แนวทางการเขียนข้ อเสนอโครงการวิจยั เพือ่ ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

1

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
โครงการวิจยั หมายถึง เอกสารที่นาเสนอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามประเด็นการวิจยั ก่อนเริ่ มต้นการ
ดาเนินการวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ออธิบายความสาคัญ วัตถุประสงค์ขอบเขต กรอบแนวคิด ทฤษฏี
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และระเบียบวิธีการวิจยั ที่ใช้ นาเสนอต่อคณะกรรมการหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ พิจารณา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั ที่เหมาะสม และชัดเจน และยังใช้
เป็ นหลักฐานที่แสดงว่างานวิจยั นั้นมีระเบียบวิธีการวิจยั ที่ดี มีขอบเขตที่ชดั เจน มีความครอบคลุมประเด็น มี
ความเป็ นไปได้ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาให้ดาเนินการและสนับสนุนให้ทุนอุดหนุน
การวิจยั ด้วย
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจยั จากแหล่งภายนอกเป็ นสิ่ งที่ผวู ้ จิ ยั ต้องให้
ความสาคัญเป็ นพิเศษ คณะทางานจัดการความรู ้ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ประสานงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงได้จดั กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เรื่ อง “การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก” ขึ้นเพื่อให้อาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ แบ่งปั นความรู ้และประสบการณ์ระหว่างกัน โดยเฉพาะจากผูเ้ ชี่ยวชาญในการทา
วิจยั และผูท้ ี่มีประสบการณ์ตรงในการเขียนโครงการวิจยั เพื่อขอทุนจากแหล่งภายนอก สามารถสรุ ป
แนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั เป็ น 2 ประเด็น คือ 1) ประเด็นเกี่ยวกับแหล่งทุน เงื่อนไขของแหล่งทุน
นโยบายต่างๆ และผูว้ จิ ยั และ 2) องค์ประกอบของโครงการวิจยั ดังนี้
1. ประเด็นเกีย่ วกับแหล่ งทุน เงื่อนไขของแหล่ งทุน นโยบายต่ างๆ และตัวผู้วจิ ัย เป็ นสิ่ งที่ผวู ้ จิ ยั ต้อง
ศึกษาก่อนการเขียนโครงการวิจยั ได้แก่
1.1 ศึกษาแหล่งทุนวิจยั ภายนอกมหาวิทยาลัยว่า มีที่ใดบ้าง วัตถุประสงค์หรื อเงื่อนไขที่แหล่งทุน
กาหนดและกรอบระยะเวลาขอรับทุน ซึ่งผูว้ จิ ยั ต้องส่ งให้ตรงเวลาตามที่กาหนด
1.2 นโยบายที่เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนของแหล่งทุนที่ผวู้ ิจยั ขอรับทุน ได้แก่ประเด็นการ
วิจยั ที่ตอ้ งการให้ศึกษาคือประเด็นใด
1.3 นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับปัจจุบนั และแผนพัฒนาขององค์กรที่เป็ นแหล่งทุน เพื่อนามาเป็ นขอบเขตหรื อหัวข้อวิจยั
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1.4 แบบฟอร์ มของแหล่งที่ขอรับทุน โดยเขียนโครงร่ างวิจยั ให้ตรงตามแบบฟอร์มที่กาหนด
1.5 งบประมาณสาหรับงานวิจยั นั้นๆว่าเหมาะสมกับรู ปแบบการวิจยั ที่กาหนดหรื อไม่
1.6 ผูว้ จิ ยั ผูว้ จิ ยั ต้องทาวิจยั ที่ตรงกับความชานาญ/ความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตนถนัด และต้องรู้
ภาระงานและการจัดสรรเวลาของตนเอง เพื่อประเมินขนาดโครงการและระยะเวลาที่แหล่งทุนกาหนด
2. องค์ ประกอบของโครงการวิจัย
2.1 ชื่อโครงการวิจยั
2.1.1 ชื่อเรื่ องควรกาหนดให้เหมาะสม สั้น กระชับ ตรงประเด็น สะท้อนตัวแปรที่ศึกษา
ประชากรและแบบแผนการวิจยั
2.1.2 เรื่ องที่ทาการวิจยั จะต้องสอดคล้องกับนโยบายการวิจยั ของชาติ และสอดคล้องกับแหล่ง
ทุนและครอบคลุมปั ญหาการวิจยั และบอกทิศทางการวิจยั
2.2 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
2.2.1 แสดงถึงปัญหาปัจจุบนั ว่ามีผลกระทบหรื อมีขอ้ เสี ยอย่างไร แล้วกล่าวถึงหัวข้อหลักของ
งานวิจยั และอธิ บายว่าสามารถแก้ปัญหาหรื อผลกระทบนั้นได้อย่างไร
2.2.2 มีเหตุผลสนับสนุนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูศ้ ึกษาหรื อผูพ้ ิจารณาให้คล้อยตามว่า
ถ้าไม่ดาเนินการวิจยั แล้วจะเกิดผลเสี ยอย่างไร และถ้าดาเนินการวิจยั แล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง แล้ว
สรุ ปเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ที่กาหนดเป็ นประเด็น
2.2.3 ข้อมูลต้องมีความทันสมัย เป็ นปัจจุบนั และแหล่งอ้างอิง (Reference) ควรมีความน่าเชื่อถือ
หากเป็ นวรรณกรรมเก่า ก็ควรเป็ น classic literature/theory ของเรื่ องที่ศึกษา
2.3 วัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการเพื่อตอบคาถามวิจยั ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.3.1 ควรเขียนเป็ นข้อๆให้กระชับ ชัดเจน มีความเฉพาะเจาะจงและเป็ นรู ปธรรม
2.3.2 สอดคล้องกับชื่อเรื่ อง และวัตถุประสงค์ท้ งั หมดนาไปสู่ การตอบปั ญหาการวิจยั
ซึ่ง สิ น พันธ์พินิจ (2554) ได้นาเสนอการเขียนวัตถุประสงค์การวิจยั โดยใช้หลักการ SMART คือ มีความ
เฉพาะเจาะจง (Specific) สามารถวัดได้/เก็บข้อมูลได้ (Measurable) สามารถดาเนินการให้สาเร็ จ
(Attainable) สอดคล้องกับสภาพที่เป็ นจริ ง(Realistic) และแสดงช่วงเวลาที่ชดั เจน (Time-bound)
2.4 สมมติฐานการวิจยั เป็ นการกาหนดข้อความที่คาดคะเนคาตอบของประเด็นการวิจยั อย่างมี
เหตุผลสามารถนามาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการเลือกใช้สถิติ ที่
เหมาะสม
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มีแนวทางในการเขียน ดังนี้
2.4.1 มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั
2.4.2 มีทฤษฏีและงานวิจยั สนับสนุน
2.4.3 แสดงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรื อความเกี่ยวข้องระหว่างประเด็น
2.4.4 มีความสม่าเสมอในการใช้คา
2.5 ขอบเขตของการวิจยั เน้นการกาหนดขอบเขตของการวิจยั ให้ชดั เจนเกี่ยวกับประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นใครอยูท่ ี่ไหนเหตุผลในการทาเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและช่วงเวลาที่ทาการศึกษา
2.6 กรอบแนวคิด (conceptual framework) เป็ นความคิดรวบยอดของการวิจยั ที่สรุ ปมาจากแนวคิด
ทฤษฎี ผูว้ จิ ยั ต้องชี้ให้เห็นว่ามีกรอบที่ศึกษาเป็ นอย่างไร สอดคล้องและครอบคลุมกับวัตถุประสงค์การวิจยั
หรื อไม่ อาจเขียนแบบบรรยาย แบบแผนภูมิ หรื อแบบบรรยายผสมแบบแผนภูมิ
2.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็ นประเด็นที่ผวู้ ิจยั เขียนบรรยายความสาคัญหรื อคุณค่าของการวิจยั ใน
ลักษณะเชิงวิชาการของการสร้างองค์ความรู้ หรื อในเชิงปฏิบตั ิโดยนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ท้ งั
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นเพื่อตนเองทาให้ผวู ้ จิ ยั ได้รับความรู ้ใหม่ ๆ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นเพื่อหน่วยงาน และเพือ่
ชุมชน ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ต้องระบุประโยชน์ให้ชดั เจน ไม่เขียนเกินจริ งและไม่ซ้ าซ้อน
2.8 การทบทวนวรรณกรรม ผูว้ จิ ยั ต้องศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด
หลักการ ทฤษฏี หรื องานวิจยั ที่ดาเนินการในลักษณะเดียวกันหรื อศึกษาตัวแปรคล้ายคลึงกัน เพื่อที่จะนา
ไปสู่ คาตอบปัญหาการวิจยั ประกอบด้วย
2.8.1 เนื้อหาในภาพรวม จัดหมวดหมู่หรื อระบุประเด็นที่จะทาวิจยั อยูท่ ี่ส่วนใด หรื อมีความเกี่ยวพัน/
ซ้ าซ้อนกับงานวิจยั ที่มีมาแล้วหรื อไม่หรื อมีลกั ษณะเด่นที่แตกต่างจากงานวิจยั ที่คล้ายคลึงกันอย่างไร
2.8.2 เนื้อหาที่ได้มีการสังเคราะห์สรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั หรื อแบบจาลองที่แสดงโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
2.8.3 เนื้อหาที่แสดงความรู ้ความสามารถในเชิงวิชาการของผูว้ ิจยั ที่ได้คดั เลือกงานวิจยั และเอกสารที่
มีความเที่ยงตรงและความเชื่อถือสู ง
ประเด็นที่สาคัญคือ ควรเขียนถ่ายทอดความหมายตามที่ผวู้ จิ ยั เข้าใจในแบบภาษาของตัวเองแต่ยงั คงได้
เนื้อหาตามเดิม และมีการอ้างอิงตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะการอ้างอิงหนังสื อหรื อผลงานทฤษฎีตน้ ฉบับที่
สาคัญในเรื่ องของการวิจยั นั้นๆ
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2.9 ระเบียบวิธีการวิจยั /วิธีการดาเนินการวิจยั มีแนวทาง ดังนี้
2.9.1 แบบแผนการวิจยั ผูว้ จิ ยั ต้องระบุวา่ ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ประเภทใด ถ้าเป็ นการวิจยั
เชิงทดลองใช้แบบแผนการทดลองแบบใด
2.9.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ระบุลกั ษณะ/คุณสมบัติ/ขนาดของประชากรที่ชดั เจน
ระบุการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่ มตัวอย่างที่ทนั สมัยและชัดเจน
2.9.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุประเภทของ
เครื่ องมือที่ใช้ ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่ องมือแต่ละประเภท การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิธีการ
และขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.9.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล มีการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับระดับของตัวแปรและวัตถุประสงค์การ
วิจยั
2.10 ระยะเวลาและแผนการดาเนินการวิจยั ระบุการวางแผนการดาเนินการวิจยั แต่ละขั้นตอนตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
2.11 งบประมาณ
2.11.1 เขียนให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกหมวด ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุอุปกรณ์ และ
อื่นๆ ทั้งนี้ตอ้ งสอดคล้องกับกิจกรรมที่ทา(สุ นนั ทา สมพงษ์, 2557) และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่แหล่งทุนนั้น
กาหนด
2.11.2 เชิญผูใ้ ห้คาปรึ กษา (Mentor) เพื่อให้คาปรึ กษาในการวิจยั สามารถใส่ รายละเอียดลงไปในการ
ของบประมาณได้
จากการค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจยั ที่ดีน้ นั สมาคมนักวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ได้ให้
ข้อแนะนา ดังนี้ (สถาบันวิจยั มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ, 2558)
ข้ อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) ทีด่ ี
1. ตอบสนองต่อความจาเป็ นหรื อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ ของประเทศหรื อสถาบัน
2. ขั้นตอน กระบวนการทาวิจยั ของข้อเสนอโครงการดูแล้วมีความเป็ นไปได้ และน่าจะสามารถทาได้
สาเร็ จทันเวลา
3. ชื่อโครงการวิจยั มีความน่าสนใจ
4. เขียนโครงการเข้าใจง่ายและชัดเจนโดยสามารถทาความเข้าใจได้ท้ งั คนในวิชาชีพและนอกวิชาชีพ
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5. ขอบเขตของโครงการคุม้ ค่ากับงบประมาณของการวิจยั
6. ตอบสนองความต้องการและสามารถให้ผลประโยชน์ต่อผูใ้ ห้ทุนได้อย่างตรงประเด็น
7. ในบางทุนวิจยั หากเป็ นโครงการวิจยั ที่มีความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน หรื อมีความร่ วมมือกับ
ผูป้ ระกอบการอาจจะได้รับการพิจารณาเป็ นกรณี พิเศษ
8. เขียนโดยยึดหลัก 7 ประการ คือ (7Cs)
8.1 ความถูกต้อง (Correctness) เนื้อหาสาระของข้อเสนอการวิจยั ทั้งหมดต้องถูกต้อง แม่นยา
มีหลักฐาน มีขอ้ เท็จจริ ง แน่นอนและสามารถอ้างอิงได้
8.2 มีเหตุผลแน่นอน (Cogency) สาระของข้ออเสนอการวิจยั ต้องมีเหตุผลแน่นอน รับฟังได้
8.3 ความชัดเจน (Clarity) ข้อความในข้อเสนอการวิจยั ต้องชัดเจน แจ่มแจ้ง ไม่กากวม
ผูอ้ ่านสามารถเข้าใจได้โดยไม่ตอ้ งตีความ หรื อคาดคะเนความหมายของข้อความนั้นๆ
8.4 ความสมบูรณ์ (Completeness) ข้ออเสนอการวิจยั ต้องมีสาระสาคัญครบถ้วนทุกข้อ ตาม
ขั้นตอนของกระบวนการการวิจยั ในแต่ละหัวข้อมีเนื้ อหาสาระครบถ้วน ครอบคลุมสิ่ งที่ผอู ้ ่านจาเป็ นต้องรู้
8.5 ความกะทัดรัด (Concise) ข้อเสนอการวิจยั ที่ดีไม่จาเป็ นต้องมีความยาวมาก นักวิจยั ควร
เลือกใช้ภาษาและรู ปประโยคที่ง่ายๆ สั้น กะทัดรัด สื่ อความให้ผอู้ ่านเข้าใจได้อย่างรวดเร็ วและประหยัดเวลา
ํ
8.6 ความสม่าเสมอ (Consistency) ข้อเสนอการวิจยั ที่ดีตอ้ งมีความสม่าเสมอในการใช้
คา
หรื อข้อความแบบเดียวกันตลอดทั้งฉบับ เช่น ถ้าใช้คาว่า “ผูว้ จิ ยั ” ก็ใช้คานี้ตลอดทั้งเล่ม
8.7 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน (Correspondence) การนาเสนอสาระของข้อเสนอการวิจยั ต้อง
มีการจัดระเบียบเป็ นอย่างดีทุกย่อหน้า และทุกหัวข้อต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันโดยตลอด เป็ นเหตุ
เป็ นผลสอดคล้องกัน เมื่อผูอ้ า่ นอ่านข้อเสนอการวิจยั จะต้องได้รับทราบความคิดของนักวิจยั อย่างต่อเนื่องไม่
สะดุดหรื อขาดตอน
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