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การเขียนโครงร่างการวจิัย 1 

งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สํานักงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
ช่ืองาน “ศูนย์วิจัยฯ พบบุคลากรสายสนับสนุน” สําหรับกิจกรรมในวันน้ีเป็นเรื่องเก่ียวกับการเขียนโครงร่างการวิจัย 
โดยมี ดร.อัครเดช เกตุฉ่ํา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม
เพชรรัตน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยบรรยากาศการพูดคุยกันในวันน้ีเป็นไปอย่างสบายๆ ซึ่งประเด็น
เน้ือหาที่จะกล่าวถึงในวันน้ี จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง มาติดตามกันเลยค่ะ 

 ดร.อัครเดช เกตุฉ่ํา กล่าวถึงสาระสําคัญในวันนี้ว่าเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเขียนโครงร่างการวิจัย
ในแต่ละหัวข้อ รวมทั้งความสําคัญของหัวข้อต่างๆ ดังน้ี 

จุดเริ่มต้นการเขียนโครงร่างการวิจัย 
 เริ่มต้นการเขียนโครงร่างการวิจัย ด้วยการหางานที่มีลักษณะใกล้เคียงกับงานของเราก่อน เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ซึ่งจะทําให้เข้าใจลักษณะของการเขียนความสําคัญของปัญหาว่าควรมีลักษณะเป็นอย่างไรในเบ้ืองต้นก่อน 
 กระบวนการในการเขียนโครงร่างการวิจัย สิ่งที่เราต้องทําก่อนคือ การกําหนดประเด็นปัญหาวิจัยที่เราสนใจ
ก่อน เพ่ือจะใช้เป็น keyword ในการค้นหา Review Literature ว่ามีใครทําอะไรไว้บ้าง และรายงานการวิจัยของเขา
เป็นอย่างไร และในขณะเดียวกันก็จะทําให้เราทราบว่าเขามีการออกแบบงานวิจัยแบบไหน มีกระบวนการทําวิจัย
เป็นอย่างไร และเมื่อได้รายละเอียดแล้ว เราก็จะสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้ 

 ข้อเสนอโครงการวิจัย 
ข้อเสนอโครงการวิจัย หมายถึง แผนล่วงหน้าก่อนลงมือทําการวิจัย ซึ่งจะกําหนดช่ือเรื่อง ความสําคัญของปัญหา 

วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการวิจัย งบประมาณ ว่าในกระบวนการศึกษาข้อปัญหาต่างๆ จะมีกระบวนการใดบ้าง 
มีขอบเขตมากน้อยเพียงใด มีปัจจัยหรือตัวแปรอะไรบ้างที่ทําการศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการทําเป็นอย่างไร และที่สําคัญ
คือเราต้องออกแบบขั้นตอน กระบวนการทํางานของเราว่ามีกระบวนการใดและทําเมื่อไหร่ ตลอดจนประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากงานของเราที่ทําการศึกษา เพราะฉะนั้น การเขียนโครงร่างที่ดีต้องให้เห็นสภาพปัญหาที่เราทําการศึกษา
เริ่มต้นว่าคืออะไร และงานของเราจะสามารถแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ปัญหาได้อย่างไร และมีกระบวนการที่จะตอบ
ปัญหาวิจัยได้อย่างไร ในขณะที่การเขียนโครงร่างการวิจัยจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนําเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัย
ในกรณีที่มีความคุ้มค่าเพียงพอกับที่จะศึกษา ซึ่งข้อเสนอโครงการวิจยัมีความสําคัญ ดังน้ี 
 1) เป็นแผนการดําเนินงาน ทําให้ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยได้อย่างมีทิศทางและมีกรอบการทํางาน เนื่องจาก
เป็นการประกาศว่าเรากําลังทําอะไร กับใคร เมื่อไหร่ อย่างไร แผนการต่างๆ เหล่าน้ีจะทําให้เราทราบว่าวิธีการ
ดําเนินงานในการศึกษาควรจะมีกระบวนการอะไรบ้าง ทําให้เรามีกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจน เช่น ทราบว่าจะต้อง
ใช้งบประมาณจํานวนเท่าใด เป็นต้น 

2) เป็นการนําเสนอสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการทําการวิจัยให้ผู้อ่ืนทราบ โครงร่างการวิจัยจะทําให้ผู้อ่ืนทราบว่าเรากําลัง
ทําอะไรอยู่ ศึกษาเรื่องอะไร และจะมีประโยชน์อย่างไรกับหน่วยงานหรือสังคมท่ีเก่ียวข้อง 
 3) เป็นข้อเสนอในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณหรือเงินทุนดําเนินการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะต้องมีความละเอียด
รอบคอบในการตรวจสอบความสอดคล้องของขั้นตอนต่างๆ ในข้อเสนอโครงการวิจัย 
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ส่วนประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย 
โดยปกติส่วนประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัยในแต่ละหน่วยงานจะมีโครงร่างไม่เหมือนกัน สําหรับการขอทุน

วิจัยของคณะฯ จะใช้แบบขอทุน CMB ซึ่งจะมีลักษณะใกล้เคียงกับที่จะกล่าวถึง ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี  
 1. ช่ือโครงการวิจัย เป็นจุดแรกที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ทําให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในปัญหาและ
วิธีการวิจัย ผู้วิจัยจึงควรให้ความสําคัญกับการต้ังช่ือให้กะทัดรัด ชัดเจน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ คือ “คม ชัด(เจน) 
(ลุ่ม)ลึก น่าสนใจ” ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ทําการศึกษาด้วย 

2. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา เป็นส่วนที่จะชักจูงให้ผู้อ่านเข้าใจและเห็นถึงความสําคัญของการ
ทําวิจัย ควรให้รายละเอียดเก่ียวกับความเป็นมาของสิ่งที่สนใจและความเกี่ยวเน่ืองไปสู่ปัญหาของการวิจัย และมีการ
อ้างอิงหลักฐานหรือเอกสารที่จะให้นํ้าหนักอธิบายความสําคัญของปัญหา/เหตุผลที่จําเป็นต้องศึกษาค้นคว้า โดยเขียน
ให้ตรงกระเด็น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และเขียนโดยให้มีความต่อเน่ืองกันของเน้ือหา  

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ในการเขียนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ควรเขียนในลักษณะที่ว่างานวิจัย
ของเรามีความสําคัญอย่างไร และถ้าไม่ทําจะเกิดปัญหาหรือผลเสียอะไรบ้าง แล้วถ้าทําจะได้ประโยชน์อย่างไรกับ
หน่วยงาน ซึ่งจะทําให้ผู้อ่านทราบว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ และต่อไปจะเป็นอย่างไร และปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาจะสามารถทําได้อย่างไรบ้าง ซึ่งจะทําให้ผู้อ่านทราบว่างานวิจัยของเราจะช่วยแก้ปัญหาหรือ
สนับสนุนให้สามารถแก้ปัญหาไปได้ 
 3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นส่วนที่บ่งบอกถึงจุดมุ่งหมายที่ผู้วิจัยต้องการจากการวิจัย ควรเขียนเป็นข้อๆ 
ให้ชัดเจน แต่ะละข้อควรมีวัตถุประสงค์เดียว โดยวัตถุประสงค์แต่ละข้อน้ันหมายถึง ผู้วิจัยต้องทําการวิจัยเพ่ือให้ได้
คําตอบตามวัตถุประสงค์ ดังน้ัน จึงต้องต้ังวัตถุประสงค์ให้เหมาะสมกับหัวข้อวิจัย  

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ควรแสดงความต้องการในการทําวิจัย โดยเขียนให้ชัดเจน เฉพาะเจาะจง ครอบคลุมเรื่อง
ที่จะศึกษา และแสดงตัวแปรที่เก่ียวข้อง โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นส่วนที่บอกว่างานวิจัยของเรากําลังทําอะไรอยู่ 
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับความเป็นมา 
 4. ขอบเขตของการวิจัย เป็นการวางขอบเขตของการศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ขอบเขตของตัวอย่าง/วัตถุดิบ 
ระยะเวลา พ้ืนที่ที่จะศึกษา เป็นต้น   
 เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ควรระบุเรื่องที่เก่ียวข้องในการวิจัย เช่น กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ระยะเวลาเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป็นต้น ขอบเขตของการวิจัยจะทําให้เราทราบว่าจะทําวิจัยมากน้อยขนาดไหน มีขอบเขตและปริมาณงาน
อย่างไร 
 5. การทบทวนวรรณกรรม/เอกสารที่เก่ียวข้อง ควรแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของโครงการวิจัย ความสอดคล้อง
ของวิธีการ/ตัวแปรที่เลือกศึกษา ความรับรู้ของผู้วิจัย ทั้งน้ี ข้อความท่ีใช้ควรกระชับ/ไม่เย่ินเย้อมากเกินไป เพ่ือให้
กรอบแนวความคิดปรากฏอย่างชัดเจน ครอบคลุมประเด็นคําถาม กรอบแนวคิดทางทฤษฏี ตัวแปรผลงานวิจัยที่ผ่านมา 
และควรเขียนให้เช่ือมโยงกันและอ้างอิงให้ถูกต้องตามระบบการอ้างอิง  
 เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย การทบทวนวรรณกรรม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในความเป็นจริงสิ่งที่ต้องทําในการเขียน
โครงร่างการวิจัยคือ การทบทวนวรรณกรรม แต่การเขียนจะเขียนไว้หลังบทที่ 1 เนื่องจากว่าเราไม่สามารถเขียน
เค้าโครงร่างที่ดีได้ ถ้าหากเราขาดความรู้จากส่ิงที่เราทํา เพราะฉะน้ัน หากเราสามารถทบทวนวรรณกรรมและสรุป 
สังเคราะห์ออกมาได้ เราก็จะสามารถเขียนความสําคัญของปัญหาได้อย่างเชื่อมโยงและก่อให้เกิดความต่อเนื่อง 
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ว่าอะไรก่อให้เกิดอะไร มีปัจจัยใดบ้างที่ทําให้เกิดปัญหาเหล่าน้ี และปัญหาเหล่าน้ีสามารถแก้ไขได้ด้วยอะไร และ
งานวิจัยของเราจะช่วยเติมเต็มสภาพปัญหาต่างๆ ได้อย่างไร 
 6. นิยามศัพท์ (Definition of term) เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านเก่ียวกับตัวแปรบางตัวแปรที่ใช้ ว่ามีความ
เหมือนหรือแตกต่างจากงานวิจัยอ่ืนอย่างไร การนิยามควรเป็นการนิยามเชิงทฤษฏีควบคู่กับการนิยามเชิงปฏิบัติการ  
 เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย การนิยามศัพท์เป็นการให้คําจํากัดความตัวแปรในการวิจัย ซึ่งจะใช้กับคําหรือข้อความ
ที่อาจมีความหมายหลายอย่าง และให้นิยามศัพท์เท่าที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเท่าน้ัน 
 7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้วิจัยควรระบุให้ทราบว่าผลลัพธ์จากการวิจัยมีประโยชน์อย่างไร เป็นข้อๆ 
ประโยชน์ที่ได้ต้องเป็นประโยชน์ที่เกิดจากการทราบคําตอบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในแต่ละข้อ พร้อมแสดงสิ่งที่
คาดว่าจะได้รับหลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้นเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน 
 8. วิธีการดําเนินการวิจัย ควรเขียนอธิบายถึงวิธีที่ใช้ในการศึกษา/วิธีทดลองเพ่ือให้ได้มาซึ่งคําตอบตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ หากวัตถุประสงค์แต่ละข้อจะใช้วิธีการศึกษา/วิธีการทดลองแตกต่างกัน ควรเขียนวิธีที่ใช้
ศึกษา/วิธีทดลองตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อให้ชัดเจน อาจอธิบายโดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นได้แก่ 1) การทดลอง/
การเก็บรวบรวมข้อมูล 2) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 9. ระยะเวลาทําการวิจัย/แผนการดําเนินงาน ควรทําตารางเวลาหรือแผนภูมิแสดงถึงระยะเวลาการทํางาน
ให้ชัดเจน 
 10. รายละเอียดงบประมาณ ต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับงบประมาณที่ใช้ในการวิจัย เพ่ือประกอบการพิจารณา
อนุมัติงบประมาณหรือเงินอุดหนุน โดยผู้วิจัยต้องประมาณวงเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นหมวดหมู่ ได้แก่ ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นต้น 

11. ผู้วิจัย/ผู้วิจัยรว่ม ต้องระบุช่ือ-สกุล ประวัติการทํางาน ผลงานวิจัยที่ผ่านมาของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 

นอกจากน้ี วิทยากรยังได้ให้ข้อแนะนําสําหรับการเขียนโครงร่างการวิจัย ไว้ดังน้ี  
1) ควรจัดช่องไฟให้ดี  
2) การใช้คํา consistent จะแสดงถึงความพิถีพิถัน  
3) หากมี link กับหน่วยงานอ่ืนๆ ให้ระบุด้วย เพ่ือแสดงถึงความพยายามและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  
4) ควรระบุช่ือ/ขอบคุณ Professor ดังๆ ที่เคยให้คําแนะนํา 

 บทส่งท้าย 

 สําหรับกิจกรรมศูนย์วิจัยฯ พบบุคลากรสายสนับสนุนในวันน้ี คงทําให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นแนวทางในการทําวิจัย
มากขึ้น สําหรับครั้งต่อไปผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ในเรื่องใด โปรดติดตามนะค่ะ 
 

     นางสาวเบญจวรรณ บุญณรงค์ 
                   ผู้บันทึก 
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รายชื่อผู้เข้ารว่มกิจกรรม 

1. ดร.อัครเดช   เกตุฉ่ํา  วิทยากร   
2. นางสาวศรีสุดา  คล้ายคล่องจิตร   
3. นายวีระชัย  คุ้มพงษ์พันธ์ุ    
4. นางสาวเบญจวรรณ  บุญณรงค ์
5. นางปภาดา  สีมา  
6. นางสาวศรีนวล ยืนนาน    
7. นางสาวสุวัฒนา อภิมนต์บุตร   
8. นางจรินทิพย์  อุดมพันธุรัก   
9. นางสาวชวนันทร์ พรหมโชติ  
    

 


