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การเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ได้ทุน 

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

๑. เพื่อสนับสนุนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม  
“วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for 
the trainers) (แม่ไก่) และ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” 
(ลูกไก่) ได้สร้างผลงานวิจัยร่วมกัน 

      นักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) 
๑. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการ

วิจัยระหว่าง วช. กับเครือข่ายนักวิจัย 
 

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน  
๑. หัวหน้าโครงการจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม โครงการ “วิทยากร

หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่)  
๒. มีผู้วิจัยร่วม จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน และไม่เกิน ๑๐ คน 

ประกอบด้วย 
ก) ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม โครงการ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนา

นักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) จํานวนไม่เกิน ๓ 
คน 

ข) เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” 
(ลูกไก่) จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน  

 

งบประมาณ 
๑. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนสนับสนุนข้อเสนอ

การวิจัยไม่เกินร้อยละ ๕๐ แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. งบประมาณส่วนที่เกินจากที่ วช. สนับสนุน นักวิจัยอาจจะขอรับการ

สนับสนุนเพิ่มเติมดังนี้ 
๑. ขอรับการสนับสนุนจากเพ่ิมเติมจากหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้า

โครงการ  
๒. ขอรับการสนับสนุนจากเพ่ิมเติมจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วจิัยรว่ม 
๓. ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีให้การสนับสนุน เช่น 

อบจ. อบต. เป็นต้น 
๔. งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมอาจจะมาจากข้อใดข้อหน่ึง

ข้างต้น หรือร่วมกันก็ได้  

การส่งข้อเสนอการวิจัย  
๑. ดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและกรอบการวิจัย

ได้ที่ http://www.nrct.go.th  หรือ 
http://www.nrms.go.th  เพื่อศึกษาเงื่อนไขการสมัคร
ขอรับทุนวิจัย และรายละเอียดกรอบวิจัย  

๒. ดาวน์โหลดแบบหนังสือนําส่ง แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย 
และคู่มือการลงทะเบียน รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องได้
ที่ http://www.nrms.go.th  

 

การส่งข้อเสนอการวิจัย  
๓. เขียนข้อเสนอการวิจัยในแบบเสนอแผนงานวิจัย (Research 

program) (แบบ คอบช. ๑ช) สําหรับข้อเสนอการวิจัยที่เป็น
แผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
(แบบ คอบช. ๑ย/๑ด) สําหรับโครงการวิจัยย่อยและ
โครงการวิจัยเด่ียว โดยจัดทําข้อเสนอการวิจัยเป็นภาษาไทย 
font THSarabunPSK ตัวหนังสือขนาด ๑๖ 

ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยท่ี 
http://www.nrms.go.th   
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กรอบการวิจัย ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 

1. การดูแลสุขภาพ ชีวเวชศาสตร์ อนามัยเจริญพันธ์ุ และ
ผู้สูงอายุ  
1. การดูแลสุขภาพ ชีวเวชศาสตร์ อนามัยเจริญพันธุ์  
2. ผู้สูงอายุ  

2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําภัยพิบัติ และ
ส่ิงแวดล้อม  
1. ทรัพยากรน้ํา  
2. ภัยพิบัติ  
3. ส่ิงแวดล้อม  

3. การขนส่งและระบบโลจิสติกส์  
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อตอบสนองต่อการ

รวมกลุ่มเศรษฐกิจและข้อตกลงระหว่างประเทศโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

2. การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการ
จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซอุปทาน  

3. การสร้างมูลค่า (Value  Creation)  การสร้างนวัตกรรม การ
ใช้ศักยภาพการผลิตของพ้ืนที่ และการมุ่งสู่การดําเนินการ
ด้านโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Logistics)  

กรอบการวิจัย ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 

4. การศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และ
คุณภาพชีวิต  
1. การวิจัยด้านการพัฒนาคน และคนไทย และสังคมไทย  
2. การวิจัยด้านระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 (Education 

outreach for international competition )  
3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และคุณลักษณะของผู้เรียน  
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม

วิชาชีพ  
5. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา  
6. การวิจัยเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการวัด การประเมินและประกันคุณภาพเพื่อ

สร้างมาตรฐานการศึกษา  

กรอบการวิจัย ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 
4. การศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 

และคุณภาพชีวิต  
8. การวิจัยเพ่ือการบรหิารการศึกษาเพ่ือการพัฒนา  
9. การวิจัยเพ่ือเตรียมความพรอ้มด้านการศึกษาเพ่ือรองรับประชาคม

อาเซียน  
10. การจัดการสภาพแวดล้อม การสร้างแรงจูงใจ เพ่ือการส่งเสริมการ

เรียนรู้  
11. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  
12. การประยุกต์ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา  
13. การวิจัยเพ่ือหาบทสรุปการจัดการการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมกรณี

จังหวัดชายแดนภาคใต้  
14. การศึกษาวิจัยศิลปวฒันธรรมและศาสนา  

กรอบการวิจัย ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 

5. การบริหารจัดการพลังงานและสร้างพลังงานทดแทน  

6. การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร  
1. แผนงานวิจัยด้านการผลิตโดยมีการวิเคราะห์การสร้างนวัตกรรมการ

ผลิต การเคล่ือนย้ายการส่งมอบสินค้าเกษตร และการตลาด  

2. แผนงานวิจัยด้านสินค้ามูลค่าเพ่ิม  

3. การศึกษาความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร  

7. ความมั่นคงและธรรมาภิบาล  
1. ความม่ันคง  

2. ธรรมาภิบาล  

กรอบการวิจัย ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 

8. ภูมิปัญญาของชาติ ทุนทางสังคม และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
1. ภูมิปัญญาของชาติ  

2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

9. การบริการ ท่องเท่ียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กรอบการวิจัย ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 
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กรอบวิจัย เพ่ือการจัดสรรทุนวิจัย
ประจําปี 2559 จํานวน ๒ แผนงาน 
28 กลุ่มเรื่อง ดังน้ี  
1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

ที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ จํานวน 25 กลุ่มเรื่อง  

2. แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบายและ
การประยุกต์ ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และอุตสาหกรรม จํานวน 3 กลุ่มเรื่อง 
ดังน้ี  

 1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านวัสดุ
  นาโน  
 2. ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและ
  ศึกษาวัสดุทดแทน 
 3. งานวิจัยผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
  และบุคคลพิการ  
  

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยท่ีมุ่ง
เป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ จํานวน 25 กลุ่มเรื่อง ดังน้ี  
1. ข้าว  
2. มันสําปะหลัง  
3. ยางพารา  
4. อ้อยและนํ้าตาล  
5. ปาล์มนํ้ามัน  
6. พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก 
 ไม้ดอกไม้ประดับ)  
7. สัตว์เศรษฐกิจ  
8. พลาสติกชีวภาพ  
9. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา  
10. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัย
 สําหรับผู้บริโภค และการค้า  
11. วสัดอุปุกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์และ
 เวชภณัฑ์  

12. วิสาหกิจชมุชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
 และขนาดยอ่ม (SME)  
13. การคมนาคมขนสง่ระบบราง  
14. โลจิสติกส์และโซอ่ปุทาน  
15. การศกึษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้  
16. การแพทย์และสาธารณสขุ  
17. ความมัน่คงของรัฐและการเสริมสร้างธรร  
 มาภิบาล  
18. ประชาคมอาเซียน  
19. การบริหารจดัการการท่องเท่ียว  
20. มนษุยศาสตร์  
21. การวิจยัพฒันาจิตพฤติกรรมเยาวชนและ
 สงัคมไทย  
22. การบริหารจดัการทรัพยากรนํา้  
23. สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศความ
 หลากหลายทางชีวภาพ  
24. การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ  
25. การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานความ
 หลากหลายทางชีวภาพ  
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               ลักษณะของโครงการวิจัยท่ีดี 
       (เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนวิจัย)   
 
1.  ความถูกต้อง (Correctness) ถูกต้อง แม่นยํา  
     มีหลักฐานอ้างอิงท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
2.  ความมีเหตุผลมั่นคง (Cogency) สาระสําคัญ 
     ของโครงการวิจัยต้องมีเหตุผลแน่นหนา ชัดเจน     
     ตรวจสอบได้ 
3.  ความกระจ่างแจ้ง (Clarity) ข้อความต้อง     
    ชัดเจน ผู้อ่าน ผู้ประเมินคุณภาพ สามารถเข้าใจ    
    ได้โดยไม่ต้องตีความหรือคาดคะเนความหมาย   
    ของโครงการวิจัยนั้นๆ 

       4. ความสมบูรณ์ (Completeness) ต้องมี
สาระสําคัญครบถ้วนตามกําหนดของแต่ละสํานกั
ตามข้ันตอนของกระบวนการวิจัย แต่ละหัวข้อมี
เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์  (Format VS. Style) 
 

5. ความกระทัดรัดชัดเจน (Concise)  
    ส้ัน เข้าใจได้รวดเร็วประหยัดเวลา 

6. ความสม่ําเสมอ  (Consistency)  หรือ 
    ความคงเส้นคงวา นักวิจัยต้องใช้คําเดียวกัน 
    ในการใช้คําหรือข้อความเดียวกันท้ังฉบับ 
 
7. ความสัมพันธ์เช่ือมโยงสอดคล้อง 
    ( Correspondence) ซ่ึงแสดงว่าทุกส่วน 
    ได้รับการจัดระเบียบมาเป็นอย่างดี ทุกหัวข้อ 
    มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันโดยตลอด 

ประเภท หรือรูปแบบของการวิจัย 
1.  การวิจัยเชิงสํารวจ (Surveying research) 
2. การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) 
3. การวิจัยพื้นฐาน (Basic research) 
4. การวิจัยเชิงปฎิบัติการ (Operational research) 
5. การวิจัยเพื่อการพัฒนา (Developmental research; 
 and R&D) 
6. การวิจัยเชิงบุรณาการ (Integrated research) 
7. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
8. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
9. การวิจัยสถาบัน (Institutional research) 
10. การวิจัยในชั้นเรียน  (Classroom research) ฯลฯ 

23 

โครงการแบบ Demand pull และ Supply push  

• แบบ Demand pull มาจากความต้องการหรือ
ความจําเป็น ของผู้ใช้ (User) หรือผู้ให้ทุน 
(Granting agency) 
 

• แบบ Supply push คือ ผู้นําเสนอสร้างความเช่ือ
ให้ผู้ใช้หรือผู้ให้ทุนคิดว่าเร่ืองที่นําเสนอเป็นเร่ืองที่
สําคัญและจําเป็นจึงจะไม่ทําไม่ได้  

โครงการแบบ Demand pull 

6. โจทย์วิจยั 

8. แก้ปัญหา 

7. วิจยั 
3. ความรู้ติดตวั 

5. ความรู้ติดตาม 

2. เห็นปัญหา 

4. Consult 

1. ปฏิสัมพนัธ์กบั User 3. ความรู้ติดตวั 
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โครงการแบบ Supply push  

2. ต้องการรู้มากขึน้ 

1. ความรู้ติดตวั 

3. วิจยั 

4. เห็นโอกาสใช้งาน 
5. R&D 

6. ผลกัดนัสูต่ลาด 

7. คูแ่ขง่ 

8. ความต้องการ
ใหม่ 

การบริหารจัดการ
งานวิจัยที่ดี 

1. ความคดิใน 
การสร้างสรรค์ 
และพฒันา 

2. แนวคดิ 
การปรับปรุง 
และพฒันา 

3. การพฒันา 
นําไปสู่ธุรกจิ 

4. การทดสอบ
ผลผลติ 

5. การพฒันา
เทคนิคนําไป 

ปฏิบัต ิ

6. การพฒันา
เชิงพาณิชย์ 

ผลงานวิจัยท่ีนําไป 
สู่การใช้ประโยชน์

ในมิติต่างๆ 

เกิดผลงานวิจัยใหม่ 

เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ 

27 

การเขียนข้อเสนอการวิจัย 

ข้อเสนอการวิจัย 

ข้อเสนอโครงการวิจัย
(Research Project) 

แบบ ว-1ด 

ข้อเสนอแบบแผนงานวิจัย  
Research Program 

1. แบบ ว-1ช 
2. แบบ ว-1ด 

ส่วนประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัยโดยทั่วไป 
1. หวัขอ้วจิยั 
2. ชือ่ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั 
3. ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 
4. คาํถามวจิยั 
5. วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 
6. สมมตฐิานของการวจิยั 
7. ขอบเขตของการวจิยั 
8. นยิามศพัทเ์ฉพาะ/นยิามเชงิปฏบิตักิาร 
9. ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
10. วรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
11. กรอบแนวคดิ 
12. วธิดีาํเนนิการวจิยั 
13. แผนการดาํเนนิงานวจิยั 
14. งบประมาณ 
15. บรรณานกุรม 
 

แจ้งให้ทราบเหตุผล  ปัญหาที่เกิดขึน้  ที่นํามาสู่การวจิัย 

แจ้งให้ทราบว่างานวจิัยนี ้ สาํคัญอย่างไร 

แสดงให้เหน็ว่าผู้วจิัยมีความรู้ในเร่ืองดังกล่าว   

   ทัง้ทางทฤษฎี และปฏิบัต ิ

 

ความสําคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
หลักการและเหตุผล 

คํานําและภูมิหลังของปัญหา 

ความสําคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย (2) 
เร่ิมจาก ที่มาของปัญหา 

 ปัญหา และการวิเคราะห์ปัญหาในภาพกว้าง 

 ดึงภาพมาสู่ส่วนที่ใกล้ตัวมากขึ้น 
 

จูงใจผู้อ่าน ให้เห็นและเข้าใจรากฐานของปัญหา 

 แสดงให้เห็น หลักการ หรือทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 มีผู้เคยทําวิจัยไว้อย่างไรบ้าง 
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ความสําคัญและท่ีมาของปัญหาการวิจัย (3) 

สรุปด้วยสาเหตุจูงใจให้ทํางานวิจัยดังกล่าว 
 ทําไมต้องทําวิจัยชิ้นนี้ (Problem statement) 

 ทําแล้วจะเกิดประโยชน์อะไร 
 

วิธีเขียน 
 เขียนให้ชัดเจน สรุป 

 แสดงให้เห็นความสําคัญอย่างต่อเนื่องของท้ัง 3 ส่วน 

 

ข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีดีในภาพรวม 
1.  มีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และไม่ซํ้าซ้อน 
2.  สามารถวัดหรือประเมินผลได้ชัดเจน 
3.  สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้ 
4. สมเหตุ สมผล มีความเป็นไปได้สูง 
5. มีกรอบเวลาที่ชัดเจนเหมาะสม 
6. ใช้งบประมาณอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย 
7. มี outputs outcomes and impacts ที่วัดได้ชัดเจน 
8. มีองค์ความรู้ หรือ นวตกรรมใหม่ 
9. มีการสร้างนักวิจัย และเครือข่ายวิจัยที่ดี 

 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ                                                                 แบบ ว-1ด 
 
                           แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

---------------------------------- 
ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ....................................................................................................... 
                           (ภาษาอังกฤษ) 

............................................................................................. 
ช่ือแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย)........................... 
                           (ภาษาอังกฤษ) 

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

อธิบาย : ระบุช่ือโครงการวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
                กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใตแ้ผนงานวิจัย ให้ระบุช่ือแผนงานวิจัยท้ังภาษาไทย     
                และภาษาอังกฤษ 

การเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 

34 

วิธีเขียน 
 

●  ชื่อเร่ืองประกอบด้วย ตัวแปร + ประชากร + พื้นที่ + เวลา 
●  เป็นส่ิงที่บ่งบอกถึง “ปัญหาวิจัย” (research problem) 
● Research topic 
     บ่งบอกให้ทราบว่า 
         - จะทําวิจัยเร่ืองอะไร 
         - เป็นการวิจัยแบบใด 
 
    

35 

 

 การเขียน 
 

1. สื่อความหมายได้เข้าใจว่า จะศึกษาสิ่งใดหรือบ่งบอกถึงปัญหาวิจัย 
2. ชัดเจน กะทัดรัด 
3. กําหนดเป็น 
 - ประโยคสมบูรณ์ (จะทําอะไร-แง่มุมใด-กับใคร-ที่ไหน) หรือ 
  - ข้อความ วลี (ศึกษาอะไร หรือพัฒนาสิ่งใด) 
4. ไม่ควรระบุไว้กว้างขวางใหญ่โต จนทําให้เข้าใจผิด 
5. ไม่ควรระบุแคบ เจาะจงเกินไป จนทําให้เข้าใจผิด 

36 

ส่วน ก :    ลักษณะโครงการวิจัย        
      
  โครงการวิจัยใหม่         
   โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา….ปี ปีนี้เป็นปีที่…..             
รหัสโครงการวิจัย..…….....….. 
อธิบาย  :   ระบุโครงการวิจัยเป็นโครงการวิจัยใหม่ หรือเป็น
โครงการวิจัยต่อเนื่อง (ปีที่ 2 เป็นต้นไป) กรณีเป็นโครงการวิจัย
ต่อเนื่องต้องระบุจํานวนระยะเวลาที่ทําการวิจัยทั้งหมด และ
ปีงบประมาณที่เสนอขอว่าเป็นปีที่เท่าใด พร้อมทั้งระบุรหัส
โครงการวิจัยด้วย 
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1. ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจัยกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559)  (ระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ ท่ีมี
ความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 
1) 
 

ยุทธศาสตร์ 
- ระบุความสําคัญกับเรื่องท่ีสอดคล้องมากที่สุดใน 
 ยุทธศาสตร์นั้นๆ (ดูรายละเอียดในผนวก) 
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อธิบาย :  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึง
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  
โดยระบุความสอดคล้องมากที่สุด เพียง 1 ยุทธศาสตร์ 
และระบุความสําคัญกับเรื่องท่ีสอดคล้องมากที่สุด ใน
ยุทธศาสตร์นั้น ๆ) 

44 

2. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)  (ระบุความ
สอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ และ 1 แผนงานวิจัยท่ีมีความ
สอดคล้องมากที่สุด โดยดูรายละเอียดในผนวก) 
- ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี
.......................................................................................   
- กลยุทธ์การวิจัยท่ี 
.............................................................................................. 
- แผนงานวิจัยท่ี 
................................................................................................. 
อธิบาย :  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเรื่องท่ีควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) โดยระบุกลุ่มเรื่องท่ีมีความสอดคล้องมาก
ท่ีสุดเพียง 1 กลุ่มเรื่อง (ผนวก) 

45 

3. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัย
เร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-
2559)  (ดูรายละเอียดในผนวก) 
- กลุ่มเรื่อง ………………………………………………………………. 

อธิบาย :  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเร่ืองที่
ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
(พ.ศ. 2555-2559)  โดยประกอบด้วย 13 กลุ่มเร่ือง โดยระบุ
กลุ่มเร่ืองที่มีความสอดคล้องมากที่สุดเพียง 1 กลุ่มเร่ือง 
(ผนวก) 

46 

4. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล 
(กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 หัวข้อที่มีความสอดคล้อง
มากที่สุด) (ผนวก) 
 
-นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก : เรื่อง……………………..…. 
…………………………………………………………………………….…. 
-นโยบายที่จะดําเนินการภายในช่วงระยะ 3 ปีของรัฐบาล : นโยบาย
...............…………………………………………………………………………….… 
 
วิธีเขียน : ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกบันโยบายรัฐบาล (ผนวก) 

47 

ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย 
 

1.                   (คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคน
ในการทําวิจัย และสัดส่วนท่ีทําการวิจัย (%) และหน่วยงาน 
ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน  

อธิบาย: ระบุช่ือผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในระดับกลุ่ม/กอง/สํานัก/
กรม/กระทรวง หรือภาควิชาคณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พร้อมทั้งสถานที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) พร้อมทั้งระบุช่ือหน่วยงานอื่นๆที่ร่วม
ดําเนินการวิจัย และอธิบายถึงลักษณะและสัดส่วนของงานที่แต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมดังกล่าว 
(ถ้ามี) รวมทั้งระบุช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ผู้ร่วมงานวิจัยทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ บทบาทในการทําการวิจัย พร้อมทั้งระบุสัดส่วนที่ทํางานวิจัย (%) ของผู้วิจัย
ในโครงการวิจัยน้ีแต่ละคนด้วย 

ผู้รับผิดชอบ 

48 

1. ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
 

ช่ือ สกุล ……………………………………………………………… 

ภาควิชา/ฝ่าย………………………………………………………….. 

คณะ/สํานัก ……………………………………….………………… 

มหาวิทยาลัย/กรม  ……………..…………………………………….. 

ที่อยู่ ....................................................รหัสไปรษณีย์........................................... 

โทรศัพท์.................................. โทรสาร..................................................... 

E-mail address…………………………………………………… 
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2. หัวหน้าโครงการวิจัย 
 

ช่ือ สกุล …………………………………………..…สัดส่วนวิจัย…………...% 

ภาควิชา/ฝ่าย………………………………………………………….. 

คณะ/สํานัก ……………………………………….………………… 

มหาวิทยาลัย/กรม  ……………..…………………………………….. 

ที่อยู่ ...........................................................รหัสไปรษณีย์.................................... 

โทรศัพท์.....................................................โทรสาร................................................ 

E-mail address…………………………………………………… 

50 

3. นักวิจัย 
 
ช่ือ สกุล …………………………………………..…สัดส่วนวิจัย……….% 

ภาควิชา/ฝ่าย………………………………………………………….. 

คณะ/สํานัก ……………………………………….………………… 

มหาวิทยาลัย/กรม  ……………..…………………………………….. 

ที่อยู่ ...........................................................รหัสไปรษณีย์.................................... 

โทรศัพท์......................................................โทรสาร.............................................. 

E-mail address…………………………………………………… 

1.  คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการทําวิจัยและ
 สัดส่วนการทําวิจัย 
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 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานวิจัยและสถานที่ตั้ง 
 

 ภาควิชา / ฝ่าย.................................................................................................................................. 
 คณะ / สํานัก .................................................................................................................................... 
 มหาวิทยาลัย. / กรม ......................................................................................................................... 
 ที่อยู่......................................................................รหัสไปรษณีย์...................................................... 
 โทรศัพท์.............................................................โทรสาร.................................................................. 

 E-mail address................................................................................................................................  

 หน่วยงานที่เข้าร่วมงานวิจัย (ถ้ามี) 
 ภาควิชา / ฝ่าย.................................................................................................................................. 
 คณะ / สํานัก .................................................................................................................................... 
 มหาวิทยาลัย. / กรม ......................................................................................................................... 
 ที่อยู่......................................................................รหัสไปรษณีย์...................................................... 
 โทรศัพท์.............................................................โทรสาร.................................................................. 

 E-mail address................................................................................................................................ 

53 

อธิบาย : ระบุประเภทการวิจัย (ผนวก) เพียง 1 ประเภท คือ 

2.1  การวิจัยพื้นฐาน (base research) 

2.2  การวิจัยประยุกต์ (applied research) 

2.3  การพัฒนาทดลอง (experimental development) 

2. ประเภทการวิจัย 

54 

 
 3.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 
 3.2 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 3.3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
 3.4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
 3.5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 
 3.6 สาขาปรัชญา 
 3.7 สาขานิติศาสตร์  
 3.8 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   
 3.9 สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 3.10 สาขาสังคมวิทยา 
 3.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 
 3.12 สาขาการศึกษา 

3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาการที่ทําการวิจัย  
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อธิบาย : ระบุคําสําคัญ (keywords) ที่มีความสําคัญต่อ
ชื่อเร่ืองหรือเนื้อหาของเร่ืองที่ทําการวิจัย ทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์
ในการนําไปใช้ในการเลือกหรือค้นหาเอกสารที่มีชื่อ
เร่ืองประเภทเดียวกันกับเร่ืองที่ทําการวิจัยได้ 

55 

4. คําสําคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย 
อธิบาย แสดงให้เห็นถึงความสําคัญที่จําเป็นต้องทําการวิจัยเรื่องน้ี หากมีสถิติตัวเลขอ้างถอิง
ได้จะชัดเจนย่ิงขึ้น และการเลือกพื้นที่ใดทําการวิจัย ควรกล่าวถึงความสําคัญของพื้นที่น้ันให้
ชัดเจนด้วย 

วิธีเขียน 
1.  เรื่องที่ศึกษา เป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร (เสนอทฤษฎี หลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้อง)............ 
      ....................................................................................................................................... 
2.  ความสําคัญของปัญหา (แสดงข้อมูลทางสถิติ, ข้อมูลเชิงคุณภาพให้เห็นความสําคัญ) 
      ....................................................................................................................................... 
3. สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (ดี, เลว, เหมาะสม, ไม่เหมาะสม, เสียหาย  ฯลฯ) 
     .......................................................................................................................................  
4. สภาวะที่เป็นปัญหา (อะไรที่ทําให้เกิดสภาพการณ์น้ัน)................................................. 
5. ประเด็นที่จะวิจัย (แนวทางที่จะแก้ไข)........................................................................... 
6. ความจําเป็นที่ต้องรีบแก้ไข.............................................................................................. 

5. ความสําคัญและที่มาของปัญหาที่ทําวิจัย 

57 

อธิบาย: ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจน
และเรียงตามลําดับความสําคัญเป็นข้อๆ โดยเช่ือมโยงกับ
ความสําคัญและท่ีมาของปัญหาท่ีทําการวิจัย ไม่ควรเขียน
ปะปนกับประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการวิจัย และไม่ควรเขียน
เหมือนข้ันตอนการทําวิจัย 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

58 

 เป็นส่วนที่บอกเป้าหมาย หรือความต้องการของงานวิจัย (ผู้วิจัย) ว่า 
“อยากทราบอะไร” เพื่อใช้เป็นทิศทางและแนวทางการวิจัย 
 

    1. เขียนให้ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า “ต้องการทราบอะไร” 
    2. อยู่ในขอบเขตของปัญหาวิจัย 
    3. ครอบคลุมสิ่งสําคัญที่ควรแก่การศึกษา 
    4. ทําวิจัยได้จริง หรือ หาข้อมูลได้ 
    5. จัดเรียงตามลําดับความสําคัญ หรือตามข้ันตอนดําเนินการ 
    6. อย่าเขียนในรูปของวิธีการดําเนินการ 
    7. อย่าเขียนวัตถุประสงค์มากเกินไป 
    8. วัตถุประสงค์ต้องเริ่มด้วยคําว่า “เพื่อ” เสมอ  

การเขียน 

59 

      วิธีการเขียนวัตถุประสงค์ 
ควรใช้คํา ไม่ควรใช้คําต่อไปนี้ 

- เพ่ือศึกษา 
- เพ่ือวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ 
- เพ่ือเปรียบเทียบ 
- เพ่ือพัฒนา 
- เพ่ือออกแบบ 
- เพ่ือหา 
- เพ่ือสํารวจ 
- เพ่ืออธิบาย 
- เพ่ือหาความสัมพันธ์ 
- เพ่ือทํานาย 
- เพ่ือประเมิน 
- เพ่ือตรวจสอบ 
- เพ่ือสร้าง 

- เพ่ือทราบ 
- เพ่ือนํา 
- เพ่ือใช้ 
- เพ่ือเสนอแนะ 
- เพ่ือปรับปรุง 

60 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 
6.1 เพ่ือ ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

6.2 เพ่ือ ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

6.3 เพ่ือ ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

6.4 เพ่ือ ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
ฯลฯ 
(เพ่ือศึกษา, เพ่ือพัฒนา, เพ่ือวิเคราะห์, เพ่ือสังเคราะห์, เพ่ือเปรียบเทียบ, เพ่ือ
สร้าง, เพ่ือออกแบบ, เพ่ือหา, เพ่ือหาความสัมพันธ์, เพ่ือทํานาย, เพ่ือตรวจสอบ  
ไม่ควรใช้ เพ่ือทราบ, เพ่ือทํา, เพ่ือใช้, เพ่ือเสนอแนะ,  เพ่ือปรับปรุง) 
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ตวัอย่าง ช่ือโครงการวจิยัและวตัถุประสงค์  

  
ช่ือโครงการวจิัย   : การสาํรวจสภาพปัญหาของสวสัดิการสังคม เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตใหช้อบธรรมตามหลกักฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ของผู ้ประสบปัญหาดา้นแรงงาน    
จากวิกฤติการณ์เศรษฐกิจ 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย  
1. เพ่ือศึกษาปัญหาและความตอ้งการของผูป้ระสบปัญหาดา้นแรงงานจากวิกฤติ

เศรษฐกิจ 
2. เพ่ือศึกษาความตอ้งการบริการสวสัดิการภาครัฐของผูป้ระสบปัญหาดา้นแรงงาน 
3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจดับริการสวสัดิการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูป้ระสบปัญหาดา้นแรงงาน 
 62 

ช่ือโครงการวจิัย   : การพฒันากลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมของชุมชนเขต ภาคเหนือตอนบน 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย  
1. ศึกษาทศันคติ ความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มออมทรัพยท่ี์เกิดข้ึนเอง

ตามธรรมชาติ 
2. ศึกษาปัจจยัเง่ือนไขท่ีมีผลต่อความสําเร็จหรือความลม้เหลวของกลุ่ม

ออมทรัพยด์งักล่าว 
3. ศึกษาแนวทางในการพฒันารูปแบบของกลุ่มออมทรัพย์ให้อยู่ใน

รูปแบบท่ีเหมาะสม 
 

63 

ช่ือโครงการวิจัย   : ผลการส่งเสริมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองและคุณภาพชีวติเดก็วยัเรียนโรคมะเร็ง 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย  
1. เพื่อศึกษาผลการส่งเสริมการดูแลตนเองท่ีมีต่อพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของเดก็วยัเรียนโรคมะเร็ง 
2. เพื่อศึกษาผลการส่งเสริมการดูแลตนเองท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตเด็กวยั

เรียนโรคมะเร็ง 
 

64 

ช่ือโครงการวิจัย   : โครงการวิจยัปฏิบติัการเศรษฐกิจพอเพียงในมิติ     
กลุ่มชาติพนัธ์ุ การไตร่ตรองเชิงวิพากษ ์และการปฏิบติัการเพ่ือการเปล่ียนรูป 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือ ทาํความเขา้ใจว่ากลุ่มชาติพนัธ์ุ(ชาวเขา) 
ให้ความหมายต่อวิถีชีวิตตนเองว่าอย่างไร ชาวเขามีการรับรู้ความหมาย     
ของคาํว่า “พอเพียง” อย่างไร และวิเคราะห์ว่าวฒันธรรมของชาวเขามีความ
สอดคลอ้งกบัความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมากน้อยเพียงใด เพ่ือจะไดร่้วมกนั
แสวงหาทางเลือกในการเปล่ียนรูปวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุไปสู่ความ
พอเพียงมากข้ึน 

65 

 
ช่ือโครงการวิจัย   : ขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชน   
จงัหวดัมหาสารคาม 
วตัถุประสงค์การวจิัย  
1. เพ่ือศึกษาเง่ือนไขหรือปัจจัยท่ีนําไปสู่การเกิดขบวนการเคล่ือนไหว

ทางการเมืองภาคประชาชนจงัหวดัมหาสารคาม 
2. เพ่ือศึกษาพฒันาการของการเคล่ือนไหวทางการเมือง รูปแบบการ

เคล่ือนไหวทางการเมือง และแนวทางการเคล่ือนไหวทางการเมืองของ
ขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนจงัหวดัมหาสารคาม รวมทั้งการ
ตอบโตจ้ากกลุ่มเป้าหมายและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 

3. เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรคของขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมือง
ภาคประชาชนจงัหวดัมหาสารคาม 

 66 

ช่ือโครงการวิจัย   : คติลา้นนาในเชียงราย : การใชค้รองตน และการ
แปรของคติลา้นนาของคนสามระดบัอายใุนเชียงแสน 
 
วตัถุประสงค์โครงการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาการใชค้ติลา้นนาในการครองตนของคนสามระดบัอายุใน
เชียงแสน 
2. เพื่อศึกษาการแปรของคติลา้นนาของคนสามระดบัอายใุนเชียงแสน 
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ช่ือโครงการวจิยั   : ปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการพ่ึงตนเองในผู ้
สูงวยั 

วตัถุประสงคก์ารวจิยั  
1. เพ่ือศึกษาว่า จิตลกัษณะและสถานการณ์ มีความเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการพึ่งตนเอง 
และความพอใจในชีวิตของผู้สูงวยัหรือไม่  มากน้อยเพียงใดในกลุ่มผู้สูงวยัแต่ละประเภท 
และเพราะเหตใุด 
2. เพ่ือศกึษาวา่จิตลกัษณะและสถานการณ์ จะสามารถทํานายพฤติกรรมการพึง่ตนเอง และ
ความพอใจในชีวิตของผู้สงูวยัได้มากน้อยเพียงใด และมีลําดบัตวัทํานายอย่างไรในกลุ่มผู้สงู
วยัแตล่ะประเภท 
3. เพ่ือศกึษาวา่ จิตลกัษณะ และสถานการณ์ จะมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรม
การพึง่ตนเอง และความพอใจในชีวิตของผู้สงูวยัอยา่งไร 
4. เพ่ือบ่งชีก้ลุ่มผู้สงูวยัท่ีมีพฤติกรรมการพึง่ตนเองน้อย และมีความพอใจในชีวิตน้อยรวมทัง้
ปัจจยัปกป้อง 
 68 

 
ช่ือโครงการวจิยั   : การฝึกอบรมจิตลกัษณะและทกัษะแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การพฒันานกัเรียนของครูคณิตศาสตร์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
วตัถุประสงค์โครงการวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการฝึกอบรมเชิงบูรณาการในปริมาณต่างๆท่ีมีต่อพฤติกรรมพฒันา
นกัเรียนของครูคณิตศาสตร์ 
2.เพ่ือศึกษาว่าฝึกอบรมเชิงบูรณาการจะส่งผลต่อจิตใจและพฤติกรรมพฒันานกัเรียนของครู
คณิตศาสตร์มากน้อยเพียงใด  เป็นเพราะเหตุใด  และพบในครูคณิตศาสตร์ท่ีมีลักษณะ    
ชีวสังคมภูมิหลงัเป็นเช่นใด 
3.เพ่ือศึกษาอิทธิพลร่วมของปัจจยัสมทบทั้งทางดา้นจิตใจและสถานการณ์ของครูคณิตศาสตร์    
และการฝึกอบรมเชิงบูรณาการ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมพฒันานกัเรียน 
4.เพ่ือศึกษาว่าอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้มของการฝึกอบรม  จิตลกัษณะสมทบ และ
สถานการณ์สมทบ ท่ีมีต่อผลการวดัจิตและพฤติกรรมของครูคณิตศาสตร์ทนัทีหลงัจากการ
ฝึกอบรม และการวดัผล 3 เดือน หลงัจากการฝึกอบรม 
5. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมพฒันานกัเรียนของครูคณิตศาสตร์ในกลุ่มการทดลองต่างๆ    
ในเชิงคุณภาพ 
 

69 

อธิบาย: ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/
เชิงคุณภาพ ท่ีเช่ือมโยงกับปัญหาท่ีทําการวิจัยแต่ 
ไม่สามารถกําหนดโดยตรงในช่ือโครงการวิจัยและ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้ 

7. ขอบเขตของโครงการวิจัย    วิธีเขียน 
        มีขอบเขตดังนี้ 
 7.1 ขอบเขตของสถานที่ทําการวิจัย (place) 
.................................................................................................................................................................... 

                   (งานวิจัยนี้มีสถานที่ทําวิจัย สถานที่ทดลองที่ไหนบา้ง) 
                     7.2 ขอบเขตของประชากรที่ศึกษา (people) 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

                   (ประชากรที่ศึกษาเป็นอะไร คน สัตว์ พืช)                   
 7.3  ขอบเขตของเนื้อหาสาระที่ศึกษา (variable) 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

                   (เนื้อหาสาระของเรื่องเก่ียวกับอะไร) 
 7.4 ขอบเขตของเวลา (Time) 
.................................................................................................................................................................... 

                    (ระยะเวลาที่ใช้ในการทําวิจัย ก่ีปี ก่ีเดือน) 
         เหตุผลที่กําหนดขอบเขตเช่นนี้เพราะ (เฉพาะประเด็นสําคัญ).. 
............................................................................................................................................ 

อธิบาย              
แสดงทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบ
แนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลท่ีน่าจะเป็นไปได้จาก
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีทําการวิจัยแล้วนํามา
สังเคราะห์เป็นสมมุติฐาน (ถ้ามี และกรอบแนวความคิด
ของโครงการวิจัย 

8. ทฤษฎี สมมุติฐาน(ถ้ามี)และกรอบแนวความคิด      
 ของการวิจัย 

วิธีเขียน 
 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1. ............................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 

กรอบแนวคิด 
1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 
สมมุติฐาน (ถ้ามี) 
1. ............................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 
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กรอบแนวความคิดการวิจัย  (กรณีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์) 
 

 1. เสนอในรูปแบบ Model ของการวิจัย นั้นๆ  
 2. เสนอในรูปแบบกระบวนการ (process) 
 3. เสนอในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา 
 4. หรือเสนอในรูปแบบผสม หรือ อืน่ๆ  

กรอบแนวคิดของการวิจัย (กรณีการวิจัยทางสังคมศาสตร์) 

● เป็นการนําเอาตัวแปรท่ีจะศึกษามาเช่ือมโยงกับแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องในรูปของคําบรรยาย หรือแบบจําลอง
แผนงาน หรือรูปแบบท่ีผสมกัน 

อธิบาย: กําหนดปัญหาให้ชัดเจนท้ังในด้านการเกิด
ความรุนแรง การกระจายตัวของปัญหาหรือด้านอ่ืนๆ 
ให้เข้าถึงข้อเท็จจริงของปัญหาอย่างแท้จริง ด้วยการ
ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (reviewed literature) 
ตรวจสอบสถิติ สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลท่ี
เก่ียวข้องและแสวงหาเหตุผลท่ีน่าจะเป็นไปได้จาก
ทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 

9. การทบทวนวรรณกรรม / สารสนเทศ (Information) 
 ท่ีเก่ียวข้อง 

 เป็นการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาวิจัยที่จะทํา ซ่ึงจะ
นําไปสู่ 
 - ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
 - แนวคิด ทฤษฎี ท่ีใช้ในการศึกษา 
 - แบบแผนการวิจัย 
 - สมมุติฐานการวิจัย 
 - นิยาม ตัวช้ีวัด ฯลฯ 

วิธีการเขียน 
  1. วรรณกรรมท่ีนํามาทบทวนหรืออ้างถึงน้ันต้องสัมพันธ์กับงานวิจัยท่ี
กําลังดําเนินอยู่ ไม่ควรเขียนรวมถึงทุกส่ิงทุกอย่างท่ีผู้วิจยัได้อ่านมา 
  2. แต่ละงานวิจัยท่ีสําคัญท่ีนํามาทบทวนอาจอภิปรายทีละเรื่องในแต่ละย่อ
หน้า บอกวัตถุประสงค์ของการศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง ผล
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ถ้างานวิจัยน้ันสําคัญน้อยอาจอ้างแต่ตัดรายละเอียดออกบ้าง 

     3. ถ้ามีงานวิจัยที่ผ่านมาหลายเรื่องที่ศึกษาปัญหาเดียวกันในแง่มุมที่
คล้ายคลึงกัน อาจนํามาทบทวนรวมกันในย่อหน้าเดียวกัน เช่น นาย ก,  
นาย ข,  นาง ค และ นาย ง ได้ศึกษาถึงเรื่อง............และสรุปผลออกมา
เป็นกลุ่มมากกว่าแยกจากกัน 
     4. ควรเขียนทบทวนวรรณกรรมที่ได้มีการศึกษามาอย่างดี เลือก
เฉพาะที่เป็นจุดเด่นที่ทบทวนวรรณกรรมในส่วนที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่
ดําเนินอยู่ 
     5. เรียบเรียงสาระสําคัญเป็นข้ันเป็นตอน ต้ังแต่ผลงานวิจัยที่มาก่อน
จนถึงปัจจุบัน ยังขาดอะไรอยู่ มีจุดอ่อนอะไรบ้าง มีความแตกต่างกัน
อย่างไร 
     6. ควรเขียนในลักษณะที่จะนํามาใช้ในการอภิปรายผลการวิจัย 

 เสนอช่ือเอกสารท่ีใช้ค้นคว้าและอ้างอิง 
เสนออย่างเป็นระบบ 
 - ช่ือคนแต่ง ช่ือหนังสือ จังหวัด โรงพิมพ์ ปีท่ีพิมพ์ 
 - ช่ือผู้เขียน ช่ือบทความ ช่ือวารสาร ฉบับท่ี พ.ศ. หน้าบทความ 
                            ฯลฯ 
เสนอครบถ้วนตามอ้างอิง 
    เสนอเรียงลําดับอักษร 
    ถ้ามีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้แยกเป็น 2 ส่วน ภาษาไทยมาก่อน 
ตัวอย่าง 

 อธิบาย ระบุเอกสารท่ีใช้อ้างอิง Reference) ของโครงการวิจยัตามระบบสากล

กล 

 10.  เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
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MLA style (Modern  Language  Association)  
 

สุทธนู ศรีไสย์.  สถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: 
  จิราภาการพิมพ์, 2545. 
 

สุทธนู ศรีไสย์. “ระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่.”  
             วิทยาจารย์. 24 (ตุลาคม-ธันวาคม 2544): 12-24. 
 

Srisai, Suttanu.  Statistics for Social Science. Bangkok: Jirapa Printing, 2001. 
 

Best, John W. Statistics for Social Science. Chicago, IL: McGraw Hills, 2001. 
 

Glover, Mark and Ashworth, John. “Public Service Performance Evaluation: A 
Strategic Perspective.” Public Money & Management. 13 (October-December 
1993): 9-14. 

บรรณานุกรม (Reference) APA Style  (American Psychological Association) 
สุทธนู ศรีไสย์. (2545). สถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: 
  จิราภาการพิมพ์,  
สุทธนู ศรีไสย์. (2544) “ระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
 แบบใหม่.” วิทยาจารย์. 24 (ตุลาคม-ธันวาคม): 12-24. 
 

Srisai, Suttanu. (2001).  Statistics for Social Science. Bangkok: Jirapa 
 Printing. 
 

Best, John W. (2001). Statistics for Social Science. Chicago, IL: 
 McGraw Hills. 
 

Glover, Mark and Ashworth, John. (1993). “Public Service 
 Performance Evaluation: A   Strategic Perspective.” Public 
 Money & Management. 13 (October-December): 9-14. 

11.1  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (อาจมีข้อเดียว หรือ หลายข้อก็ได้) 
 

(1) แก้ไขปัญหาในการดําเนินงานของหน่วยงานที่ทําการวจิัย (ระบุรายละเอียด
ว่าประโยชน์มีอย่างไร) 
 (2) เป็นองค์ความรู้ในการวจิัยต่อไป (ระบุรายละเอียดว่าประโยชน์มีอย่างไร) 
 (3) ให้บริการความรู้แก่ประชาชน (ระบุรายละเอียดว่าประโยชน์มีอย่างไร) 
 (4) ให้บริการความรู้แก่ภาคธุรกจิ (ระบุรายละเอียดว่าประโยชน์มีอย่างไร) 
 (5) นําไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ (ระบุรายละเอียดว่าประโยชน์มีอย่างไร)) 
(6) เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต (ระบุรายละเอียดว่าประโยชน์มีอย่างไร) 
(7) เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ((ระบุรายละเอียดว่าประโยชน์มีอย่างไร) 
(8) อ่ืนๆ (ระบุ) 
  

 11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และหน่วยงานที่จะนําผลการวิจัย
 ไปใช้ประโยชน์ 

11.2 หน่วยงานท่ีจะนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์(ระบุ) 
 
-ช่ือหน่วยงาน
...................................................................................................... 
 

-ช่ือหน่วยงาน
...................................................................................................... 
 
- ช่ือหน่วยงาน
..................................................................................................... 

คุณค่าหรือมูลค่าในทางเศรษฐกิจที่วัดได้ 
●  คุณค่าและประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปริมาณและมูลค่าในการส่งออก (ระบุ) 
  ปริมาณและมูลค่าในการนําเข้า (ระบุ) 
  ปริมาณและมูลค่าท่ีใช้ในประเทศ (ระบุ) 
  โอกาสหรือลู่ทางใหม่ๆของงานวิจัยน้ัน (ระบุ) 
  ปริมาณการใช้หลังจากการวิจยัประสบผลสําเรจ็ (ระบุ) 
  ผลกระทบต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม (ระบุ) 
 การประหยัดพลังงาน (ระบุ) 
 การจ้างงาน (ระบุ) 
 การประหยัดงบประมาณ (ระบุ) 
 ประหยัดการใช้ทรัพยากร (ระบุ) 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพ (ระบุ) 
   ฯลฯ 

คุณค่าในทางสังคม 
 

● ได้แนวทางในการแก้ปัญหาที่สําคัญ (ระบุ) 
● ช่วยปรับปรุงวิธีการ แนวทาง รูปแบบที่เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์
 มากข้ึนกว่าเดิม (ระบุ) 
● ช่วยลดค่าใช้จ่าย (ระบุ) 
● ลดการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีอยู่ (ระบุ) 
● ลดผลกระทบต่อสังคม (ระบุ) 
● ช่วยปรับปรุงมาตรฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย์ให้ดีข้ึน (ระบุ) 
● ก่อให้เกิดคุณค่าทางจิตใจ (ระบุ) 
                      ฯลฯ   
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วิธีเขียน 
 

แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่
กลุ่มเป้าหมาย หรือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาข้ันต่อไป หรือการบริหารงานในหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด 
ระยะเวลา สถานท่ี ฯลฯ ให้ชัดเจน และควรเสนอขอ
งบประมาณในส่วนนี้ด้วย 

 12.  แผนการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัย
 สู่กลุ่มเป้าหมาย วธีิเขียน 

● กรณีเป็นงานวิจัยพ้ืนฐาน (เป้าหมายผู้ใช้ผลงานวิจัย คือ นักวิชาการ นักศึกษา) 
     1. สอนหรือบรรยายเพ่ือขยายขอบเขตของความรู้ให้แก่นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา  
         ประชาชนทั่วไป 
     2. เผยแพร่ผลงานในรูปรายงานวิจัย เอกสารทางวิชาการ วารสาร ส่ิงพิมพ์ ตํารา ส่ือ 
         อิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ 
     3. เสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ 
     4. จัดฝึกอบรมและสัมมนาเพ่ือให้ความรู้ 
 

● กรณีเป็นงานวิจัยประยุกต์หรือขั้นพัฒนา (เป้าหมายคือ ผู้นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์) 
     1. กรณีเป็นงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มเป้าหมาย  
         เช่นเดียวกับกรณีท่ีเป็นงานวิจัยพ้ืนฐาน ข้อ 1-4 
     2. กรณีเป็นงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ให้ระบุกลุ่มภาคเอกชนที่จะนําไปใช้
 ประโยชน์ได้ 

 12.  แผนการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัย
 สู่กลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี  

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา  สถานที่ 

- เสนอผลงาน 

  ทางวิชาการ   

- ทาํแปลงสาธิต
แปลงทดลองของ 

มหาวิทยาลยั 
 

- นกัวิชาการและ 

  ผูส้นใจทัว่ไป 

- เกษตรกรผูป้ลูก     

ขา้ว 

- เม่ือเสร็จส้ินการทดลอง
แลว้ 

- หลงัจากไดรั้บองค์
ความรู้ท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถ
ลดความเสียหายของขา้ว
ท่ีประสบภยัแลง้ได ้

(แหล่งเงินทุนภายนอก) 

- การประชุมวิชาการท่ี     

เก่ียวขอ้ง 

- ตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการ 
   

นักวิจัยสามารถเสนองบประมาณค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไว้ในโครงการได้ 

 

      อธิบาย: อธิบายขั้นตอนวิธีการทําการวิจัย อาทิ การเก็บข้อมูล 
การกําหนดพื้นที่ประชากรตัวอย่างการสุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนแล
วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใช้
เป็นที่ทําการวิจัย/เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อ
ประโยชน์ในการเสนอของบประมาณ 

 13.  วิธีดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/
 เก็บข้อมูล 

 

      วิธีเขียน 
 

      เป็นส่วนสําคัญที่เสนอแนวคิด วิธีการ หรือยุทธวิธี (strategy) ใน
การดําเนินการเพื่อตอบปัญหาวิจัยอันจะช้ีถึงคุณภาพการวิจัย หรือ
ความเที่ยงตรงของการวิจัย 

 

       การเขียน 
1. ระบุให้เห็นถึงแนวทางในการดําเนินการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
     1.1 แบบแผนของการวิจัย (research design) ว่าเป็นการวิจัย

ประเภทใด 
     1.2 มีลักษณะหรือออกแบบการดําเนินการอย่างไร 

2. เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการวิจัย โดยระบุ 
     2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: แหล่งข้อมูลคืออะไร หรือเป็นใคร มีวิธีการเลือกอย่างไร  
           มีวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างไร 
     2.2 ตัวแปรและนิยามตัวแปร/การกําหนดขอบข่ายของข้อมูล 
     2.3 เครื่องมือวิจัย: ใช้เครื่องมืออะไรบ้าง (การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบวัด) เก็บ 
           รวบรวมข้อมูลด้วยเคร่ืองมือชนิดใด (มีลักษณะเช่นไร – สร้างอย่างไร – ตรวจ

คุณภาพแบบไหน)  
   lแบบทดสอบ                  
   แบบสอบถาม 
   แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ 
     2.4 วิธีรวบรวมข้อมูล หรือวิธีการทดลอง ทําอย่างไร: ดําเนินการอย่างไร ป้องกันปัญหา 
            อุปสรรคต่างๆอย่างไร 
     2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล: ใช้วิธีการใด ทดสอบสมมุติฐานด้วยวิธีใด ใช้สถิติอะไร 
            การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
      การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

เคร่ืองชัง่ตวงวดั 
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อธิบาย:  ระบุระยะเวลาท่ีทําการวิจัย ตั้งแต่เร่ิมต้นถึงส้ินสุด
โครงการวิจัย โดยระบุเดือนปีที่เร่ิมต้น ถึงเดือนปีที่ส้ินสุดการ
วิจัย โดยระบุด้วยว่าปีที่เสนอขอเป็นปีที่เท่าใดของโครงการวิจัย
นี้ รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน 
(Gantt chart) โดยละเอียดภายในปีงบประมาณ (1 ตุลาคม
ของปีนั้น – 30 กันยายน ของปีถัดไป ในกรณีที่เป็น
โครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณเพื่อทําการวิจัยมากกว่า 1 ปี 
ให้แจ้งแผนการดําเนนิงานในปีต่อๆไปโดยสังเขปด้วย  

14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอด
โครงการ 

แผนการดําเนินงาน 
 

 ควรเสนอภาร กิจ ท้ั งหมด ท่ีต้องปฏิบัติ ตลอด
โครงการ พร้อมท้ังช่วงเวลาท่ีจะปฏิบัติในแต่ละภารกิจ
เหล่านั้น ท้ังนี้ต้องคํานึงถึงความเป็นไปได้ และความ
เหมาะสมของจังหวะเวลา โดยกําหนดเป็นผังดําเนินการท่ี
ชัดเจนภายใต้ระยะเวลา โดยกําหนดเป็นผังดําเนินการท่ี
ชัดเจนภายใต้ระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

ระยะเวลาทําการวิจัย 
-ทําการวิจัย    1  ปี ต้ังแต่เดือน............พศ............ ถึงเดือน................พพศ............ศ.. 
-แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (เขียน Gantt chart) 

กจิกรรม 

เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. วางแผนการทาํงาน 

2. ศึกษาข้อมูล 

3.วางแผนรวบรวม

ข้อมูล 

4. เกบ็รวบรวมข้อมูล 

5. วเิคราะห์ข้อมูล 

6. เขยีนรายงานวจิัย 

อธิบาย: ระบุรายละเอียดคุณลักษณะและความ
จําเป็นของอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย 
(อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ที่
ต้องการเพิ่มเติม รวมทั้งอุปกรณ์ที่ต้องขอเช่า หรือ
ขอยืมจากหน่วยงานอื่นเพื่อการวิจัยน้ี 

15.  ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้าง
 พ้ืนฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยท่ีต้องการเพ่ิมเติม 

วิธีเขียน 
 

15. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน) 
          15.1 ท่ีมีอยู่แล้ว (ระบุ) 
  1) .................................................................................................. 
  2) .................................................................................................. 
  3) .................................................................................................. 
 15.2 ท่ีต้องการเพ่ิมเติม (ระบุ) 
  1) .................................................................................................. 
  2) .................................................................................................. 
  3) .................................................................................................. 
 

1. รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภท
ต่างๆ [ปีงบประมาณที่เสนอขอ (ผนวก 5)] 
2. รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภท
ต่างๆ  ที่เสนอขอในแต่ละปี [กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง 
 (ผนวก 9)] 
3.  งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา 
(กรณี เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ทําการวิจัย
แล้ว) 

16. งบประมาณของโครงการวิจัย 
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วิธีเขียน : ระบุงบประมาณของโครงการวิจัย 
 
16.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัยเฉพาะปีที่เสนอขอโดย
จําแนกตามงบประเภทต่างๆ ให้ชัดเจน 
 

16.2 กรณีที่ เ ป็นโครงการวิ จัยต่อเนื่อง โปรดระบุรายละเอียด
งบประมาณการวิจัยที่จะเสนอขอในปีต่อๆไป แต่ละปีตลอดการวิจัย 
โดยจําแนกตามงบประเภทต่างๆ ให้ชัดเจน 
 

16.3 กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ทําการวิจัยแล้ว 
ให้ระบุงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี ทุกปีที่ผ่านมา 

ระบุงบประมาณของโครงการวิจัย 
รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 

1. งบบุคลากร ................................................................................................................. 

     1.1 ค่าจา้งชัว่คราว ..................................................................................................... 

            1) ค่าจา้งชัว่คราวผูช่้วยนกัวิจยั ........................................................................... 

            2) ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ................................................................................... 

2.  งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ) ........................................................... 

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

           1) ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการวิจยั ................................................................. 

           2) ค่าตอบแทนคณะนกัวิจยั ................................................................................. 

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

           4) ค่าตอบแทนเจา้หน้าท่ีพิมพดี์ด ธุรการ พนกังานขบัรถ .................................... 

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

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

            1) ค่าเบ้ียเล้ียงท่ีพกั นกัวิจยั และผูช่้วยนกัวิจยั .....................................................  

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

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

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

           5) ค่าใชส้อยอ่ืนๆ ................................................................................................. 

      2.3 ค่าวสัดุ ................................................................................................................ 

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

           2) ค่าหนงัสือ วารสารตาํรา .................................................................................. 
           3) ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ........................................................................................ 

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

     2.4 ค่าสาธารณูปโภค ................................................................................................. 

           1) ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ไปรษณีย ์ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ....... 

3. งบลงทุน ..................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย ................ ................ 

ระบุงบประมาณของโครงการวิจัย  (ปีท่ีเสนอขอ) 
รายการ จาํนวนเงิน (บาท) 

1. งบบุคลากร 
    1.1 ค่าจ้างช่ัวคราว 
          (1) ค่าจ้างช่ัวคราวผู้ช่วยนักวจัิยวุฒิปริญญาตรี 1 คน ๆ ละ 
                8,000 บาท ระยะเวลา 12 เดอืน ๆ ละ 8,000 บาท 
         (2) ค่าจ้างเจ้าหน้าทีธุ่รการ 1 คน 12 เดอืนๆ 6,000 บาท 
2. งบดาํเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ) 
    2.1 ค่าตอบแทน 
         (1) ค่าตอบแทนทีป่รึกษาโครงการวจัิย 1 คน เดอืนละ 10,000 บาท 6 เดอืน 
         (2) ค่าตอบแทนคณะนักวจัิย 5 คน ๆละ 5,000 บาท 12 เดอืน 
         (3) ค่าตอบแทนในการเกบ็ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม จํานวน 500 ตัวอย่าง  
              ใช้นิสิตปริญญาตรี 10 คน ใช้เวลาเกบ็ประมาณ 20 วนัๆละ 300 บาท ต่อคน 
        (4) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีพ่มิพ์ดดี ธุรการ พนักงานขบัรถ จํานวน 3 คนๆละ 
              200 บาท ต่อวนั รวม 90 วนั 
        (5) ค่าตอบแทนการวเิคราะห์ข้อมูล 

168,000 
168,000 
96,000 

 
72,000 

 

        832,400 
        524,000 
          60,000 
        300,000 
          60,000 
 
          54,000 
 
          50,000 

100 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
   2.2 ใช้สอย 
         (1) ค่าเบี้ยเล้ียงท่ีพัก นักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย จํานวน 7 คนๆละ (800+210= 
              1,010 บาท ต่อวัน) รวม 20 วัน 
         (2) ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายวนัละ 2,000 บาท รวม 20 วัน 
         (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ฝึกอบรม 
         (4) ค่าจ้างเหมาบริการ 
         (5) ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 
   2.3 ค่าวัสดุ 
         (1) ค่าวัสดุสํานักงาน 
         (2) ค่าหนังสือ วารสารตํารา 
         (3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
         (4) ค่าวัสดุไฟฟ้า 
   2.4 ค่าสาธารณูปโภค 
         (1) ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 
3. งบลงทุน 
    3.1 ค่าครุภัณฑ์ 

     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 

101 

งบประมาณค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 

1.  งบประมาณเหมาะสม  ไม่มากหรือน้อยเกินไป   

2. มีการแจกแจงรายละเอียดงบประมาณปีท่ีขอ 

3. มีความเป็นไปได้ในการศึกษาวิจัย 

4.  คํานวณงบประมาณครอบคลุมทุกรายการท่ีวางแผน
และกําหนดกิจกรรม 

5.  ประเมินค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลสําเร็จ (Output) P I G 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

ข้อ 1 เพื่อ .................................. 
.................................................. 
................................................... 
................................................... 
ข้อ 2 เพื่อ .................................... 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
ข้อ 3 เพื่อ .................................... 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 

1.1 จะได้ .................... 
.................................... 
1.2 จะได้ .................... 
.................................... 
2.1 จะได้ .................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
3.1 จะได้ .................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 

1.1 จะได้ .................... 
.................................... 
1.2 จะได้ .................... 
.................................... 
2.1 จะได้ .................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
3.1 จะได้ .................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 

P I 
 
I 
 
I 
 
 
 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 

G 

P = ผลสําเร็จเบ้ืองต้น (preliminary result)  , I = ผลสําเร็จกึ่งกลาง 
(intermediate result), G = ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ (goal result) 

17.  ผลสําเร็จของการวิจัยท่ีคาดว่าจะได้รับในแต่ละปี 
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คุณค่า คุณภาพของ ผลงานวิจัย 

• เกิดองค์ความรู้ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
นําเสนอในการประชุม  สัมมนา  
• ตีพิมพ์ในเอกสาร  วารสาร ถูกนําไปอ้างอิง 
• ใช้ในการเรียนการสอน  ฝึกอบรม  
• สร้างทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
• สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  
• ได้รับรางวัล เป็นแรงจูงใจ 
• ความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

 

1. Publications and Citations 
2. Patents or Intellectual Properties 
3. Processes, Procedures or Protocols 
4. Products and Value-added Marketing 
5. Policies and Various Impacts 
6. Problem-Solving 
7. Public and Social Impacts 

7 P’s model of Outputs and Outcomes 

  มูลค่าหรือคุณค่าของผลลัพธ์ (outcome) ท่ีคาดว่าจะได้รับจากผลงานวิจัยน้ี 
มูลค่า (แสดงตัวเลขข้อมูลสถิติ) .................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
      ฯลฯ 
คุณค่า ............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
 
 ผลกระทบ (impact) ที่คาดว่าจะได้รับจากผลงานวจัิยนี้ (แสดงตัวเลขข้อมูลทางสถิติท่ีเป็นไปได้) 
 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ .................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 ผลกระทบทางสังคม ....................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 ผลกระทบทางเทคโนโลยี ............................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 ผลกระทบทางด้านอื่น .................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
(output = ส่ิงที่ได้จากการวิจัย, outcome = ประโยชน์ที่ได้จาก output,  
impact  = ประโยชน์ที่ได้จาก outcome) 

18.1 หวัหน้าโครงการวิจัยต้องรับรองว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ
 ที่ผ่านมาจริง โดยระบุเป็นข้อความ พร้อมลายมือช่ือกาํกับอย่างชัดเจน 
18.2  ถ้าโครงการวิจัยนีอ้ยู่ในระหว่างการเสนอของบประมาณการวิจัยจากแหล่งเงนิทุนอ่ืน ให้ระบุ
 ช่ือแหล่งทุนและงบประมาณที่เสนอขอด้วย หากเป็นการวิจัยต่อยอดจากการวิจัยอ่ืนให้
 ระบุช่ือโครงการวิจัยดงักล่าวด้วย 
18.3 ต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยตาม แบบ ต-1ด 
 

19. คาํชีแ้จงอ่ืนๆ  ควรมีการแสดงเอกสาร หลักฐาน คาํรับรอง คาํยินยอม อาท ิโครงการพระราชดาํริ

 จริยธรรม การวิจยัในมนุษย์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ ฯลฯ หรือรายละเอียดอื่นที่จะเป็นประโยชน์ และ
 ชีใ้ห้เหน็ถึงคุณค่าของโครงการวิจยัมากยิ่งขึน้ 

20. ลงช่ือหวัหน้าโครงการวิจัย 
 
                  (ลายเซน) 
                         (..........................................) 
                 หวัหน้าโครงการวิจัย 
          วันที่.......เดอืน..............ปี........

18. กรณีโครงการวิจัยต่อเน่ืองปีที่ 2 ข้ึนไป 

ส่วน  ค :  ประวัติคณะผู้วิจัย (ระบุประวัติทุกคน)  
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว  ยศ 
    ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank 
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  
3. ตําแหน่งปัจจุบัน 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท ์โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
5. ประวัติการศึกษา 
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ
ทําการวิจัยว่าเป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวจัิย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย  

7.1 ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย : ช่ือแผนงานวิจัย 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย  

  7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว : ช่ือผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
                (อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 

  7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ช่ือข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทําวิจัย 
                            ว่าได้ทําการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

Thank you for 
your attention 
and participation 

With all best wishes, 

ขอบคุณครับ 


