หัวข้ อ
1.ชื่ อโครงการวิจยั
2.ผู้วจิ ยั / ทีมผู้วจิ ยั
3.ทีป่ รึกษาวิจยั
4.ความเป็ นมาและ
ความสําคัญของ
ปัญหา

คู่มือแนวทางการเขียนโครงร่ างวิจยั
หลักการเขียนพอสังเขป
-อาจเขียนทั้งภาษาไทย และอังกฤษ ชื่อโครงการต้องกระชับ มีความชัดเจน ไม่คลุมเครื อ ไม่ส้ นั หรื อยาวจนจับ
ใจความไม่ได้ (ไม่ควรระบุชื่อสถานที่ในชื่อเรื่ อง)
ระบุชื่อผูว้ จิ ยั หลักเป็ นชื่อแรก และเรี ยงตามลําดับการทํางานวิจยั มากไปน้อย หากมากกว่า 3 คน ให้เติม “และ
คณะ” ต่อท้ายคนที่ 3 ควรระบุตาํ แหน่งและหน่วยงานของนักวิจยั ทุกคนด้วย
ที่ปรึ กษาต้องมีความรู ้ ประสบการณ์ ทางด้านงานวิจยั ทั้งด้านเนื้อหา และด้านระเบียบวิธีวจิ ยั หรื อด้านสถิติ
ระบุเหตุผล ความสําคัญของปั ญหา ให้ชดั เจนว่าทําไมต้องทําวิจยั เรื่ องนี้ ถ้าไม่ทาํ แล้วจะเกิดผลกระทบอย่างไร
ต่อใครบ้าง ถ้าทําแล้วจะเป็ นประโยชน์กบั ใครบ้าง อย่างไร เป็ นต้น และควรมีการทบทวนวรรณกรรมมากพอ
และอ้างอิงข้อมูลที่ชดั เจน

5.คําถามหลักการวิจยั -มีความชัดเจนและสําคัญเพียงพอที่จะต้องทําวิจยั ทําเสร็ จแล้วสามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาสําคัญๆ ได้
ไม่เพียงแต่ตอบสนองความรู ้ที่ตนเองต้องการเท่านั้น แต่ตอ้ งตอบสนองต่อหน่วยงาน องค์กร ผูป้ ่ วย
ประชาชนด้วย และต้องไม่คลุมเครื อหรื อมีขอบเขตกว้างจนเกินไป
-ระบุให้ชดั เจนว่าเราต้องการทราบอะไร ( ตั้งเป็ นลักษณะคําถาม “?” )
1)นิยมใช้คาํ ขึ้นต้นว่า “เพื่อ” โดยสอดคล้องกับชื่อเรื่ องและคําถามวิจยั 2)ไม่มีหลายข้อเกินไป 3) ควรเขียน
6.วัตถุประสงค์ การ
วิจยั
แยกเป็ นข้อๆอย่างชัดเจน 4)จัดเรี ยงลําดับความสําคัญก่อนหลัง 5) อ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่คลุมเครื อ ใช้คาํ ตรง
ตามความหมาย
7.สมมติฐานการวิจยั ส่วนใหญ่ใช้กรณี ที่เป็ นการวิจยั เชิงวิเคราะห์หรื อเชิงทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน ซึ่งเป็ นคําตอบที่คาดคะเน
ล่วงหน้า โดยอาศัยเหตุผลที่ได้จากความรู ้ จินตนาการและประสบการณ์เดิมของผูว้ จิ ยั โดยจะทดสอบ
(ถ้ ามี)
สมมติฐานได้ตอ้ งมีการวัดตัวแปรทั้ง 2 เป็ นตัวเลขและสามารถทดสอบได้มี 2 อย่าง 1) สมมติฐานทางการวิจยั
เขียนเป็ นข้อความถึงความคาดคะเนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร จะมีทิศทางหรื อไม่มีทิศทางก็ได้ เช่นคําว่า
“แตกต่างกัน” หรื อ “ไม่แตกต่างกัน” หรื อ “สูงกว่า” หรื อ “ตํ่ากว่า ” เป็ นต้น 2) สมมติฐานทางสถิติ เขียนในรู ป
ประโยคสัญลักษณ์เชิงสถิติ
ระบุขอบเขตของการศึกษาว่า ศึกษาภายใต้เงื่อนไขใดบ้าง หรื อภายใต้ขอ้ จํากัดใดบ้าง
8.ขอบเขตการวิจยั
มีท้ งั นิยามความหมายทั่วไป ของศัพท์เฉพาะหรื อตัวแปร / และนิยามเชิ งปฏิ บัติการ ซึ่งอาจเป็ นกลุ่มคําหรื อ
9.นิยามศัพท์
กิจกรรมสําคัญ จะได้เข้าใจตรงกัน / ไม่ควรใช้คาํ ปฏิเสธซ้อนกันหรื อกํากวมเข้าใจยาก /ในการกําหนดคําศัพท์
ใด ควรศึกษาค้นคว้าเอกสาร และทฤษฎีหรื อสิ่ งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคํานั้นมาอย่างดีแล้ว ไม่ควรคิดคําศัพท์
หรื อคํานิยามขึ้นใหม่ดว้ ยตนเองโดยปราศจากการศึกษาอ้างอิงหรื อวัดไม่ได้
ระบุกรอบการวิจยั ให้ชดั เจนหากอ้างอิงแนวคิดหรื อทฤษฎี หรื ออาจเขียน Flow ด้วย และอาจระบุตวั แปรและ
10.ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย
ตัวแปรต้ น : คือตัวแปรที่เป็ นต้นเหตุหรื อเป็ นตัวการที่ทาํ ให้เกิดสิ่ งอื่นๆตามมา / บางครั้งเรี ยกว่าตัวแปรจัด
กระทํา / เป็ นตัวแปรที่เกิดก่อนตัวแปรตาม หรื อเป็ นเหตุ หรื อเป็ นตัวกระตุน้ หรื อเป็ นตัวทํานาย มักใช้ตวั “x”
ตัวแปรตาม : เป็ นตัวแปรที่ตอ้ งแปรเปลี่ยน หรื อแปรสภาพ หรื อคุณภาพไปตามอิทธิพลของตัวแปรต้นหรื อตัว
แปรอิสระ เมื่อตัวแปรอิสระมีการเปลี่ยนแปลง ตัวแปรตามจะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย บางครั้งเรี ยกว่า
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หลักการเขียนพอสังเขป
ตัวแปรมาภายหลัง หรื อตัวแปรผล หรื อเป็ นตัวตอบสนอง หรื อเป็ นตัวถูกทํานาย มักใช้ตวั “y”
เป็ นการอธิบายรายละเอียดให้ชดั เจนในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
11.วิธีการศึกษา
11.1รู ปแบบการวิจยั กําหนดรู ปแบบการวิจยั หรื อ ระเบียบวิธีวจิ ยั หรื อ ออกแบบวิจยั หรื อ แบบแผนการวิจยั ให้ชดั เจน ว่าจะ
ดําเนินการเป็ นขั้นตอนอย่างไร ที่เป็ นรู ปแบบที่เหมาะสมที่สุดที่จะให้ได้คาํ ตอบนี้ดีที่สุด และสามารถอธิบาย
จุดแข็ง จุดอ่อน หรื อข้อดี ข้อเสี ย ของแบบแผนงานวิจยั ของตนเองได้ทุกแง่มุม
11.2ประชากร /กลุ่ม -ประชากรมีท้ งั ประชากรที่มีจาํ กัดและไม่จาํ กัด ซึ่งเป็ นการกําหนดคุณสมบัติของหน่วยวิเคราะห์ที่ตอ้ งศึกษา
ตัวอย่ างและขนาด / ว่ามีลกั ษณะอย่างไร มีคุณสมบัติอย่างไร ซึ่งประชากรหมายถึงจํานวนทั้งหมด หรื อสิ่ งทั้งหมดที่จะศึกษา แต่
ถ้ามีปริ มาณมากเกินไปอาจทําให้เสี ยเงินและเวลาในการวิจยั ควรนํามาศึกษาเพียงบางส่วนซึ่งเรี ยกกลุ่มที่นาํ มา
วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
ได้น้ ีวา่ ”กลุ่มตัวอย่าง”
-กลุ่มตัวอย่างเป็ นการระบุจาํ นวนหน่วยวิเคราะห์หรื อกลุ่มตัวอย่างว่าจะนํามาศึกษาปริ มาณเท่าใด ซึ่งการ
กําหนดจํานวนนั้นจะต้องเหตุผลหรื อสูตรการคํานวณที่เชื่อถือได้ทางสถิติ ไม่ได้กาํ หนดขึ้นลอยๆ ตามใจชอบ
นอกจากนี้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างยังขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขและความจําเป็ นในเรื่ องเวลา แรงงาน งบประมาณ ความ
เหมือนหรื อต่างกันของประชากร คือถ้าประชากรมีลกั ษณะคล้ายกันก็ไม่จาํ เป็ นต้องเลือกมาก แต่หากมี
ลักษณะที่แตกต่างกันมากจะต้องใช้จาํ นวนมากขึ้น
-การเลือกหรื อสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และสภาพการณ์จะทําให้ได้คาํ ตอบที่
ถูกต้องมากขึ้น จะต้องมีวธิ ีเลือกตัวอย่างที่ดี ไม่ลาํ เอียง เป็ นตัวแทนของประชากรได้ มีหลักการที่ถูกต้องใน
การสุ่มตัวอย่าง
11.3เครื่ องมือในการ 1. เครื่ องมือจะต้องมีความตรง ความเที่ยง มีอาํ นาจจําแนก ความยากง่ายของการตอบ ตรงตามเนื้อหา ไม่มาก
วิจยั /วิธีการสร้ างหรื อ เกินไปต้องเปลืองเวลาและต้นทุนหรื อน้อยเกินไปจนไม่สามารถเก็บรายละเอียดสําคัญได้ ทั้งนี้ตอ้ งมีความ
พัฒนา/วิธีเก็บข้ อมูล เหมาะสมที่สุด ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.ประเภทของเครื่ องมือ มีหลายอย่าง เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก แบบ
ประเมินค่า แบบสังเกต เป็ นต้น หากเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เครื่ องมือคือตัวนักวิจยั เอง
3. ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือ
1) กําหนดตัวแปรที่ตอ้ งการเก็บให้ครบ / ครอบคลุม (ศึกษาเอกสาร /ทบทวน ) โดยสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2) ออกแบบ / สร้างโจทย์ / ตรวจสอบ / เรี ยงลําดับให้เหมาะสม
3) ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบทั้งด้านรู ปแบบ และเนื้อหา
4) ทดลองใช้ / ปรับให้เหมาะสม ( ดูค่า reliability)
5) ออกแบบเก็บข้อมูลจริ ง
4. หากผูว้ จิ ยั ส่งเครื่ องมือการวิจยั ให้คณะกรรมการวิจยั พร้อมโครงการวิจยั จะดีมาก
วิธีเก็บข้อมูลมีหลายวิธี เช่น 1) คัดลอกจากข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้ว 2) การสอบถาม/สัมภาษณ์ 3) การสังเกต 4) การ
ใช้แบบวัด เป็ นต้น
5. ผูว้ จิ ยั จะต้องวางแผนการเก็บข้อมูลให้รอบคอบ ให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง จะเก็บด้วยตนเอง หรื อให้
ผูอ้ ื่นเก็บข้อมูลให้โดยอบรมผูช้ ่วยนักวิจยั ที่ช่วยเก็บข้อมูลก่อน หรื อจะส่งทางไปรษณี ย ์ รวมทั้งออกแบบการ
เก็บให้ดีวา่ จะเก็บกี่ครั้ง กี่วนั วันละกี่ราย เป็ นต้น
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กําหนดสถิติที่ใช้ตอบคําถาม ประกอบด้วย
11.4แนวทาง
- สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ ข้อมูล / สถิติ
- สถิติอนุมานหรื อเพื่อทดสอบสมมติฐาน เช่น t-test , ANOVA เป็ นต้น
ทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ /
การนําเสนอข้ อมูล
12.ปี ทีท่ าํ วิจยั
/ ควรระบุต้ งั แต่เริ่ มต้น จนสิ้นสุดงานวิจยั และระบุรายละเอียดว่าช่วงไหนทําอะไรบ้าง
ระยะเวลา /ปฏิทนิ
ดําเนินการวิจยั
ระบุให้ชดั เจนว่าจะใช้จ่ายอะไรบ้าง ยิง่ ระบุได้ชดั เท่าใด ก็จดั สรรได้ง่ายมากเท่านั้น (สําหรับงานวิจยั ที่ใช้
13.งบประมาณ
งบประมาณมาก อาจจะสนับสนุนเพียงบางส่วน หรื ออาจจะให้ของบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
)
สําหรับเงินวิจยั อาจไม่พิจารณาให้ซ้ือวัสดุหรื อครุ ภณั ฑ์ที่มีราคาแพง อาจปรับให้ใช้จากหมวดอื่น หรื อ นักวิจยั
จะต้องระบุให้ชดั เจนว่าหากมีวสั ดุ/ครุ ภณั ฑ์ ที่ใช้หลังจากการวิจยั แล้วจะดําเนินการอย่างไร
ระบุประโยชน์ท้ งั ระยะสั้น และระยะยาว / ประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรื อต่อองค์กรอย่างไร
14.ผลทีค่ าดว่ าจะ
ได้ รับจากงานวิจยั
ใช้ประโยชน์ในวงกว้างหรื อแคบ ใช้ประโยชน์ง่ายหรื อยาก ผลการวิจยั นี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ดี
เพียงใด
สําหรับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับด้านจริ ยธรรมหรื อการทดลองในมนุษย์ ให้ระบุให้ชดั เจนว่าเหตุผลใดจึงต้อง
15.ผลกระทบด้ าน
จริยธรรมการวิจยั ใน ทดลอง/เก็บข้อมูลในมนุษย์ จะต้องมีขอ้ ความระบุไว้ในโครงการและให้แสดง Inform consent หรื อใบ
ยินยอมแนบมาพร้อมกับโครงการด้วย หรื อหากมีใบรับรองการทําวิจยั ในมนุษย์จากที่อื่นมาแล้ว ให้แนบมา
มนุษย์
พร้อมโครงการด้วย และจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริ ยธรรมทางการวิจยั อีกครั้งก่อนที่จะให้
คณะกรรมการวิจยั พิจารณา ซึ่งจะมีใบรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมทางการวิจยั ก่อน (ซึ่งคณะกรรมการ
วิจยั จะดําเนินการประสานงานเอง)
16.บรรณานุกรม / -ให้ระบุเอกสารอ้างอิงด้วย (หรื อจะเขียนตอนผลงานวิจยั ก็ได้)
เอกสารอ้ างอิง
ควรส่งแนบมาด้วย
17.ภาคผนวก
- โครงร่ างเครื่ องมือหรื อแบบสอบถาม ควรแนบมาพร้อมกับโครงร่ างวิจยั
ก.โครงร่ างเครื่ องมือ
- เครื่ องมืออาจจะยังไม่สมบูรณ์ก็ได้ / กรรมการจะช่วยวิพากษ์ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
เก็บรวบรวมข้ อมูล
ข.รายละเอียดแนวคิด - ถ้ามีแนวคิด ทฤษฎี บางประการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ก็ควรสรุ ปหรื อแนบมาด้วย
ทฤษฎี บางประการที่
เกีย่ วข้ อง
ขอให้ผบู ้ งั คับบัญชาให้ความเห็นและลงนามรับทราบ
18.ความเห็นของ
ผู้บังคับบัญชา

