
หมวด ๖ 

หลักการเขียนขอเสนอการวจิัย และหลักการประยุกต

งานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชน

¼È.³Ñª¾Å  ÊÒÁÒÃ¶
วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ โรงแรมยเูพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ดังนั้น ผูจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยจึงควรจัดทําดวยความประณีต

 มีเหตุมีผล และเหมาะสม เพื่อใหไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ
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หลักการเขียนขอเสนอการวิจัย 
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ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�

 วิธีการเขียนขอเสนอการวิจัยที่ถูกตองตามหลักวิชาการ

 สามารถอธิบายความเชื่อมโยงของแตละหัวขอในการเขียน

ขอเสนอวิจัย
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เน้ือหาบรรยาย

1. ความสําคัญของการจัดทําขอเสนอการวิจัย

2. องคประกอบของขอเสนอการวิจัย

3. เทคนิคการเขียนขอเสนอการวิจัย

4. กรณีตัวอยางวิธีการเขียนขอเสนอการวิจัย

5. หลักการประยุกตงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชน
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เมือได้เรียนรู้กระบวนการวิจัยจนเสร็จสินแล้ว ขันตอนต่อไปคือ 

การเขียนข้อเสนอการวิจัย ซงึเป็นการจัดทาํพิมพ์เขียวเพือสร้าง

งานวิจัยทมีีคุณภาพ เป็นขันตอนสําคัญทีต้องเขียนตามรูปแบบ

ข้อกําหนดของแหล่งทุนวิจัย เพอืเสนอผู้ให้ทุนพจิารณาเห็น

ความสาํคัญและประโยชน์ของโจทย์ปัญหา และเชือว่าวิธีการ

ดาํเนินการทเีสนอนันจะสามารถแก้ปัญหานันได้ชัดเจน 
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๑. ความสําคัญของการเขียนข้อเสนอการวิจัย

• ใชเปนเอกสารสรางความเขาใจและขอตกลงการทําวิจัยรวมกัน

• เปนหลัก เปนกรอบแนวทางการดําเนินการวิจัย

• ใชในการติดตาม กํากับ และตรวจสอบการดําเนินงาน

• แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของนักวิจัย 
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แบบเสนอโครงการวิจัย แม่ไก่ลูกไก่ 2562     คู่มือประกอบการเขียนขอทุน วช.
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ความสําคัญของที่มาปญหา

แสดงให้เห็นถึงความสาํคญัทีจาํเป็นต้องทาํวิจัยเรืองนี รวมถงึ

ความสอดคล้องหรือตอบยุทธศาสตร์การพัฒนา

ดัดแปลงจาก : ดร.จินตนาภา โสภณ. 2560. 
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ข้อมูลระดับโลก,ประเทศ, ภูมภิาค, จังหวัด

ความสําคญัของปัญหา

สถานการณ์ทเีป็นอยู่ด,ีเลว ฯลฯ

สภาวะทเีป็นปัญหา

ประเดน็จะวจิัย

ความจาํเป็นวจิยั

ข้อมูล

วตัถุประสงค์การวจิัย

â¤Ã§¡ÒÃÊÃ�Ò§¹Ñ¡ÇÔ̈ ÑÂÃØ�¹ãËÁ� UBU 6 

ที่มา : จินตนาภา โสภณ. 2560. 
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2.องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย 

สวน ข : องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย

ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย 
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1. ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal)

2. ความหมายของข้อเสนอโครงการวิจัย

3. โครงการวจิัย คือ เอกสารทแีสดงรายละเอยีดว่า ผู้เสนอต้องการศึกษา

4. อะไร (ชือหัวข้อวิจัย)

5. มีความเป็นมาอย่างไร (บทนํา)

6. ใช้กระบวนการอะไรในการศึกษา (วิธีดําเนินการวจิัย)

7. มีรูปแบบในการศึกษาเป็นอย่างไร (ปริมาณหรือคุณภาพ)

8. มีการศึกษาทเีกยีวข้องอย่างไร (ทบทวนเอกสารหรือวรรณกรรม)

9. ได้ประโยชน์อย่างไร

â¤Ã§¡ÒÃÊÃ�Ò§¹Ñ¡ÇÔ̈ ÑÂÃØ�¹ãËÁ� UBU 6 
ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย 
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แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)แผนงานเสรมิสรางศักยภาพ

และพัฒนานักวิจัยรุนใหม ตามทิศทางยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 

ประเภทนักวิจัยรุนใหม (แมไก-ลกูไก) ประจําป 2562

กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี ต้องดําเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง หากตรวจสอบ

พบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเทจ็ วช. ขอสงวนสิทธิทจีะไม่พจิารณาสนับสนุนและจะเป็นผู้ไม่มีสิทธิ
รับการสนับสนุนการวิจัย เป็นเวลา 3 ปี

แบบ วช. ๑ด

â¤Ã§¡ÒÃÊÃ�Ò§¹Ñ¡ÇÔ̈ ÑÂÃØ�¹ãËÁ� UBU 6 
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แบบ วช. ๑ด

ยนืเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรือง...............................................................(ระบุกลุ่มเรืองเดียวเท่านัน)

กรอบวิจัย.............................................(ระบุชือกรอบวิจัยภายใต้กลุ่มเรืองเพยีงกรอบเดียวเท่านัน)

กรอบวิจัยย่อย......................................................................(ระบุชือกรอบวิจัยย่อยข้อเดียวเท่านัน)
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แบบ วช. ๑ด

ชือโครงการวิจัย(ภาษาไทย)...........................................................

(ภาษาองักฤษ)...........................................................
ชือแผนงานวจิัย...(ใสชื่อแผนงานทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ

กรณีเป็นโครงการวิจยัย่อยภายใต้แผนงานวิจยั)

ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจยั 
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แบบ วช. ๑ด

ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย 

1. ผูรับผิดชอบประกอบดวย (กรณีเปนทุนความรวมมือกับตางประเทศ

ใหระบผุูรับผิดชอบทั้ง “ฝายไทย” และ “ฝายตางประเทศ”)

1.1 หัวหนาโครงการ.............................................................................

1.2 ผูรวมงานวิจัย.................................................................................

1.3 หนวยงานหลัก................................................................................

1.4 หนวยงานสนบัสนุน.........................................................................
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2. ประเภทการวิจัย...................................................................................................................

3.  สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาททีาํการวิจัย..............................................................................

4. คาํสาํคัญ (keyword) ของการวิจัย..................................................................................

5. ความสําคัญ และทมีาของปัญหา..........................................................................................

6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย......................................................................................................

7. ขอบเขตของการวิจัย.............................................................................................................

8. ทฤษฎี สมมติฐานและ / หรือกรอบแนวความคดิของการวิจัย..............................................

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ทเีกยีวข้อง

ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย 
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10. เอกสารอ้างองิ...................................................................................................................

11. ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ................................................................................................

12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมือสนิสุดการวจิัย .......

13. วธีิการดาํเนินการวิจัย และสถานททีาํการทดลอง/เก็บข้อมูล..........................................

14. ระยะเวลาทาํการวิจัย และแผนการดาํเนินงานตลอดโครงการวิจัย.................................

15. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชีวัด................................................................

16. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชีวัด...........................................................

17. ปัจจัยทเีออืต่อการวิจัยทมีีอยู่ ...........................................................................................

 

ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย 
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ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย 

18. งบประมาณของโครงการวิจัย.................................................................................

แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยเดียว หรือโครงการวิจัยย่อย โดยแยก

เป็นรายปี 

19. ผลสําเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการ

ดาํเนินงาน.................................................................................................... ............... 

ระดับความสาํเร็จของงาน............................................................................................

20. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึงส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี (เลือกได้เพยีง 1 ข้อ)

(   ) ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอนื

(   ) เสนอต่อแหล่งทุนอนืคือ (ระบุชือแหล่งทุน)
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21. คาํชีแจงอนื ๆ..............................................................................................................

22. ลงลายมือชือหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพอืให้คาํรับรองในการจัดทาํ

ข้อเสนอการวิจัยและดาํเนินการวิจัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

(วช.) เรืองการรับข้อเสนอการวิจัยเพอืขอรับการสนับสนุนแผนพฒันาบุคลากรวจิัย 

ภายใต้แผนงานสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจาํปีงบประมาณ 2562

(ลงชือ)..........................................

หวัหน้าโครงการวิจัย

วันท.ี.......... เดือน...................พ.ศ

.............
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• ผูรับผิดชอบ

• ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

• หัวหนาโครงการวิจัย

• นักวจิยั

• หนวยงานหลักที่รบัผิดชอบงานวิจัยและสถานทีต่ั้ง

• ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย

• ที่อยู โทรศัพท e-mail

• หนวยงานที่เขารวมวจิัย (ถาม)ี

สวน ข : องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย
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สวน ข : องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว  ยศ

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank

2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน

3. ตําแหนงปจจุบนั

4. หนวยงานและสถานที่อยูที่ตดิตอไดสะดวก  พรอมหมายเลขโทรศพัท โทรศพัทมือถือ โทรสาร  

และ e-mail

5. ประวัตกิารศกึษาตองระบสุถาบนัการศึกษา สาขาวชิาและปที่จบการศึกษา 

6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวฒุกิารศกึษา) ระบุสาขาวชิาการ
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7.ประสบการณ์ทเีกยีวข้องกับการบริหารงานวิจัยทงัภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุ

สถานภาพในการทาํการวิจัยว่าเป็นผู้อาํนวยการแผนงานวิจัย หวัหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วม

วจิัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย)

7.1 หวัหน้าโครงการวิจัย : ชือโครงการวิจัย

7.2 งานวิจัยทเีกยีวข้องและทาํเสร็จแล้ว : (ชือผลงานวิจัย ปีทพีมิพ์ การเผยแพร่ 

และแหล่งทุนย้อนหลังไม่เกนิ 5 ปี)

7.3 งานวิจัยทกีาํลังทาํ : (ชือโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทาํวิจัย 

(ผู้บริหารโครงการ หวัหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีทเีริมต้นและสินสุด)

สวน ข : องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย
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1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และหน่วยงานตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบการวิจัยตามประกาศของ วช. และแผนพัฒนา

ของมหาวทิยาลัย/สถาบัน (10 คะแนน)

2. คุณค่าทางปัญญาของงานวจิัย (60 คะแนน)

2.1 ปัจจัยการวิจัย (20 คะแนน)

2.2 กระบวนการวจิัย (20 คะแนน)

2.3 ผลผลิตการวจิัย (20 คะแนน)

3. ผลกระทบของงานวิจัย (30 คะแนน)

เกณฑก์ารประเมนิคณุภาพงานวจิัยของ วช.

â¤Ã§¡ÒÃÊÃ�Ò§¹Ñ¡ÇÔ̈ ÑÂÃØ�¹ãËÁ� UBU 6 
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การประเมินแต่ละองคป์ระกอบการประเมินแต่ละองคป์ระกอบ
1. ชือเรือง

• ตรงประเดน็ปัญหาการวิจัย

• ครอบคลุมประเดน็

• ชัดเจน กระทัดรัด บอกทิศทางการวิจัย

ข้อบกพร่องทพีบ

• ไม่ชัดเจน คลุมเครือ

• ยาวเกนิไป

• ไม่สอดคล้องกับประเด็นสําคญัทต้ีองการศึกษา
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การศึกษาปริมาณการใช้ยาฆ่าแมลงในการทาํนา

ของเกษตรกรภาคกลาง

การศึกษาการเปลียนแปลงพฤติกรรมการใช้สารกาํจัดศัตรูพชืใน

การปลูกผักระบบ (GAP)ของเกษตรกร กรณีศึกษา : บ้านคาํลือชา 

ตาํบลโพธิใหญ่ อาํเภอวารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

ตวัอยา่งตวัอยา่ง
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การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ (ต่อ) 

2. ความเป็นมาของปัญหา

- ความจาํเป็น
-  ชีปัญหา
-  ผลทเีกิดจากปัญหานี
-  ข้อมูลสนับสนุน
-  ถ้าแก้ไขแล้วจะเป็นอย่างไร
-  มีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง
-  ทาํไมเราจึงเลือกใช้วิธีนี
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ชือโครงการ : การวิจัยและพัฒนาการเพมิประสิทธิภาพการผลิตถัว

ลิสงแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร

ความสาํคัญ / หลักการและเหตุผล

- ไทยสามารถผลิตถวัลิสงเพียง 20 % ต้องนําเข้ากว่า 80 %
- พันธ์ุถัวลิสงทเีกษตรกรปลูกมีความปนเปือนของสายพันธ์ุ
- การปนเปือนของราอฟาท๊อกซิน

- ศักยภาพของสายพันธ์ุถวัลิสงสามารถให้ผลผลิตได้สูงกว่าที

เกษตรกรปลูกได้

â¤Ã§¡ÒÃÊÃ�Ò§¹Ñ¡ÇÔ̈ ÑÂÃØ�¹ãËÁ� UBU 6 
ตวัอยา่งตวัอยา่ง
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ตวัอยา่งตวัอยา่ง

การศึกษาปริมาณการใช้ยาฆ่าแมลงในการทาํนา

ของเกษตรกรภาคกลาง

การศึกษาพฤตกิรรมการใช้สารกาํจัดศัตรูพืชในการทาํนา

ของเกษตรกร บ้านคาํลือชา ตาํบลโพธิใหญ่ อาํเภอวารินชําราบ
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การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ (ต่อ)

4. สมมตฐิานการวจิัย (ถ้าม)ี

 สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั

 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

 กาํหนดจากการไดศึ้กษาคน้ควา้ทฤษฎี และงานวิจยั   
ทีเกียวขอ้ง

 สามารถทดสอบได้
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การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ (ต่อ)

5. ขอบเขตการวิจัย

• ครอบคลุมทุกด้านทเีกยีวข้อง พืนท ีกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร 
ประเด็นทศึีกษา

• มีความชัดเจน

• ช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพของงานวิจัยชัดเจนขึน

ข้อบกพร่องทีพบ

• ไม่ครอบคลุมทุกเรืองทีตอ้งการระบุในขอบเขต

• ขอบเขตทีระบุยงัไม่ชดัเจน
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การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ (ต่อ)

6. นิยามศัพท์

• ครอบคลุมทุกประเด็นทคีวรให้คาํนิยาม

• สอดคล้องกบัเรืองททีําวิจัย

• เป็นนิยามเชิงปฎบิัติการ

ข้อบกพร่องทีพบ

• นิยามไม่ครบถ้วนทุกศัพท์ทคีวรนิยาม

• ไม่เขียนนิยามปฏิบัติการ
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การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ (ต่อ)

7. ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ

• ควรครอบคลุมวา่เป็นประโยชน์แก่โครบา้ง

• ความชดัเจนวา่เป็นประโยชน์อะไร

• พิจารณาประโยชน์ดา้นต่าง ๆ วชิาการ ปฎิบติั องคค์วามรู้

ข้อบกพร่องทีพบ

• ไม่ครอบคลุมทุกดา้น

• เขียนลอ้กบัวตัถุประสงคเ์ท่านนั
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การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ (ต่อ)

8. ผลงานวจิยัทเีกยีวข้อง8. ผลงานวจิยัทเีกยีวข้อง

• ความเกียวขอ้งสอดคลอ้งกบัเรืองทีวจิยั

• มีความคลอบคลุมทุกประเด็นทีเกียวขอ้ง

• การจดักลุ่ม

• ความเป็นปัจจุบนั

• ความถูกตอ้งของเนือหา

• การเรียบเรียง

• มีการสรุปนาํไปสู่กรอบแนวคิดการวิจยั
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การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ (ต่อ)

ข้อบกพร่องทพีบ(ผลงานวิจัยทเีกยีวข้อง)

• ไม่ครอบคลุม

• ไม่ตรงกบัประเดน็ทีทาํการวิจยั

• ไม่ทนัสมยั

• ศึกษาไม่กวา้งขวาง

• เรียบเรียงไม่สละสลวยต่อเนือง

• ไม่สามารถสรุปกรอบแนวคิดของการวจิยั



ปัจจัยด้านประชากร

• เพศ

• อายุ

• การศึกษา

• สถานภาพทางสังคม

• ระยะทางทีพกัอาศัย

• อาชีพ

• รายได้

ปัจจัยกระตุ้น

•การรับรู้ข่าวสารการมีส่วนร่วม การจัดการ

•ความรู้เกยีวกบัการจัดการ

•การรับรู้บทบาทผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ลูกค้า

•การได้รับผลประโยชน์จากมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมในการจัดการตลาด

•การให้ความร่วมมือ

•การเข้าร่วมกจิกรรม

•การรับรู้ ให้ข้อมูล

•การปฎบัิตติาม

•การรับรู้ประโยชน์

แนวทางการพัฒนารูปแบบ

การมส่ีวนร่วมในจัดการ

สิงแวดล้อมของตลาดไท 

36
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การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ (ต่อ)

9. ระเบียบวธีิวจิยั9. ระเบียบวธีิวิจัย

• เลือกวิธีวิจยัเหมาะสม

• อธิบายขนัตอนการวิจยัไดช้ดัเจน

• มีขนัตอนการวิจยัครบสาํหรับแต่ละวตัถุประสงค์

• ประชากรครอบคลุมทุกกลุ่มทีจะใหข้อ้มูลทีเกียวขอ้ง

• การเลือกกลุ่มตวัอยา่งเหมาะสม (ขนาด เป็นตวัแทน)

• ความเหมาะสมของเครืองมือทีใช้

• คุณภาพของเครืองมือ
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การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ (ต่อ)

9. ระเบียบวธีิวจิัย (ต่อ)

• การรวบรวมข้อมูล (ความเป็นไปได้ความ
เหมาะสม)

• การวิเคราะห์ข้อมูล (เลือกสถิติเหมาะสม สามารถ
ตอบวตัถุประสงค์การวจิยั)
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ข้อบกพร่องทีพบ

• ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง

• ไม่ชดัเจนว่าประชากรประกอบดว้ยกลุ่มใดบา้ง

• ระบุประชากรและกลุ่มตวัอยา่งไม่ครบ

• ไม่ระบุว่าไดก้ลุ่มตวัอยา่งมาอยา่งไร

• เครืองมือในการวจิยั

 ไม่ครอบคลุมเครืองมือทุกประเภท

 ไม่มีรายละเอียดของเครืองมือแต่ละประเภท

 ไม่ชดัเจนว่าเครืองมือใดใชก้บักลุ่มตวัอยา่งใด

การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ (ต่อ)
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การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ (ต่อ)

ข้อบกพร่องทีพบ 

• การเก็บรวบรวมขอ้มูล

 ไม่แสดงรายละเอียดแต่ละขนัตอน

 ไม่ระบุระยะเวลาทีใช ้(เช่น การทดลอง)

• การวิเคราะห์ขอ้มูล

 ไม่ระบุรายละเอียด ขอ้มูลแต่ละประเภทวิเคราะห์อยา่งไร

 ไม่ระบุสถิติทีใช้
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การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ (ต่อ)

ข้อบกพร่องทีพบ 

• การเก็บรวบรวมขอ้มูล

 ไม่แสดงรายละเอียดแต่ละขนัตอน

 ไม่ระบุระยะเวลาทีใช ้(เช่น การทดลอง)

• การวิเคราะห์ขอ้มูล

 ไม่ระบุรายละเอียด ขอ้มูลแต่ละประเภทวิเคราะห์
อยา่งไร

 ไม่ระบุสถิติทีใช้
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การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ (ต่อ)

12. งบประมาณ12. งบประมาณ

• ครอบคลุมค่าใชจ่้าย

• สมเหตุสมผล

• มีความเป็นไปได้

13. บรรณานุกรม13. บรรณานุกรม

• ครอบคลุม

• ถูกตอ้งตามหลกัการเขียน

• พิมพถู์กตอ้งชดัเจน
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 การทบทวนวรรณกรรม / สารสนเทศ (Information) ที่เก่ียวของ

อธิบาย: สามารถกําหนดปญหาใหชัดเจนทั้งในดานการเกิดความรุนแรง 

การกระจายตัวของปญหาหรือดานอื่น ๆ ใหเขาถึงขอเท็จจริงของปญหา

อย า งแท จริ ง  ด วยการทบทวน เอกสารที่ เ กี่ ยวข อง  (reviewed 

literature) ตรวจสอบสถิติ สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เก่ียวของ

และแสวงหาเหตุผลที่นาจะเปนไปไดจากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชา

การที่เกี่ยวของ
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     1.1 ค่าจา้งชวัคราว .....................................................................................................

            1) ค่าจา้งชวัคราวผูช่้วยนกัวจิยั ...........................................................................

            2) ค่าจา้งเจา้หนา้ทีธุรการ ...............................................................................

2.  งบดาํเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) ...........................................................

     2.1 ค่าตอบแทน .........................................................................................................

           1) ค่าตอบแทนทีปรึกษาโครงการวจิยั .................................................................

           2) ค่าตอบแทนคณะนกัวจิยั .................................................................................

           3) ค่าตอบแทนในการเก็บขอ้มูล .......................................................................... 

           4) ค่าตอบแทนเจา้หนา้ทีพิมพดี์ด ธุรการ พนกังานขบัรถ ....................................

           5) ค่าตอบแทนการวิเคราะห์ขอ้มูล ......................................................................

      2.2 ใช้สอย ................................................................................................................

            1) ค่าเบียเลียงทีพกั นกัวจิยั และผูช่้วยนกัวจิยั ..................................................... 

           2) ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่าย .............................................................................

           3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนา ฝึกอบรม ................................................

..........

...........

..........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

..........

.............

...........
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รายการ จํานวนเงิน (บาท)

1. งบบุคลากร

    1.1 ค่าจ้างชัวคราว

          (1) ค่าจ้างชัวคราวผู้ช่วยนักวิจัยวุฒิปริญญาตรี 1 คน ๆ ละ

                8,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน ๆ ละ 8,000 บาท

         (2) ค่าจ้างเจ้าหน้าทธุีรการ 1 คน 12 เดือนๆ 6,000 บาท

2. งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ)

    2.1 ค่าตอบแทน

         (1) ค่าตอบแทนทปีรึกษาโครงการวจิัย 1 คน 

         (2) ค่าตอบแทนคณะนักวจิัย 

         (3) ค่าตอบแทนในการเกบ็ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม จํานวน 500 ตัวอย่าง 

              ใช้นิสิตปริญญาตรี 10 คน ใช้เวลาเกบ็ประมาณ 20 วนัๆละ 300 บาท ต่อคน

        (4) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทพีมิพ์ดดี ธุรการ พนักงานขับรถ จํานวน 3 คนๆละ

              200 บาท ต่อวัน รวม 90 วัน

(5) ค่าตอบแทนการวเิคราะห์ข้อมูล

168,000

168,000

96,000

72,000

832,400

       524,000

20,000

300,000

60,000

54,000

50,000
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รายการ จาํนวนเงิน 

(บาท)

   2.2 ใช้สอย

         (1) ค่าเบียเลียงทีพกั นกัวิจยั และผูช่้วยนกัวจิยั จาํนวน 7 คนๆละ (800+210=

1,010 บาท ต่อวนั) รวม 20 วนั

         (2) ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายวนัละ 2,000 บาท รวม 20 วนั

         (3) ค่าใชจ่้ายในการสัมมนา ฝึกอบรม……………………………………………..

         (4) ค่าจา้งเหมาบริการ..............................................................................................

         (5) ค่าใชส้อยอืนๆ....................................................................................................

   2.3 ค่าวสัดุ

         (1) ค่าวสัดุสาํนกังาน...........................................................

         (2) ค่าหนงัสือ วารสารตาํรา..........................................

         (3) ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์...........................................

 (4) ค่าวสัดุไฟฟ้า......................................................

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค

         (1) ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ไปรษณีย ์ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม

3. งบลงทุน

    3.1 ค่าครุภณัฑ.์.....................................................................................................................

286,400

141,400

40,000

80,000

20,000

5,000

22,000

10,000

5,000

5,000

          2,000

        10,000

        10,000

        10,000

        10,000

รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย 1,020,400
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22. คาํชี้แจงอื่นๆ  ควรมกีารแสดงเอกสาร หลักฐาน คํารับรอง คํายินยอม 

อาทิ โครงการพระราชดาํริจริยธรรม การวิจัยในมนุษย จรรยาบรรณการใช

สัตว ฯลฯ หรือรายละเอียดอ่ืนทีจ่ะเปนประโยชน และช้ีใหเห็นถึงคุณคาของ

โครงการวิจัยมากยิ่งขึ้น

23. ลงชื่อหัวหนาโครงการวจิยั

 

(..........................................)

หัวหนาโครงการวิจัย

 วันที.่......เดือน..............ป........
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ส่วน ข : 
ประวัตคิณะผู้วิจัยและทปีรึกษาโครงการวิจัย



77

แบบ คอบช. 3

หนังสอืรับรองการเปนที่ปรกึษาแผนงานวิจยั/โครงการวิจัย (ถามี)

ขาพเจา                                        

ตําแหนง หนวยงาน 

ขอยนืยันวา ขาพเจาไดรบัเปนท่ีปรกึษาแผนงานวจิยั/โครงการวิจัย เรื่อง

ซ่ึงม ี  นาย/นาง/นางสาว      

สังกัด                     เปนผูอํานวยการแผนงาน/

หวัหนาโครงการ ตลอดระยะเวลาดําเนินการวจิยั

(ลงช่ือ)........................................................

(..........................................................)

วันที่........... เดือน...................พ.ศ..………….
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แบบ คอบช. ๔ 

หนังสือรับรองแสดงความประสงคในการนําผลงานวจิัยไปใชประโยชน (ถามี)

ขาพเจา                              

ตําแหนง หนวยงาน

ขอยืนยันวา ขาพเจายินดีนําผลงานวิจัยของแผนงานวิจัย/โครงการวจิยั

 เรื่อง .

ซ่ึงมี   นาย/นาง/นางสาว      

สังกัด                           

เปนผูอํานวยการแผนงาน/หัวหนาโครงการ ไปใชประโยชนเมื่อโครงการดําเนินการวิจัย

เสร็จสิ้นแลวในดาน

(ลงชื่อ)........................................................

(..........................................................)

วันที.่.......... เดือน...................พ.ศ..………….
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หลกัการประยุกต์งานวจิัยและนวตักรรมไปสู่การใช้ประโยชน์

1.ผลงานวิจัยพร้อมใช้ 

2.งานวิจัยเพือร่วมพัฒนาต่อยอด 

3.เป็นองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีจากงานวิจยัทไีด้ดาํเนินงานแล้ว
เสร็จ พร้อมถ่ายทอดให้ผู้สนใจนําไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจหรือผลิต
เชิงพาณิชย์ อาท ิสูตร กรรมวิธีผลิต กระบวนการ (Process) 
อุปกรณ์ เครืองมือ (Tools) หรือผลิตภัณฑ์ (Product)

â¤Ã§¡ÒÃÊÃ�Ò§¹Ñ¡ÇÔ̈ ÑÂÃØ�¹ãËÁ� UBU 6 
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การนําผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

1.การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย

3.การใช้ประโยชน์ด้านการพาณิชย์

2.การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ

4.การใช้ประโยชน์ด้านชุมชน

5.การใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ
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การนําผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
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การนําผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
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ธีรวชัร ภรสมัฤทธิ. องค์ประกอบข้อเสนอโครงการวิจัย. สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ
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หมวด ๖(เพ่ิมเติม) 

หลักการเขียนขอเสนอการวจิัย และหลักการประยุกต

งานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชน

¼È.³Ñª¾Å  ÊÒÁÒÃ¶

วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 

ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

â¤Ã§¡ÒÃÊÃ�Ò§¹Ñ¡ÇÔ̈ ÑÂÃØ�¹ãËÁ� UBU 6 
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â´ÂµÃ§ áÅÐ¼Ù�ãË�·Ø¹¤ÇÃãË�¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹à¾×èÍ·íÒÇÔ̈ ÑÂ´Ñ§¡Å�ÒÇ 

ดังนั้น ผูจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยจึงควรจัดทําดวยความประณีต

 มีเหตุมีผล และเหมาะสม เพื่อใหไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ
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หลักการเขียนขอเสนอการวิจัย 
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ณ วันน้ี ลูกไกอยูในจุดใด 
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ตัวอยางการประยุกตงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชน

ข้อเสนอโครงการวจิัยและพฒันาเพือสร้างเสริมศักยภาพเกษตรกร

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงและทฤษฎีใหม่

ªØ´â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº´�ÇÂâ¤Ã§¡ÒÃÂ�ÍÂ´Ñ§¹Õé
1.1. â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¶�ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ¼ÅÔµ¢�ÒÇÍÔ¹·ÃÕÂ�
1.2. â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¶�ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ¼ÅÔµ»Ø�ÂÍÔ¹·ÃÕÂ�ªÕÇÀÒ¾
1.3. â¤Ã§¡ÒÃÇÔ Ñ̈ÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¶�ÒÂ·Í´¡ÒÃÃÑºÃÍ§¢ºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµÍÔ¹·ÃÕÂ�
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“ àÈÃÉ°¡Ô¨à¿��Í§¿Ù à¡ÉµÃ¡ÃÃÁÅ´¤Ø³¤�Ò
àÈÃÉ°¡Ô¨Å�ÁÊÅÒÂ à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ¾ÍÍÂÙ�ä �́
àÈÃÉ°¡Ô¨ã¹ÇÑ¹¹ÕéáÅÐÇÑ¹Ë¹�Ò ¾Íà¾ÕÂ§  ÊÁ´ØÅáÅÐÂÑè§Â×¹ ”

ความสาํคัญของปัญหา

ตัวอยางการประยกุตงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชน
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แนวทางในการศึกษา แกไขปญหาความ  ยากจนของเกษตรกร มีลําดับขั้นตอน  

3  ขั้นดังนี้

ขั้นที่ 1  การพ่ึงตนเอง  เปนการผลิตเพื่อยังชีพระดับครอบครัวเลีย้งตนเอง

ขั้นที่ 2  การพ่ึงพาอาศัย เปนการผลิตเพือ่พัฒนาคุณภาพและปริมาณ  โดย

พัฒนาการพ่ึงพาตนเองไปเปนธุรกิจชมุชน มีการรวมกลุมในรูปสหกรณ

ขั้นที่ 3  การพ่ึงพิงอิงกัน  เปนการขยายเครือขายรวมมอืกับองคกร

ภายนอกไปขายในตลาดนอกชุมชนจนถึงโลก การศึกษาน้ีเปนการศึกษาคน 

ตัวอยางการประยุกตงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชน
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6. วตัถุประสงค์ของชุดโครงการ

6.1 สร้างใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้(เศรษฐกิจพอเพียง)ขึนโดยคนในชุมชนเอง

6.2 วิจยัและพฒันาขบวนการผลิตจนถึงการแปรรูปเพอืขอการรับรองผลผลิต

ปลอดสารพิษ/อินทรีย์

6.3 เพือศึกษาทดสอบใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตอินทรียใ์นแปลงทฤษฎีใหม่ของ

เกษตรกร

ตัวอยางการประยุกตงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชน
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7. ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ และหน่วยงานทนํีาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

7.1. เกษตรกรได้องค์ความรู้ของการผลติอนิทรีย์ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง

7.2. เกดิระบบตรวจสอบการผลติทผ่ีานการคัดกรองโดยเกษตรกร

7.3. เกดิมาตรฐานการรับรองขบวนการผลิตอนิทรีย์/ปลอดสารพษิทงัในระดับ

ชุมชน

ตัวอยางการประยุกตงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชน
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8. ผลกระทบของโครงการ

8.1. เกษตรกรสามารถตน้ทุนการผลิตลงไดใ้นระดบัหนึง

8.2. เกษตรกรมีรายไดเ้พิมขึนจากการจาํหน่ายผลผลิตอินทรีย/์ปลอดสารพิษ

8.3. เกษตรกรเกิดสาํนึกในการ ทาํการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

8.4. ลดการเคลือนยา้ยแรงงาน และเพิมการจา้งงานในชุมชนมากขึน

8.5. ครอบครัวเกิดความอบอุ่น 

8.6. ความร่วมมือร่วมใจของชุมชนมีมากขึน

ตัวอยางการประยุกตงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชน
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1. โครงการวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีการผลติขาวอินทรีย

2. โครงการวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีการผลติปุยอินทรยี

ชีวภาพ

3. โครงการวิจัยและพัฒนาการถายทอดการรับรองขบวนการผลิตอินทรีย

ตัวอยางการประยุกตงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชน
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2. สูตรปุ๋ยอนิทรีย์  นําไปสู่การผลิตในเชิงพานิชย์

1. การผลิตข้าวอินทรีย์   นําไปสู่การกาํหนดมาตรฐานการรับรองการผลิต

ข้าวอินทรีย์

3. การรับรองขบวนการผลิตอนิทรีย นําไปสู่การกําหนดมาตรฐาน

การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ (มาตรฐาน GPS)

ตัวอยางการประยุกตงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชน
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ผลงานวิจัยพร้อมใช้
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ผลงานวิจัยพร้อมใช้
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ผลงานวิจัยพร้อมใช้
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ศลิปชยั นลิกรณ. 2557. จุดประกายการวจิยัและพัฒนาสูการไปใชประโยชน.

     เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจยั สํานกังานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ(วช.)

สุนันทา  สมพงษ. 2559. เขยีนขอเสนอการวิจัยอยางไรใหสอดคลองกับกรอบการวิจัยของแหลงทุน.  

สํานกังานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ

สุมาลี  สังขศรี. มปป. การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย

แหล่งทมีา :

ธีรวชัร ภรสมัฤทธิ. องค์ประกอบข้อเสนอโครงการวิจัย. สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ

จนิตนาภา โสภณ. 2560. เทคนิคการเขยีนขอเสนอการวิจัย การเขียนรายงาน การเผยแพร 

          การนําเสนอผลงานวิจัย และการใชประโยชยจากงานวจิยั. ในโครงการฝกอบรม

หลักสูตรวทิยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจยั “Training fortrainers”
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