
เขียนโครงการวิจยัอย่างไร
ใหไ้ดท้นุ

ดร.ขุน



ประเด็นวิจยั  โดดเด่น
ชื่อเรื่องวิจยั  โดนใจ
วตัถปุระสงคว์ิจยั ดดูี
ความเป็นมาฯ ดึงดดู



ศึกษาตน้แบบที่ไดท้นุวิจยั
และปฏิบตัิการเขียน

“โครงร่างวิจยั”



1. ประเด็นวิจยัที่ “โดดเด่นในจงัหวดั มรส.”
2. การเขียนชื่อวิจยัที่ “โดนใจ”
3. การเขียนวตัถปุระสงคว์ิจยัที่ “ดดูี”
4. การเขียนความเป็นมาฯ ที่ “ดึงดดู”



ประเด็นจากกรอบการวิจยั
“แผนวิจยัแห่งชาติ”









ประเด็นจากพื้นที่วิจยั
“กลุ่มจงัหวดั”







ประเด็นจากพื้นที่วิจยั
“เชิงพื้นที่”













จุดเนน้
1.องคค์วามรู ้
2.นวตักรรม

3.การถ่ายทอดเทคโนโลยี



ประเด็นจากพื้นที่วิจยั
“จงัหวดั”



ประเด็นจากพื้นที่วิจยั
“อาํเภอ ชุมชน พื้นที่”



อาหารเสริมสมองนกัวิจยั
“เพื่อหาโจทยว์ิจยั”









นกัวิจยัที่ไดท้นุวิจยั
1.เก่งมาก ผลงานดี

2.เป็นศิษย ์รูจ้กัคนเก่ง (1)
3. ไม่รูจ้กัใคร เขียนเอง ส่งเอง



ปัญหาหลกัของนกัวิจยั
“ที่ไม่ไดท้นุ”





โครงการวิจยัที่ไดท้นุ
เขา“ตัง้ชื่อ”อย่างไร



องคป์ระกอบของชื่อ
ขอ้เสนอโครงการวิจยั
คํานําหนา้ (คําศกัดิ์สิทธิ์)+กรอบการวิจยั/พื้นที่/
กลุ่มเป้าหมาย(คําดราม่า)+คําประกอบ(คํามงคล)



คํานําหน้า(คําศกัดิ์สิทธิ์) 
คํานําหนา้ชื่อเรื่องวิจยัที่บ่งบอกว่า

งานวิจยัเรื่องนี้จะ “ทาํอะไร”



ตวัอย่าง 
“คําศกัดิ์สิทธิ์”



การพฒันา...  แนวทางการพฒันา...
ศกัยภาพ... การพฒันาศกัยภาพ...
ยุทธศาสตร.์.. การพฒันายุทธศาสตร.์..
นโยบายการพฒันา... ขอ้เสนอเชิงนโยบาย...
การขบัเคลื่อน... การเสริมศกัยภาพ...  
โอกาสและศกัยภาพ... การจดัการความรู.้..
แนวทางการบริหาร... แนวทางการจดัการ...
การเพิ่มมลูค่า... นวตักรรมการ...
การวิจยัและพฒันา... การสรา้งเครือข่าย...    
การเพิ่มประสิทธิภาพ...



รปูแบบ...   การพฒันารปูแบบ...
กลยุทธ.์..   การพฒันากลยุทธ.์..
การเสริมพลงั... การยกระดบั... 
การเสริมสรา้ง... การหนุนเสริม...
การเสริมศกัยภาพ... การเสริมพลงั... 
การจดัการความรู.้.. การสรา้งความเขม้แข็ง...
แนวทางการจดัการ... การเพิ่มขีดความสามารถ...
นวตักรรมการ... การสรา้งสรรค.์..
การสรา้งเครือข่าย... การขยายผล...   
การเพิ่มประสิทธิภาพ...



2.ประเด็นตามกรอบวิจยั
(กรอบวิจยัของแหล่งทนุ)



3.พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย
มีลกัษณะเฉพาะ/ดอ้ยโอกาส

หรือประเด็นเร่งด่วน



4.คําประกอบ(คํามงคล)
เป็นคําเสริมที่ทาํใหช้ื่อเรื่องสมบรูณ์
ดดูี สรา้งราคาและเพิ่มความหวงั
เชิงรปูธรรมใหก้บัแหล่งทนุ



ตวัอย่าง
“คํามงคล”



มีส่วนร่วม เขม้แข็ง มัน่คง   พึ่งตนเอง
องคร์วม ยัง่ยืน สรา้งสรรค์ พอเพียง
บรูณาการ เชิงพื้นที่ ฐานราก เป็นฐาน
ประชารฐั ดิจิทลั สีเขียว สขุภาวะ
ไทยแลนด ์4.0 นิยมไทย วิถีไทย       ร่วมสมยั



ศตวรรษที่ 21 ดัง้เดิม อาเซียน
เชิงนวตักรรม ศาสตรพ์ระราชา อินทรีย์
เหลื่อมลํ้า มลูค่าสงู นวตัวิถี
เมืองรอง          ปัญญาประดิษฐ ์   อาหารปลอดภยั
พื้นถิ่น ไทยเขม้แข็ง ตลาดประชารฐั
พลเมืองโลก มรดกโลก ไทยนิยม



ตวัอย่าง
“คําดราม่า”



ยากจนที่สดุ  ไรท้ี่พึ่ง ซํา้ซาก
ครอบครวัแตกแยก ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
อยู่เพียงลําพงั  ไกลบา้น รายไดต้ํา่
ไม่ไดอ้ยู่กบัพ่อแม่  พลดัถิ่น ดอ้ยโอกาส





ควรสํารวจโครงการวิจยัที่ไดท้นุ
ในปีก่อนๆ ก่อนเขียน
ขอ้เสนอโครงการวิจยั



ตวัอย่างโครงการวิจยัที่ไดท้นุวิจยั
ทนุมุ่งเป้า (คอบช.)









การพฒันาการท่องเที่ยวขา้มแดนไทย-ลาว 
กรณีศึกษาท่าลี่-หลวงพระบาง

ผศ.ดร.สขุุมวิทย ์ไสยโสภณ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น



การพฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยวสองฝัง่โขง
ในจงัหวดัหนองคายและบึงกาฬเชื่อมโยงกบั
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผศ.ดร.ศกัรินทร ์นนทพจน์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น หนองคาย



แนวทางอนุรกัษย์่านเมืองเก่าริมแม่นํ้าโขงเพื่อ
แหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม

ดร.ปกรณ ์พฒันานุโรจน์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร



การสรา้งมลูค่าการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมจาก
ทนุชุมชนตามเสน้ทางปราสาทราชมรรคา

(พิมาย-นครวดันครธม)
ดร.จงกล จนัทรเ์รือง

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา





















การพฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารจดัการผลิตภณัฑเ์มี่ยง

รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่



การพฒันาการรูเ้รื่องสะเต็มของครรูะดบัการศึกษา
ขัน้พื้นฐานดว้ยสื่อและกิจกรรมสะเต็มเพื่อชีวิต 

เศรษฐกิจและสงัคม
ดร.สทุธิดา จาํรสั

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่



การแนะแนวชีวิตสําหรบัเยาวชนโดยใชห้ลกัการ
สอนของพระพุทธเจา้ในคมัภีร์

อรรถกถาธรรมบท
ยุรธร จีนา

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา



การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมอิสลาม
ในจงัหวดันราธิวาส
ดร.สรญัณี อุเส็นยาง 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์



การธาํรงอตัลกัษณท์างวฒันธรรมลา้นนาของ
ไทยวนพลดัถิ่นเมืองเมียวดีประเทศ
สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนม่าร์

พระนคร ปรงัฤทธิ์
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั



การพฒันาชุมชนตน้แบบการบริหารจดัการตนเอง
จงัหวดัลําปาง
นิภรดา ยาวิราช 
มหาวิทยาลยัเนชัน่



การจดัการป่าชุมชนแหล่งตน้นํ้าตามแนวประชารฐั
จงัหวดัเชียงใหม่

ดร.พระครพูิศาลธรรมจารี
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั



การวิจยัและพฒันาแอพพลิเคชัน่ดแูลผูส้งูอายุ
ในภาวะความจาํเสื่อมเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดี

สิทธิพร  พรอุดมทรพัย์
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์



ปราสาทศพนกหสัดีลิงคใ์นลา้นนา



นวตักรรมการตลาดบริการสําหรบัธรุกิจ
รา้นกาแฟในจงัหวดัเชียงใหม่



นํ้าพุรอ้น: นวตักรรมการจดัการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสขุภาพในภาคเหนือตอนบน



นวตักรรมการจดัการแหล่งท่องเที่ยวสําหรบัผูพ้ิการ
ทางการเคลื่อนไหวในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนนัทนาการ จงัหวดัเชียงใหม่ 



นวตักรรมการบริการของโรงแรมขนาดเล็ก
ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่



เสน้ทางบญุ: แนวทางการพฒันาเสน้ทางท่องเที่ยว
เพื่อสกัการะครบูาในจงัหวดัลําพนู 



รปูแบบการดําเนินธรุกิจและการจดัการ
การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวฒันธรรม

ไทย-อินเดีย



การสรา้งความเขม้แข็งทางจริยธรรมและวฒันธรรมไทย
สําหรบัเยาวชนของโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย์

ในประเทศไทย 



บณัฑิตไรส้ญัชาติ: ความเหลื่อมลํ้า การถกูทิ้ง
ไวข้า้งหลงั และภาพหวงัของบณัฑิตไรส้ญัชาติ

ในประเทศไทย



การเขียนวตัถปุระสงค์
การวิจยั



วตัถปุระสงคก์ารวิจยั
นิยมเขียนเพียง 3 ขอ้
ครอบคลุม “ตน้ทาง กลางทาง 
และปลายทาง” ของการวิจยั



วตัถปุระสงคก์ารวิจยัขอ้ที่ 1
ควรแสดง “ตน้ทาง” ของการวิจยั

การแสวงขอ้มลูพื้นฐานหรือพรมแดน
ความรูใ้นเรื่องที่จะทาํวิจยัในเชิงลึก



คําที่ควรใช้
เพื่อศึกษา...  เพื่อสํารวจ... เพื่อวิเคราะห ์...

เพื่อสงัเคราะห.์.. เพื่อประเมิน...



วตัถปุระสงคก์ารวิจยัขอ้ที่ 2
ควรแสดง “กลางทาง” ของการวิจยั

งานวิจยันี้จะทาํ/พฒันาอะไร

ดร.ขุน



คําที่ควรใช้
เพื่อสรา้ง... เพื่อพฒันา... เพื่อออกแบบ...

เพื่อจดัการ... เพื่อจดัทาํ... เพื่อจดักิจกรรม...



วตัถปุระสงคก์ารวิจยัขอ้ที่ 3
ควรแสดง “ปลายทาง” ของการวิจยั

ทาํแลว้จะไดอ้ะไร/ผลที่เกิดจากการวิจยั

ดร.ขุน



คําที่ควรใช้
เพื่อนําเสนอ... เพื่อประเมินผล... เพื่อกาํหนด...

เพื่อหาแนวทาง... เพื่อหาประสิทธิภาพ... 
เพื่อทดลองใช.้.. เพื่อจดัทาํ... 



การเขียนวตัถปุระสงคก์ารวิจยั
โครงการวิจยัที่ไดร้บัทนุวิจยั สกว.



การพฒันากระบวนการเรียนรูข้องชุมชนในการดแูล
สขุภาพเกษตรกรสวนยางพาราภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

รศ.ดร.เกษราวลัณ ์นิลวรางกรูและคณะ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น



1) เพื่อศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกบัปัญหาสุขภาพของเกษตรกรทาํสวนยางพารา 
ปัญหาสิ่งแวดลอ้มที่เกิดจากการปลูกยางพารา กระบวนการใหบ้ริการดูแลสุขภาพ
ในชุมชนและกระบวนการการเรียนรู้ของชุมชนในการดูแลสุขภาพเกษตรกรสวน
ยางพารา 
2) เพื่อศึกษากลวธิีการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการดูแลสุขภาพ
เกษตรกรสวน ยางพารา 
3) เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการดูแลสุขภาพเกษตรกรสวน
ยางพารา



การพฒันาระบบการเลี้ยงและการสรา้งตลาด
ไก่ประดู่หางดําอินทรีย์
วรศิลป์ มาลยัทองและคณะ
มหาวิทยาลยัแม่โจ-้แพร่



1. เพื่อยกระดบัและสร้างเครือข่ายการเลี้ยงไก่ประดู่หางดาํอินทรีย์
2. เพื่อพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากไก่ประดูหางดาํบน
วฒันธรรมการบริโภคทอ้งถิ่น
3. เพื่อสร้างการรับรู้และขยายช่องทางการตลาดไก่ประดู่หางดาํใน
จงัหวดัแพร่



การพฒันาความสามารถและโอกาสของประเทศไทยสู่การเป็นศนูยก์ลาง
ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกสส์ุขภาพในภูมิภาคอาเซียนตามแนวโนม้

โลจิสติกสส์ุขภาพโลก
รศ.ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร ์และคณะ

มหาวิทยาลยัมหิดล



1. เพื่อประเมินศกัยภาพเพื่อทราบสถานะและสร้างโอกาสทางธุรกิจดา้นโลจิ
สติกส์ของระบบสาธารณสุข (HEALTHCARE LOGISTICS) ใหก้บัประเทศไทย
เพื่อเป็นผูน้าํการใหบ้ริการโลจิสติกส์และการเป็นศูนยก์ลางใน ภูมิภาคอาเซียน 
(ASEAN)
2. เพื่อจดัทาํขอ้มูลสนบัสนุนการพฒันา ROADMAP ประเทศไทยอยา่งเป็น
รูปธรรมมุ่งสู่การจดัการ HEALTHCARE LOGISTICS และมุ่งสู่การเป็น 
HEALTHCARE LOGISTICS HUB ของภูมิภาคทั้งระดบันโยบายและ ระดบั
ปฏิบตัิการ



การพฒันาขีดความสามารถการคา้การลงทนุเพื่อเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนสําหรบัผูป้ระกอบการ SMES กลุ่มอุตสาหกรรม

ชุมชนและทอ้งถิ่นไทย
ดร. รชัยา ภกัดีจิตต ์และคณะ

มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอรต์



1) เพื่อศึกษาศกัยภาพและโอกาสทางการคา้ การลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสาํหรับผูป้ระกอบการ SMES กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อ
ชุมชนและทอ้งถิ่นไทย 
2) เพื่อศึกษาบทบาทของภาครัฐ และภาคเอกชน ในการพฒันาธุรกิจ SMES กลุ่ม 
อุตสาหกรรมเพื่อชุมชนและทอ้งถิ่นไทยในการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
3) เพื่อพฒันารูปแบบในการสร้างขีดความสามารถทางการคา้ การลงทุน เพื่อ
เตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสาํหรับผูป้ระกอบการ SMES 
กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อชุมชนและทอ้งถิ่นไทย



การเขียนความเป็นมาและ
ความสําคญัของปัญหา



ควรเขียนเพียงหนึ่งหนา้ครึ่ง
ถึงสองหนา้เท่านัน้

อย่าเกิน



ควรเขียนใหไ้ด ้4 ย่อหนา้
ประเด็นที่จะทาํวิจยั
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย

องคค์วามรูเ้ดิม/ช่องว่างความรู ้
ประสบการณท์ีมวิจยั/จะทาํอะไร/ประโยชน์



ย่อหนา้แรก
เขียนถึงสถานการณห์รือประเด็นที่จะทาํวิจยั

ตามกรอบวิจยั อย่ากวา้งเกินไป 
อา้งอิงขอ้มลูที่ทนัสมยั









ย่อหนา้ที่สอง
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมายที่จะทาํวิจยัอ่อนไหว
เร่งด่วนที่ตอ้งการแกป้ัญหา/พฒันา

ตามนโยบายระดบัชาติ
ภาค จงัหวดั พื้นที่และจาํเป็นอย่างไร





ย่อหนา้ที่สาม
องคค์วามรูเ้ดิม/ช่องว่างความรูเ้ป็นอย่างไร

นกัวิจยัมีแนวคิด ทฤษฎี เครื่องมือ 
กระบวนการอะไรที่จะแกป้ัญหา

หรือพฒันาพื้นที่นัน้





ย่อหนา้ที่สี่
ประสบการณแ์ละความพรอ้มของทีมวิจยัเป็น
อย่างไร การมีส่วนร่วมของพื้นที่ ประโยชนเ์ชิง
วิชาการ สงัคม เศรษฐกิจ นโยบาย และกลุ่มคน

ที่จะไดห้รือนําไปใชป้ระโยชน์





กรณีการเขียน “ชุดโครงการวิจยั”
เพิ่มการเขียนเป็น 2 หนา้ เพิ่มเป็น 5 ย่อหนา้

โดยย่อหนา้ที่ 4 ใหเ้ขียนสรปุโครงการย่อยทัง้หมด
เฉพาะชื่อเรื่องและวตัถปุระสงค์







การเขียนโครงร่างวิจยัเพียง 20-25 หนา้ 
เพื่อแลกกบัเงินทนุหลกัแสน หลกัลา้น 

มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เขียนอย่าง

“ประณีต”


