ขอวิ จั ย มั กเกิ ด จาก หั ว ข อไ ม ชั ด เ จน
ซึ่ งเกิ ดจา ก
ผูประเมินจะตั้งคําถามปริมาณมากเกี่ยวกับ ความชัดเจนของหัวขอ เช!น “ไข!แบบไหน” “ตมอย!างไร”
สามารถ แกไขโดยกําหนด นิยามใหชัดเจน
ดังนั้นจะทําอย!างไรใหหัวขอวิจัยเปนที่ยอมรับ จึงตองอาศัยการตั้งวัตถุประสงค,เพื่อสนับสนุนหัวขอวิจัยของเรา
3. วัตถุประสงค; ซึ่ง “วัตถุประสงค; แปลวา ทําใหป9ญหาหมดไป” แต!ถากําหนดวัตถุประสงค,ไม!
ชัดเจนจะทําใหผลการวิจัยที่ไดไม!สอดคลองกับความตองการของปญหาที่จะศึกษา ดังนั้น หลักการเขียน
วัตถุประสงค;การวิจัย มีดังนี้
1. ตองสอดคลองกับสภาพปญหาและชื่อเรื่อง
2. ครอบคลุมสิ่งที่ตองการศึกษาและตัวแปร
3. ตองระบุสิ่งที่ตองการศึกษา ตัวแปร กลุ!มที่ศึกษา (ทําอะไร กับ
ใคร อย!างไร )
4. สามารถกําหนดรูปแบบการวิจัยได ตั้งสมมุติฐานได
5. ภาษาที่ใชกระทัดรัด ชัดเจน นิยมเขียนเปนขอๆ (ถามีหลายประเด็น) และใชคํานาม
นําหนา
4. ทบทวน ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ มีจุดมุ!งหมายเพื่อหาพื้นฐานทางทฤษฎีและแนวคิด
ต!างๆ หาสถานภาพทางการวิจัย (อะไร เมื่อไร ที่ไหน ใคร อย!างไร) และวางแนวทางการวิจัยที่เหมาะสม
(กําหนดกรอบแนวคิด สมมติฐานการวิจัย) เพื่อนํามาใชสนับสนุนงานวิจัย โดยตองคํานึงถึง
คนอะไร – แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ คุณภาพของงาน และ การนําไปใชประโยชน,
คนที่ไหน – เว็บ รายงาน วารสาร และ หองสมุด
คนเมื่อไร – ก!อนลงมือทํา
คนทําไม – นํามาใชแกปญหา
5. สมมติฐานการวิจัย มีความสําคัญมาก เนื่องจากการวิจัยเปนกระบวนการแกปญหาหรือคนหา
คําตอบดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร, ซึ่งจะเริ่มตนโดยการกําหนดปญหา จากนั้นจะพยายามคาดคะเนคําตอบ
ของปญหานั้น การคาดคะเนคําตอบก็คือสมมุติฐาน ดังนั้นสมมุติฐานการวิจัย คือ คําตอบหรือขอสรุปของ
ผลการวิจัยที่ผูวิจัยคาดการณ; หรือคาดคะเนไวลวงหนาอยางมีเหตุและผล ซึ่งตองตั้งใหสอดคลองกับ
จุด มุ!งหมายของการวิ จัย จุ ด มุ!งหมายตองการศึกษาอะไร ตอบคํ า ถามไดครอบคลุมปญหาทุ กๆ ดานที่
ศึกษา สามารถทดสอบไดดวยขอมูลและวิธีการทางสถิติ ใชภาษาที่ชัดเจน เขาใจง!าย รัดกุม
6. การออกแบบการวิจัย เปนขั้นตอนในการวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะห,ขอมูล และแปร
ผลขอมูล ในขั้นนี้นักวิจัยจะตองเลือกวิธีการเก็บขอมูลว!าจะใชวิธีการใด และสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
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รวบรวมขอมู ลตามวิธี การที่กําหนด การเลือกกลุ! มประชากรที่ จะใชทํา การวิจั ย ปจจั ยในการทดลอง การ
ออกแบบการทดลอง/ขั้นตอนการทดลอง ตัวชี้วัด อุปกรณ,ที่ใชวัดต!างๆ
7. การรวบรวมขอมูล ทําการรวบรวมขอมูลโดยนักวิจัยจะตองมีการวางแผนมาแลวว!าจะเก็บขอมูล
ดวยวิธีการใด เช!น การสํารวจ (Survey) ใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) คนควาจากเอกสาร สังเกต การ
ทดลอง (Experiment) การทดสอบ (Tests) จากนั้นนักวิจัยจะทําการวิเคราะห,ขอมูล (Analyzing the data)
เปนขั้นที่นักวิจัยจะนําเอาขอมูลดิบที่ไดจากการรวบรวมขอมูล มาทําการแปรรูป ใหเปนรอยละหรือค!าเฉลี่ย
และแสดงผลในรูปตารางหรือกราฟ เพื่อใชสําหรับอธิบายผลการวิจัย ตอบปญหาการวิจัย และตอบสมมติฐาน
ที่กํา หนดไว ถาเปนการวิจั ยเชิ งปริ มาณ การวิ เคราะห,ขอมูลที่ นักวิจัย ส!วนใหญ! นิย มใชกันมากก็คือ การใช
คอมพิวเตอร,ในการวิเคราะห,
8. การแปรความหมายและสรุปผลการวิจัย ถือไดว!าเปนขั้นสุดทายของการวิจัย นักวิจัยจะนําผล
การวิเคราะห,ขอมูลมาอธิบาย เพื่อสนับสนุนสมมุติฐานที่กําหนดไว และสรุปผลการวิจัยจากขอมูลที่ไดและ
เสนอแนะเพื่อใชสําหรับทําการวิจัยต!อไปในการทําวิจัยนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดของการวิจัยก็คือ ความเที่ยงตรง
(Validity) ซึ่งนักวิจัยจะตองสรางเครื่องมือ ที่สามารถวัดในสิ่งที่เราตองการจะวัดและในสิ่งที่เราตองการจริง
ซึ่งจากกระบวนการทั้งที่กล!าวมาขางตนนี้ จะตองอาศัยสิ่งสําคัญอย!างหนึ่งที่นักวิจัยพึงระลึกเสมอคือ
จรรยาบรรณของนักวิจัย ซึ่งนักวิจัยตองซื่อสัตย;และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการนักวิจัยตองมี
ความซื่อสัตย,ต!อตนเอง ไม!นําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน ไม!ลอกเลียนงานของผูอื่น ตองใหเกียรติ และอาง
ถึงบุคคลหรือแหล!งที่มาของขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัยตองซื่อตรงต!อการแสวงหาทุนวิจัย และ มีความเปน
ธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน,ที่ไดจากการวิจัย ตองตระหนักถึงขอตกลงในการทํางานวิจัยตามขอตกลงที่ทําไว
กับหน!วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต!อหน!วยงานที่ ตนสังกัด นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการ
ที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสู!งานวิจัยที่มีคุณภาพ ตองมีความรับผิดชอบต!อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม!ว!าจะเปนสิ่งที่มีชีวิต
หรื อไม! มีชี วิ ต ตองเคารพศั ก ดิ์ศ รี และสิ ทธิ ของมนุษย; ที่ใชเปนตัว อย!า งในการวิจั ย นักวิ จัย ตองไม!คํา นึงถึ ง
ผลประโยชน, ทางวิ ช าการ มี อิสระทางความคิ ด โดยปราศจากอคติ ในทุ กขั้ น ตอนของการทํ า วิ จัย พึ งนํ า
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน;ในทางที่ชอบนักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อประโยชน;ทางวิชาการและสังคม
นักวิจัยเคารพความคิด เห็นทางวิชาการของผู อื่นและพรอมที่จะปรับปรุงแกไขงานวิจัยของตนใหถูกตอง
นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อความเจริญและประโยชน,
สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ

เขียนโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

