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การเขียน Research Proposal อยางไรใหไดทุนวิจัย เปนคําถามสําหรับ

นักวิจัยหนาใหมอยูเสมอProposal ท่ีดี ควรระบุความเปนมาและแสดง

ความสําคัญของปญหาใหชัดเจน มีระเบียบวิธีการวิจัยท่ีดี แสดงขอบเขต 

ข้ันตอนและรายละเอียดของการทําวิจัย  เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดท่ี

จะทําโครงการใหสําเร็จและมีประโยชนตอสังคมโดยรวม  การเขียนอยางไรให

โดนใจกรรมการ และท่ีมีเปอรเซ็นตไดรับการอนุมัติสูงมีอะไร  ไดรวบรวม

เทคนิคแตละเรื่องไวดังนี้ 

หัวขอการวิจัย”ตองนาสนใจ และตองตั้งอยูบนศาสตรและความเช่ียวชาญ

ของนักวิจัยและทีมวิจัย” 

        การตั้งชื่อเรื่องหรือการคิดโจทยวิจัยตองดูใหสอดคลองกับบริบทของ

แหลงทุนวิจัย เนื่องจากแหลงทุนแตละแหลงจะมีลักษณะความตองการท่ี

แตกตางกันไป และตองตั้งอยูบนศาสตรและความเชี่ยวชาญของนักวิจัยและ

ทีมวจิัย โดยเนนโจทยวิจัยเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงตองตั้งชื่อหัวขอวิจัยใหนาสนใจ เปน

ประเด็นเรงดวนทันตอเหตุการณ ตองเปนเรื่องใหมยังไมไดมีใครทํามากอน มี

ความชัดเจน ตอบโจทยความตองการเรงดวน สามารถนําไปสูการศึกษาตอ

ยอด และ/หรือนําไปประยุกตใชตอไป  

        ท้ังนี้ควรสื่อสารดวยคําสําคัญ (keyword)  ตามประเด็นปญหาท่ี

ตองการศึกษาเพ่ือหาคําตอบนําไปสูการแกไข เนนความแตกตางท่ีสําคัญกับ

โครงการคูแขง  และควรสอดคลองกับบริบทของสังคมโดยเนนท่ีพ้ืนท่ีท่ีเปน

พ้ืนท่ีใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย, ดูแผนพัฒนาฯ กลุมจังหวัด, 

หนวยงานท่ีไปขอทุน หรือนโยบายแยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

         ดังนั้น การตั้งชื่องานวิจัยท่ีดีตองมี “จุดขาย” “มีประเด็นวิจัย” ระบุ

พ้ืนท่ีวิจัยและกลุมเปาหมายท่ีทําวิจัย และการตั้งชื่อตองเขาใจ 

“ลักษณะเฉพาะ” ของแหลงทุน/กลุมเรื่อง/ผูทรงคุณวุฒิ 

          หัวใจของขอเสนอโครงการวิจัย 

1.ประเด็นวิจัยท่ี “โดดเดน” 

2.การเขียนชื่อวิจัยท่ี “โดนใจ” 

การเขียน Research 

Proposal อยางไรใหไดทุน

วิจัย ตองใชเทคนิค ดังนี้ 

1) หัวขอการวิจัย”

ตองนาสนใจ และ

ตองตั้งอยูบน

ศาสตรและความ

เชี่ยวชาญของ

นักวิจัยและทีม

วิจัย” 

2) ประเด็นวิจัยท่ี 

“โดดเดน” 

3) การเขียนชื่อวิจัยท่ี 

“โดนใจ” 

4) การเขียน

วัตถุประสงควิจัยท่ี 

“ดูดี” 

5) การเขียนความ

เปนมาฯ ท่ี 

“ดึงดูด” 

6) ระเบียบวิธีวิจัย”มี

ข้ันตอนชัดเจน” 



3.การเขียนวัตถุประสงควิจัยท่ี “ดูด”ี 

4.การเขียนความเปนมาฯ ท่ี “ดึงดูด” 

 

ประเด็นวิจัยท่ี “โดดเดน”  การเขียนช่ือวิจัยท่ี “โดนใจ” 

          องคประกอบสําคัญของการตั้งชื่อโครงการวิจัย 

1.คํานําหนา       คําศักดิ์สิทธิ์ 

2.ประเด็นวิจัย    โดดเดน/ตรงศาสตรนักวิจัย 

3.กลุมเปาหมาย    เปราะบาง/เรงดวน 

4.คําประกอบ       คํามงคล/กรอบวิจัย 

5.ผูใชประโยชน     ชุมชน/ชาวบาน 

6.ระบุพ้ืนท่ี          ตําบล อําเภอ จังหวัด 

ตัวอยาง “นวัตกรรมการพัฒนาและเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑสุขภาพมูลคาสูงจาก

กัญชาสําหรับผูปวยโรคมะเร็งเชิงพาณิชยของกลุมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

เชียงใหม” 

การเขียนวัตถุประสงควิจัยท่ี “ดูดี” 

          การเขียนวัตถุประสงควิจัยท่ีดูดีควรจะเขียน 3 ขอ ท่ีแสดงถึง 1) องค

ความรู  2) นวัตกรรม  3) การถายทอดนําไปใชประโยชน ซ่ึงหากวางแผนดี

ผูวิจัยจะสามารถนําวัตถุประสงคท้ัง 3 ขอนี้ไปเขียนบทความตีพิมพไดถึง 3 

เรื่อง ขอละเรื่อง 

การเขียนความเปนมาฯ ท่ี “ดึงดูด” 

          การเขียนความเปนมาฯ ท่ีดึงดูด ควรจะมี 4 ยอหนา ดังนี้ 

          ยอหนาแรก เขียนถึงสถานการณหรือประเด็นท่ีจะทําวิจัยตามกรอบ

วิจัย อยากวางเกินไป อางอิงขอมูลท่ีเปนปจจุบัน ทันสมัย ควรอางอิงสถิติจาก

หนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับ 

           ยอหนาท่ีสอง เขียนถึงพ้ืนท่ีหรือกลุมเปาหมายท่ีมีความจําเปน

เรงดวนท่ีตองการแกไขปญหาหรือมีศักยภาพในการพัฒนา สอดคลองกับ

นโยบายระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับพ้ืนท่ีหรือมีความจําเปน 

             ยอหนาท่ีสาม เขียนถึงองคความรูเดิม วามีใครทําวิจัยไวบาง 

ชองวางของความรูคืออะไร คําถามวิจัยคืออะไร นักวิจัยมีแนวคิดทฤษฎี 

เครื่องมือ หรือกระบวนการอะไรท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีนั้นอยางไร (ควรอาง

งานวิจัยท่ีดีพิมพแลว 1-3 ปยอนหลัง) 

              ยอหนาท่ีสี่ เขียนประสบการณและความพรอมของทีมวิจัยเปน

อยางไร (สหวิทยาการ/สหวิชาชีพ) การมีสวนรวมของคนในพ้ืนท่ี (การยอมรับ

และมีสวนรวม) องคความรูหรือนวัตกรรมท่ีจะเกิดข้ึน ประโยชนเชิงวิชาการ 

สังคมเศรษฐกิจ นโยบาย กลุมคนหรือองคกรท่ีจะไดประโยชนหรือนไปใช

ประโยชน 



ระเบียบวิธีวิจัย”มีข้ันตอนชัดเจน” 

         การออกแบบการวิจัยท่ีดีจะสงผลไปถึงเครื่องมือและวิธีการวิจัย อัน

นําไปสู Output / Outcome ท่ีดี  สามารถตอบขอสงสัยหรือแกปญหาได 

ควรใหรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยวาแตละข้ันตอนทํา

อยางไร หากทําออกมาเปนผังงานก็จะดีมาก โดยท่ัวไปจะมีรายละเอียดใน

เรื่องตอไปนี้ 

         วิธีการวิจัยท่ีเลือกใชเปนวิธีวิจัยแบบใด เชน ใชการวิจัยเอกสาร การ

วิจัยแบบทดลอง การวิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยเชิงคุณภาพ หรือจะใชหลายๆ 

วิธีรวมกัน ซ่ึงก็ตองระบุใหชัดเจนวาจะใชวิธีอะไรบาง  

         แหลงขอมูล จะเก็บขอมูลจากแหลงใดบาง และระบุจํานวนตัวอยาง  

วิธีการเก็บขอมูล ระบุวาจะใชวิธีการเก็บขอมูลอยางไร มีการใชเครื่องมือและ

ทดสอบเครื่องมืออยางไร 

         การประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ระบุการประมวลผล

ขอมูลวาจะทําอยางไร และในการวิเคราะหขอมูลหรือการทดสอบสมมติฐาน

จะทําอยางไร จะใชสถิติอะไรบางในการวิเคราะหขอมูล มีความเหมาะสมและ

นาเชื่อถือเพียงพอ เพ่ือใหสามารถตอบคําถามของการวิจัยท่ีตองการได 

ผลลัพธของงานวิจัย”วัดผลไดจริง” 

         ควรระบุ Output, Outcome และ Impact ใหชัดเจน เพราะผูใหทุน

ยอมดูท่ีผลงานเปนหลักวา ทําแลวไดอะไร วัดผลไดหรือไม ตอบสนอง

เปาประสงคของผูใหทุนอยางไร ควรเขียนชัดเจนวา งานคืออะไร จะสําเร็จ

เม่ือไหร สําเร็จแลวมีประโยชนวงกวาง (impacts) อยางไร พยายามแสดงให

เห็นถึงความคุมคาของโครงการวาสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิง

พาณิชยหรือเชิงสังคมอยางไร โดยอาจระบุวามีใครไดประโยชนบาง มีตัวชี้วัด

ผลลัพธชัดเจน เชน ระบุวาจะเกิดอะไรในอีก 1-2 ป ถาคนเอางานวิจัยไปใช

โดยวัดเปน %  

         ท้ังนี้ ไมควรเขียนสิ่งท่ีไมไดเปนประโยชนของการวิจัยโดยตรง เชน ได

ผลการวิจัย ไดพัฒนานักวิจัยรุนใหม หรือเขียนลอกับวัตถุประสงคของ

โครงการวิจัย “แจกแจง”เวลา งบประมาณ”ละเอียด” 

         ผูขอทุนควรเขียนงบประมาณท่ีเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีกําหนดและมี

ความเหมาะสมกับขอบเขตการใหของแหลงทุน ควรแยกกิจกรรมเปน

หมวดหมูใหชัดเจน บอกถึงความจําเปนท่ีตองการใชในการวิจัยในแตละ

รายการท่ีเสนอ โดยคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตองสอดคลองกับระเบียบวิธีวิจัย ท้ังนี้ผู

ขอทุนควรศึกษาระเบียบการเบิกจายจากแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัยใหดี   

         หลายครั้งท่ีนักวิจัยมักตั้งคําถามวา ทําไมถูกตัดงบประมาณมาก  จุดนี้

สามารถแกไขไดดวยการระบุกิจกรรมไปพรอมการตั้งงบประมาณ ควรสราง

กิจกรรมยอย ๆท่ีสอดรับกิจกรรมหลักใหมาก พยายามอยาใหงบวิจัยสําหรับ



ผูวิจัยมากเกินไป โดยเฉพาะงบประมาณซํ้าซอน เชน จางคนเก็บ

แบบสอบถามและจายเบี้ยเลี้ยงท้ังยังใหคาตอบแทนแบบสอบถามแตละฉบับ

ท่ีมากเกินไป  

         คณะผูวิจัย”นาเชื่อถือ” 

         ควรมี profile สอดรับกับประเด็นท่ีทําวิจัย อาจมีผลงานวิจัยท่ี

เก่ียวของแนบดวยในกรณีท่ีผูใหทุนรองขอ มีหลักฐานท่ีเชื่อถือไดวาจะ

สามารถทํางานท่ีเสนอใหสําเร็จไดอยางมีคุณภาพและทันเวลา และมีประวัติ

การทํางานท่ีดี ไมมีประวัติติดคางทุน 

         ท่ีกลาวมาขางตน ถือไดวาเปนเทคนิคเบื้องตนในการเขียน proposal 

ท่ีดี อยางไรก็ตามเนื่องจากวิจัยแตละหัวขออาจมีรายละเอียดท่ีแตกตางกัน  

จึงควรพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับโครงการวิจัยนั้น ๆ

ดวย  

          หมายเหตุ : สามารถรับฟงเพ่ิมเติมไดท่ี เทคนิคเขียนวิจัยใหไดทุน 

โดย ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=GDLu_ohReTs 
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ภาพกิจกรรมบันทึกการเลาเรือ่ง 

กิจกรรมถายทอดความรู : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  กลุม  ชุมชนคนวิจัย 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  

เรื่องเลาจากงานวิจัย สูแนวปฏิบัติท่ีดี : การเขียนโครงการเวิจัยเพ่ือเตรียมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 

            หนวยงานภายในและภายนอกหนวยงาน 

วันท่ี  30  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


