
 เอกสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2556

วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Search Project) ที่ดี

Never fear shadow. 

They simply mean there’s a light 

shining some where near by.
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    ปณิธาน    มุงมั่นสรางสรรค บัณฑิตวิชาชีพที่สมบูรณสูสังคม

    วิสัยทัศน   จัดการศึกษาวิชาชีพที่สมบูรณบนพื้นฐานคุณภาพ

    พันธกิจ    1. จัดการศึกษาใหแกนักศึกษาและบุคลากรประจำการทางดานบุคลากรครูวิชาชีพ

                     และบุคลากรทางดานเทคโนโลยีงานอุตสาหกรรมบนพื้นฐานที่มีความรูคูคุณธรรม

                 2. สรางงานวิจัยสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมทางดานการศึกษา และเทคโนโลยี

                 3. สรางความรวมมือและใหบริการวิชาการแกชุมชน

                 4. สงเสริมใหมีการอนุรักษ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

                 5. สงเสริมบุคลากรใหมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง

                 6. ใชหลักการบริหารและการจัดการที่ดี

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Location
2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพ 10120



All the darkness in the world

can’t put out the light of one 

candle.
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If you tell the truth,
you don’t have to remember 

anything.

คณะกรรมการการจัดการความรู KM คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คำนำ

         ดวยปณิธานของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    ที่มุงมั่นสรางสรรคบัณฑิต
วิชาชีพที่สมบูรณสูสังคม มีวิสัยทัศนในจัดการศึกษาวิชาชีพที่สมบูรณบนพื้นฐาน
คุณภาพ และมีพันธกิจในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาและบุคลากรประจำการ
ทางดานบุคลากรครูวิชาชีพและบุคลากรทางดานเทคโนโลยีงานอุตสาหกรรม บนพื้น
ฐานที่มีความรูคูคุณธรรมในสรางงานวิจัยสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ทางดานการศึกษา
และเทคโนโลยีในสรางความรวมมือและใหบริการวิชาการแกชุมชม สงเสริมใหมีการ
อนุรักษ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการสงเสริม
บุคลากรใหมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง และใน
การใชหลักการบริหารและการจัดการที่ดี

          คณะกรรมการการจัดการความรู KM คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีความ
คิดเห็นตรงกันวา วิธีการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย (Search Project) ที่ดีเปน 
เครื่องมือที่จะเขาถึงปณิธาน วิสัยทัศนและพันธิกิจดังกลาว หากมีขอผิดพลาด
ประการใด ผูจัดทำขอนอมรับและจะขอทำการปรับปรุงตอไป

                                                                      ขอขอบพระคุณ

                                    คณะกรรมการ                                    คณะกรรมการ                                    คณะกรรมการ

อาจารย ดร.ชยศมน ทรัพยสุขบวร ประธานกรรมการ

อาจารยปราโมทย พลิคามิน กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยสวาง ฉันทวิทย กรรมการ

อาจารยศุภชัย นพพรสุวรรณ กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยสมบูรณ์ สุวรรณาภิชาติ กรรมการ

อาจารยสมเกียรติ เติมสุข กรรมการ

นางสาวจรัสพิมพ   จงสถิตเสถียร กรรมการและเลขานุการ



Serving Sizes

วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Search Project) ที่ดี
 ➀ ⑧

วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Search Project) ที่ดี

งานวิจัยคืออะไร

✥  การสะสม การรวบรวม การคนควาเพื่อหาขอมูลตามหลักวิชาการ 

✥  เกิดจากการตั้งใจที่จะวิจัยและพัฒนาใหคุณภาพชีวิตของคนดีขึ้น ซึ่งผาน

      กระบวนการวิจัย การลองผิด-ลองถูก (อยางมีหลักวิชาการตามงานวิจัย) 

✥  พิจารณาดานวิศวกรรมศาสตรหรือดานวิทยาศาสตรจะพบวางานวิจัยทางดานนี้   

      มีขอมูลหรือคำตอบอยูแลว เพียงแตวาคำตอบดังกลาวยังไมไดรับการคนควาหรือ

      ยังไมไดรับการเปดเผยออกมา 

เอกสารอางอิง

พวงรัตน ทวีรัตน. (2540.) วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพครั้งที่ 7.    
     สำนักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ.  (2544.)  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร. พิมพครั้งที่ 11.      

     เฟองฟา พริ้นติ้ง.

พวงทิพย ชัยบาดาลสฤษดิ์, (2542) การกำหนดปญหาการวิจัย ใน ระเบียบวิธีวิจัย:             

    วิจัยสังคมศาสตร บรรณธิการโดย ประพิณ วัฒนกิจ.  ไมระบุ.  
องอาจ นัยพัฒน.  (2548.) วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตรและ

    สังคมศาสตร.  พิมพครั้งที่ 1.  หางหุนสวนจำกัดสามลดา. 



Serving Sizes

 ②  ⑦
วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Search Project) ที่ดีวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Search Project) ที่ดี

วิธีการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยที่ดี

       ขอเสนอโครงการวิจัย เปนการวาดฝน หรือวาดโครงการเพื่อใหผูสนับสนุนไดเห็นวา  

ทำได ทำแลวเปนประโยชนตอสวนรวมหรือตอผูใหทุนโดยตรง และผูใหทุนควรใหการ
สนับสนุนเพื่อทำวิจัยดังกลาว 

          ดังนั้นผูจัดทำขอเสนอโครงการวิจัยจึงควรจัดทำดวยความประณีต มีเหต ุ มีผล และ

เหมาะสม เพื่อใหไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ

การเขียนรายละเอียดขอเสนอโครงการวิจัยแตละประเด็น

1.  ชื่อเรื่อง

     ✥  ตรงประเด็น

     ✥  กะทัดรัด

     ✥  ความเรียง 

     ✥  บงบอกถึงจุดมุงหมาย ตัวแปร กลุมตัวอยาง

2.  ความเปนมาของปญหา

     ✥  ความจำเปน

     ✥  ชี้ปญหา

     ✥  ผลที่เกิดจากปญหานี้

     ✥  ขอมูลสนับสนุน

     ✥  ถาแกไขแลวจะเปนอยางไร

     ✥  มีวิธีการแกไขอยางไรบาง

     ✥  ทำไมเราจึงเลือกใชวิธีนี้



Serving Sizes

 ③ ⑥
 วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Search Project) ที่ดีวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Search Project) ที่ดี

 ขอเสนอโครงการวิจัยที่ดีควรประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้

 ✥  หัวขอเสนอโครงการวิจัยตอง นาสนใจและสอดคลองกับรายละเอียดที่นำเสนอ 

       สามารถตอบปญหาหรือแกปญหาที่ตองการได

 ✥  โจทยวิจัยที่เสนอ ตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน กระชับและสามารถทำได

 ✥  ขอเสนอโครงการวิจัยที่ใหม มีคุณคาทางวิชาการ แตไมไดรับการสนับสนุนจาก 

       หนวยงานที่ขอไป  เนื่องจากไมตรงตอความตองการของหนวยงานนั้นหรือไมตรง

       กับยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศ

 ✥  ทำการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของในอดีตใหครอบคลุม และพิจารณาวาโครงการ 

       ที่เสนอมี “ความใหม และนาสนใจ” ตรงไหน 

 ✥  ระเบียบวิธีวิจัยตองมีรายละเอียดที่มากพอและดำเนินการเปนขั้นตอนตามลำดับ 

       กอนหลังเพื่อใหไดผลการวิจัยตามที่ตองการ

การประเมินของกรรมการ

1.  ความเหมาะสมของเรื่องที่จะทำวิจัย

    ✥  ในเชิงวิชาการ

    ✥  ในเชิงความสอดคลองกันสถานการณ   

    ✥  ในเชิงประโยชน

2.  ความเปนไปไดในการทำวิจัย

    ✥  หาขอมูลไดไมยากลำบาก

    ✥  ไมใชเวลานานเกินจนลาสมัย  

    ✥  การใชทรัพยากร

3.  ความเปนไปไดในการทำวิจัย

    ✥  การเลือกวิธีวิจัยเหมาะสมกับเรื่อง ทำใหหาคำตอบสำหรับวัตถุประสงคการวิจัยได



 ④  ⑤
วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Search Project) ที่ดีวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Search Project) ที่ดี

นักวิจัยควรรูอะไรบาง

✥  1. รูเนื้อหาที่จะทำวิจัย

✥  2. รูระเบียบวิธีวิจัย

✥  3. รูองคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย

✥  4. รูวิธีเขียนรายละเอียด

องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย 

✥  1.   ชื่อโครงการวิจัย

✥  2.   ประเภทของการวิจัย

✥  3.   สาขาวิชาที่ทำวิจัย

✥  4.   ผูดำเนินการวิจัย

✥  5.   ความเปนมาและความสำคัญของปญหา

✥  6.   วัตถุประสงคการวิจัย

✥  7.   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

✥  8.   ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

✥  9.   ขอบเขตของการวิจัย

✥  10. ระยะเวลาดำเนินการวิจัย

✥  11. วิธีการวิจัย

✥  12. สถานที่ทำการวิจัย

✥  13. แผนการดำเนินงาน

✥  14. งบประมาณ

✥  15. บรรณานุกรม

การเลือกเรื่อง

✥  1. นาสนใจ อยูในความสนใจ

✥  2. สอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน

✥  3. ประโยชนหรือการประยุกตใช

✥  4. ความรู ความเกี่ยวของของผูวิจัย

✥  5. ระยะเวลา 

✥  6. ความเปนไปไดในการรวบรวมขอมูล

✥  7. ทรัพยากร (คน เงิน)


