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บทคัดย่อ
การจั ด ท าข้ อ เสนอการวิ จั ย เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณเป็ น การด าเนิ น การ
ที่ ส าคั ญ ในการได้ ม าซึ่ ง ทุ น ในการด าเนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การวิ จั ย ของผู้ วิ จั ย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยและแวดวงวิชาการ
ได้ รั บ ประโยชน์ ส มดั ง เจตนารมณ์ ข องผู้ วิ จั ย การจั ด ท าข้ อ เสนอการวิ จั ย หมายถึ ง การวางแผน
ในลักษณะพิมพ์เขียวชี้ทิศและระบุขั้นตอนการดาเนินการวิจัยที่เป็นระบบตามโจทย์วิจัย ซึ่งต้องใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ ในการดาเนิ น การ ความส าคัญ ของการจัดท าข้อเสนอการวิจัย คือ ผู้วิจัยมีกรอบ
การดาเนิ น การวิจั ยชัดเจน สามารถกาหนดองค์ประกอบที่ส าคัญ ให้ สั มพันธ์เชื่อมโยงกัน ควบคุม
ความคลาดเคลื่อนในการแสวงหาคาตอบได้ ใช้เป็นคู่มือในการดาเนินการวิจัยและติดตามประเมินผล
การดาเนินการวิจัยใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอขอรับทุน/พิจารณาให้ทุน นอกจากนี้ผู้วิจัยจะต้อง
คานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญของข้อเสนอการวิจัยซึ่งประกอบด้วยชื่อ เรื่อง ความสาคัญและที่มาของ
ปัญหา วัตถุประสงค์ การวิจัย คาถามการวิจัย เอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย ขอบเขตการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระเบียบวิธีวิจัย
แผนการดาเนินการ งบประมาณ และประวัติผู้วิจัย /คณะผู้วิจัย สาหรับ กลยุทธ์การจัดทาข้อเสนอ
การวิจัย ประกอบด้ว ย กลยุทธ์ที่ 1 การกาหนดประเด็นปัญ หาการวิจัยที่มีผ ลกระทบสู ง น่าสนใจ
ท้าทายให้แสวงหาคาตอบ กลยุทธ์ที่ 2 การกาหนดชื่อเรื่องให้สื่อโจทย์วิจัย กลยุทธ์ที่ 3 การสะท้อน
ให้ เห็ นความสาคัญ ปัญหาและความจาเป็นที่ต้องศึกษาวิจัย กลยุทธ์ที่ 4 การบ่งชี้เจตนารมณ์ของ
ผู้วิจัย กลยุทธ์ที่ 5 การใช้ทฤษฎีเป็นฐานในการตั้งคาถามที่ต้องการค้นหาคาตอบ กลยุทธ์ที่ 6 การบูร
ณาการแนวคิด/ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบบตรงประเด็น กลยุทธ์ที่ 7 การกาหนดกรอบแนวคิด
การวิ จั ย ใช้ ห ลั ก การ/ทฤษฎี / นวั ต กรรม/งานวิ จั ย เป็ น ฐานคิ ด กลยุ ท ธ์ ที่ 8 การพยากรณ์ ผ ล
ความสัมพันธ์ของตัวแปร กลยุทธ์ที่ 9 การกาหนดขอบเขตการวิจัยให้เห็นภาพชัด กลยุทธ์ที่ 10 การใช้
1 อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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วรรณกรรมเป็นฐานกาหนดนิยามศัพท์เฉพาะ กลยุทธ์ที่ 11 การระบุความสาคัญ/คุณค่าเชิงวิชาการ
และการนาองค์ความรู้/นวัตกรรม/ผลการวิจัยไปใช้ กลยุทธ์ที่ 12 การออกแบบระเบียบวิธี วิจัยที่
ชัดเจน เหมาะสมกลยุทธ์ที่ 13 การกาหนดแผนการดาเนินการวิจัยที่ชัดเจน เป็นไปได้ กลยุทธ์ที่ 14
การระบุงบประมาณการวิจัยจาแนกรายหมวดเหมาะสม ตามความต้องการจาเป็น กลยุทธ์ที่ 15 การ
แสดงศักยภาพผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย กลยุทธ์ที่ 16 การประเมินตนเองเบื้องต้นเพื่อการปรับปรุงข้อเสนอ
การวิจัยตามเกณฑ์คุณภาพในประเด็นความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความชัดเจน ความสมเหตุสมผล
ความสอดคล้อง ความสัมพันธ์ กัน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ จะ
ได้รับจากการศึกษาวิจัย
คาสาคัญ: 1. กลยุทธ์ 2. การจัดทาข้อเสนอการวิจัย 3.การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
Abstract
The research proposal setting for the budget supporting is the key
procedure of getting the research budget for the efficiency and effectiveness
research that achieves the research proposal objectives. The academic field receives
benefits according to the researcher’s intention. The research proposal setting is the
research planning as the directed blue-print that specified of the systematic research
which using both science and art. The importance of the research proposal setting is
consisted of the key topics that are the researcher has the clear research study
guideline, can determine the key components of the research proposal relevantly
and control the error of research study. It is also used as the handbook for
conducting the research, following up and assessing the research study and
submitting for the budget. Furthermore, the researcher must consider of the key
components of the research proposal that comprises of the proposal title, the
significance and background of the research problem, the research objectives, the
research questions/ the research issues, the review of related literature, the
theoretical framework/conceptual framework, the research hypotheses, the scope of
research, the constitutive definitions, the expected benefits of research, the research
methodology, the research operational plan, the research budget and the
researcher’s/researchers’ resume. The strategies of the proposal setting are as follow:
S.1 Determining of the research question issues with high impact, interesting and
challenge to search for reply. S.2 Determining of the research title that inform the
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research question issues. S.3 Reflection of the significance, problem and necessary
to research. S.4 Indication of the researcher’s intention. S.5 Using theory based
for the research question issues that need reply. S.6 Integration of idea/ theory
and the related research according to the research issues. S.7 Defining the
theoretical/conceptual research framework using principle/theory/innovation/
research based. S.8 Forcasting of the variables’ relation effect. S.9 Determining of the
research scope clearly. S.10 Using the related literature based for the constitutive
definitions. S.11 Specifying of the significance/ academic value and the applying body
of knowledge/innovation/research results. S.12 Design of the clear, suitable research
methodology. S.13 Defining the clear and possible research operational plan. S.14
Specifying of the possible and necessary research budget according to the
expenditure. S.15 Showing the potential of the researcher/ the researcher team. S.16
Basic self assessment of the research proposal for improvement according to the
quality criterias that concerns with completeness, clarity, reasonableness,
consistency, relevance, appropriateness, worthiness, feasibility and utilization.
Keywords: 1. Strategies. 2. Research Proposal Setting, 3. Budget Supporting
บทนา
การจัดทาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับ งบประมาณสนับสนุน เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้วิจัย
จึงควรทราบองค์ประกอบของข้อเสนอการวิจัย และวิธีเขียนรายละเอียด ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับ
ระเบี ย บวิธี ก ารวิจั ย เนื่ อ งจากการประเมิ น ข้ อ เสนอการวิ จัย นั้ น คณะกรรมการระดั บ ต่ างๆจะให้
ความสาคัญในเรื่องความเหมาะสมของเรื่องที่จะทาวิจัยในเชิงวิชาการ ในเชิงความสอดคล้องของชื่อ
โครงการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัยและวิธีดาเนินการวิจัย และในเชิงประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการ
หาข้อมูล การไม่ใช้เวลาในการทาวิจัยนานจนล้ าสมัย การใช้ทรัพยากร และการเลื อกวิธีการวิจัย
ที่ เหมาะสมกั บ เรื่ อ งซึ่ งแสดงถึ งความคุ้ ม ค่ า ดั งนั้ น ผู้ วิ จัย จึ งควรศึ ก ษาองค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของ
ข้อเสนอการวิจัยก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะศึกษาวิจัย และเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเขียนแต่
ละองค์ประกอบของข้อเสนอการวิจัยก่อนจัดทาข้อเสนอการวิจัย
ความหมายของการจัดทาข้อเสนอการวิจัย
การจัดทาข้อเสนอการวิจัย หมายถึง การวางแผนการวิจัยอย่างรอบคอบในลักษณะพิมพ์
เขีย วชี้ ทิ ศและระบุ ขั้ น ตอนการดาเนิน การวิจัย ที่ เป็ น ระบบตามโจทย์วิจัย ซึ่งสามารถใช้เป็ น คู่มื อ
การดาเนินการวิจัย และติดตามประเมินผลการดาเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ความสาคัญของการจัดทาข้อเสนอการวิจัย
การจัดทาข้อเสนอการวิจัยมีความสาคัญ ดังนี้
1 ผู้ วิ จั ย มี ก รอบคิ ด ที่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ โจทย์ วิ จั ย ที่ จ ะด าเนิ น การศึ ก ษา เนื่ อ งจากได้ มี
การศึกษาความต้องการจาเป็นที่จะต้องมีการศึกษาวิจัย และมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนกาหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยไว้อย่างชัดเจน
2. ผู้วิจัยสามารถกาหนดองค์ประกอบที่สาคัญของข้อเสนอการวิจัยได้อย่างชัดเจน สมบูรณ์
สอดคล้อง และสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
3. ผู้วิจัยได้พิจารณาโจทย์วิจัยอย่างรอบคอบและรอบด้านในขณะที่กาหนดกรอบแนวคิด
ขั้นตอนดาเนินการวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัยซึ่งจะสามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนในการแสวงหา
คาตอบอันจะนาไปสู่ความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือของข้อค้นพบ/องค์ความรู้/นวัตกรรม
4. ผู้ วิจั ย ได้ว างแผนหรือจัดทาพิ มพ์เขียวการดาเนินการวิจัย เป็ นลายลั กษณ์ อักษรและ
สามารถใช้ แ ผน/พิ ม พ์ เขี ย วดั ง กล่ า วเป็ น คู่ มื อ ในการด าเนิ น การวิ จั ย และติ ด ตามประเมิ น ผล
การดาเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผู้วิจัยใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
6. แหล่งทุนใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
7. ห น่ วยงาน /แห ล่ ง ทุ น ใช้ เ ป็ น เอกสารใน การก ากั บ ติ ด ตาม และป ระเมิ น ผล
การดาเนินงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบที่สาคัญของข้อเสนอการวิจัย
องค์ประกอบที่สาคัญของข้อเสนอการวิจัยหรือโครงการวิจัย ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง
2. ความสาคัญและที่มาของปัญหา
3. วัตถุประสงค์การวิจัย
4. คาถามการวิจัย
5. เอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6. กรอบแนวคิดการวิจัย
7. สมมติฐานการวิจัย
8. ขอบเขตการวิจัย
9. นิยามศัพท์เฉพาะ
10.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
11.ระเบียบวิธีวิจัย
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12.งบประมาณ
13.แผนการดาเนินการ
14.ประวัติผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย
กลยุทธ์การจัดทาข้อเสนอการวิจัย
กลยุ ท ธ์ก ารจั ด ท าข้ อ เสนอการวิ จัย คื อ การใช้ ศ าสตร์แ ละศิ ล ป์ ของผู้ วิจัย ในการเขี ย น
องค์ ป ระกอบต่ างๆของข้ อ เสนอการวิ จั ย ให้ ถู ก ต้ อ ง ชั ด เจนตามหลั ก ทฤษฎี ก ารวิ จั ย ในลั ก ษณะ
ที่น่าสนใจ กลยุทธ์ที่สาคัญมีดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การกาหนดประเด็นปัญหาการวิจัยที่มีผลกระทบสูง น่าสนใจ ท้าทายให้แสวงหา
คาตอบ
การเลื อ กประเด็ น ปั ญ หาการวิจัย ที่ จะศึ ก ษาจะต้อ งเป็ น เรื่องที่ น่ าสนใจ/สอดคล้ องกั บ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล/นโยบายของหน่วยงาน เป็นความต้องการของหน่วยงาน ตลอดจน
เป็ น ภารกิจ ของหน่ ว ยงาน เป็ น ประเด็ น เร่งด่ว น ไม่ ซ้าซ้ อนกั บ งานวิจั ยที่ เคยท ามาก่ อน ค านึ งถึ ง
ประโยชน์ ห รือ การประยุ กต์ ใช้ และเป็ น ประเด็น ที่ ผู้ วิจั ยมี ความรู้ ความสามารถ เชี่ ยวชาญ และ
เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 2 การกาหนดชื่อเรื่องให้สื่อโจทย์วิจัย
การเขี ย นชื่ อ เรื่ อ งที่ ศึ ก ษาวิ จั ย ต้ อ งสื่ อ ถึ ง ประเด็ น /ปั ญ หาการวิ จั ย ที่ ต้ อ งการศึ ก ษา
ตัว แปร กลุ่ มตัวอย่ าง วิธีดาเนิ น การวิจัย และทิ ศทางการวิจัย อย่างชัดเจน ใช้ภ าษาเขียน/ภาษา
ราชการที่ทันสมัย ในลักษณะประโยคที่สมบูรณ์ ข้อความ หรือวลีที่ สื่อความหมาย กะทัดรัด ชัดเจน
จูงใจ เข้าใจง่าย และตรงกับเรื่องที่ทา คาสาคัญต้องสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย ข้อสาคัญ คือ ชื่อ
เรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องตรงกัน
กลยุทธ์ที่ 3 การสะท้อนให้เห็นความสาคัญ ปัญหาและความจาเป็นที่ต้องศึกษาวิจัย
การเขียนความสาคัญและที่มาของปัญหาการวิจัยต้องเขียนให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และ
ไม่วกวน มีเหตุผ ลสนั บสนุน ให้ห นั กแน่น ดึงดูดความสนใจผู้พิจารณาให้คล้อยตามว่า หากได้มีการ
ศึกษาวิจัยแล้วจะเกิดประโยชน์ ต่อแวดวงวิชาการ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความสาคัญ ของโจทย์วิจัย
โดยเริ่มจากสภาพปัจจุบันของเรื่องที่จะศึกษาในลักษณะภาพกว้างๆ แล้วเข้าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ความส าคัญ ของเรื่ องที่ จ ะทา จากนั้นขมวดปมความสาคัญ /ปัญ หาที่ท าให้ จาเป็นต้องศึกษา/วิจัย
แนวทาง หรือ หลักการที่จะแก้ปัญหานั้น เขียนแบบตรงประเด็น และชี้ให้เห็นความสาคัญของสิ่งที่จะ
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วิจัยโดยมีข้อมูล อ้างอิง แสดงข้อมูลทางสถิติ/ข้อมูล เชิงคุณภาพให้ เห็ นความสาคัญ กาหนดปัญหา
ให้ชัดเจนและสรุปเหตุผลที่ผู้วิจัยจะศึกษาในส่วนสุดท้าย
กลยุทธ์ที่ 4 การบ่งชี้เจตนารมณ์ของผู้วิจัย
การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยจะต้องแสดงเจตนารมณ์ของผู้วิจัยอย่างชัดเจน สอดคล้อง
และครอบคลุมประเด็นปัญหาการวิจัย โดยเริ่มด้วย “เพื่อ” และตามด้วยคา/ข้อความแสดงพฤติกรรม
โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ระบุอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับสิ่งที่ ต้องการศึกษา แง่มุมที่ศึกษา
ในกรอบของเรื่องที่ทาวิจัย ในกรณีที่เรื่องที่วิจัยเกี่ยวข้องกับตัวแปรหลายตัว หรือมีประเด็นที่ศึกษา
หลายประเด็น ต้องเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยแยกเป็นข้อ ๆ (วัตถุประสงค์แต่ละข้อมีประเด็นเดียว)
ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการวิจัยจะต้องสอดคล้อง/สัมพันธ์กับชื่อเรื่องการวิจัย เชื่อมโยงกับที่มาและ
ความสาคัญของปัญหาที่ทาการวิจัย ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การวิจัยอาจมีข้อเดียวหรือหลายข้อก็ได้
กลยุทธ์ที่ 5 การใช้ทฤษฎีเป็นฐานในการตั้งคาถามที่ต้องการค้นหาคาตอบ
การเขี ย นค าถามการวิ จั ย ต้ อ งเขี ย นให้ เหมาะสมและสั ม พั น ธ์ กั บ เรื่ อ งที่ จ ะศึ ก ษา
ในลั กษณะการระบุ ปั ญ หาซึ่ง ผู้ วิจั ยต้ องการหาค าตอบ เป็ น การระบุ ป ระเด็น ปั ญ หาการวิจัย หรือ
ตั้งคาถามการวิจัยเป็นข้อๆให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การวิจัย โดยมีคาถาม ที่สาคัญ
คาถามเดียว ซึ่งเรียกว่าคาถามหลัก อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยอาจจะกาหนดคาถามรองด้วยก็ได้
กลยุทธ์ที่ 6 การบูรณาการแนวคิด/ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบบตรงประเด็น
การเขียนทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือการทบทวนวรรณกรรมต้องสรุปเป็นคาพูด
ของตนเองในลักษณะการวิเคราะห์และนาเสนอให้เห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้วิจัยจะศึกษาโดยตรง มีสาระสาคัญ
ทันสมัย ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุม เป็นการเรียบเรียงใหม่ตามแนวคิด และตัวแปร
ที่ ศึ ก ษาโดยระบุ ความส าคั ญ และความสั ม พั น ธ์ ของตั ว แปรต่ าง ๆ ในลั ก ษณะต่ อ เนื่ อ งกั น ตลอด
โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่/ประเด็นอย่างชัดเจน จากนั้น สรุปประเด็นที่นาเสนอทุกเรื่องตามแนวคิดของ
ผู้วิจัยเอง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในประเด็น/หัวเรื่องนั้นๆโดยใช้คาว่า “จากหลักการ/แนวคิด/ทฤษฏี /
งานวิจัยที่กล่าวมาแล้วสามารถสรุปได้ว่า…” หรือ จากหลักการ/แนวคิด/ทฤษฏี /งานวิจัยดังกล่าว“จะ
เห็ น ว่า …” และอ้ างอิ งอย่ างถูก ต้ องและชัด เจน โดยระบุ ที่ มาของเอกสาร/ข้อ มู ล สารสนเทศตาม
รูปแบบ/หลักการอ้างอิงที่กาหนดสาหรับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
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กลยุทธ์ที่ 7 การกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยใช้หลักการ/ทฤษฎี/นวัตกรรม/งานวิจัยเป็นฐานคิด
การกาหนดรูปแบบแสดงแนวคิด “กรอบแนวคิด ”ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สาคัญมาก และ
ขาดไม่ได้ จาเป็นต้องมีทุกโครงการวิจัยเนื่องจากเป็นการกล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง สาหรับการ
วิจัยเชิงคุณภาพ กรอบแนวคิดการวิจัยจะกว้าง ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณกรอบแนวคิดการวิจัยต้องชัด
และหากเป็ น การออกแบบการวิ จั ย แบบผสมผสาน(Mixed Method Research) ต้ อ งรวมกรอบ
แนวคิดการวิจัยทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นกรอบเดียวในลักษณะการสังเคราะห์สรุปเป็นกรอบแนวคิดการ
วิจัยหรือแบบจาลองการวิจัยที่แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ทั้งนี้ การเสนอกรอบ
แนวคิดการวิจัยต้องชัดเจน และสมเหตุสมผล โดยมีหลักการ/ทฤษฎี/นวัตกรรม/งานวิจัยสนับสนุน
กลยุทธ์ที่ 8 การพยากรณ์ผลความสัมพันธ์ของตัวแปร
การเขียนสมมุติฐานการวิจัยเป็นการคาดคะเนผลของการวิจัยหรือคาตอบของประเด็น
การวิจัย ไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล การเขียนสมมุติฐานการวิจัยต้องเขียนหลังจากได้ศึกษาเอกสาร
หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรียบร้อยแล้ว เพราะจะทาให้ผู้วิจัยมีเหตุผล
ในการกาหนดสมมุติ ฐาน คือ มี ทฤษฎี /งานวิจัยรองรับ โดยเขียนเป็น ประโยคบอกเล่ า ที่ ส ามารถ
ทดสอบและหาคาตอบได้
กลยุทธ์ที่ 9 การกาหนดขอบเขตการวิจัยให้เห็นภาพชัด
การระบุขอบเขตการวิจัย เป็นการระบุเกี่ยวกับประชากร และกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มที่
ผู้วิจัยสนใจจะศึกษา/เก็บรวบรวมข้อมูลโดยระบุจานวนและวิธีการสุ่ม เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปร
ที่ศึกษา(เรื่องใด ประเด็นใด) ระยะเวลา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาให้เห็นภาพรวมของการวิจัย
ก่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นที่ต้องการศึกษาโดยระบุทั้งในเชิงปริมาณและ/หรือคุณภาพอย่างสั้น
สาหรับระยะเวลาเป็ นการระบุระยะเวลาในการดาเนินการวิจัยที่ชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพในการใช้
อ้างอิงข้อมูล
กลยุทธ์ที่ 10 การใช้วรรณกรรมเป็นฐานกาหนดนิยามศัพท์เฉพาะ
การเขีย นนิ ย ามศัพ ท์ เฉพาะที่ ใช้ ในการวิจัย เป็ น การให้ ค วามหมายคุณลั กษณะเฉพาะ
ที่สาคัญของตัวแปร หรือ คาศัพท์สาคัญที่ผู้วิจัยใช้บ่อยมากในการวิจัยเพื่อทาให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างผู้ อ่านงานวิจั ย กับ ผู้ วิจัย ซึ่งผู้ วิจัยจะต้องเขียนขึ้นเอง โดยศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎี และ
งานวิจัย (ไม่ขัดแย้งกับหลักทฤษฎี หรือ ข้อเท็จจริงทั่วไป) และ/หรือได้รับคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
ในศาสตร์นั้น ๆ เน้นความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย และไม่แตกต่างจากความหมายโดยทั่วไปของคานั้น
มากนัก
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กลยุทธ์ที่ 11 การระบุความสาคัญ/คุณค่าเชิงวิชาการและการนาองค์ความรู้/นวัตกรรม/
ผลการวิจัยไปใช้
การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยเมื่อดาเนินการวิจัยเสร็จสิ้ น เป็นการ
เขี ย นประโยชน์ ที่ ได้ รั บ จากการวิ จั ย โดยตรงมากที่ สุ ด ไปหาน้ อ ยที่ สุ ด ในลั ก ษณะที่ เป็ น รู ป ธรรม
สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ /เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นสาคัญ คือ เขียนให้ อยู่ในกรอบของ
วัตถุประสงค์ที่ศึกษาในแง่การเสริมสร้างความรู้ หรือการนาองค์ความรู้/ นวัตกรรม/ผลการวิจัยที่ได้
จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นที่ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของการศึกษาวิจัย
กลยุทธ์ที่ 12 การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยทีช่ ัดเจน เหมาะสม
การเขียนวิธีดาเนินการวิจัย ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพจะต้องระบุ
ประชากรที่ ศึ ก ษา จ านวนประชากร/กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง วิ ธี ก ารได้ ม าซึ่ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง และข้ อ มู ล
ที่ใช้ตอบคาถามการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และการประมวลผล/วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
โดยคานึงถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องกัน
กลยุทธ์ที่ 13 การกาหนดแผนการดาเนินการวิจัยทีช่ ัดเจน เป็นไปได้
การเขียนแผนการดาเนิน การวิจัยต้องชัดเจน เหมาะสม เป็นไปได้และเป็นรูปธรรม แสดง
ขั้นตอนการดาเนินงานของผู้วิจัย/คณะผู้วิจัยโดยระบุกิจกรรมและระยะเวลาในการทาวิจัยให้ชัดเจน
ในรูปของแผนภูมิ
กลยุทธ์ที่ 14 การระบุงบประมาณการวิจัยจาแนกรายหมวดเหมาะสม ตามความต้องการจาเป็น
การเขียนงบประมาณการวิจัยต้องระบุงบประมาณที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมดโดยจาแนกตาม
หมวดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมและเท่าที่จาเป็นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ไม่ควรเสนอของบประมาณ
ในหมวดครุภัณ ฑ์เนื่ องจากแสดงถึงความไม่พร้อมในการดาเนินการวิจัยของหน่วยงานและผู้ วิจัย /
คณะผู้วิจัย
กลยุทธ์ที่ 15 การแสดงศักยภาพผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย
ผู้ วิ จั ย น าเสนอประวั ติ ข องผู้ วิ จั ย /คณะผู้ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ ชื่ อ คุ ณ วุ ฒิ อาชี พ หน่ ว ยงาน
ที่สังกัด สถานที่ทางาน ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ ประสบการณ์ในการทางานวิจัย งานวิจัย
ที่กาลังดาเนินการอยู่ในปั จจุบัน และผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ทั้งนี้องค์ประกอบของ
คณะบุ คคลผู้ ดาเนิ น การวิจั ย จะต้อ งแสดงถึงความเหมาะสมและความพร้อม ทั้ งด้ านคุณ วุฒิ และ
ประสบการณ์ทจี่ ะสามารถทาวิจัยได้สาเร็จอย่างมีคุณภาพและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ท1ี่ 6 การประเมินตนเองเบื้องต้นเพื่อการปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยตามเกณฑ์คุณภาพ
การประเมินตนเองเบื้องต้นเป็นกระบวนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยตามเกณฑ์คุณภาพ
ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความชัดเจน ความสมเหตุสมผล ความสอดคล้อง
ความสั มพั น ธ์กัน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความคุ้มค่ า และประโยชน์ ที่ จะได้รับ จากการ
ศึกษาวิจัย โดยผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ควรดาเนินการประเมินเบื้องต้นเพื่อการ
ปรับปรุงก่อนนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยพิจารณาอย่างเป็นทางการ
บทสรุป
การจัดทาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจึง เป็นการวางแผนหรือการ
จัดทาพิมพ์เขียวการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนในการดาเนินการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะต้องให้ความสาคัญเป็น
อย่างมากในการจัดทาโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการดาเนินการ เนื่องจากแหล่งทุนจะใช้ข้อเสนอ
การวิจัยเป็นเอกสารประกอบในการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนและใช้เป็นคู่มือในการติดตามประเมิน
ผลการวิจัย นอกจากนี้ผู้วิจัยจะต้องใช้เป็นคู่มือในการดาเนินการวิจัยและประเมินผลการดาเนินการ
วิจัยด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงควรศึกษาองค์ประกอบที่สาคัญและใช้กลยุทธ์ ในการจัดทาข้อเสนอการวิจัย
โดยคานึ งถึงความชัดเจน ความถูกต้อง ความสอดคล้ อง ความสัมพันธ์กันของแต่ล ะองค์ประกอบ
ตลอดจนความเป็นไปได้ และประโยชน์ที่จะได้รับในแง่องค์ความรู้ คุณค่าทางปัญญา และนวัตกรรมที่
จะเกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัย
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