การจัดการความรู้ “การเขียนโครงการวิจยั อย่ างไรให้ ได้ รับทุนสนับสนุน”
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ดาเนิ นการจัดการความรู ้เรื่ อง
“การเขียนโครงการวิจยั อย่างไรให้ได้รับทุนสนับสนุน” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้อง KM (1135) คณะวิทยาการจัดการ สามารถสรุ ปองค์ความรู ้ได้ดงั นี้

“การเขียนโครงการวิจัยอย่ างไรให้ ได้ รับทุนสนับสนุน”
1. ชื่อโครงการวิจัย หรือโจทย์การวิจัย ควรเขียนอย่างไร
1. โครงการวิจยั หรื อโจทย์การวิจยั ต้องตอบสนองต่อความจาเป็ นหรื อตอบสนองประเด็น
ยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ จังหวัด สถาบันการศึกษา หรื อหน่วยงานที่จะรับทุน
2. ปั ญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่จะศึกษา หรื อเป็ นปั ญหาสาคัญเร่ งด่วน
3. ขั้นตอน กระบวนการทาวิจยั ของข้อเสนอโครงการดูแล้วมีความเป็ นไปได้ และ
น่าจะสามารถทาได้สาเร็ จทันเวลา
4. ชื่อโครงการวิจยั มีความน่าสนใจ
5. อ่านแล้วรู ้เรื่ อง สามารถทาความเข้าใจได้ง่ายทั้งคนใน field และนอก field
6. ขอบเขตของโครงการคุม้ ค่ากับงบประมาณของการทาการวิจยั
7. ตอบสนองความต้องการและสามารถให้ผลประโยชน์ต่อผูใ้ ห้ทุนได้อย่างตรงประเด็น
2. ความเป็ นมาและความสาคัญ ควรเขียนอย่างไร
1. ศึกษาข้อมูลหรื อสภาพของเรื่ องที่จะศึกษาให้ชดั เจนพร้อมมีแหล่งอ้างอิงหนักแน่น เป็ น
ที่น่าเชื่อถือ และค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องว่ามีใครศึกษาไว้อย่างไร และอธิ บายว่า ทาไมครั้งนี้จะ
ทาการศึกษา
2. พยายามชี้ถึงปั ญหาปั จจุบนั ว่ามีผลกระทบหรื อมีขอ้ เสี ยอย่างไร แล้วจึงนางานวิจยั ของ
เราเข้าไปจับและอธิ บายว่าสามารถแก้ปัญหา หรื อผลกระทบนั้นได้อย่างไร
3. วิธีการเขียนแบบกลบประเด็นของนักวิจยั เป็ นการนาเสนอข้อเสี ยของงานวิจยั อื่น ๆ ให้
เห็นและนาเสนอว่างานวิจยั ของเราเป็ นวิธีหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาได้
4. เขียนให้ตอบโจทย์ของผูส้ นับสนุนทุนในกรณี ที่กาหนดกรอบวิจยั แต่หากไม่กาหนดก็
สามารถเขียนในภาพกว้าง ๆ ได้
5. ความทันสมัย เป็ นปัจจุบนั ของข้อมูลไม่ควรย้อนหลังไปหลายปี มากจนเกินไป โดย
สามารถเข้าไปดูได้จากสถานการณ์ปัจจุบนั จะทาให้นกั วิจยั ได้แนวคิดด้านงานวิจยั ในปัจจุบนั
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6. แหล่งอ้างอิง (Reference) ควรมีความน่าเชื่อถือ หากเป็ น paper เก่า ก็ควรเป็ น Key Paper
ของ Field นั้น ๆ
3 วัตถุประสงค์ ของการทาวิจัย (Objectives) ควรเขียนอย่างไร
1. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กบั ขั้นตอนอื่นของงานวิจยั นั้น ครอบคลุม
ตรงประเด็น
2. ควรเขียนเป็ นข้อ ๆ ให้ชดั เจน
3. กระชับ ชัดเจน และสอดคล้องกับหัวข้อ
4. เป็ นการเขียนถึงความต้องการ หรื อเป้ าหมายของการวิจยั การตั้งวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ควรตั้งเป็ นข้อ ๆ เพื่อความชัดเจนในการวิเคราะห์และตอบคาถามในแต่ละข้อ
5. วัตถุประสงค์ของการวิจยั ยังใช้เป็ นตัวกาหนดขอบเขตของประเด็นปั ญหาว่า ผูว้ ิจยั
ต้องการศึกษาอะไร มากน้อยเพียงใด เน้นถึงผลที่จะปฏิบตั ิได้จริ ง วัดได้ ทดสอบได้ การเขียนวัตถุประสงค์
ของการวิจยั ส่ วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วย คาว่า “เพื่อ” และจะตามด้วยข้อความที่แสดงถึงการกระทา เช่น ศึกษา
สารวจ เปรี ยบเทียบ ทดลอง หาความสัมพันธ์ หาผลกระทบ เป็ นต้น
4. ขอบเขตการวิจัย ควรเขียนอย่างไร
1. จะเขียนเป็ นข้อ ๆ หรื อเป็ น Paragraph ก็ได้ แต่ตอ้ งพยายามโยงไปยังผลการวิจยั
2. ขอบเขตการวิจยั เป็ นการเขียนกรอบของงานวิจยั ที่ได้ทามาทั้งหมด ควรประกอบด้วย
ขอบเขต 5 ประการคือ
2.1 ขอบเขตเนื้อหา ที่แสดงให้เห็นว่างานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั แบบใด เช่น การวิจยั เชิง
สารวจ การวิจยั เชิงทดลอง และการวิจยั ครั้งนี้ ตอ้ งศึกษาในเรื่ องใด
2.2 ขอบเขตตัวแปร จะต้องระบุตวั แปรของงานวิจยั ทั้งตัวแปรต้นและ ตัวแปรตาม
2.3 ขอบเขตแหล่งข้อมูล หรื อ ประชากร ให้ระบุวา่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็ นใคร
มีลกั ษณะอย่างไร มีจานวนมากน้อยเพียงไร
2.4 ขอบเขตพื้นที่ ระบุสถานที่การวิจยั ว่าครอบคลุมพื้นที่ใดบ้าง เช่น ตาบล อาเภอ
จังหวัด
2.5 ขอบเขตระยะเวลา ต้องระบุวา่ งานวิจยั ครั้งนี้ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดในระหว่างเดือนใด ปี พ.ศ.ใด
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5. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ ควรเขียนอย่างไร
1. ประโยชน์ของผลการวิจยั เป็ นการเขียนที่จะต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ที่ได้ต้ งั ไว้ ผูว้ จิ ยั ยังจะต้องคาดการณ์วา่ จะนาผลการวิจยั นั้นไปใช้ประโยชน์อะไรได้บา้ ง เกิด
ประโยชน์ต่อใคร แนวทางในการเขียนประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจยั นั้น ให้ดูที่วตั ถุประสงค์เป็ นหลักและ
ตั้งคาถามว่า จะศึกษาหรื อเปรี ยบเทียบไปทาไม และทาไปเพื่อใคร ประโยชน์ของการวิจยั อาจจะส่ งผลต่อ
หลายคนหลายฝ่ ายก็ได้ เวลาเขียนต้องแยกแยะให้เป็ นด้าน ๆไป
6. ผลงานที่เกีย่ วข้ อง (Literature Review) ควรเขียนอย่างไร
1. ต้อง Review เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องให้ทนั สมัย ครอบคลุมประเด็น และมี
การอ้างอิงที่ถูกต้อง
2. เขียนผลงานของเราลงไปด้วย เป็ นผลงานที่เราเคยทาวิจยั มาแล้วในหัวข้อและงานนี้ เป็ น
งานต่อยอดหรื องานพัฒนาเพิ่ม เป็ นการแสดงให้เห็นว่าเรามีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ดี
3. การอ้างอิง (Citation) เฉพาะกลุ่มที่ดงั ๆ ไม่ควรกว้างมากและเกี่ยวข้องกับ Field ของเรา
4. หลังจากที่เขียนถึงบุคคลต่าง ๆ มาแล้วนั้น ควรมียอ่ หน้าสรุ ปสุ ดท้ายว่า งานที่เรากาลัง
จะทาคืออะไร และสามารถเข้าไปแก้ไขปั ญหาปั จจุบนั ได้อย่างไร ทาให้เกิดประโยชน์ที่ดีข้ ึนได้อย่างไร
5. ควรมีความเป็ นปัจจุบนั
6. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เป็ นเนื้ อหาที่ผวู ้ ิจยั ได้รวบรวมจากเอกสาร ตาราและ
งานวิจยั ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจยั ที่ทาอยูม่ าบรรจุไว้ในบทนี้ พร้อมทาการสรุ ปเชื่ อมโยงให้เห็น
ถึงความสอดคล้องกับประเด็นปั ญหาของงานวิจยั ในครั้งนี้ ประกอบด้วยหัวข้อที่สาคัญ 3 หัวข้อ ได้แก่
แนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารและตาราที่เกี่ยวข้อง เอกสารงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง การสรุ ปเอกสารและ
งานวิจยั ไปสู่ ประเด็นปั ญหาการวิจยั
6.1 แนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารและตาราที่เกี่ยวข้อง เป็ นการเขียนเนื้ อหาที่มีความ
เกี่ยวข้องและสนับสนุนงานวิจยั ในเรื่ องที่ทา โดยเขียนในลักษณะสังเคราะห์เนื้อหาให้มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันให้ได้เป็ นหนึ่งเดียว การเขียนอาจจะแบ่งออกเป็ นหมวดหมู่ตามประเภทของเนื้อหา โดยปกติ
นิยมนาเสนอ แนวคิด ทฤษฎี หลักการในภาพกว้าง ๆ ก่อนแล้วจึงเจาะเข้าไปในประเด็นรายละเอียดต่าง ๆ
เป็ นลาดับต่อมา เนื้ อหาที่จะนาเสนอไว้ตรงนี้ตอ้ งพิจารณาว่ามีครบถ้วน ถูกต้อง และมีความน่าเชื่ อถือมาก
น้อยเพียงใด เนื้ อหาส่ วนใดที่ไม่เกี่ยวข้อง หรื อไม่มีความจาเป็ นก็ไม่สมควรจะนาเสนอเพราะในส่ วนนี้
ไม่ใช่ตารา เป็ นเพียงการสรุ ปมากกว่าการคัดลอก
6.2 เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เป็ นการเขียนโดยการนาเอางานวิจยั ในอดีตมาใช้ใน
การสนับสนุนงานวิจยั ในเรื่ องที่ทาอยู่ งานวิจยั ที่จะนามาใช้อา้ งอิงนั้นควรมาจากผลงานวิจยั ที่มีความ
น่าเชื่อถือ และต้องคานึงถึงความทันสมัยของงานวิจยั นั้นด้วย เพราะถ้านาผลงานวิจยั เก่ามาก ๆ มาเขียน
สนับสนุน ความน่าเชื่ อถือของงานวิจยั จะลดลงอย่างมาก เพราะข้อมูลในสมัยก่อนกับสมัยนี้อาจจะให้ผลที่
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แตกต่างกันออกไปได้ สาหรับงานวิจยั ที่เป็ นการวิจยั ครั้งแรก ยังไม่เคยมีผทู ้ าวิจยั ในเรื่ องนั้นมาก่อนก็จะ
ค่อนข้างลาบากในการเขียนส่ วนนี้ เพราะจะต้องอ้างอิงจากผลงานวิจยั อื่นในลักษณะเทียบเคียงกันแทน
6.3 การสรุ ปเอกสารและงานวิจยั ไปสู่ ประเด็นปั ญหาการวิจยั เป็ นการเขียนสรุ ปท้าย
บท ซึ่ งจะต้องพยายามสรุ ปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วใน 2 ส่ วนแรกให้สอดคล้องกันอย่างมีน้ าหนัก
และน่าเชื่อถือ โดยจะต้องชี้ให้ผอู ้ ่านเห็นถึงประเด็นปั ญหาและความจาเป็ นที่ตอ้ งทาการวิจยั ในเรื่ องนี้
7. ระเบียบวิธีวจิ ัย ควรเขียนอย่างไร
1. ต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักการวิจยั และควรให้ที่ปรึ กษาตรวจสอบ ปรับแก้ไขให้
สมบูรณ์
2. เลือกวิธีวจิ ยั และเครื่ องมือ ที่เหมาะสม (เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการทา
วิจยั ของเรา)
3. วิธีการวิจยั ที่เป็ นที่ยอมรับ เขียนให้ชดั เจน เป็ นขั้นเป็ นตอน
4. วิธีการดาเนินการวิจยั จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของการดาเนินงานวิจยั ใน 4
หัวข้อที่สาคัญ ได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
8. ระยะเวลาและแผนการดาเนินงาน ควรเขียนอย่างไร
1. ควรระบุเวลาในแต่ละขั้นตอน แต่ข้ ึนอยูก่ บั Field นั้น ๆ
2. ระยะเวลาและแผนการดาเนินงาน ควรเขียนให้เห็นว่า ทาอะไร อย่างไร เมื่อไร และได้
อะไร
9. งบประมาณ ควรเขียนอย่างไร
1. เขียนงบประมาณจาแนกตามกิจกรรมและหมวดเงินให้ชดั เจน อย่างประหยัดและคุม้ ค่า
เพราะงบประมาณเป็ นส่ วนสาคัญในการพิจารณาการให้ทุนการวิจยั
2. เขียนให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกหมวด ทั้งนี้ตอ้ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่แหล่งทุนนั้นกาหนด
มาด้วย
3. งบประมาณ ควรเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และที่ใช้จริ ง
รายการอ้างอิง
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