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บทคัดยอ
 โครงการวิจยั เปนเอกสารวิชาการซ่ึงมีขอมูลและ
รายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะทําการศึกษาคนควา เรยีกวา 
เคาโครงเกี่ยวกับสาระที่จะทําการศึกษาคนควาเพื่อให
ไดมาซึ่งคําตอบในการแกไขปญหาโดยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเอกสารสื่อสาร
ความหมายบอกแผนปฏิบัติการและที่สําคัญเปนสัญญา
วชิาการในเน้ือหาสาระท่ีตองการจะทําวจิยั  ฉะน้ันโครงการ
วิจัยจึงเปนเอกสารท่ีสําคัญยิ่ง เพื่อใชประกอบคําขอทุน
สนับสนุนในการทําวิจัย โดยโครงการวิจัยมี 2 ชนิด คือ 
โครงการพอสังเขป (Pre-Proposal) และโครงการวิจยัเต็มรปู 
(Full- Proposal) ทั้งสองชนิดนิยมใชในระบบสากล หรอื
ตามขอกาํหนดของแหลงทนุสนบัสนนุ บลุากรสายสนบัสนนุ
วชิาการ มขีอจาํกดัในแหลงใหทนุการวิจยั อนัเนือ่งจากงาน
ทีป่ฏบิตัเิขาขายงานสนับสนุนและสงเสริมพนัธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา 

บทนํา (Introduction)
 โครงการวิจัย เปนเอกสารวิชาการซึ่งมีขอมูล
และรายละเอียดเก่ียวกับเรือ่งทีจ่ะทาํการศกึษาคนควาหรอื
ทาํวจิยั รวมถงึรายละเอยีดทีเ่กีย่วกับวิธกีารศกึษาคนควา [1]
หรือเรียกวาแผนการวิจัย โดยกําหนดขั้นตอนของการวิจัย

ในเรื่องที่ศึกษาคนควา อยางละเอียดและชัดเจน ผูเขียน
เรียกโครงการวิจัยวา เคาโครง ทั้งหมดเกี่ยวกับสาระที่จะ
ทาํการศึกษาคนควาในเร่ืองท่ีทาํการศึกษา  เพือ่ใหไดมาซ่ึง

คําตอบในการแกไขปญหาขอขัดของ โดยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร [1-3]  บทความนี้ จึงมุงเสนอขอมูล ความ
รูพื้นฐานเก่ียวกับการเขียนโครงการวิจัยใหไดมาตรฐาน 
และไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย [3] โดยผูเขียนคาดหวัง
วาผูอานซ่ึงเปนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เปนสวน

ใหญที่เขาประชุมวิชาการประจําปของที่ประชุมประธาน

สภาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง  มหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย (ปขมท.)ประจาํป พ.ศ. 2556  ระหวางวันที่
14-15  กุมภาพันธ 2556 จะนําความรูจากบทความนี้
ไปปรับปรุงแกไขในการเขียนโครงการวิจัยใหดีขึ้น อันนํา
ไปสูการเพิ่มมูลคาผลผลิตทางวิชาการไดอยางแทจริง  [4]   
 จากการศึกษา และประสบการณในการเขียน
โครงการวิจัย รวมทั้งเปนอาจารยในหลักสูตรเทคนิค
การเขียนงานวิจัยขั้นสูงชวงป พ.ศ.2549 ถึงปจจุบัน พบวา
โครงการวิจัยนั้น มีวัตถุประสงค เพื่อใชเปนเอกสารส่ือสาร
ความหมายบอกแผนปฏิบตักิาร และเปนสัญญาทางวชิาการ
ในเนือ้หาสาระทีต่องการจะทาํวจิยั [2]  ฉะน้ัน โครงการวจิยั 
จึงเปนเอกสารที่สําคัญอยางยิ่ง [4]  ที่ใชประกอบคําขอรับ
ทุนสนับสนุนการทําวิจัย [3] และผูเขียน จําแนกลักษณะ
ของโครงการวิจัยออกเปน 3 ลักษณะ [4] ดังนี้
  1) ใชสื่อความหมาย (Communication) 
ระหวางผูทําการวิจัย ผูรวมวิจัยและผูใหทุนสนับสนุน
การวิจัย [5]  โดยผูมีสวนเกี่ยวของดังกลาว จะทราบถึง
กระบวนการดําเนินการ และข้ันตอนในการแกไขปญหา
ที่ตองการจะทําการศึกษาคนควา [6-7] ฉะนั้น เอกสารสื่อ
ความหมายดังกลาว จงึตองมีความชัดเจน  เขาใจงาย  เพือ่ใช
สื่อความหมาย ระหวางผูทําการวิจัย ทีมวิจัย ที่ปรึกษา

และผูใหทุนการวิจัย [7-8]  
 2) เปนเคร่ืองมือแสดงแผนปฏิบัติการ (Plan 
of action) ที่แสดงรายละเอียดไวอยางชัดเจน เปนระบบ 
ระเบียบ และสื่อความหมายใหผูรวมวิจัย และผูพิจารณา
ใหการสนับสนุนทุน ไดทราบถึงวิธีการท่ีใชในการพิสูจน 
คนควา ทดสอบ ทดลอง วเิคราะห แปรผล [7,9-11] ฉะนัน้ 

โครงการวิจัยที่ดี จึงตองอธิบายถึงขั้นตอนของการวิจัยไว 
อยางละเอียดตามลําดับ [12-13]  เพื่อผูอื่นจะนําไปปฏิบัติ
ซํ้าไดในครั้งตอ ๆ ไป [14-15] และ 

* ผูอํานวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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 3)  เปนสญัญาวชิาการ (contract) โดยผูใหทนุ
สนับสนุน ผูรวมทําวจิยั จะไดทราบถึงหนาท่ีความรับผดิชอบ 
ตดิตามผลการดาํเนนิงาน [2-3] และทราบระยะเวลาทีแ่ลว
เสรจ็ตลอดจนภาระการใชจายเงนิทนุวจิยัทีค่าดวาจะไดรบั 
ผูเขียน สรุปวา โครงการวิจัย จัดเปนสัญญาของผูทําวิจัย 
และผูสนับสนุนทุนวิจัยครั้งนั้น ๆ

รูปแบบโครงการวิจัย (Format Proposal)
 จากการศึกษาและประสบการณในการขอรับทนุ
สนบัสนนุการวิจยั  พบวา โครงการวิจยัแบงออกเปน 2 ชนิด 
ประกอบดวย โครงการวิจยัพอสงัเขป (Pre-Proposal) และ
โครงการวิจัยเต็มรูป (Full- Proposal) โครงการวิจัยสอง
ชนิด นิยมใชในระบบสากล [5] หรือตามขอกําหนดของ
ผูใหเงินทุนสนับสนุน โดยบางแหงตองการจะเห็นโครงการ
วิจัยอยางคราว ๆ ในขั้นตน [5] และตามดวยโครงการเต็ม 
เพ่ือประกอบการพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหน่ึง หรือ
อาจกลาวไดวาโครงการวิจัย ซึ่งผูขอทุนจะตองเตรียม และ
นําเสนอ เพ่ือการพิจารณาขั้นตนวาเปนโครงการวิจัยท่ี
ควรแกการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนหรือไม  หากพิจารณา
แลวเห็นวาเปนโครงการสมบูรณ (Full- Proposal) โดยมี
รายละเอียดครบถวน จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณาข้ันสุดทาย
ตอไป [11]
 อนึง่ โครงการวจิยัทีก่ลาวมาทัง้ 2 ชนดินิยมใชกนั
ในองคกรระหวางประเทศมากกวาแหลงทุนภายในประเทศ 
[5] และมักจะใชโครงการวิจยัชนิดท่ีสมบูรณ และเต็มรปูแบบ
ผูเขยีนอธิบายเพ่ิมเติมถงึองคประกอบท่ีจาํเปน คอื รปูแบบ

ของโครงการวิจัย แมวาจะไมมีมาตรฐานกําหนดไวอยาง
ชัดเจน แตก็มีขอมูลและรายละเอียดท่ีจําเปน และสาระ
สําคัญของโครงการวิจัย ในประเด็น ดังนี้ [2]  

 1. การนําไปสูปญหาการวิจัยหรือเรื่องที่จะ
ตองการทราบ โดยการตั้งคําถามการวิจัย
 2. การแจกแจงปญหา คือ อธิบายเหตุ และผล

ที่จะตองทําวิจัยเรื่องที่ศึกษา
 3. ความเปนมาของปญหาและความสําคญัของ

ปญหาการวิจัย เร่ืองที่ศึกษา

 4. การตั้งสมมติฐานหรือการคาดคะเนคําตอบ
เพื่อการพิสูจน
 5. อธิบายวิธีการพิสูจนหรือหาคําตอบตอ
ปญหาหรือคําถามการวิจัย
 6. บอกเคร่ืองมือที่ใชในการหาคําตอบหรือส่ิง
ที่สนับสนุนในการคนควาหาคําตอบเรื่องที่ศึกษา
 7. การดาํเนนิการวจิยั หรอืแผนปฏบิตักิารวจิยั
 8. การวิเคราะหและประเมินผลการวิจัย
 จากขอ 1-8 ผูเขียนเห็นวามีความสําคัญ และ
จําเปนอยางย่ิงที่จะตองบรรจุไวในโครงการวิจัยตามลําดับ
อยางมีระบบ โดยภารกิจหลักทั้ง 8 ขอ เปนหนาที่ของผูทํา
วิจัย [2] และทีมวิจัยที่จะตองดําเนินการถายทอดความคิด
และวธิกีารลงเปนขอเขยีนใหสือ่ความหมายไดอยางละเอยีด 
[4] และงายตอการเขาใจ  ภารกิจของนักวิจัยจะตองทําใน
สวนที่เกี่ยวของกับองคประกอบแตละขอ [2] ผูเขียนเสนอ
แนวทาง ดังนี้
 1. วิธีนําเขาสูปญหาหรือเร่ืองท่ีตองการทราบ
และหาคาํตอบ จดัใหเปนองคประกอบทีส่าํคญัอนัดบัแรกที่
ผูทําโครงการวิจัยจะตองอธิบายโดยใชขอเขียน สั้น ชัดเจน 
ครอบคลุมในเร่ืองท่ีเกีย่วของ กระตุนความสนใจ และผูอาน
เขาใจงาย [2]  โดยบทนี้ ถือวาเปนบทนําของการวิจัย และ
ไมควรยืดยาว หรอืใหรายละเอียดมากเกินไป จะทําใหผูอาน
เบื่อ  อันนําไปสูขอโตแยงดานความคิดและปรัชญาในบทน้ี 
คือ บทนํา (Introduction) ของโครงการวิจัยนั่นเอง [2,5]
การแจงปญหา คือ บอกถึงปญหา (Statement of Prob-

lem) ซึ่งจะตองศึกษา คนควาหาคําตอบ 
 2. การแจงปญหาไมจาํเปนตองบอกถงึปญหายอย
[2,5] ผูเขียนเห็นวาควรบอกปญหาหลักที่สําคัญและแจง
วัตถุประสงคของการวิจัยในปญหาที่ศึกษาไวใหชัดเจน  
เพื่อใหผูอานไมจําเปนตองคนหาในขณะอานวิจัยเรื่องที่

ศึกษา [2,5]
 3. ความเปนมาของปญหา คือ ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวของกับปญหาในการทําวิจัยท้ังหมด ซึ่งไดจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ วาเรื่องที่ทําวิจัยนี้ มีใครทํา
ไวเมื่อไร ไดผลเปนอยางไร อะไรที่ยังไมรูหรือขาดความรู 

[5] ผูเขียนเห็นวา ผูทําวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น จะตอง
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ตอบคําถามใหไดวา รูอะไรมาบางแลวและปญหาการวิจัย 
มคีวามเกีย่วของกบัสิง่ทีท่ราบมาแลวอยางไร โดยใชวธิกีาร
หรือกระบวนการนัน้มาศกึษาปญหาการวจิยั  [4-5] ผูเขยีน
สรปุวา องคประกอบน้ี จดัเปนความรูเกีย่วกับทฤษฎีขอมลู
ทีเ่กีย่วของกับปญหาการวิจยั รวมถึงความสําคญัและความ
เปนมาของปญหา (rationale)  โดยผูวิจัย จะตองชี้แนะวา
อะไร ที่ยังขาด หรือไมทราบ และควรแกการศึกษาคนควา
เพ่ิมมากนอยเพียงไร [2-3,5]
 4. สมมติฐานหรือการคาดเดาคําตอบ คือ 
การต้ังคําถามอยางเปนทางการ ตามหลักวิชาการ ใหได
จาํเพาะเจาะจง ตรงจดุอยางลกึซ้ึง คาดคะเนวาเปนเชนนัน้ 
หากกระทําการโดยวิธีดังกลาวจะแกไขปญหาขอขัดของได  
และ สมมตฐิานการวจิยั ควรเกีย่วของกบัพืน้ฐานจากทฤษฎ ี
[5] โดยเช่ือมโยงความรูทีไ่ดจากการสาํรวจเอกสารหรอืทีไ่ด
มาจากทฤษฎีที่ควรจะเปน และจะตองทําการพิสูจนโดยใช
วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรจึง
จะไดคําตอบ [2,4,5]

 ขอ 5 และ 6)  เปนการอธิบายถึงวิธีการทําวิจัย 
และเคร่ืองมอืสนบัสนุนในการทําวจิยั  ซึง่เปนองคประกอบ
ทีส่าํคัญของโครงการวจิยั [2]  ฉะน้ัน การวจิยัในหองปฏิบตัิ
การหรือหองทดลอง (experimental research) การ
บอกถึงวัสดุอุปกรณที่ใชในการทดลอง รวมท้ังวิธีการทํา
การทดลอง กจ็ดัเปนองคประกอบสวนหนึง่ของการทาํวจิยั   
[4]  หากทําวิจัยโดยเก่ียวของกับการสํารวจคนควาขอมูล
(survey fi led research) จําเปนตองอธิบายถึง
กลุมเปาหมาย [5] และวิธกีารเลอืกตวัอยาง การใชเครือ่งมอื 
การเก็บขอมูล วิธีการเก็บขอมูล และการบันทึกขอมูล 
รวมทั้งการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลที่ไดจากประชากร
ผูใหขอมูล [2-5] 
 ผูเขียนเห็นวาองคประกอบในขอ 5) และ 6) 

เปนการอธิบายถึงวธิกีารพิสจูนอยางมรีะบบ และในวิธกีาร
ดังกลาวจะใชอะไรเปนเครื่องมือสนับสนุนในการคนควา 
เพ่ือใหไดมาซึ่งคําตอบของปญหาการวิจัยอยางแทจริง
 สําหรับ ขอ 7) และ 8)  ผูวิจัยจะตองทําตาม
แผนการวิจยั [2] รวมท้ัง การวิเคราะห สงัเคราะห  แปรผล

การวิจยั เปนองคประกอบสดุทาย ทีผู่ทาํวจิยัจะตองอธิบาย

อยางละเอียดวามีแผนอยางไร ใชอะไรมาเปนเกณฑในการ
วิจัยครั้งนี้ดวย  [2]
 สวนสุดทายท่ีจะขาดไมได คือ เอกสารอางอิง 
หรอื บรรณานกุรม และเอกสารหลักฐานทางวชิาการตาง ๆ  
ทีใ่ชในการสนับสนุนเหตุและผลท่ีใชในกระบวนการทําวจิยั
หรือในโครงการวิจัย ซึ่งเปนภาคผนวกไวทายโครงการวิจัย
ครั้งนั้น ๆ  [2-5]

เทคนิคขั้นตอนการเตรียมและเขียนโครงการวิจัย 
 โครงการวิจัยที่ดีจะตองมีการเตรียมอยางเปน
ระบบระเบียบตามลําดับกอนหลัง โดยเนื้อแทของ
การวิจัยนั้น  จะตองเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร คือ 
มีเหตุและผล และมีขั้นตอนการดําเนินการตามลําดับ
กอน-หลัง   [2-5] ประกอบดวย ดังนี้
 ขั้นที่ 1.  ทบทวน สังเกต ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ  
และคดิวาจะทาํวจิยัเรือ่งอะไร โดยใหหลกัคิดไวอยางกวาง ๆ  
เพื่อเขาสู ขั้นที่ 2 
 ขั้นที่ 2.  หากคิดวาจะทําเรื่องนี้แลว ตองถาม
ตัวเองกอนวาอยากจะรูอะไรเพิ่มเติมบาง อะไรที่ยังไมรู  
เพื่อเขาสูขั้นที่ 3  เทคนิคการตั้งคําถามการวิจัย
 ขั้นที่ 3.  เทคนิคการตั้งคําถามใหแคบลงวา 
อะไรท่ีตองการจะรูหรือตองการทราบ และอะไรคือคาํตอบ
ที่ตองการจะทราบอยางแทจริง และนําไปแกไขปญหา
ขดัของได เพือ่ดาํเนนิการในขัน้ที ่4 ทบทวนตนเองโดยการ
ตั้งคําถาม

 ขั้นที่ 4. ใหถามตัวเองวาคําตอบที่ตองการและ 
จะไดรบันัน้ มคีวามสาํคญัหรอืไม ถาเหน็วาสาํคญั และเปน
ประโยชนตอสังคม และประเทศชาติ ก็ใหดําเนินการตอไป
ในขั้นที่ 5  [2]
 ขั้นที่ 5. ทบทวน ตรวจสอบเอกสารท่ีเกี่ยวของ

กับคําถามวามีผูใด ไดทําอะไรไวบางแลวเกี่ยวกับเรื่องที่
ศกึษา และใหบนัทกึรวบรวมขอมลูไวอยางละเอียด และให
วเิคราะห สงัเคราะห ตอไปวาจะมีคาํถามอ่ืนเกิดข้ึนอกีหรือ
ไม เพื่อจะไดออกแบบ เพื่อหาคําตอบในขั้นที่ 6 ตอไป
 ขั้นที่ 6. รางการออกแบบเคร่ืองมือ เพ่ือหา

คําตอบวาเราจะทําอยางไร จะพิสูจนโดยวิธีการใดบาง 
เม่ือเลือกวิธีการพิสูจน ใหดําเนินการขั้นที่ 7 ตอไป  [7-8]
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 ขัน้ที ่7. ทบทวน แกไขรปูแบบ และวิธกีารพสิจูน 
กําหนดวิธีการใหชัดเจน ใหตรงระเบียบวิธีวิจัย จึงดําเนิน
การเขียนโครงการวิจัย ขั้นท่ี 8 ตอไป [5]

 ขัน้ที ่8. รางโครงการวจิยั เม่ือไดโครงรางการวจิยัแลว 
จึงดําเนินการขั้นที่ 9 ตอไป
 ขั้นที่ 9. ใหนําโครงรางการวิจัยที่ได ไปปรึกษา
กบัผูรูถงึความเปนไปไดของโครงการวจิยั รวมท้ังการทาํวจิยั
หรอืการทดลองขัน้ตน (Pilot study) [5] เมือ่ผูเช่ียวชาญให
ความเห็นแลว จึงทบทวนแกไขขั้นท่ี 10 ตอไป
 ขัน้ท่ี 10. ทบทวนแกไข  จดัพมิพตนฉบับโครงการ
วิจัยตามรูปแบบที่กําหนดโดยเจาของแหลงทุนวิจัย และ
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
 ขั้นที่ 11. นําเสนอ เพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหลง
ทุนตามกําหนดเวลาของผูใหทุน
 จากขั้นที่ 1-11  ขางตน แสดงใหเห็นถึงลําดับ
ความสําคัญกอนและหลัง [2,5] โดยผูวิจัย จะตองใชความ
พยายามและเวลาในการเตรียมโครงการวิจัยอยางมาก  
ถึงอยางไรก็ตาม หากผูทําการวิจัยมีความรูพื้นฐานใน
เรื่องที่จะทําวิจัย เปนทุนเดิมอยูแลว และมีขอมูลที่ทันสมัย
ก็สามารถ จะรางโครงการวิจัยไดภายในระยะเวลาอันสั้น 
และโดยงาย [5,7,10]

ลักษณะของโครงการที่ดี
 โครงการวิจัยท่ีดีจะตองมีลักษณะตรงตามแบบ
ฉบับและรูปแบบที่กําหนดไวตามแหลงเงินทุน [17] และ
ผูเขียนมีขอ เสนอกระบวนการพิจารณาลักษณะอ่ืน ๆ 
เพิ่มเติม ที่นํามาประกอบการพิจารณาคัดเลือกใหทุนวิจัย

ครั้งนั้น ๆ  ดังนี้ 
 1.  ภาษาที่ใชจะตองเปนภาษาเขียนเขาใจงาย 
มีเหตุผลเปนลําดับ [2,5,10] และผานการตรวจสอบ 

ตรวจทานไดภาษาที่สละสลวย ชัดเจน กะทัดรัด [3] 
ผูเสนอโครงการวิจยัควรยกรางแลวใหผูมปีระสบการณและ
เชี่ยวชาญ ตรวจทานแกไขและปรับปรุงกอนที่จะเตรียม

ตนฉบับใช เพ่ือนําสงผูใหทุนการวิจัยกอนทุกครั้ง [10]
 2.  โครงการวิจัย ตองทันสมัยในสวนท่ีเปน
เอกสารอางอิง และจะตองมีการตรวจสอบเอกสารใหมี
ความทันสมัย เชน ไมควรเกิน 5 ป 

 3.  ตนฉบับควรจะตองพิมพใหสวยงามเปน
ระเบยีบ เวนระยะ คงเสนคงวา ปราศจากการพมิพตกหลน
หรือผิดพลาด โดยเฉพาะขอมูลท่ีเปนตัวเลขไมควรให
ผดิพลาด  [2] อนัเกดิจากความสะเพราของผูเสนอโครงการ
วิจัยเอง และเห็นควรผานการทบทวนใหละเอียดรอบคอบ
กอนนําสงขอทุนสนับสนุนการวิจัยทุกครั้ง

เกณฑมาตรฐาน ของการพิจารณาโครงการวิจัย
 การพิจารณาโครงการวิจยันัน้ สวนมากจะมีผูทรง
คุณวุฒิประจําสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัย และ
นิยมใชเกณฑพิจารณาใหทุน ในประเด็นสําคัญ ดังนี้
 1. เรื่องที่ทําการวิจัยนาสนใจ คือ เปนเรื่องทัน
เหตกุารณ ทนัยคุสมยั ทีค่นสนใจ เชน ปญหาหนาผาการคลงั 
ปจจัยที่สงเสริมใหคนกรุงเทพมหานครตัดสินใจลงคะแนน
เสียงเลือกผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
  1.1 ชื่อเรื่อง ตองสั้น กะทัดรัด ชัดเจน 
จํานวนตัวอักษร ระหวาง 70-80  ตัวอักษร บางคร้ังอาจ
มชีือ่เรือ่งใหญ (Main title) และชือ่รอง (Sub –title) [2,5]
        1.2 ความสําคัญของเรื่อง ขึ้นกับลักษณะ
ของการวจิยัวาเปนการวจิยัพืน้ฐาน (basic research) หรอื
การวจิยัประยกุต (applied research) อธบิายเพ่ิมเติม คอื 
การวิจยัพืน้ฐานจะตองเปนเรือ่งทีม่คีวามสําคัญทางวิชาการ 
[2] และตองเปนความรูใหม หรือยืนยันความรูเดิม [5] 
สวนการวิจัยประยุกต ตองเปนเรื่องที่มีคุณคาทางวิชาชีพ 
และมีประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
อยางแทจริง  [2-5]
 2.  ขอบเขตของเรือ่งทีจ่ะทาํการวจิยันัน้ จะตอง

เหมาะสมกับเงินทนุทีจ่ะขอรับการสนับสนุน รวมท้ังเวลาท่ี
ใชในการวจิยัครัง้นัน้ ๆ  ดวย  เชน ทนุวจิยัสถาบนัระยะเวลา
การวิจัยไมควรเกิน 1 ป 

 3. เรือ่งทีท่าํวจิยัจะตองแสดงออกโดยความคิด
ริเริ่มสรางสรรค และเปนประโยชนตอสวนรวมเปนสําคัญ 
มีความลึกซึ้ง  มีเหตุและผล เชื่อถือได   [2-5,7,10,13]

 4.  เรื่องที่ทําวิจัยตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน
 5.  การเตรียมและการเขียนโครงการวิจัย 
ตองเปนโครงการวิจัยที่ผานการเตรียมมาเปนอยางดีโดย
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มีความชัดเจนดานขอมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ทําการวิจัย ควรทันสมัย ทันเหตุการณ มีการอางอิงที่
ถูกตองตามหลักวิชาการ [4] โดยเรียบเรียงตามลําดับ
กอนหลงั เขาใจงาย ตนฉบับประณตี สวยงาม และจดัลาํดบั
อยางมีระเบียบตามรูปแบบท่ีผูใหทุนกําหนด  [2,5]

คุณภาพของโครงการวิจัยในระบบสากลนิยม
มีองคประกอบ  5 ประการ ดังนี้
 1. จัดทําโครงการวิจัยตามแบบที่กําหนด
(Format)
 2. มีกรอบแนวคิดของการตั้งคําถามหรือ
กําหนดปญหาการวิจัยไดอยางมีเหตุและผล ชัดเจน
(relational)
 3. มี วั ตถุประสงค ชั ด เจนสามารถ วัดได  
(Objective)
 4. มีวิธีการท่ีเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได
จริง (Methodogy)
 5. กําหนดคาใชจาย หรืองบประมาณทํา
การวิจัยใหเหมาะสม (Budget)

เทคนิคการสรางคําถามและตองการคําตอบเพื่อ
เขียนโครงการวิจัยใหไดมาตรฐานสากล  ดังนี้
 1.  จะทาํการวิจยัเก่ียวกับอะไร คาํตอบ : ชือ่เรือ่ง 
(Title)
 2.  ใครเปนผูรับผิดชอบ คําตอบ : ชื่อหัวหนา
โครงการวิจัย (Principle Investigator) ผูรวมวิจัย
(Co-investingator) และที่ปรึกษา (Advisor)

 3.  เรื่อง ประเด็นท่ีสนใจทําวิจัย มีความสําคัญ
อยางไร 
  3.1  อะไรคอืความอยากรู เปนเหตแุละผล

ใหเกิดความสนใจ และเกิดการทําวิจัย
  3.2 ความรูเกีย่วกับเรือ่งทีจ่ะทํารูอะไรบาง
แลว อะไรที่ยังรูไมชัด หรือไมทราบอยางชัด และอยากจะรู 
ผูวจิยั คดิวาเปนเชนไร จงึจะทําอะไร เพือ่ใหไดมาซ่ึงคาํตอบ
โดยวิธีการสํารวจหรือการทดลอง  คําตอบ : ความสําคัญ 

และท่ีมาของปญหาการวิจัยและการทบทวนเอกสารท่ี
เกี่ยวของ (Reviewed Literature)

 4. โครงการวิจัยที่จะทําการคนควานี้มีวัตถุ
ประสงคเพื่ออะไร คําตอบ :วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
เรื่องที่จะศึกษา
 5. เมื่อโครงการวิจัยแลวเสร็จ จะไดผลจาก
การวิจัยในลักษณะใด คําตอบ : ประโยชนที่คาดวาจะได
รับจากการวิจัยครั้งนั้น ๆ และหนวยงานที่นําผลการวิจัย
ไปใชประโยชน เชน การวิจัยสถาบัน สวนราชการ เปนผูใช
ประโยชน [4]
 6.  โครงการวิจยั ทีเ่สนอ มหีลักการ ทฤษฎี เชนไร
และ มีความเกี่ยวของกับงานวิจัยอื่น ตรงกัน เหมือนกัน 
ตางกัน อยางไร มกีรอบแนวคิดในการทําวจิยัอยางไร และมี
สมมติฐานอยางไร  มคีวามจําเปนตองทาํวจิยั เพราะเหตใุด
จึงตองทําวิจัยเรื่องนี้ [2-10] คําตอบ : ทฤษฏี สมมติฐาน 
กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ของโครงการ
วิจัยที่ศึกษา
 7.  มีรายการเอกสารอางอิงหรือไม คําตอบ : 
เอกสารอางอิง (References) ของโครงการวิจัยที่ศึกษา
 8.  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัยเรื่อง
ที่ศึกษา จะทําการวิจัยแบบไหน อยางไร ทํากับใคร ที่ไหน 
เทาใด ไดมาอยางไร ใชเครือ่งมอือะไร มลีกัษณะใด ทดสอบ
เครือ่งมอืหรอืไม อยางไร จดัเกบ็ขอมูลอยางไร ดคูาของอะไร 
แปลผลอยางไร คําตอบ : ระเบียบวิธีการวิจัยนั่นเอง  [2,5]
 9.  โครงการวิจัยที่ศึกษานี้ มุงเนนการศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นอะไร  กลุมใด เม่ือใด ที่ใด ในชวงเวลาใด   
คําตอบ : ขอบเขตของการวิจัย [2-5] 
 10. โครงการวิจยัทีศ่กึษานี ้จะเริม่ตนเมือ่ใด และ
จะสิ้นสุดเมื่อใด จะทําการวิจัย ณ สถานที่ใดบาง คําตอบ 

: ระยะเวลาที่ทําการวิจัย โครงการท่ีวิจัย และสถานท่ีการ
ทดลองหรือเก็บรวบรวมขอมูลน่ันเอง [5]
 11. โครงการวิจัยคร้ังน้ี ไดเสนอแผนการวิจัย

ไวเปนกี่ระยะ อะไรบาง อยูชวงเวลาใด มีแผนภูมิหรือไม 
คําตอบ : แผนการดําเนินการโครงการวิจัย [5]
 12. เมื่อไดผลการวิจัยแลว จะนําไปถายทอด
ใหกับกลุมใด ที่ไหน หรือในลักษณะใด แบบใด คําตอบ : 
แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือนําผลการวิจัย ไปสูกลุม

เปาหมายน่ันเอง  [2-5]
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 13. เ พ่ื อ ให โครงการ วิจั ย  ที่ ศึ กษาบรร ลุ
วัตถุประสงค ผูวิจัย คาดวา งบประมาณทุกหมวดรายจาย
ตาง ๆ รวมกันแลว เปนเงินเทาใด คําตอบ : งบประมาณ
ของโครงการวิจัยที่จะศึกษาคนควานั่นเอง [2-5]

ทุนสนับสนุนการวิจัย ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ
 ผูเขียน ไดเขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับ เรื่อง 
การผลิตผลงานวิชาการจากงานประจําใหเปนขอเขียนทาง
วิชาการ ใหมาตรฐานสากล และขยายผลโดยการจัดทํา
หลกัสตูรฝกอบรมเทคนิคการยกงานประจําใหเปนขอเขียน
ทางวิชาการ โดยทําวิจัย  การสังเคราะหทฤษฎีและผล

การวิจยั  ทาํคูมอืการปฏิบตังิาน และการพัฒนาตนแบบช้ินงาน 
ชวงป พ.ศ.2549 ถึงปจจุบัน พบวา บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มีขอจํากัดในแหลงใหทุนการวิจัย อันเน่ืองจาก
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เปนงานสนับสนุน สงเสริมพันธกิจ
หลักของสถาบันอุดมศึกษา และสวนราชการ ฉะนั้น แหลง
ทุนที่ควรสนับสนุนจึงเปน สถาบันอุดมศึกษาท่ีสังกัด  
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