คูมือ
การเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อใหไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
*****************************
จากการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู (KM) ดานการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ หองประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีผู เ ชี่ยวชาญและผู ให องคความรูส ายสั งคมศาสตร และสาย
วิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไดดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูความรู “การเขียน
ขอเสนอโครงการวิจัยอยางไรเพื่อใหไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย” ไดผลสรุปดังนี้
การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย (Proposal)
1. ศึกษาจากแหลงทุนที่ตองการของบประมาณกอนวามีขอบเขตอยางไร ความสนใจของ
แหลงทุนเปนอยางไร เงื่อนไขของการรับทุนของแหลงทุนนัน้
2. ดูกระแสความนิยมของประเทศ โดยใช Keywords ที่สําคัญ
3. การใชเครือขาย เชน การพัฒนานักวิจัย การตอยอดเชิงพาณิชย
เทคนิคการหาหัวขอการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารแผน นโยบาย ยุทธศาสตร ไดแก
1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
1.2 นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
1.3 นโยบายรัฐบาลชุดปจจุบัน
1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ทําวิจัย
2. เขารวมประชุมทางวิชาการเพือ่ ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี
3. ศึกษาขอมูลจากงานวิจัยทีม่ ีการเผยแพรทั้งรูปแบบสิง่ พิมพและเอกสารออนไลน (เชน
วารสารวิชาการ บทความวิชาการ วารสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เปนตน) เพื่อนําไปใชใน
การพัฒนาตอยอดงานวิจัย
4. วิเคราะหความตองการ กระแสนิยม หรือสภาพปญหา จากขาวสารที่มีการนําเสนอ
ตามชองทางตางๆ (หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ และโทรทัศน)
5. สํารวจขอมูลความตองการและสภาพปญหาจากกลุม เปาหมาย ชุมชน ผูเชี่ยวชาญ
หรือปราชญชาวบาน
6. ศึกษาขอมูลจากผูใชผลงาน หรือผูประกอบการ
สวนประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย
ส ว นประกอบของข อ เสนอโครงการวิ จั ย นี้ ได อิ ง หั ว ข อ จากแบบเสนอโครงการวิ จั ย
(research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติ
คณะรั ฐมนตรี ของสํ านัก งานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (แบบ ว-1ด) ซึ่ งรายละเอียดการเขียน
ขอเสนอโครงการวิจัยมีดังนี้
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1.ชื่อเรื่องโครงการวิจัย
ผูของบประมาณจะตองระบุวา Output ที่แทจริงคืออะไร หลังจากนั้นจึงรวมกันเขียนชื่อ
โครงการวิจัย (Topic) ตามเทคนิคและหลักการตั้งชื่อที่ถูกตองไวแลว โดยมีวิธีการดังนี้
1.1 ควรตั้งใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกับแหลงทุนที่ตองการเสนอขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัย
1.2 ชื่อเรื่องตองบอกวาสิ่งที่จะทําคืออะไร
1.3 กระชับ ชัดเจน สอดคลองกับวัตถุประสงคและสมมติฐาน (ถามี)
1.4 มีคําสําคัญที่เปนกระแสความนิยมของประเทศ
1.5 ไมควรขึ้นดวย “การศึกษา..........”
1.6 มีตัวแปรที่จะดําเนินการ
1.6.1
ในเชิงปริมาณชื่อเรื่องมี 3 องคประกอบ ไดแก 1) วิธีการดําเนินการ
วิจัย 2)ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 3) กลุมตัวอยาง
1.6.2
ในเชิงคุณภาพ ระบุองคกรที่ทํา พื้นที่ศึก ษา บอกวิธีก ารดําเนินการ
วิจัย หากมีกรณีศึกษาควรระบุ
1.7 ในกรณีสายวิทยาศาสตร ในบางครัง้ อาจบงชี้ถึงเทคนิค หรือวัสดุที่ใชในการทดลอง
2. ผูรับผิดชอบ [คณะผูวิจัย บทบาทของนักวิจัยแตละคนในการทําวิจัย และสัดสวนที่
ทําการวิจัย (%)] และหนวยงาน ประกอบดวย หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน
ควรระบุสัดสวนที่ชัดเจน หากไมแบงสัดสวนไวกรรมการแบงสัดสวนให ซึ่งอาจไมตรงกับ
การดําเนินงานของผูวิจัย ทําใหผูวิจัยเสียผลประโยชน
3. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
ระบุคําสําคัญตอชื่อเรือ่ ง/ เพือ่ หาของการวิจัยที่สามารถ ทําใหใชในการเลือก/ คนหา
เอกสาร/ งานวิจัยประเภทเดียวกัน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหครบถวน เชน
3.1 ศักยภาพ แหลงการทองเที่ยว ( Starlings of Terse pleas)
4. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
4.1 ไดมาจากการสํารวจความตองการเบื้องตนของชุมชนหรือองคกรที่เกี่ยวของทีเ่ ปนจริง
4.2 ใชเทคนิคสามเหลี่ยมคว่ํา เริม่ จากภาพใหญลงไปสูภาพยอย

เขียนเรื่องทั่วๆไป
รื่แองเทั่ว ๆ

เขียนเรื่องเฉพาะ
สรุปชี้ใหเห็นปญหา
ที่ศึกษาเพื่อ
แกปญ
 หา
เฉพาะ
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4.3 อางอิงผลงานวิจัยที่เคยทํามากอน แลวจึงระบุสาเหตุที่เราดําเนินการวิจัยเรื่องนี้ ไม
เขียนลอย ๆ ทําการตอยอดวางานวิจัยมีอะไรใหม
4.4 เขียนถึงผลที่เราจะไดรับคืออะไร มีผลกระทบอะไรบาง มีผลลัพธอยางไร
4.5 การกลาวถึงปญหาและแนวทางในการแกปญหานั้น และเพราะเหตุใดจึงไดเลือก
แนวทางการแกปญหานั้น
4.6 สามารถอางตํารานักวิชาการตาง ๆ นโยบายระดับประเทศ แผนเศรษฐกิจ ฯลฯ
ที่สอดคลองกับงานวิจัย
4.7 กลาวถึงประโยชนในงานวิจัยในแงมีผลในเชิงเศรษฐกิจ
5. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
5.1 นิยมเขียนเปนประโยคบอกเลา ใหขึ้นตนประโยคดวยคําวาเพื่อ แลวตามดวยกริยา
วาจะทําอะไร
5.2 มีความกระชับ ชัดเจน
5.3 เขียนใหสอดคลองกับชื่อเรื่อง และสมมติฐาน (ถามี)
5.4 อยาเขียนกวางเกิน หรือลึกเกินจนไมสามารถทําได
5.5 การใชวัตถุประสงคเปนหางเสือกํากับตลอด เพื่อใชในการกํากับทิศทางในการ
ทํางานวิจัย (นักวิจัยตอบวัตถุประสงคไดไมครบตามที่เขียนไว)
5.6 ตองครอบคลุมชื่อเรื่อง
5.7 กรณีเ ชิงปริม าณ ควรเขียนอางอิง สถิติที่ใช เชน เพื่อเปรี ยบเทียบ เพื่ อหา
ความสัมพันธ
5.8 กรณีเชิงคุณภาพ เขียนเปนประโยคบอกเลา จะไมมีการระบุสถิติ ไมมีสมมติฐาน
5.9 กรณีที่เปนการวิจัยผสมผสาน จะเขียนวัตถุประสงคใหครอบคลุม
5.10 ไมเขียน “เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปของประชากร...” (กรณีงานวิจัยเชิงสํารวจ)
5.11 การเขียนลําดับขอวัตถุประสงคเขียนตามลําดับความสําคัญของการดําเนินการวิจัย
6. ขอบเขตของโครงการวิจัย
6.1 ขอบเขตแบงเปนประเภทดังนี้ ขอบเขตดานเนื้อหา ขอบเขตดานประชากรและ
กลุมตัวอยาง ขอบเขตดานสถานที่ และขอบเขตดานเวลา
6.2 ขอบเขตดานเนื้อหา
6.2.1 ระบุตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ชัดเจน (ถามี)
ตัวแปรอิสระ/ตัวแปรตาม ไดแก เทคนิควิธีการทดลอง/รูปแบบการสอน/
รูปแบบการพัฒนาโมเดล/รูปแบบการพัฒนานวัตกรรม
6.2.2 ไมตองใสตัวแปรในกรณีเปนวิจัยทดลอง วิจัยพัฒนาก็ได
6.3 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
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6.3.1 การวิจัยเชิง สํารวจหรื อมี ก ารเก็บ ขอ มู ลจากประชากร ควรระบุที่ ม าของ
ประชากรวามาจากแหลงใด มีจํานวนเทาไร สวนกลุมตัวอยางใชวิธีการเลือกหรือการสุมตัวอยางดวย
วิธีใด ไดจํานวนเทาไร
6.3.2 การวิจัยเชิงทดลอง มักจะมีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 2 ประเภทคือ
1) กลุมทดลอง (Experimental group) หมายถึง กลุมตัวอยางที่ไดรับการจัด
กระทํา (treatment) ในการทดลอง นิยมใชสัญลักษณ E
2) กลุม ควบคุม (Control group) หมายถึง กลุม ตัวอยางที่ผู วิจั ยจั ดให มี
ลักษณะเหมือนกลุมทดลอง แตไมไดรับการจัดกระทํา คงปลอยใหเปนไปตามสภาพธรรมชาติ ทั้งนี้
เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับกลุมทดลอง นิยมใชสัญลักษณ C
6.4 ขอบเขตดานสถานที่ ระบุพื้นที่ที่ดําเนินการ
6.5 ขอบเขตดานเวลา กําหนดเวลาในการดําเนินการวิจัย
7. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
7.1 แสดงทฤษฏีที่เกี่ยวของมาพัฒนาเปนกรอบแนวคิดการวิจัย
ชื่อเรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถการทองเที่ยวเชิงเกษตรและวิสาหกิจชุมชนแบบบูรณาการตาม
ยุทธศาสตรจงั หวัดชัยนาท
ตัวแปรอิสระ
ยุทธศาสตรจังหวัดชัยนาท
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดาน
การเกษตร
2. การสรางโอกาสและกระจายรายได
3. การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู
4. การสงเสริมและพัฒนาไปสูเมืองนา
อยู
5. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กลยุทธการพัฒนาขีดความสามารถ

ตัวแปรตาม
การพัฒนาขีดความสามารถการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรและวิสาหกิจ
ชุมชนแบบบูรณาการตาม
ยุทธศาสตรจังหวัดชัยนาท
1. ขีดความสามารถการทองเที่ยวเชิง
เกษตรและวิสาหกิจชุมชน
2. กระบวนการการผลิตเชิงเกษตร
และผลิตภัณฑชุมชนเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยว
3. ระดับมาตรฐานผลิ ตภัณฑ และ
ความเขมแข็งที่สงเสริมการทองเที่ยว

5

8. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวของ
8.1 ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําทั้งในประเทศ และตางประเทศ
8.2 การทบทวนงานวิจัยหรือทฤษฏีจากเว็บไซต ตองมาจากแหลงที่ไดรับการยอมรับ
และนาเชื่อถือ
8.3 การทบทวนวรรณกรรมตองคํานึงถึงความทันสมัยของสารสนเทศที่ทบทวน
8.4 การทบทวนวรรณกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการวิจัย
8.5 หัวขอที่จําเปนที่จะตองมีขาดไมไดเลย คือ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ในกรณีที่
ไมมีทฤษฎีอยางนอยตองหาหลักการและแนวคิดของเรื่องนั้นมาอางอิง
8.6 ในแตละทฤษฏี ตองเขียนบอกวาเราจะเอามาทําอะไรในงานวิจัยนี้
9. เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย
ระบุเอกสารที่ใชอางอิงใหครบถวนตามการอางอิงแทรกเนื้อหาที่ไดเขียนไว โดยวิธีการ
เขียนควรศึกษารูปแบบการเขียนของผูใหทุนวามีการกําหนดไวอยางไร ในกรณีทุนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมใชรูปแบบการเขียนการอางอิงตามการเขียนผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
10. ประโยชน ที่ คาดว า จะได รั บ เช น ด า นวิ ช าการ ดา นนโยบาย ดา นเศรษฐกิ จ /
พาณิชย ดานสังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหนวยงานที่
นําผลการวิจัยไปใชประโยชน
10.1 เขียนในเชิงนโยบายหรือเชิงทฤษฏี หรือประโยชนที่ไดจากการปฏิบัติ
10.2 ไมควรเขียน เพื่อรู เพื่อทราบ หรือเขียนคัดลอกจากวัตถุประสงคการวิจัย ตอง
เขียนใหตอบตามวัตถุประสงค
10.3 ตองระบุวามีหนวยงานหรือชุมชนใดที่ไดประโยชนจากงานวิจัยนี้ ใหครอบคลุม
หลายหนวยงาน หลายระดับ
10.4 การใชประโยชนในดานวิชาการ ดานนโยบาย ดานเศรษฐกิจ/พาณิชย ดานสังคม
และชุม ชน รวมถึง การเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหนวยงานที่นําผลการวิจั ยไปใช
ประโยชน
11. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย
ใหแสดงแผนการถายทอดเทคโนโลยีหรื อผลการวิจัยสูกลุ มเปาหมาย หรื อสง เสริม และ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขั้นตอไปที่คาดวาจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการวิจัย โดยระบุกลุมเปาหมาย
วิธีการถายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ใหชัดเจน
12. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล
12.1 สายวิทยาศาสตร
12.1.1ระบุ วิธีการทดลอง วัส ดุอุป กรณ เครื่ องมื อที่ ใช วิธีการเก็ บขอ มูล และ
วิธีการวิเคราะหขอมูล (รวมสถิติที่ใชทั้งหมด)
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12.1.2 วิธีการดําเนินการวิจัยตองตอบวัตถุประสงคครบทุกขอ คือตองสอดคลอง
กับวัตถุประสงค
12.2 สายสังคมศาสตร
12.2.1 ตองขึ้นตนเปนงานวิจัยประเภทใด
12.2.2 มีประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีการไดมา มีการอางอิงที่มา และควรระบุ
จํานวนที่ชัดเจน
12.2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย วามีเครื่องมืออะไรบาง เชน แบบทดสอบ
แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม แบบสังเกต
12.2.4 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ตองอธิบายขั้นตอนในการ
สรางเครื่องมือแตละชนิดใหชัดเจน และมีวิธีการหาคุณภาพแตละชนิดอยางไร ระบุใหชัดเจน
12.2.5 การเก็บรวบรวมขอมูล ตองระบุใหชัดเจนวาจะดําเนินอยางไร เชน การ
สัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม หรือการพัฒนา
12.2.6 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่ องมือและวิเคราะห ขอมูล (รวมสถิติที่ใช
ทั้งหมด) ควรแสดงสูตรการคํานวณตาง ๆ
13. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ใหระบุขั้นตอน
อยางละเอียด)
ระบุระยะเวลาที่ใชในการทําการวิจัย ตองระบุ เดือน ปทเี่ ริม่ ตน ถึงเดือน ปที่สิ้นสุดการวิจัย
รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียด รวมทัง้
แผนภูมิแสดงระยะเวลาในการดําเนินงานภายในรอบปงบประมาณที่ขอรับทุน
กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงาน

ปที่ 1
เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ปที่ 2
เดือน

ปที่ 3
เดือน

14. ปจจัยที่เอื้อตอการวิจัย (อุปกรณการวิจัย โครงสรา งพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะ
ปจจัยที่ตองการเพิ่มเติม
ระบุร ายละเอียดคุณลัก ษณะและความจําเปนของอุ ปกรณที่เปนปจจัยที่เอื้อ ตอการวิจั ย
(อุปกรณการวิจัย โครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ) ที่ตองการเพิ่มเติม รวมทั้งอุปกรณที่ตองขอเชา หรือขอยืม
จากหนวยงานอื่นเพื่อการวิจัยนี้
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15. งบประมาณของโครงการวิจัย
เกณฑการพิจารณาเงินทุนอุดหนุนการวิจัยตองตรวจสอบจากแหลงผูใหทุนวาไดระบุหมวด
คาใชจายไวอยางไร ทั้งนี้ เกณฑการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
1

รายการ
หมวดคาตอบแทน
คาตอบแทนที่ปรึกษา (ไมเกิน 2 คน/โครงการ)
คาตอบแทนนักวิจัย
คาผูชวยนักวิจัย (ไมเกิน 2 คน/ไมเกิน 10 เดือน/โครงการ)
คาผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย(ไมเกิน 3 คน)
คาจางเก็บขอมูล แบบสอบถาม
คาตอบแทนผูใหขอมูลเชิงลึก
คาตอบแทนวิทยากรในการจัดประชุม (ไมเกิน 3 คน/ครั้ง)
คาผูชวยงานหองปฏิบัติการ (งานวิจัยเชิงทดลอง)
หมวดคาใชสอย
คาเชาพาหนะเดินทาง (ตางจังหวัด)
คาน้ํามันเชื้อเพลิง
คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง
คาอาหารเย็น
คาเบี้ยเลี้ยง (เมื่อจายคาเบี้ยเลี้ยง จะไมสามารถจายคาอาหารได)
คาที่พักของผูวิจัย/ผูชวยนักวิจัย/ผูเก็บขอมูล
คาถายเอกสาร ไมเกิน 2,000 แผน เพื่อการคนควา
คาจัดทํารูปเลมและสงผลงาน
คาใชสอยอื่น ๆ ในโครงการวิจัย
หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุ
คาจางเขียนโปรแกรมและคาซื้อโปรแกรม, คาวัสดุอื่นๆ ใหแสดงเหตุผลความ
จําเปนที่ตองใชเสนอมูลคาตอหนวย(Unit Cost)
หมวดสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค (คาสงไปรษณีย,คาโทรศัพท,คาน้ํา,คาไฟ ฯลฯ)
สมทบเงินบริหารจัดการ 5% จากงบประมาณทั้งโครงการ

วงเงิน
ไมเกิน 10,000 บาท/คน/โครงการ
ไมเกิน รอยละ15/โครงการ
ไมเกิน 8,000 บาท/คน/โครงการ
ไมเกิน 1,500 บาท/คน/โครงการ
ไมเกิน 10,000บาท/โครงการ
ไมเกิน 200 บาท/คน
ไมเกิน 3,000 บาท/คน/ครั้ง
ไมเกิน 100 บาท/วัน
ไมเกิน 1,800บาท/วัน
ไมเกิน 800 บาท/วัน
ไมเกิน 100บาท/คน/วัน
ไมเกิน 50 บาท/คน/วัน
ไมเกิน 200 บาท/คน/วัน
ไมเกิน 240 บาท/คน/วัน
ไมเกิน 750บาท/คน/คืน
ไมเกิน 3,000บาท
ไมเกิน 8,000 บาท

ไมเกิน 10,000 บาท/โครงการ

ไมเกิน 5,000 บาท/โครงการ

หมายเหตุ 1. ผูวิจัยตองมีหนังสือรับรองการเปนที่ปรึกษาโครงการวิจัย
2. คาอาหารวาง อาหารกลางวัน และอาหารเย็น ใหเบิกไดเฉพาะกลุมตัวอยาง
3. คาใชจายอื่นๆ ตองระบุวัตถุประสงคทตี่ องใช และจํานวนที่จะจัดซื้อใหชัดเจน
4. ผูวิจัย เปนผูเก็บรักษาหลักฐานที่เกี่ยวของกับการเงินเพื่อการตรวจสอบเปนระยะเวลาไมนอยกวา 10 ป
5. ในการจัดซื้อครุภัณฑในงานวิจัย เมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นใหนําครุภัณฑนั้นสงมอบใหกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6. เมื่อเสร็จสิน้ โครงการวิจัยผูวิจัยตองสงรายงานสรุปคาใชจายตลอดโครงการแกสถาบันวิจัยและพัฒนา
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16. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ
แสดงขอมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ไดจากงานวิจยั ในแตละปตลอดการวิจัย โดย
สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของการวิจัยและนําไปสูการประยุกตใช ความคุมคาของงบประมาณที่
จะใชทําการวิจัย ซึ่งจะนําไปสูผ ลสําเร็จทีเ่ ปนผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (impact) ที่คาดวา
จะไดรับ เพื่อชวยใหการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเปนไปอยางชัดเจนยิง่ ขึ้น พรอมทั้งระบุ
ประเภทผลสําเร็จของงานวิจัยเปนอักษรยอ ซึ่งจําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ระบุ P หมายถึง ผลสําเร็จเบื้องตน (Preliminary results) ซึ่งมีลกั ษณะ ดังนี้
1.1 ผลสําเร็จทีเ่ ปนองคความรู หรือรูปแบบ หรือวิธีการทีจ่ ะนําไปสูก ารวิจัยในระยะตอไป
1.2 ผลสําเร็จที่เปนของใหมและมีความแตกตางจากทีเ่ คยมีมาแลว
1.3 ผลสําเร็จที่อาจจะถูกนําไปตอยอดการวิจัยได
2. ระบุ I หมายถึง ผลสําเร็จกึ่งกลาง (Intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
2.1 เปนผลสําเร็จที่ตอยอดมาจากผลสําเร็จเบื้องตนในระยะตอมา
2.2 เปนผลสําเร็จที่มีความเชื่อมโยงอยางใดอยางหนึ่งกับผลสําเร็จเบื้องตน
2.3 เปนผลสําเร็จที่จะกาวไปสูผ ลสําเร็จระยะสุดทายของงานวิจัย
3. ระบุ G หมายถึง ผลสําเร็จตามเปาประสงค (Goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
3.1 เปนผลสําเร็จที่ตอยอดมาจากผลสําเร็จกึ่งกลางในระยะตอมา
3.2 ผลสําเร็จตามเปาประสงคนี้จะตองแสดงศักยภาพที่จะกอใหเกิดผลกระทบ
3.3 ผลสําเร็จตามเปาประสงคทมี่ ีศักยภาพ และมีแนวทางในการทําใหเกิดผลกระทบ
สูง ยอมมีน้ําหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง
ตัวอยาง เชน กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุมะมวงเพื่อการสงออก เนื่องจากมะมวงที่สงออกมี
คุณภาพดี แตเมื่อสงออกไปตางประเทศมีปญหาเรื่องมะมวงเปลือกบางเนาเสียงาย สงผลกระทบตอ
การสงออก ดังนั้น จึงตองวิจัยเพื่อแกปญหาดังกลาว โดยอาจจําแนกผลสําเร็จของงานวิจัยที่คาดวาจะ
ไดรับ ดังนี้
1. การวิจัยระยะแรกไดคนพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของ
มะมวง
- ใหระบุผลผลิตที่ได คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของ
มะมวง ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จเบื้องตน (P)
2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะตอมา โดยวิจัยในรายละเอียดตําแหนงของยีน (gene)
ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง
- ใหระบุผลผลิตที่ไดคือ รายละเอียดตําแหนงของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็ง
ของมะมวง ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จกึ่งกลาง (I)
3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะตอมาจนไดมะมวงพันธุเปลือกแข็ง ซึ่งแสดงผลกระทบที่
คาดวาจะเกิดขึ้น คือทําใหเกิดมูลคาเพิ่มของมะมวงเพื่อการสงออก
- ให ร ะบุ ผ ลผลิ ตที่ได คือ มะม วงพั นธุเ ปลือ กแข็ง ที่ แสดงมู ล คาเพิ่ มเพื่ อ การสง ออก
ผลสําเร็จของงานวิจัยนี้เปนผลสําเร็จตามเปาประสงค (G)

