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คํานํา 

 คู่มือการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว ชุดโครงการวิจัยและการพัฒนาทักษะนัก

บริหารงานวิจัย จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการหรือ

การเรียนการสอน การค้นหาโจทย์วิจัย แนวทางการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยและแนวทาง

ดําเนินงานวิจัยตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อให้การวิจัยเกิดสัมฤทธิ์ผล

สูงสุด ซึ่งคู่มือเล่มนี้สังเคราะห์มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคการลงพื้นที่เพื่อ

บูรณาการงานวิจัยร่วมกับการบริการวิชาการและการเรียนการสอน” เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 

2555 และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวทางการจัดนําข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว     

ชุดโครงการวิจัยและการพัฒนาทักษะนักบริหารงานวิจัย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556  ผู้จัดทํา

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว ชุดโครงการวิจัยและการพัฒนา

ทักษะนักบริหารงานวิจัยเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิจัยและนักบริหารจัดการ

งานวิจัย 
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- โครงการได้รับการอนุมัต ิ

ดําเนินงาน 

เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน 
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ประเมินความสาํเร็จของการบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการแกส่ังคม 

และการเรียนการสอน 
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และการเรียนการสอน 
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การค้นหาโจทย์วิจัย  

� ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อสอบถามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์หรือกลุ่มเป้าหมายที่

ต้องการใช้ผลงานวิจัย 

� ต่อยอดผลงานวิจัย 

� ต่อยอดการบริการวิชาการในอดีต 

� โจทย์จากแหล่งสนับสนุนงบประมาณ 
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แนวทางการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยเด่ียว 
1. ค้นหาโจทย์วิจัย 

2. ศึกษาความสอดคล้องและเหมาะสมของโจทย์วิจัยกับวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขของการให้

งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัย 
3. ศึกษาปฏิทินการพิจารณางบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัย 

4. ศึกษาแนวทางการเขียนและส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 

5. เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้เห็นภาพชัดในทุกประเด็น 

5.1 วัตถุประสงค์ต้องชัดเจนบอกเป้าหมายของผลลัพธไ์ด้ 

5.2 ที่มาและเหตุผลของการวิจัย บอกสาเหตุที่จุดประกายให้เกิดโจทย์วิจัยนี้และต้องบอก

ได้ว่าการวิจัยที่ทํามีความใหม่หรือมีความต่างจากงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างไรและจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างไร 

5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ต้องแสดงให้เห็นข้อมูลสนับสนุนว่าเมื่อทําวิจัยเสร็จสิ้นจะเกิด

ประโยชน์อย่างไร และมีข้อมูลสนับสนุนให้เห็นภาพว่าจะวิจัยนี้สามารถดําเนินงานได้

จริง โดยมีหลักฐานอ้างอิง รวมถึงสนับสนุนให้เห็นว่างานวิจัยที่ผ่านมายังไม่มีงานวิจัย

ใดที่ดําเนินงานเหมือนกับงานวิจัยที่ต้องการของบประมาณสนับสนุน 

5.4 วิธีดําเนินการวิจัย ต้องมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับและสามารถแจง

รายละเอียดได้อย่างชัดเจน รวมถึงการดําเนินงานวิจัยต้องคํานึงถึงการมีเนื้องานมาก

พอสําหรับการตีพิมพ์หรือเผยแพรใ่นงานประชุมวิชาการ 

5.5 การวางแผนการดําเนินงานวิจัย พิจารณาให้เหมาะสมกับระยะเวลาและปริมาณงาน  
5.6 งบประมาณการวิจัย ต้องแจงรายละเอียดให้ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าใจและสอดคล้องกับ

ปริมาณงานการวิจัย นอกจากนี้ยังต้องศึกษาเงื่อนไขของแหล่งทุนในเรื่องการระบุ

รายจ่ายสมทบให้สถาบันหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับทุน 

5.7 ผลผลิต (output) คือสิ่งที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 

5.8 ผลลัพธ์ (outcome) คือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการวิจัยหรือหลังการวิจัยไม่นาน 

5.9 ผลกระทบ (Impact) คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังงานวิจัยไปแล้วระยะหนึ่ง (ความยั่งยืน-การ

จัดการต่อ)  

6. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามขั้นตอนและเงื่อนไขของแหล่งทุน 

7. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 

8. ทําสัญญารับทุนวิจัยและศึกษาสัญญาโดยละเอียด 
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9. ระหว่างดําเนินงานวิจัยควรสังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อนําไปปรับใช้กับการเรียน

การสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม นอกจากนี้ควรสรุปผลงานวิจัยในแต่ละตอน   

เพื่อนําไปเผยแพร่งานวิจัยอาจเป็นรูปแบบของการนําเสนอในงานประชุมวิชาการหรือ    

การตีพิมพใ์นวารสาร 

10. วางแผนการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

11. เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น ควรสังเคราะห์ผลงานวิจัยเป็นเกร็ดความรู้หรือบทความที่ใช้ภาษาที่

เข้าใจง่ายเพื่อถ่ายทอดให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงองค์ความรูไ้ด้ 

12. พิจารณาการคุ้มครองสิทธ์การวิจัยอาจเป็นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
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แนวทางการจัดทําข้อเสนอชุดโครงการวจัิย 

1. ค้นหาโจทย์วิจัย 

2. ศึกษาความสอดคล้องและเหมาะสมของโจทย์วิจัยกับวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขของการให้

งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัย 

3. ศึกษาปฏิทินการพิจารณางบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัย 

4. ศึกษาแนวทางการเขียนและส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 

5. ประสานนักวิจัยที่มีองค์ความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัย 

6. จัดการประชุมนักวิจัยที่ร่วมเขียนชุดโครงการวิจัย เพื่อทํากรอบแนวทางการทําชุด

โครงการวิจัย (แผนงานวิจัย) และกําหนดข้อเสนอโครงการวิจัยย่อยในแผนงานวิจัย 
7. โครงการวิจัยย่อยทุกโครงการในแผนงานวิจัยต้องมีความสอดคล้อง เช่ือมโยงกันและ

มองเห็นภาพแผนงานวิจัยที่เป็นไปในเป้าหมายเดียวกัน 

8. เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้เห็นภาพชัดในทุกประเด็น 

8.1 วัตถุประสงค์ต้องชัดเจนบอกเป้าหมายของผลลัพธไ์ด้ 

8.2 ที่มาและเหตุผลของการวิจัย บอกสาเหตุที่จุดประกายให้เกิดโจทย์วิจัยนี้และต้องบอก

ได้ว่าการวิจัยที่ทํามีความใหม่หรือมีความต่างจากงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างไรและจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างไร 

8.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ต้องแสดงให้เห็นข้อมูลสนับสนุนว่าเมื่อทําวิจัยเสร็จสิ้นจะเกิด

ประโยชน์อย่างไร และมีข้อมูลสนับสนุนให้เห็นภาพว่าจะวิจัยนี้สามารถดําเนินงานได้

จริง โดยมีหลักฐานอ้างอิง รวมถึงสนับสนุนให้เห็นว่างานวิจัยที่ผ่านมายังไม่มีงานวิจัย

ใดที่ดําเนินงานเหมือนกับงานวิจัยที่ต้องการของบประมาณสนับสนุน 

8.4 วิธีดําเนินการวิจัย ต้องมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับและสามารถแจง

รายละเอียดได้อย่างชัดเจน รวมถึงการดําเนินงานวิจัยต้องคํานึงถึงการมีเนื้องานมาก

พอสําหรับการตีพิมพ์หรือเผยแพรใ่นงานประชุมวิชาการ 

8.5 การวางแผนการดําเนินงานวิจัย พิจารณาให้เหมาะสมกับระยะเวลาและปริมาณงาน  
8.6 งบประมาณการวิจัย ต้องแจงรายละเอียดให้ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าใจและสอดคล้องกับ

ปริมาณงานการวิจัย นอกจากนี้ยังต้องศึกษาเงื่อนไขของแหล่งทุนในเรื่องการระบุ

รายจ่ายสมทบให้สถาบันหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับทุน 

8.7 ผลผลิต (output) คือสิ่งที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 

8.8 ผลลัพธ์ (outcome) คือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการวิจัยหรือหลังการวิจัยไม่นาน 
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8.9 ผลกระทบ (Impact) คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังงานวิจัยไปแล้วระยะหนึ่ง (ความยั่งยืน-การ

จัดการต่อ)  

9. นําข้อเสนอโครงการวิจัยย่อยมาจัดทํารวมเป็นแผนงานวิจัย 

10. ส่งแผนงานวิจัยตามขั้นตอนและเงื่อนไขของแหล่งทุน 

11. ได้รับงบประมาณสนับสนุนแผนงานวิจัย 

12. ทําสัญญารับทุนวิจัยและศึกษาสัญญาโดยละเอียด 

13. ประชุมการดําเนินงานวิจัยของทุกโครงการย่อยและกําหนดการรายงานความก้าวหน้า

งานวิจัยและสรุปผลการวิจัย 
14. ระหว่างดําเนินงานวิจัยควรสังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อนําไปปรับใช้กับการเรียน

การสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม นอกจากนี้ควรสรุปผลงานวิจัยในแต่ละตอน   

เพื่อนําไปเผยแพร่งานวิจัยอาจเป็นรูปแบบของการนําเสนอในงานประชุมวิชาการหรือ    

การตีพิมพใ์นวารสาร 

15. วางแผนการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

16. เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น ควรสังเคราะห์ผลงานวิจัยเป็นเกร็ดความรู้หรือบทความที่ใช้ภาษาที่

เข้าใจง่ายเพื่อถ่ายทอดให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงองค์ความรูไ้ด้ 

17. พิจารณาการคุ้มครองสิทธ์การวิจัยอาจเป็นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
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แนวทางการบริหารจัดการงานวิจัย 

1. ยึดม่ันในหลักการ “การทํางานเป็นทีม” ทุกขั้นตอน 

2. ค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกันทั้งทีมวิจัย 

3. ประสานนักวิจัยเดิมที่เคยร่วมงานกันและมีองค์ความรู้หรือประสบการณ์สอดคล้องกับ

โจทย์วิจัยที่จะทํา ในขณะเดียวกันต้องหาภาคีนักวิจัยอื่นที่ต้องนํามาเติมเต็มให้ครบทุกมิติ

ของการวิจัยเพื่อให้มีนักวิจัยครบทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัย 

4. ประชุมนักวิจัยเพื่อจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย 

5. เมื่อแผนงานวิจัยได้รับงบประมาณสนับสนุน ต้องประสานนักวิจัยในทีมเพื่อช้ีแจง

งบประมาณและวางแผนการดําเนินงานวิจัย 
6. ติดตามความก้าวหน้าและการใช้งบประมาณการดําเนินงานวิจัยของนักวิจัยในโครงการ

ย่อยทุกโครงการ   

7. จัดทํารายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานแผนงานวิจัย 

8. ติดตามรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จากโครงการวิจัยย่อยทุกโครงการ 

9. จัดทํารายงานแผนงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

10. สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อนําไปปรับใช้กับการเรียนการสอนและการบริการ

วิชาการแก่สังคม  

11. วางแผนการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

12. เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น ควรสังเคราะห์ผลงานวิจัยเป็นเกร็ดความรู้หรือบทความที่ใช้ภาษาที่

เข้าใจง่ายเพื่อถ่ายทอดให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงองค์ความรูไ้ด้ 

13. พิจารณาการคุ้มครองสิทธ์การวิจัยอาจเป็นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

14. เผยแพร่งานวิจัยอาจเป็นรูปแบบของการนําเสนอในงานประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใ์น

วารสาร 
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รายชื่อแหล่งสนับสนุนทนุวิจัย 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

3. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

4. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

5. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)  

6. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

7. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  

8. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
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เอกสารอ้างอิง 
 

วิจัยระบบสาธารณสุข, สถาบัน. 2556. คู่มือการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว. นนทบุรี : 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซันต้าการพิมพ์.  
พัฒนาการวิจัยการเกษตร, สํานักงาน. 2556. เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 2. กรุงเทพฯ: สํานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องค์การมหาชน). 


