
เขียนแผนงานวิจยัใหไ้ดทุ้น

:เทคนิคและวิธีการ

ดร.ขุน



นกัวิจยัท่ีไดท้นุวิจยั

1.เก่งมาก ผลงานดี

2.เป็นศิษย ์รูจ้กัคนเก่ง (1)

3. ไม่รูจ้กัใคร เขียนเอง ส่งเอง



ปัญหาหลกัของนกัวิจยั

“ท่ีขอทนุวิจยัไม่ได”้





ใชเ้ทคนิคและวิธี “เดิมเดิม”

ในขณะท่ีแหล่งทนุ 

“เปล่ียนไป”



ประเด็นดี แต่ตัง้ช่ือ “เสียราคา”

จบั “หวัใจส าคญั” ของงานวิจยัไม่ได้

จะขายอาหาร แต่พดูถึง “จานท่ีใส่” 

ไม่ใช่ “รสชาติอาหาร”



ทุนวิจยัและนวตักรรม

วช. ปี 2563























ทุนงบประมาณแผ่นดิน 

สกสว. ปี 2564







มหาวิทยาลยั 2562 2563 (คาดว่า)

มหิดล 545,199,600

เกษตรศาสตร์ 292,765,900

ขอนแก่น 276,788,000

สงขลานครินทร์ 186,245,700

เชียงใหม่ 153,651,800

มหาสารคาม 5,882,900 4,700,000 (5/2 4/2)

มรภ.มหาสารคาม 5,754,700 13,060,000 (4/6)











...เม่ือก่อน...

นกัวิจยัเก่ง เขียนโครงร่าง

วิจยัดี ไดทุ้น 100%



...เด๋ียวน้ี...

นกัวิจยัเขียนโครงร่างฯดี  50%

รวมแผนงานวิจยัดี      30%

สรุปแผนงานวิจยัดี      20%



เขียนเอกสารเชิงหลกัการ

แผนงานวิจยั

ไม่เกิน 15 หนา้



ชุดโครงการวิจยั

และโครงการวิจยัเด่ียว

“เขียนไม่เกิน 30 หนา้”





การหาและคิดโจทยวิ์จยั

“กรอบวิจยัของแหล่งทุน”









ประเด็นจากพ้ืนท่ีวิจยั

“แผนพฒันาฯ กลุ่มจงัหวดั”





ประเด็นจากพ้ืนท่ีวิจยั

เชิงพ้ืนท่ี

“จงัหวดั อ าเภอ ชุมชน”



อาหารสมองนกัวิจยั

“เรียนรูจ้ากคนเก่ง จะเก่งเร็ว”







คิดว่าผูท้รงคุณวฒิุจะอ่าน

โครงร่างวิจยัของเรา

“ก่ีนาที”



ท่านจะเขียนอะไร

ในโครงร่างวิจยัให้

“ผูท้รงคุณวฒิุอ่าน”



1. ประเด็นวิจยัท่ี         “โดดเด่นในจงัหวดั”

2. การเขียนช่ือวิจยัท่ี “โดนใจ”

3. การเขียนวตัถปุระสงควิ์จยัท่ี “ดดีู”

4. การเขียนความเป็นมาฯ ท่ี “ดึงดดู”



โครงการวิจยัท่ีไดท้นุ

เขา“ตัง้ช่ือ”อย่างไร



องคป์ระกอบของช่ือ

ขอ้เสนอโครงการวิจยั
ค าน าหนา้ (ค าศกัด์ิสิทธ์ิ)+กรอบการวิจยั/พ้ืนท่ี/

กลุ่มเป้าหมาย(ค าดราม่า)+ค าประกอบ(ค ามงคล)



ค าน าหน้า(ค าศกัด์ิสิทธ์ิ)

ค าน าหนา้ช่ือเร่ืองวิจยัท่ีบ่งบอกว่า

งานวิจยัเร่ืองน้ีจะ “ท าอะไร”



ตวัอย่าง 

“ค าศกัด์ิสิทธ์ิ”



การพฒันา...  แนวทางการพฒันา...

ศกัยภาพ... การพฒันาศกัยภาพ...

ยุทธศาสตร.์.. การพฒันายุทธศาสตร.์..

นโยบายการพฒันา... ขอ้เสนอเชิงนโยบาย...

การขบัเคล่ือน... การเสริมศกัยภาพ...

โอกาสและศกัยภาพ... การจดัการความรู.้..

แนวทางการบริหาร... แนวทางการจดัการ...

การเพ่ิมมลูค่า... นวตักรรมการ...

การวิจยัและพฒันา... การสรา้งเครือข่าย...

การเพ่ิมประสิทธิภาพ... การวิจยัขา้มศาสตร…์



รปูแบบ... การพฒันารปูแบบ...

กลยุทธ.์.. การพฒันากลยุทธ.์..

การเสริมพลงั... การยกระดบั... 

การเสริมสรา้ง... การหนุนเสริม...

การเสริมศกัยภาพ... การเสริมพลงั... 

การจดัการความรู.้.. การสรา้งความเขม้แข็ง...

แนวทางการจดัการ... การเพ่ิมขีดความสามารถ...

นวตักรรมเชิงพ้ืนท่ี. การสรา้งสรรค.์..

การสรา้งเครือข่าย... การขยายผล...   

กลไกการพฒันา... กลไกขบัเคล่ือน



ประเด็นตามกรอบวิจยั

(กรอบวิจยัของแหล่งทุน)



พ้ืนท่ี/กลุ่มเป้าหมาย

มีลกัษณะเฉพาะ/ดอ้ยโอกาส

หรือประเด็นเร่งด่วน



ค าประกอบ(ค ามงคล)

เป็นค าเสริมท่ีท าใหช่ื้อเร่ืองสมบรูณ์

ดดีู สรา้งราคาและเพ่ิมความหวงั

เชิงรปูธรรมใหก้บัแหล่งทุน



ตวัอย่าง

“ค ามงคล”



มีส่วนร่วม เขม้แข็ง มัน่คง พ่ึงตนเอง

องคร์วม ยัง่ยืน สรา้งสรรค์ พอเพียง

บรูณาการ เชิงพ้ืนท่ี ฐานราก เป็นฐาน

ประชารฐั ดิจิทลั สีเขียว สุขภาวะ

ไทยแลนด ์4.0 นิยมไทย วิถีไทย ร่วมสมยั



ศตวรรษท่ี 21 ดัง้เดิม อาเซียน

เชิงนวตักรรม ศาสตรพ์ระราชา อินทรีย์

เหล่ือมล ้า มูลค่าสงู นวตัวิถี

เมืองรอง          ปัญญาประดิษฐ ์   อาหารปลอดภยั

พ้ืนถ่ิน ไทยเขม้แข็ง ตลาดประชารฐั

พลเมืองโลก มรดกโลก ไทยนิยม



“ค าดราม่า”

เทคนิคทางจิตวิทยา

ในการตัง้ช่ือโครงการวิจยั



ยากจนท่ีสุด ไรท่ี้พ่ึง ซ า้ซาก

ครอบครวัแตกแยก ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

อยู่เพียงล าพงั ไกลบา้น รายไดต้ า่

ไม่ไดอ้ยู่กบัพ่อแม่ พลดัถ่ิน ดอ้ยโอกาส

นอกภาคการศึกษา หาเชา้กินค า่ อนาถา

เด็กหลงัหอ้ง          เด็กก าพรา้ แม่เล้ียงเด่ียว



รปูแบบการออมและวางแผนการเงิน

ของผูส้งูอายุ



รปูแบบการออมและวางแผนการเงนิ

ของผูส้งูอายุท่ีมีความพิการร่วม

และอยู่เพียงล าพงั



กระบวนการผลิตกา๊ชชีวภาพจากสบัประรด



กระบวนการผลิตกา๊ชชีวภาพจากสบัประรด

ท่ีตกเกรดและเหลือท้ิงจากการจ าหน่าย

ของเกษตรกร จังหวดั...



การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการป่า

ชุมชน บา้น..... จงัหวดัเชียงใหม่



การจดัการป่าชุมชนแหลง่ตน้น ้าตามแนว

ประชารฐั จงัหวดัเชียงใหม่



การพฒันาและยกระดบัผลิตภณัฑ ์OTOP

ในจงัหวดันราธิวาส



การพฒันาและยกระดบัผลิตภณัฑ ์OTOP

ในจงัหวดัท่ียากจนท่ีสดุในภาคใต ้

จงัหวดันราธิวาส



การบริหารจดัการภยัพิบติัในอ าเภอเสนา

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา



การบริหารจดัการภยัพิบติัในพ้ืนท่ีน ้าท่วม

ซ ้าซากตามแนวประชารฐั อ าเภอเสนา

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา



รปูแบบการเฝ้าระวงั ป้องกนัและบรรเทา

อุทกภยัในพ้ืนท่ีน ้าท่วมซ า้ซากในพ้ืนท่ี

อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา



รปูแบบการบริหารจดัการภยัพิบติัในพ้ืนท่ี

น ้าท่วมซ ้าซากในอ าเภอเสนา 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา



การเสริมสุขภาวะและพฒันาศกัยภาพ

ประชาชนในพ้ืนท่ีน ้าท่วมซ า้ซาก

เชิงบรูณาการตามแนวประชารฐั



“ค าสญัญา”

เป็นค าเชิงสญัญาท่ีแสดงใหเ้ห็น

ว่าท าวิจยัแลว้ จะไดอ้ะไร



แม่นย า กา้วกระโดด รูผ้ลทนัที

ดีกว่าเดิม ครบวงจร หายจน



ตวัอย่างโครงการวิจยัท่ีไดท้นุวิจยั

ทุนมุ่งเป้า 



การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารสุขภาพจากเศษเหลือ

ของหน่อไมต้ดัแต่ง

ดร.รวิสรา ร่ืนไวย์

มหาวิทยาลยัพะเยา



การเพ่ิมมลูค่ากากผลเม่าท่ีเหลือจากการคัน้น ้า

และเม็ดเม่าในรปูอาหารสุขภาพ

รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วฒันธร

มหาวิทยาลยัขอนแก่น



การพฒันาอาหารเหลวเสริมสุขภาพส าเร็จรปู

เพ่ือเป็นแหล่งโปรตีนส าหรบัผูส้งูอายุ

ศ.ดร.สมปอง  คลา้ยหนองสรวง

มหาวิทยาลยัขอนแก่น



ความหลากหลายของเกสรผ้ึงในประเทศไทยและการ

แปรรปูเกสรผ้ึงเป็นผลิตภณัฑเ์สริมโภชนาการ

ทัง้เชิงการแพทยแ์ละเชิงพาณิชย์

รศ.ดร.ภาณุวรรณ จนัทวรรณ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่



คุณภาพและความปลอดภยัของแมลงทอดในประเทศ

ไทยเพ่ือส่งเสริมความมัน่คงทางอาหาร

และการบริโภคอย่างยัง่ยืน

ดร.วรงคศิ์ริ เข็มสวสัด์ิ

มหาวิทยาลยัมหิดล



การพฒันาผลิตภณัฑต์า้นพิษจากใบรางจืด

ดร.ปิยนุช  โรจนส์ง่า

มหาวิทยาลยัมหิดล



การพฒันาสารสกดัจากสมุนไพรไทยท่ีมี

ประสิทธิภาพในการยบัยัง้จุลินทรียด้ื์อยา

โดยใชเ้ทคโนโลยีอุบติัใหม่

ผศ.ดร.ผดงุศรี  ดบัส์

มหาวิทยาลยัมหิดล



ผลของสารสกดักระชายด าท่ีมีต่อสมรรถภาพ

ทางกายในผูห้ญิง

ผศ.ดร.สมบติั  อ่อนศิริ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



นวตักรรมแป้งสุขภาพท่ีผลิตจากกลว้ยพ้ืนบา้น

ของไทยเพ่ือน าไปใชป้ระโยชนเ์ชิงพาณิชย์

รศ.ไพบลูย ์กวินเลิศวฒันา

มหาวิทยาลยัรงัสิต



การพฒันาหอมแดงเพ่ือใชใ้นผลิตภณัฑเ์วชส าอาง

และผลิตภณัฑส์ปา

ดร.ภญ.ลกัษณา เจริญใจ

มหาวิทยาลยัรงัสิต



การพฒันากระบวนการผลิตดอกกหุลาบอบแหง้แบบ

แช่เยือกแข็งในระดบัอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์

ผศ.ดร.พิมพเ์พ็ญ พรเฉลิมพงศ์

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั



การพฒันาศกัยภาพวิสาหกิจชุมชนอญัมณีและ

เร่ืองประดบัเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนในพ้ืนท่ี

อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก

ดร.สุกิจ ขอเช้ือกลาง

มหาวิทยาลยันเรศวร



การสรา้งมลูค่าเพ่ิมใหก้บัส่ิงทอชุมชนอย่างยัง่ยืน

รศ.ดร.ปิยะพร  คามภีรภาพพนัธ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ



การพฒันาชุมชนตน้แบบเพ่ือสรา้งผลิตภณัฑม์ลูค่าเพ่ิม

จากตาลโตนด กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบล

ปากน ้า อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์



การพฒันาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภณัฑ์

น ้าตาลโตนดในพ้ืนท่ีอ าเภอวดัโบสถ ์

จงัหวดัพิษณุโลก

ผศ.ดร.คงศกัด์ิ ศรีแกว้

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม



การออกแบบและพฒันากระบวนการผลิตภาชนะใส่

อาหารจากวสัดุธรรมชาติส าหรบัวิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มพลงัสตรีชาวพร่อน จงัหวดันราธิวาส

ผศ.สมเกียรติ สุทธิยาพิวฒัน์

วิทยาลยัเทคนิคนราธิวาส



การเล้ียงไก่เน้ือในโรงเรือนระบบปิด

แบบอจัฉริยะ

รศ. วนัไชย  ค าเสน

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา



การปรบัปรงุพนัธุป์ลากดัไทยอย่างยัง่ยืน

รศ. ศิราวธุ กล่ินบหุงา

ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ



การพฒันาแผนยุทธศาสตรก์ารท่องเท่ียวในจงัหวดัรอง

และมีรายไดน้อ้ย กรณีศึกษากลุ่มจงัหวดัอีสานใต้

ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ

ศ.ดร.ปังปอนด ์รกัอ านวยกิจ

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั



การเช่ือมโยงโลจิสติกสเ์พ่ือการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน

ของเมืองมรดกโลกสุโขทยัและพ้ืนท่ีเช่ือมโยง

ผศ.ดร.กลุภา โสรตัน์

มหาวิทยาลยันเรศวร



การพฒันาเว็บแอพพลิเคชัน่สามภาษาเพ่ือส่งเสริม

ศกัยภาพการส่ือสารนานาวฒันธรรมของ

มคัคเุทศกใ์นจงัหวดัสงขลา

ผศ.ดร.ชลลดา เลาหวิริยานนท์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์



การส่งเสริมเมืองท่องเท่ียวเชิงสรา้งสรรคด์า้น

อาหารทอ้งถ่ินของจงัหวดัภูเก็ต

นางพชัรี ตัง้ตระกลู

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดนเมืองเชียงของ จงัหวดัเชียงราย

ผศ.ปวีณา ล้ีตระกลู

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



การก าหนดยุทธศาสตรก์ารตลาดในการพฒันา

รปูแบบการจดัการการท่องเท่ียวเชิงกีฬากอลฟ์

ส าหรบันกันกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย

ดร.วชัรพงษ์ กล่ินศรีสุข

มหาวิทยาลยัมหิดล



ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการท่องเท่ียวน ้าพุรอ้น

กลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมลา้นนา

ผศ.อรรณพ หอมจนัทร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์











การพฒันาแบบคดักรองสมองเส่ือม

พญ.ดร.อรวรรณ ศิลปกิจ

โรงพยาบาลศรีธญัญา



การประเมินการเขา้ถึงเว็ปไซตไ์ทยท่ีคนพิการ

และผูส้งูอายุเขา้ถึงได้

ดร.เกวลิน องัคณานนท์

มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี



รปูแบบการจดังานศพเชิงสรา้งสรรคข์องชาวพุทธ

ในชุมชนชนบทจงัหวดัอุบลราชธานี

ผศ.ดร. รตันะ ปัญญาภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี



การใชวิ้ปัสสนากรรมฐานลดความเครียดผูส้งูอายุ

ในจงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัชยัภูมิ

พระเมธีสุตาภรณ์ ดร.

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั





การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือการ

สอนส าหรบัครพูลศึกษาดว้ยชุดส่ือเทคโนโลยี

ความจริงเสริมเพ่ือเตรียมความพรอ้มเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน

ผศ.ดร.สมบติั อ่อนศิริ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



การวิจยัเชิงปฏิบติัการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู ้

อิสลามของผูส้งูอายุมุสลิมในสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้

รศ.ดร. เกษตรชยั และหีม

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ่



การบริหารจดัการทรพัยสิ์นวะกฟั(ศาสนสมบติั) 

ตามหลกัศาสนาอิสลาม

ผศ.ดร.ฮามีดะหฮ์าสนั โตะ๊มะ

มหาวิทยาลยัฟาฏอนี



การพฒันาเกมแอพพลิเคชัน่ส าหรบัส่งเสริมความสามารถ

ดา้นมิติสมัพนัธข์องเด็กออทิสติก

ผศ.กชพรรณ ยงัมี

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม



รปูแบบกิจกรรมเพ่ือการจดัการภาวะซึมเศรา้ดว้ยการบ าบดั

ทางความคิดและพฤติกรรมของเยาวชนในโรงเรียนมธัยม

เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี

นางสาวนงพะงา เรืองยศ

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี



ผลการใชกิ้จกรรมเล่าเร่ืองในอดีตโดยใชท้กัษะ สุ จิ ปุ ลิ

ของผูส้งูอายุท่ีมีต่อภาวะซึมเศรา้ กรณีศึกษา

ต าบลสามพรา้ว จงัหวดัอุดรธานี

รศ.ธนญัญา ธีระอกนิษฐ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี



การพฒันาเว็บแอพพลิเคชัน่ตามหลกัมะกอศิดอชัชะรีอะฮ์

ผ่านแอพพลิเคชัน่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทกัษะ

การเรียนรูข้องผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21

ดร.อีสมาอีล ราโอบ

มหาวิทยาลยัฟาฏอนี



ตวัอย่างแผนงานวิจยั

และนวตักรรมท่ีดี





การพฒันาสตูรและกระบวนการผลิตอาหารสตัวใ์นระบบ

โซ่อุปทานของการผลิตกวางเชิงพาณิชย์

และผลกระทบ

เอกรฐั ชอุ่มเอียด

คณะวิศวกรรมศาสตร์



การพฒันาห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกสส์ าหรบัการ

เพาะเล้ียงกวางเชิงพาณิชยใ์นประเทศไทย

เพ่ือรองรบัการเกษตร 4.0

สุพรรตัน ์ทองฟัก

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์



ความตอ้งการผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผล

ต่อการยอมรบัผลิตภณัฑจ์ากกวางของผูบ้ริโภค

ในประเทศไทย

โสภณา ส าราญ

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร



ความหลากหลายในรปูแบบของการเล้ียง การจดัการฟารม์ท่ีส่งผลต่อ

สมรรถภาพการผลิตและแปรรูปและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

ของฟารม์กวางเพ่ือสอดคลอ้งกบัรปูแบบการด าเนินการธรุกิจ

ในเชิงพาณิชยท่ี์เหมาะสม

ณวรรณพร จิรารตัน์

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร



รปูแบบนวตักรรมการจดัการทางการตลาดเพ่ือสงัคมท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการเพาะเล้ียงกวางเชิงพาณิชยใ์นประเทศไทย

กาญจนา ทวินนัท์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์



การพฒันาศกัยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการบริหารจดัการผลิตภณัฑเ์ม่ียง

รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่



การพฒันาการรูเ้ร่ืองสะเต็มของครรูะดบัการศึกษา

ขัน้พ้ืนฐานดว้ยส่ือและกิจกรรมสะเต็มเพ่ือชีวิต 

เศรษฐกิจและสงัคม

ดร.สุทธิดา จ ารสั

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่



การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสถาปัตยกรรมอิสลาม

ในจงัหวดันราธิวาส

ดร.สรญัณี อุเส็นยาง 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์



การธ ารงอตัลกัษณท์างวฒันธรรมลา้นนาของ

ไทยวนพลดัถ่ินเมืองเมียวดีประเทศ

สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนม่าร์

พระนคร ปรงัฤทธ์ิ

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั



การพฒันาชุมชนตน้แบบการบริหารจดัการตนเอง

จงัหวดัล าปาง

นิภรดา ยาวิราช 

มหาวิทยาลยัเนชัน่



การจดัการป่าชุมชนแหล่งตน้น ้าตามแนวประชารฐั

จงัหวดัเชียงใหม่

ดร.พระครพิูศาลธรรมจารี

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั



การวิจยัและพฒันาแอพพลิเคชัน่ดแูลผูส้งูอายุ

ในภาวะความจ าเส่ือมเพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดี

สิทธิพร  พรอุดมทรพัย์

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์



ปราสาทศพนกหสัดีลิงคใ์นลา้นนา



นวตักรรมการตลาดบริการส าหรบัธุรกิจ

รา้นกาแฟในจงัหวดัเชียงใหม่



น ้าพุรอ้น: นวตักรรมการจดัการแหล่งท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพในภาคเหนือตอนบน



นวตักรรมการจดัการแหล่งท่องเท่ียวส าหรบัผูพิ้การ

ทางการเคล่ือนไหวในแหล่งท่องเท่ียว

เชิงนนัทนาการ จงัหวดัเชียงใหม่



นวตักรรมการบริการของโรงแรมขนาดเล็ก

ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่



เสน้ทางบุญ: แนวทางการพฒันาเสน้ทางท่องเท่ียว

เพ่ือสกัการะครบูาในจงัหวดัล าพนู 



การสรา้งความเขม้แข็งทางจริยธรรมและวฒันธรรมไทย

ส าหรบัเยาวชนของโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย์

ในประเทศไทย



นวตักรรมการท่องเท่ียวเชิงสรา้งสรรคเ์พ่ือสกัการะ

เสาหลกัเมืองในประเทศไทย



รปูแบบการด าเนินธุรกิจและการจดัการ

การท่องเท่ียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม

ไทย-อินเดีย



เทคนิคการเขียน

แผนงานวิจยั

และโครงการวิจยัภายใตแ้ผนฯ



ควรเขียน 3-5 โครงการ

ตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า

สอดประสานเป็นขัน้บนัได



นวตักรรมอจัฉริยะเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตผูส้งูอายุดา้นการท่องเท่ียวสุขภาพ

และความปลอดภยัสู่สงัคมสงูวยัอย่างครบวงจร

1. รปูแบบการพฒันาอารยสถาปัตยข์องแหล่งท่องเท่ียวเชิงนนัทนาการ

ส าหรบัผูส้งูอายุในจงัหวดัเชียงใหม่

2. การพฒันาและยกระดบัต ารบัอาหารเพ่ือสขุภาพจากพืชสมุนไพร

ทอ้งถ่ินส าหรบัผูส้งูอายุในจงัหวดัเชียงใหม่

3. นวตักรรมอจัฉริยะเพ่ือป้องกนัการหกลม้และขอความช่วยเหลือของ

ผูส้งูอายุท่ีอยู่เพียงล าพงั



รปูแบบการสรา้งภูมิคุม้กนัทางครอบครวัและชุมชนบนฐานฮีต-

คองในวฒันธรรมอีสาน

1. รปูแบบการป้องกนัความรุนแรงของเยาวชนบนฐานฮีตลูก-คองหลานใน

วฒันธรรมอีสาน

2. รปูแบบการป้องกนัการหย่ารา้งและสรา้งความเขม้แข็งของครอบครวับน

ฐานฮีตไภ-้คองเขยในวฒันธรรมอีสาน

3. การพฒันาผูน้ าทางจริยธรรมตน้แบบของผูส้งูอายุบนฐานฮีต-คองใน

วฒันธรรมอีสาน



การเขียนวตัถปุระสงค์

แผนงานวิจยัและ

โครงการวิจยั



วตัถปุระสงคข์องแผนงานวิจยั

คือ โครงการวิจยัภายใตแ้ผนฯ

เพ่ิมค าว่า “เพ่ือ”



เขียนวตัถปุระสงคก์ารวิจยั

“เพียง 3 ขอ้”
ตน้ทาง กลางทาง (วิจยั 2 ขอ้) 

ปลายทาง (บริการวิชาการ 1 ขอ้)



งานวิจยั (2 ว.)+

งานบริการวิชาการ (1ว.)

=งานวิจยัท่ีไดท้นุ



วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 1

ตอ้งได ้“องคค์วามรู”้
“ตน้ทาง” ควรเป็นวตัถปุระสงคท่ี์อยู่ใน “ศาสตรห์รือความช านาญ” ของผูวิ้จยั

เพ่ือเอาไปใชใ้นการตีพิมพข์อ “ต าแหน่งทางวิชาการ” ได้



วิธีเขียน
ควรแสดง “ตน้ทาง” ของการวิจยั

การแสวงขอ้มูลพ้ืนฐานหรือพรมแดนความรู ้

ในเร่ืองท่ีจะท าวิจยัในเชิงลึก



ค าท่ีควรใช้
เพ่ือศึกษา...  เพ่ือส ารวจ... เพ่ือวิเคราะห ์...

เพ่ือสงัเคราะห.์.. เพ่ือประเมิน...



วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 2

ตอ้งได ้“นวตักรรม”
“กลางทาง” ควรเป็นวตัถปุระสงคท่ี์พฒันามาจาก “ศาสตรห์รือความช านาญ” 

ของผูวิ้จยั และ “ใชแ้กปั้ญหาหรือพฒันา” ชุมชน

และสามารถเอาไปใชใ้นการตีพิมพข์อ “ต าแหน่งทางวิชาการ” ได้



วิธีเขียน
ควรแสดง “กลางทาง” ของการวิจยั

งานวิจยัน้ีจะท า/พฒันาอะไร



ค าท่ีควรใช้
เพ่ือสรา้ง... เพ่ือพฒันา... เพ่ือออกแบบ...

เพ่ือจดัการ... เพ่ือจดัท า... เพ่ือจดักิจกรรม...



วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 3

ตอ้งเกิด “ถ่ายทอด/น าไปใช”้
“ปลายทาง” ควรเป็นวตัถปุระสงคท่ี์น า “ความรูแ้ละนวตักรรม” ของผูวิ้จยั 

“ไปใชแ้กปั้ญหาหรือพฒันา” ชุมชน

ตอบสนองความตอ้งการของแหล่งทุนวิจยั



วิธีเขียน
ควรแสดง “ปลายทาง” ของการวิจยั

ท าแลว้จะไดอ้ะไร/ผลท่ีเกิดจากการวิจยั



ค าท่ีควรใช้
เพ่ือน าเสนอ... เพ่ือประเมินผล... เพ่ือก าหนด...

เพ่ือหาแนวทาง... เพ่ือหาประสิทธิภาพ... 

เพ่ือทดลองใช.้.. เพ่ือจดัท า... 



ผลการวิจยัท่ีแหล่งทนุตอ้งการ

มี “องคค์วามรู”้

เกิด “นวตักรรม”

ถกู “ถ่ายทอดและใชป้ระโยชน”์



การเขียนความเป็นมาและ

ความส าคญัของปัญหา



ควรเขียนเพียง

“หน่ึงหนา้คร่ึง” เท่านัน้



ควรเขียนใหไ้ด ้4 ย่อหนา้
ประเด็นท่ีจะท าวิจยั

พ้ืนท่ี/กลุ่มเป้าหมาย

องคค์วามรูเ้ดิม/ช่องว่างความรู ้

ประสบการณที์มวิจยั/จะท าอะไร/ประโยชน์



ย่อหนา้แรก
เขียนถึงสถานการณห์รือประเด็นท่ีจะท าวิจยั

ตามกรอบวิจยั อย่ากวา้งเกินไป 

อา้งอิงขอ้มลูท่ีทนัสมยั



ย่อหนา้ท่ีสอง
พ้ืนท่ี/กลุ่มเป้าหมายท่ีจะท าวิจยัอ่อนไหว

เร่งด่วนท่ีตอ้งการแกปั้ญหา/พฒันา

ตามนโยบายระดบัชาติ

ภาค จงัหวดั พ้ืนท่ีและจ าเป็นอย่างไร



ย่อหนา้ท่ีสาม
องคค์วามรูเ้ดิม/ช่องว่างความรูเ้ป็นอย่างไร

นกัวิจยัมีแนวคิด ทฤษฎี เคร่ืองมือ กระบวนการอะไร

ท่ีจะแกปั้ญหา หรือพฒันาพ้ืนท่ีนัน้



ย่อหนา้ท่ีส่ี
ประสบการณแ์ละความพรอ้มของทีมวิจยัเป็นอย่างไร 

การมีส่วนร่วมของพ้ืนท่ี ประโยชนเ์ชิงวิชาการ สงัคม 

เศรษฐกิจ นโยบาย และกลุ่มคน

ท่ีจะไดห้รือน าไปใชป้ระโยชน์



การเขียน “แผนงานวิจยั

หรือชุดโครงการวิจยั”
เพ่ิมการเขียนเป็น 2 หนา้ เพ่ิมเป็น 5 ย่อหนา้

โดยย่อหนา้ท่ี 4 ใหเ้ขียนสรุปโครงการย่อยทัง้หมด

เฉพาะช่ือเร่ืองและวตัถปุระสงค์



ประเด็นวิจยั  โดดเด่น

ช่ือเร่ืองวิจยั  โดนใจ

วตัถปุระสงควิ์จยั ดดีู

ความเป็นมาฯ ดึงดดู



การเขียนโครงร่างวิจยัเพียง 20-30 หนา้ 

เพ่ือแลกกบัเงินทนุหลกัแสน หลกัลา้น 

มีเหตุผลอะไรท่ีจะไม่เขียนอย่าง

“ประณีต”




