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บทคัดย่ อ
โครงการวิจยั เป็ นแผนการวิจยั ที่นกั วิจยั จัดทําขึ้ นเพื่อทําวิจยั เองหรื อขออนุ มตั ิ ทาํ วิจยั ประกอบด้วยหัวข้อ
ตามรู ปแบบที่ หน่ วยงานกําหนด โครงการวิจยั มี ความสําคัญที่ ช่วยให้นักวิจยั ทําวิจยั ได้อย่างชัดเจน ถูกต้องและ
เหมาะสม ใช้เป็ นเครื่ องมื อ ในการกํากับ ติ ดตามและประเมิ นความก้าวหน้าของการทําวิจยั ส่ วนประกอบของ
โครงการวิจยั ประกอบด้วย ชื่ อเรื่ องวิจยั ชื่ อนักวิจยั ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา คําถามวิจยั /ประเด็น
ปั ญหาการวิจยั วัตถุประสงค์ของการวิจยั กรอบแนวคิ ดการวิจยั สมมติฐานการวิจยั ขอบเขตของการวิจยั นิ ยาม
ศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ระเบี ยบวิธีวิจยั แผนการดําเนิ นงานวิจยั
ทรัพยากรที่ใช้ และงบประมาณที่ใช้จ่ายตลอดโครงการ การเขียนโครงการวิจยั ต้องเขี ยนให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่
หน่ วยงานกํา หนดโดยยึ ด หลักการเขี ย นโครงการวิ จัย ในด้า น หลัก ความถูก ต้อง ความชัด เจน ความสั ม พัน ธ์
สอดคล้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความต่อเนื่ อง ความสมํ่าเสมอหรื อความคงที่ ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
และความมีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ การประเมินโครงการวิจยั พิจารณาจากเกณฑ์ภายในตัวโครงการวิจยั ในด้าน
ความชัดเจนของการใช้ภาษา ความสมเหตุสมผลของการเขียนแต่ละหัวข้อ ความสอดคล้องรับกันระหว่างแต่ละ
หัวข้อ ความถูกต้องในการออกแบบวิจยั ด้านกรอบประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และเกณฑ์ภายนอกพิ จารณาในด้านโครงการวิจยั มีประโยชน์ต่อสังคม การ
อ้างอิงผลการวิจยั ไปยังประชากร ใช้ทรัพยากรได้เหมาะสมและคุม้ ค่า รวมทั้งโครงการวิจยั มีความเป็ นไปได้ในการ
ดําเนินงานวิจยั
คําสํ าคัญ โครงการวิจยั การเขียนอย่างมีคุณภาพ
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Abstract
A research proposal is a plan consisting of topics determined by the concerned work agency that
researchers develop for conducting their own research study or for submitting to the authority for approval of
their research. The research proposal is important because it helps the researchers to conduct their research
clearly, correctly and appropriately. It is also used as a tool for monitoring, follow up and assessing the progress
of a research study. The structure of research proposal comprises research title, name of researcher, background
and significance of a research problem, research questions/research issues, research objectives, theoretical
framework, research hypotheses, scope of research, research definitions, expected benefits of research, review of
related literature, research methodology, research operational plan, required resources, and research budget. A
research proposal must cover all of the topics required by the concerned work agency. In writing it, researchers
must follow the principles of correctness, clarity, relevancy, completeness, continuity, consistency,
appropriateness, feasibility, morality and code of ethics. A proposal is evaluated according to two criteria; the
internal criteria, and the external criteria. The internal criteria concerns with characteristics of the research
proposal itself, thus a proposal is evaluated in terms of language clarity, logic of writing, the relevance among
the topics, the correctness of a research design involving research population and sample, research instruments,
data collection, and data analysis. As for the external criteria, a proposal is judged on its benefits to the society,
the inference of research findings to the population, the appropriateness and cost-effectiveness of resource
utilization, and the feasibility of carrying out the research activities.
Keywords: Research proposal, Quality writing
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ความหมายของโครงการวิจัย
คําว่า “โครงการวิจยั ” เกี่ยวข้องกับคํา 2 คํา คือ คําว่า โครงการ และการวิจยั โครงการ (project) โดยทัว่ ๆ
ไป หมายถึง ชุ ดของกิ จกรรมที่ มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน มีการปฏิ บตั ิ ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง มีจุดเริ่ มต้นและ
จุดสิ้ นสุ ดเพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่มุ่งหวังไว้ (สมบัติ สุ วรรณพิทกั ษ์ 2554: 1-16) ส่ วนคําว่าการวิจยั (research)
เป็ นกระบวนการเชิ งระบบที่ใช้ในการค้นคว้าหาข้อเท็จจริ งหรื อปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอย่างมีระบบ ระเบียบ
และมี จุด มุ่ งหมายเพื่ อ ให้ ไ ด้ค วามรู ้ ที่ เชื่ อ ถื อ ได้ (บุ ญ ธรรม กิ จปรี ด าบริ สุ ท ธิ์ 2549: 19)สํ าหรั บ โครงการวิ จัย
(research proposal) หมายถึง ชุดของกิจกรรมการวิจยั หรื อกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ความจริ ง ซึ่ งนักวิจยั
ได้วางแผนและกําหนดรายละเอียดไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรี ยมที่ จะดําเนิ นการให้บรรลุผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ต่อไป
การเขียนโครงการวิจยั เป็ นการนําเสนอรายละเอียดของงานวิจยั ที่ นกั วิจยั วางแผนที่ จะจัดทํามาเขี ยนเป็ น
เอกสาร โดยที่ งานยังไม่ได้ดาํ เนิ นการจริ งเพียงแต่คิดริ เริ่ มขึ้ น การเขี ยนโครงการวิจยั ส่ วนมากมักจะเป็ นการเขียน
เพื่อขออนุญาต ขออนุมตั ิ ของบประมาณสนับสนุน ซึ่ งหากไม่อนุญาต /อนุมตั ิ หรื อไม่ได้รับงบประมาณ ก็อาจไม่
มีการดําเนิ นการ การเขี ยนโครงการวิจยั ส่ วนใหญ่จึงมีลกั ษณะเป็ นการเขี ยนข้อเสนอว่าจะทําการวิจยั ซึ่ งเรี ยกว่า
ข้อเสนอการวิจยั หรื อโครงการวิจยั ก็ได้ กล่าวโดยสรุ ป โครงการวิจยั หมายถึง เอกสารที่ แสดงรายละเอี ยดของ
งานวิจยั ที่ได้ออกแบบและวางแผนไว้ล่วงหน้าเรี ยบร้อยแล้ว โดยโครงการวิจยั ดังกล่าวอาจมีลกั ษณะโครงการวิจยั
เดี่ยวหรื อชุดโครงการวิจยั ที่ประกอบด้วยโครงการวิจยั ย่อยหลายโครงการ
ความสํ าคัญของโครงการวิจยั
โครงการวิจยั เปรี ยบเสมื อนพิ มพ์เขี ยวของการทําวิจยั หรื อเปรี ยบเสมื อนพันธสัญ ญาของนักวิจยั ว่าจะ
ดําเนิ นการวิจยั ตามแผนงานวิจยั ภายหลังจากที่ได้รับอนุมตั ิให้ทาํ วิจยั หรื อภายหลังจากได้ทุนการวิจยั กล่าวโดยสรุ ป
โครงการวิจยั มีความสําคัญดังนี้
1. ความสํ าคัญต่ อนักวิจยั มีดงั นี้
1.1 โครงการวิจยั เป็ นแผน แนวทางการดําเนิ นงานวิจยั ที่ คิดหรื อทําไว้อย่างเป็ นระบบหรื อเป็ นพิมพ์
เขียวในการที่จะดําเนินการวิจยั
1.2 ช่วยให้นกั วิจยั สามารถดําเนินงานวิจยั หรื อทําวิจยั ตามขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน
1.3 เป็ นคู่มือหรื อเป็ นแผนที่จะดําเนินการวิจยั ให้สาํ เร็ จตามระยะเวลาที่กาํ หนด
1.4 ช่วยให้นกั วิจยั ทําวิจยั ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพราะนักวิจยั รู ้ว่าจะดําเนิ นการวิจยั อย่างไร ใช้
เวลา งบประมาณและทรัพยากรอะไรบ้าง จะใช้เครื่ องมื ออะไรในการรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลจากใครและจะ
วิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างไร
1.5 ช่ วยประหยัดเวลาในการตัดสิ นใจในการดําเนิ นกิ จกรรมต่ างๆ ของกระบวนการวิจยั เพราะได้
วางแผนกําหนดกิจกรรมและแนวทางการดําเนินงานวิจยั อย่างเป็ นระบบไว้ล่วงหน้าแล้ว
1.6 โครงการวิจยั จึงเป็ นสิ่ งที่ จะช่วยสร้างแนวคิดให้กบั นักวิจยั ได้เห็นแนวทางในการดําเนิ นงานวิจยั
และเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถดําเนินงานวิจยั ได้สาํ เร็ จ
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2. ความสํ าคัญต่ อผู้ที่เกีย่ วข้ อง มีดงั นี้
2.1 โครงการวิจยั ที่ ดีของหน่วยงานจะทําให้ผบู ้ งั คับบัญชาอ่านแล้วเข้าใจทราบว่าจะทําวิจยั เรื่ องอะไร
ทําไมต้องทํา ทําอย่างไร ทําที่ไหน ทําเมื่อไร และต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง รวมทั้งใช้เป็ นเอกสารในการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานวิจยั ได้อย่างชัดเจน
2.2 ผูส้ นับสนุนทุนวิจยั ใช้โครงการวิจยั เป็ นเอกสารประกอบในการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจยั
2.3 ในกรณี การดําเนินงานวิจยั มีผรู ้ ่ วมรับผิดชอบดําเนินการวิจยั หลายคน โครงการวิจยั จะเป็ นเอกสาร
สื่ อกลางที่จะช่วยให้ผรู ้ ่ วมวิจยั มีความเข้าใจตรงกันและสามารถร่ วมกันดําเนิ นการวิจยั ให้บรรลุผลสําเร็ จได้
วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจยั
การเขียนโครงการวิจยั มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิ นการวิจยั หรื อเป็ นพิมพ์เขียวของการวิจยั ช่วยให้นกั วิจยั ได้ดาํ เนิ นงาน
วิ จั ย เป็ น ขั้ น ต อ น ต า ม แ ผ น ที่ ว า ง ไ ว้ โ ด ย เฉ พ า ะ ใ น ก ร ณี ที่ เป็ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ร ะ ย ะ ย าว ห รื อ
มี ผู ้ร่ ว มวิ จัย หลายคน โครงการวิ จัย จะช่ ว ยให้ นัก วิ จัย ทุ ก คนมี ค วามเข้า ใจตรงกัน และดํา เนิ น งานวิ จัย ไปสู่
จุดประสงค์เดียวกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการตรวจสอบการดําเนินงานวิจยั โครงการวิจยั จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ อง
ที่จะทําวิจยั เช่ น ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาการวิจยั วัตถุประสงค์ของการวิจยั ขอบเขตของการวิจยั
สมมติ ฐานการวิจยั วิธีการดําเนิ นการวิจยั ระยะเวลาทําการวิจยั แผนการดําเนิ นงาน และงบประมาณ ซึ่ งใช้เป็ น
เอกสารสําคัญในการตรวจสอบผลการวิจยั ทุ กขั้นตอนของการดําเนิ นการวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั ผูใ้ ห้ทุนจะได้ตรวจสอบดูว่านักวิจยั ดําเนิ นการวิจยั ตามโครงการวิจยั ที่ วางแผนไว้มาก
น้อยเพียงใด
3 . เพื่ อ ใ ช้ เป็ น เอ ก ส าร เส น อ ข อ อ นุ มั ติ ดํ า เนิ น ก าร วิ จั ย ใน ก ร ณี ที่ นั ก วิ จั ย ทํ าวิ จั ย เป็ น
ส่ วนหนึ่ งของการศึ กษา จะต้อ งมี การพิ จารณาโดยคณะกรรมการ เพื่ อให้ค วามเห็ นชอบอนุ มตั ิ ให้ด าํ เนิ น การ
เสี ยก่อน ในกรณี ที่เป็ นหน่ วยงานก็ตอ้ งเขียนโครงการวิจยั ขออนุมตั ิผบู ้ งั คับบัญชา ซึ่ งผูบ้ งั คับบัญชาจะได้ทราบว่า
นักวิจยั จะทําวิจยั เรื่ องอะไร ทําอย่างไร ผลที่จะได้รับมีอะไรบ้าง มีความสําคัญและประโยชน์มากน้อยเพียงใดต่อ
หน่วยงาน ต่อสังคม หรื อวงวิชาการ
4. เพื่อใช้เป็ นเอกสารเสนอขอรับทุนสนับสนุ นการวิจยั ในกรณี ที่หน่ วยงานต่างๆ ประกาศให้ทุนหรื อ
กรณี ที่นกั วิจยั ต้องการหาแหล่งทุ นสนับสนุ นในการวิจยั มีความจําเป็ นที่ จะต้องเขี ยนข้อเสนอโครงการวิจยั เพื่ อ
เสนอพิจารณาขอรับทุนอุดหนุ นการวิจยั แหล่งทุนจะพิจารณาให้ทุนจากข้อเสนอโครงการวิจยั ที่ เสนอขอรับทุ น
เป็ นสําคัญ
หลักการเขียนโครงการวิจยั
การเขี ยนโครงการวิจยั นั้น ไม่ใช่ เพี ยงการเขี ยนตามหัวข้อในแบบฟอร์ มของโครงการวิจยั ที่ กาํ หนดให้
เท่านั้น แต่ตอ้ งเขียนให้ดี มีประสิ ทธิ ภาพ การเขียนโครงการวิจยั ที่ดีมีหลักในการเขียนดังนี้
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1. หลักความถูกต้ อง ในการเขี ยนโครงการวิจยั ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นงานวิชาการ สิ่ งสําคัญอันดับแรกที่ ตอ้ ง
คํานึ งถึง คื อ ความถูกต้อง ทั้งความถูกต้องในเรื่ องข้อเท็จจริ ง ความถูกต้องในเนื้ อหาสาระ ความถูกต้องในเชิ ง
วิชาการของระเบี ยบวิธีวิจยั โครงการวิจยั ที่ดีจะต้องแสดงให้เห็นถึงสาระสําคัญต่างๆ อย่างถูกต้องชัดเจนและตรง
ประเด็น เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นกั วิจยั ผูร้ ่ วมวิจยั ผูบ้ ริ หาร และผูเ้ กี่ยวข้อง ในการพิจารณาว่าผูร้ ับผิดชอบ
โครงการวิจยั ประสงค์จะทําวิจยั เรื่ องอะไร ด้วยวัตถุประสงค์ใด จะดําเนิ นการด้วยวิธีการใด และจะใช้ทรัพยากร
เท่าไร
2. หลักความชั ดเจน นักวิจยั จะต้องเขี ยนโครงการวิจยั ให้ชัดเจนจนทําให้ผูอ้ ่านอ่านแล้วสามารถเข้าใจ
เรื่ องราวเกี่ ยวกับ งานวิจยั นั้นๆ ได้อย่างชัดเจน นักวิจยั ต้องเข้าใจโครงการวิจยั ที่ จะทําอย่างถ่องแท้ก่อน แล้วจึ ง
ถ่ายทอดออกมาเป็ นภาษาเขี ยนที่ ชัดเจน โดยเรี ยบเรี ย งเป็ นประโยคที่ ใช้ภาษาที่ เข้าใจง่ าย ไม่ ซับซ้อน รวมทั้ง
หลีกเลี่ยงการใช้คาํ ศัพท์ที่เข้าใจยากจนเกินไป
3. หลักความสั มพันธ์ สอดคล้ อง โครงการวิจยั ที่ ดีจะต้องเขียนให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันตลอดทั้ง
โครงการ ตั้งแต่ชื่อโครงการวิจยั ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา วัตถุประสงค์ของการวิจยั ขอบเขตของ
การวิจยั ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ วิธีดาํ เนินการวิจยั แผนการวิจยั งบประมาณ กล่าวโดยสรุ ปโครงการวิจยั ต้อง
มี ค วามสัมพันธ์ กนั ตั้งแต่ ข้ ันตอนแรกจนถึ งขั้นตอนสุ ด ท้ายเพื่ อแสดงให้เห็ นถึ งความเป็ นไปได้ที่ ผูร้ ั บผิด ชอบ
โครงการวิจยั จะสามารถดําเนินโครงการให้สาํ เร็ จได้
4. หลักความครบถ้ วนสมบูรณ์ โครงการวิจยั ที่เขียนจะต้องมีสาระครบถ้วนสมบูรณ์ตามองค์ประกอบของ
โครงการวิจยั ตั้งแต่ชื่อโครงการวิจยั ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจยั ขอบเขต
ของการวิจยั วิธีดาํ เนิ นการวิจยั แผนการวิจยั และงบประมาณ
5. หลัก ความต่ อ เนื่ อง การเขี ย นโครงการวิจัยควรเรี ยบเรี ยงความคิ ดให้เป็ นระบบระเบี ยบ เรี ยบเรี ย ง
ข้อความต่าง ๆ อย่างเป็ นเหตุ เป็ นผลและเป็ นขั้นตอนที่ ดี การเขี ยนข้อเสนอโครงการวิจยั ควรเริ่ มจากเหตุผลหรื อ
ความเป็ นมาและความสําคัญ ของปั ญ หา วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จัย ขอบเขตของการวิ จยั นิ ยามศัพ ท์เฉพาะ
วิธีดาํ เนิ นการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยนําเสนอประเด็น
ต่างๆ ให้ต่อเนื่องสอดคล้องกัน
6. หลักความสมํา่ เสมอหรือความคงที่ การใช้คาํ วลี หรื อข้อความในโครงการวิจยั จะต้องเป็ นแบบเดียวกัน
หรื อมีความคงที่ คงเส้นคงวาตลอดทั้งฉบับ เช่น คําว่า นักเรี ยน นักศึกษา นิสิต ผูเ้ รี ยน ปรากฏในรายงานการ
วิจยั ฉบับเดียวกัน ซึ่ งควรเลือกใช้คาํ ใดคําหนึ่งให้ตลอดทั้งโครงการ
7. หลักความเหมาะสม การเขียนโครงการวิจยั ที่ดีตอ้ งเขียนความเป็ นมาและความสําคัญของการวิจยั ให้มี
ความเหมาะสม สมเหตุสมผล กําหนดขอบเขตของการวิจยั ให้มีความเหมาะสม กําหนดวิธีดาํ เนิ นการวิจยั และ
ระยะเวลาดําเนินงานให้เหมาะสม พิจารณาความเหมาะสมระหว่างค่าใช้จ่ายกับผลงานวิจยั ที่จะได้รับ
8. หลั ก ความเป็ นไปได้ การเขี ย นโครงการวิ จัย จะต้อ งคํา นึ งถึ งความเป็ นไปได้ท างเทคนิ ค วิ ธี ก าร
ดําเนิ นงานวิจยั ความเป็ นไปได้ทางด้านการเงิ นที่ ใช้ในการดําเนิ นงานวิจยั ความพร้อมของด้านเทคนิ ควิธีและ
ความสามารถของนักวิจยั
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9. หลักความมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ การเขียนโครงการวิจยั บางครั้งอาจจําเป็ นต้องอาศัยการอ้างอิง
เอกสารแนวคิ ด ทฤษฎี ผลงานวิจยั และวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง ผูเ้ ขี ยนโครงการวิจยั จึ งต้องระมัดระวังที่ จะไม่
ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ในกรณี มีการอ้างอิงก็ควรระบุการอ้างอิงให้ชดั เจน
ส่ วนประกอบของโครงการวิจยั
โครงการวิจยั โดยทัว่ ไป มีส่วนประกอบที่สาํ คัญ 3 ส่ วน คือ ส่ วนนํา ส่ วนเนื้อเรื่ อง และส่ วนท้ายเรื่ อง ซึ่ งมี
สาระสําคัญดังนี้
ส่ วนนํา เป็ นส่ วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อโครงการวิจยั และนักวิจยั ประกอบด้วย ชื่อโครงการวิจยั ประเภทของ
งานวิจยั สาขาวิชาหรื อกลุ่มวิชาที่ทาํ การวิจยั ชื่อและประวัติของคณะนักวิจยั
ส่ วนเนือ้ เรื่อง เป็ นส่ วนที่สาํ คัญที่กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของโครงการวิจยั ประกอบด้วย
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา คําถามวิจยั หรื อประเด็นปัญหาการวิจยั วัตถุประสงค์ของการวิจยั กรอบ
แนวคิดการวิจยั สมมติฐานการวิจยั ขอบเขตของการวิจยั นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และระเบียบวิธีวิจยั
ส่ วนท้ ายเรื่ อง เป็ นรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนการวิจยั และรายละเอียดอื่นๆ ตาม
ความต้องการของหน่ วยงานผูพ้ ิ จารณางานวิจยั ประกอบด้วย ระยะเวลาที่ ทาํ การวิจยั แผนการดําเนิ นงานวิจยั
สถานที่ทาํ การวิจยั ทรัพยากรที่ใช้ และงบประมาณที่ใช้จ่ายตลอดโครงการวิจยั
โครงการวิจัยที่ นําเสนอโดยนักวิจัย ส่ วนใหญ่ จะเขี ย นตามกรอบข้อ เสนอโครงการวิจัยที่ กาํ หนดขึ้ น
สําหรับสถาบันต่าง ๆ อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปบ้าง แต่โดยสรุ ปโครงการวิจยั มีรายละเอียดที่สาํ คัญในเรื่ อง
ชื่ อโครงการวิจยั ชื่ อนักวิจยั ความเป็ นมาและความสําคัญ ของปั ญ หา วัต ถุประสงค์ข องการวิจยั เอกสารและ
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง สมมติ ฐ านการวิจยั ขอบเขตของการวิจยั นิ ยามศัพ ท์เฉพาะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ระเบี ยบวิธีวิจัย แผนการดําเนิ น งานวิ จยั สถานที่ ทาํ การวิ จยั ทรั พ ยากรที่ ใช้ และงบประมาณที่ ใช้จ่ายตลอด
โครงการวิจยั
แนวปฏิบัตใิ นการเขียนโครงการวิจยั
โครงการวิจยั เป็ นแผนการวิจยั หรื อแนวทางการดําเนิ นงานวิจยั ที่ นกั วิจยั จะนําเสนอต่อหน่ วยงานหรื อ
แหล่งทุนอุดหนุ นการวิจยั หรื อเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาในเบื้ องต้น เพื่อให้ทราบว่าจะทําวิจยั เรื่ องอะไร มีความ
เป็ นมาและความสําคัญอย่างไร ทํากับใคร จะดําเนิ นการอย่างไรบ้างในการทําวิจยั ในเรื่ องนี้ เพื่อให้หน่ วยงานหรื อ
แหล่งทุนอุดหนุนการวิจยั หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการวิจยั และเพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การดําเนินการวิจยั อย่างต่อเนื่ องให้ประสบความสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
ในที่ น้ ี จะให้รายละเอี ยดของการเขี ยนโครงการวิจ ยั พร้อ มยกตัว อย่า งประกอบ เพื่อ ให้ผูส้ นใจหรื อ
นักศึ กษาเกิ ดความเข้าใจมีความชัดเจนต่อไป
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1. ชื่อเรื่องวิจยั
เมื่อผูว้ ิจยั ตัดสิ นใจเลือกปั ญหาและกําหนดปั ญหาการวิจยั ได้แล้ว ผูว้ ิจยั จะต้องเขียนชื่ อเรื่ องวิจยั ให้มีความ
กะทัดรัด ชัดเจน ชื่ อเรื่ องวิจยั ควรสื่ อถึงตัวแปรหรื อสิ่ งที่ ตอ้ งการศึ กษา บ่งบอกถึงประชากรหรื อกลุ่มที่ ตอ้ งการ
ศึกษาและระบุสถานที่ที่ตอ้ งการศึกษา ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่ างชื่อเรื่องการวิจยั พรรณนา
1. บทบาทในการส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุ มชนของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
2. ปั จจัยที่ สัมพันธ์ กบั การออมของครอบครั วข้าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษา สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. การประเมินโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธโรงเรี ยนสามศรวิทยาลัย
4. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านจับใจความ ความสามารถในการเขียนสรุ ปความและเจต
ค ติ ต่ อ ก ารอ่ าน แ ล ะการเขี ยน ข อ งนั ก เรี ยน ระดั บ ชั้ น มั ธ ยม ศึ กษ าปี ที่ 1 โรงเรี ยน ส าธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา
5. การใช้สารสนเทศอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรี ยนการสอนของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยสามศร
6. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ จังหวัดนนทบุรี
ตัวอย่ างชื่อเรื่องการวิจยั เชิงทดลอง
1. การพัฒ นาหนั ง สื อ ภาพเรื่ อ งประวัติ ศ าสตร์ ช าวไทยภู เขาเผ่ า ม้ง รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม สาระการเรี ยนรู ้
ประวัติศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
2. ผลของการให้การปรึ กษาเป็ นกลุ่มแบบวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีต่อความสามารถใน
การปรับตัวทางสังคมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสามศร จังหวัดนนทบุรี
3. ผลการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ร้อยละ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรี ยนสามศรวิทยาลัย
4. ผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นร่ วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิ กที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนและความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนมหาวชิ ราวุธ จังหวัด
สงขลา
5. การพัฒนาระบบบริ การของศูนย์สื่อการศึกษาโรงเรี ยนฐานเทคโนโลยีจงั หวัดสมุทรสาคร
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2. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา บางสถาบันใช้คาํ ว่า ความเป็ นมา การเขี ยนความเป็ นมาและ
ความสําคัญของปั ญหาจะเป็ นการอธิ บายภูมิหลังหรื ออธิ บายความเป็ นมาของเรื่ องที่ จะศึ กษาว่า มี ความเป็ นมา
อย่า งไร ทํา ไมจึ งต้อ งศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ งนี้ ทํา การศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ แล้วได้อ ะไร นักวิ จัย ควรเขี ย นอธิ บ ายให้ เห็ น ถึ ง
ความสําคัญของปั ญหาวิจยั การเขียนความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจยั ควรเขียนนําเสนอในลักษณะ
รู ปสามเหลี่ยมควํ่า (∇) โดยเริ่ มเกริ่ นนําให้เห็นความสําคัญของการศึ กษาเรื่ องนี้ ในภาพกว้าง นําเข้าสู่ ปัญหาวิจยั
จากนั้นอธิ บายประเด็นปั ญหาของการวิจยั และที่มาของปั ญหาวิจยั และสรุ ปขมวดท้ายให้เชื่ อมโยงกับวัตถุประสงค์
ของการวิจยั
แนวทางการเขียนความเป็ นมาและความสําคัญอาจเขียนโดยยึดองค์ประกอบ 5 ส่ วน หรื อ IPESA (วรรณ์ดี
แสงประทีปทอง 2557: 52) ดังนี้
1) สภาพที่พึงประสงค์ เกี่ยวกับเรื่ องที่ทําวิจัย (Ideal Situation – I) เป็ นการกล่าวถึงสภาพที่ สมบูรณ์
หรื อสภาพที่ควรจะเป็ นของเรื่ องที่วิจยั โดยอาจใช้ขอ้ มูลเกี่ยวกับมาตรฐาน นโยบาย เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ หรื อสิ่ ง
ที่ สังคมคาดหวังในเรื่ องนั้นๆ เช่ น ตามนโยบายด้านการอ่านระบุ ไว้ว่า.... การอ่านเป็ นทักษะที่ สําคัญและจําเป็ น
อย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู ้และพัฒนาชีวิต การอ่านจึงเป็ นหัวใจสําคัญของการศึกษาทุกระดับ เป็ นต้น
2) สภาพที่เป็ นอยู่ในปั จจุบัน (Present Conditions - P) เป็ นการกล่าวถึ งสภาพที่ เกิ ดขึ้ นของเรื่ องที่
ศึ กษา ซึ่ งโดยทั่วไปมักเป็ นสภาพที่ บกพร่ อง หรื อไม่สมบู รณ์ ของเรื่ องที่ วิจยั ในปั จจุบัน สภาพที่ ไม่เป็ นไปตาม
นโยบาย มาตรฐาน เป้ าหมายที่กาํ หนด เช่น จากผลการประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยนพบว่า ความสามารถในการอ่านของ
ผูเ้ รี ยน... ซึ่ งยังไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้หรื อนโยบาย เป็ นต้น
3) สภาพปั ญ หาที่ เกิด ขึ้ น (Exiting Problems -E) เป็ นการกล่ า วถึ งความแตกต่ างของสภาพที่ พึ ง
ประสงค์ กับ สภาพที่ เป็ นอยู่ใ นปั จ จุ บ ัน ซึ่ งทํา ให้ เกิ ด ปั ญ หา เช่ น จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพผู ้เรี ย นพบว่ า
ความสามารถในการอ่านของผูเ้ รี ยนตํ่ากว่ามาตรฐาน ดังนั้นจึงมีความจําเป็ นต้องพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนด้านการอ่าน
เป็ นต้น
4) แนวทางในการแก้ ปั ญ หา (Solution - S) เป็ นการกล่ า วถึ งแนวทางต่ างๆ ที่ อ าจนํามาใช้ใ นการ
แก้ปัญหา หรื อการนํานวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหา
5) แนวทางที่ผ้ ูวิจัยจะดําเนินการเพื่อแก้ ปัญหา (Aims of Research - A) เป็ นการกล่าวถึง แนวทางที่
ผูว้ ิจยั เห็นว่า เหมาะสมและตัดสิ นใจแล้วว่าจะนํามาใช้ดาํ เนินการเพื่อแก้ปัญหา
การเขียนความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาอาจประกอบด้วยส่ วนประกอบทั้ง 5 ส่ วน หรื อกล่าวถึง
เฉพาะบางส่ วนประกอบตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั ควรหาหลักฐานมายืนยันสนับสนุ นข้อมูลทุ ก
ขั้นตอน และพยายามทําให้ผอู ้ ่านงานวิจยั รู ้เรื่ อง และติดตามงานวิจยั ตลอดทั้งเรื่ อง
การเขียนความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหามีหลักการเขียน โดยสรุ ปดังนี้
2.1 หลักความตรงประเด็น โดยเขียนให้ตรงประเด็น หลีกเลี่ยงคําพูดวกวน ควรชี้ ให้เห็นว่าปั ญหาที่จะ
ศึกษานั้นคืออะไร ระบุปัญหาหรื อเรื่ องที่จะวิจยั นั้นว่า มีความสําคัญอย่างไร
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2.2 หลักความมีเหตุผล โดยเขียนอย่างมีเหตุผล ด้วยการนําทฤษฎี แนวคิดของบุคคลที่เชื่ อถือได้เป็ นที่
ยอมรับเพื่อเป็ นข้อมูลสนับสนุนเรื่ องที่จะทําวิจยั พร้อมทั้งมีหลักฐานอ้างอิงเพื่อความเชื่อถือได้
2.3 หลักความเข้าใจ โดยเขียนให้เข้าใจง่าย ใช้ภาษาง่ายๆ และเสนอประเด็นต่างๆ เป็ นลําดับขั้นตอน
2.4 หลักความสัมพันธ์เชื่ อมโยง โดยเขียนให้มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กนั โดยเฉพาะการขึ้นย่อหน้าใหม่
แต่ละตอน ต้องมีส่วนเชื่อมโยงกับเรื่ องในตอนท้ายด้วยอย่าให้เนื้อหาสาระขาดตอนเป็ นท่อนๆ
2.5 หลักของการลงสรุ ป โดยเขียนสรุ ปในส่ วนท้ายสุ ด ให้เขียนขมวดท้ายหรื อสรุ ปให้มีส่วนเชื่ อมโยง
กับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิจัย เช่ น อาจเขี ยนสรุ ปว่า ดังนั้น ผูว้ ิ จยั จึ งมี ค วามสนใจที่ จะทําการศึ กษา..... เพื่ อนํา
ผลการวิจยั มาใช้ในการวางแผนและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น หรื อจากที่ กล่าวมา
ทั้งหมดจะเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวเป็ นปัญหาสําคัญยิ่งควรต้องได้รับการแก้ไข ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงศึกษาเรื่ อง...... เป็ นต้น
3. คําถามวิจยั /ประเด็นปัญหาการวิจยั
ประเด็นปั ญหาการวิจยั บางหน่ วยงานหรื อบางสถาบันการศึกษาใช้คาํ ว่า คําถามวิจยั (research question)
ซึ่ งเป็ นข้อสงสัย หรื อสิ่ งที่ตอ้ งการศึกษาค้นหาคําตอบของนักวิจยั จึงเป็ นการระบุคาํ ถามที่ตอ้ งการคําตอบ ซึ่ งผูเ้ ขียน
โครงการวิ จัย ควรระบุ ป ระเด็ น ปั ญ หาการวิ จัย หรื อ ตั้ง คํา ถามวิ จัย เป็ นข้อ ๆ ให้ ค รบถ้ว นและสอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังตัวอย่าง
คําถามวิจยั
1.ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาล
นครสามศรที่พฒั นาขึ้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีตวั ชี้วดั และเกณฑ์อย่างไรบ้าง
2.ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาล
นครสามศรที่ทดลองใช้มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด
4. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นข้อความที่ผวู ้ ิจยั แสดงถึงความต้องการบรรลุในการวิจยั ครั้งนี้ ข้อความที่ระบุ
ในวัตถุประสงค์ของการวิจยั ควรเขียนให้ชดั เจน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เฉพาะเจาะจงไม่คลุมเครื อ และครอบคลุมเรื่ อง
ที่ จะศึ กษา วัตถุประสงค์ของการวิจยั ต้องสอดคล้องกับชื่ อเรื่ อง ประเด็นปั ญหาวิจยั กรอบแนวคิ ดการวิจยั และ
สมมติ ฐานการวิจยั โดยจะเขี ยนเป็ นข้อๆ เรี ยงลําดับให้เป็ นไปตามความสําคัญของการวิจยั หรื อเรี ยงตามขั้นตอน
การวิจยั การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจยั นิ ยมเขียนในรู ปประโยคบอกเล่า เขียนให้อยู่ในรู ปของพฤติกรรม การ
กระทําที่ วดั ได้ สังเกตได้ ระบุถึงตัวแปร ข้อมูลหรื อประชากรที่ตอ้ งการศึกษา โดยใช้คาํ ขึ้ นต้นประโยคว่า”เพื่อ”
แล้วตามด้วยคําที่แสดงพฤติกรรมที่ตอ้ งการกระทําในการวิจยั นั้น เช่น เพื่อศึกษา... เพื่อพัฒนา... เพื่อสร้าง... เพื่อ
วิเคราะห์... เพื่อประเมิน.... เพื่อตรวจสอบ... เป็ นต้น ดังตัวอย่าง
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ตัวอย่ างงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ
เทศบาลนครสามศร
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1.เพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลนคร
สามศร
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของเทศบาลนครสามศร
ตัวอย่ างงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้ อยละ สํ าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนสามศรวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ สร้ า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนวิ ช าคณิ ตศาสตร์ เรื่ อ ง ร้ อ ยละ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสามศรวิทยาลัย
2. เพื่ อศึ กษาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ร้อยละ ที่ เรี ยนโดยใช้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสามศรวิทยาลัย
3. เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน วิช า
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ร้อยละ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสามศรวิทยาลัย
5. กรอบแนวคิดการวิจยั
กรอบแนวคิดในการวิจยั เป็ นกรอบของการวิจยั ในด้านเนื้ อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วยตัวแปรและการระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ ศึกษา กรอบความคิ ดการวิจยั จะต้องระบุว่ามีตวั แปรอะไรและตัวแปรเหล่านั้นมี
ความสั ม พัน ธ์ กัน อย่ างไร กรอบความคิ ด การวิ จัย มี ค วามสํ าคัญ มากสํา หรั บ การวิ จัย เชิ งอธิ บ าย (Explanatory
research) เนื่ องจากการวิจยั เชิ งอธิ บายมีจุดมุ่งหมายที่ จะอธิ บายการเกิ ดขึ้นหรื อการเปลี่ยนแปลงเชิ งสาเหตุและผล
ของปรากฏการณ์ที่ตอ้ งการศึกษา
การมีกรอบแนวคิ ดในการวิจยั มีความสําคัญมากเพราะการศึ กษาวิจยั ในเรื่ องเดี ยวกันมี ทฤษฏี ต่างๆหรื อ
แนวคิ ดในการมองปั ญหามากมายหลายรู ปแบบ ดังนั้นหัวข้อปั ญหาของการวิจยั และประเด็นของการวิจยั ที่ เป็ น
เรื่ องเดี ยวกันอาจมีกรอบแนวคิ ดที่ จะศึ กษาปั ญหาหรื อประเด็นของการวิจยั แตกต่างกันได้ การระบุกรอบแนวคิ ด
การวิจยั จึงเป็ นการช่วยให้นกั วิจยั เองและผูอ้ ื่นได้ทราบว่าผูว้ ิจยั มีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับสิ่ งที่ตอ้ งการศึกษาและคิด
ว่าอะไรสัมพันธ์กบั อะไร ในรู ปแบบใดและทิศทางใด
ที่ มาของกรอบแนวคิ ดการวิจยั กรอบแนวคิ ดการวิจยั มี ที่ มาอยู่ 3 แหล่ง คื อ จากผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง
ทฤษฏี ต่างๆที่ เกี่ ยวข้อง และจากประสบการณ์ ของผูว้ ิจยั เอง ผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเป็ นผลงานที่ ผอู ้ ื่ นได้ทาํ วิจยั
มาแล้วในอดี ต ที่ มีป ระเด็นตรงกับ ประเด็นที่ ตอ้ งการศึ กษา หรื อมี เนื้ อหาสาระเกี่ ยวข้องหรื อมี ตวั แปรบางตัวที่
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ต้องการศึกษารวมอยูด่ ว้ ย ควรเลือกจากผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ การทบทวนผลงานวิจยั ดังกล่าวยิ่งสามารถ
ทบทวนได้มากเท่าใดก็ยิ่งดี มากขึ้ นเท่านั้น เพราะจะทําให้นกั วิจยั ไม่มองข้ามตัวแปรบางตัว ที่ผูอ้ ื่นได้พบแล้วว่ามี
ความสําคัญ การทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องเป็ นสิ่ งที่บ่งชี้ ที่สําคัญที่ สุดก็ว่าได้ว่าผูว้ ิจยั เป็ นผูร้ อบรู ้ในเรื่ องนั้น
เป็ นอย่างดี
หลักในการเลือกตัวแปรในกรอบแนวคิดการวิจยั มีอยูด่ ว้ ยกัน 4 ประการ คือ ความตรงประเด็น ความง่าย
และไม่สลับซับซ้อน ความสอดคล้องกับความสนใจ และความมีประโยชน์ สําหรับการนําเสนอกรอบแนวคิดการ
วิจยั นําเสนอได้หลายวิธี คือ แบบพรรณนาความ แบบจําลอง แบบแผนภาพ และแบบผสมผสาน
ดังนั้นกรอบแนวคิดการวิจยั จึงควรระบุแนวคิดหลักหรื อทฤษฏีหลักที่ใช้สาํ หรับการวิจยั มีการแสดงให้เห็นกรอบ
ของตัวแปรต่างๆ ทั้งตัวแปรต้นและ ตัวแปรตาม และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษาหาคําตอบ
รวมทั้งกรอบแนวคิดการวิจยั ต้องสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั และวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ชื่อเรื่องวิจยั

ปัจจัยที่สัมพันธ์ กบั การออมของครอบครัวข้ าราชการครู สังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล

กรอบแนวคิดการวิจยั
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สามารถพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั เกี่ยวกับปัจจัยที่สมั พันธ์กบั การออม
ของครอบครัว ซึ่ งจะครอบคลุมตัวแปรดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปริ มาณรายได้ของครอบครัว การรับรู ้คุณค่าของการออม และการวาง
แผนการใช้จ่ายของครอบครัว
ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ปริ มาณเงินออมของครอบครัว
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปริ มาณรายได้ของครอบครัว
การรับรู ้คุณค่าของการออม
การวางแผนการใช้จ่ายของครอบครัว
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6. สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานการวิจยั เป็ นข้อความที่คาดคะเนคําตอบของปัญหาการวิจยั อย่างมีเหตุผล ซึ่ งเป็ นการคาดคะเน
คําตอบไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็ นแนวทางการออกแบบวิจยั สมมติฐานการวิจยั จะช่วยทําให้การวิจยั ดําเนินการไปอย่างมี
ทิศทาง สามารถกําหนดขอบเขตของข้อมูลและเก็บข้อมูลได้ตรงกับประเด็นปั ญหาการวิจยั สมมติฐานการวิจยั เป็ น
ข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการวิจยั ตั้งแต่สองตัวแปรขึ้นไป โดยความสัมพันธ์น้ นั เกิดจากการ
คาดการณ์ของผูว้ ิจยั ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สมมติฐานการวิจยั ที่ดีควรเขียนเป็ น
ประโยคบอกเล่า ชี้ทิศทางการวิจยั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสามารถ
ทดสอบได้
การเขียนสมมติฐานการวิจยั จะทําได้ภายหลังจากที่ได้มีการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจยั เรี ยบร้อยแล้วจนเห็นแนวทางว่า ในเรื่ องนั้นๆ จะคาดหวังผลงานวิจยั ว่า น่าจะเป็ นอย่างไร จึงเขียนเป็ น
สมมติฐานการวิจยั ได้ การทําวิจยั คือ การศึกษาเพื่อดูวา่ สิ่ งที่คาดหวังไว้น้ นั จะเป็ นจริ งตามความคาดหวังหรื อไม่
การเขียนสมมติฐานควรมีความชัดเจน ระบุทิศทางของการพยากรณ์คาํ ตอบให้ชดั เจนว่า จะเกิดสิ่ งใดมากกว่าสิ่ งใด
และต้องสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ของการวิจยั สมมติฐานควรเป็ นสิ่ งที่ทดสอบได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ดัง
ตัวอย่าง
ตัวอย่ างงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้ อยละ สํ าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนสามศรวิทยาลัย
สมมติฐานการวิจยั
1.บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ร้ อยละ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนสามศรวิทยาลัยมีคุณภาพระดับมาก
2. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์เรื่ อง ร้อยละ ที่เรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
3. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่ นระดับมาก
งานวิจยั บางเรื่ องโดยเฉพาะการวิจยั เชิงคุณภาพอาจไม่มีสมมติฐานการวิจยั ก็ได้ ขึ้นอยู่กบั ลักษณะปัญหา
การวิจยั กรณี ที่ไม่สามารถคาดคะเนคําตอบได้ ต้องรอหาข้อสรุ ปจากการวิจยั อาจเสนอเป็ นแนวเหตุผล หรื อใช้
วัตถุประสงค์เป็ นแนวทางออกแบบการวิจยั และหาคําตอบ
7. ของเขตของการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั เป็ นการกําหนดขอบเขตของการศึกษาให้ชดั เจนว่า จะทําการศึกษาครอบคลุมในเรื่ อง
อะไรบ้าง โดยทัว่ ไปแล้วการกําหนดขอบเขตของการวิจยั จะครอบคลุมในเรื่ อง ประชากรหรื อกลุ่มเป้ าหมายที่จะ
ศึกษา ขอบเขตด้านเนื้ อหาที่จะศึกษา ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ขอบเขตด้านระยะเวลาที่จะศึกษา และพื้นที่ ที่
จะทําการศึกษา ดังตัวอย่าง
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ตัวอย่ างงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชา การทําอาหารขนมไทย สํ าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนสามศรวิทยาลัย
ขอบเขตของการวิจยั
1.การวิจยั ครั้งนี้มุ่งพัฒนาเอกสารประกอบการเรี ยนวิชา การทําอาหารขนมไทย
2. ประชากรเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสามศรวิทยาลัย จํานวน 245 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยนวิชา การทําอาหารขนมไทย
ตัวแปรตาม คือ
1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
2) ความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการเรี ยนฯ
3) ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรี ยน
8. นิยามศัพท์ เฉพาะ
นิยามศัพท์เฉพาะหรื อคําจํากัดความที่ใช้ในการวิจยั เป็ นการให้ความหมายของคํา กลุ่มคําหรื อตัวแปรที่ใช้
ในการทําวิจยั มีจุดมุ่งหมายเพื่ อเป็ นการสื่ อความหมายระหว่างผูท้ าํ การวิจยั และผูอ้ ่านให้เข้าใจตรงกัน ป้ องกัน
ไม่ให้ผอู ้ ่านหรื อผูศ้ ึ กษางานวิจยั แปลความหมายและเข้าใจผิด ผูว้ ิจยั จึ งต้องให้ความหมายตัวแปรที่ ใช้ในการวิจยั
และคําศัพท์ทางวิชาการที่ปรากฏอยู่ในงานวิจยั ตลอด จนคําบางคําที่ผวู ้ ิจยั คาดว่าผูอ้ ่านจะเข้าใจความหมายไม่ตรง
กับผูว้ ิจยั ผูว้ ิจยั ต้องให้ความหมายคําดังกล่าวอย่างชัดเจน ครบถ้วน การให้ความหมายของคําหรื อกลุ่มคําที่ ใช้ใน
การวิ จยั จะต้อ งเขี ย นให้ชัด เจน อยู่ในรู ปของนิ ยามเชิ งปฏิ บัติ การที่ ส ามารถวัด ได้ สั งเกตได้ ส่ วนคําง่ ายๆ ที่ มี
ความหมายชัดเจนในตัวเองและเป็ นที่รู้กนั โดยทัว่ ไปไม่จาํ เป็ นต้องให้คาํ นิยาม
9. ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหรื อความสําคัญของการวิจยั เป็ นส่ วนที่ ระบุถึงความสําคัญหรื อประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ หลังจากได้ดาํ เนิ นการวิจยั เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วว่า มีอะไรบ้างอย่างชัดเจน ในการเขี ยนประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะได้รับควรเขี ยนเป็ นข้อๆโดยเรี ยงจากประโยชน์ท่ี สําคัญ มากและมีประโยชน์โดยตรงก่อนแล้วจึ งเรี ยง
ตามลําดับความสําคัญรองลงมา ควรเขียนในลักษณะที่วา่ ผลการวิจยั จะนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา แก้ไข
ข้อบกพร่ อง หรื อส่ งเสริ มการพัฒนา ตลอดจนความคาดหมายของประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจยั ครั้งนี้
10. ระเบียบวิธีวจิ ยั
ระเบียบวิธีวิจยั เป็ นส่ วนที่จะต้องอธิ บายวิธีดาํ เนินการวิจยั ให้ชดั เจนในด้านรู ปแบบการวิจยั ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล มี
รายละเอียดดังนี้
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10.1 รู ปแบบการวิจยั ควรระบุให้ชดั เจนว่า การวิจยั ครั้งนี้ ใช้รูปแบบ หรื อวิธีการวิจยั แบบใด อาจเป็ น
การวิจยั เชิงสํารวจ การวิจยั เชิงพรรณา การวิจยั เชิงทดลอง การวิจยั เชิงกึ่งทดลอง การวิจยั เชิงประเมิน การวิจยั และ
พัฒนา การวิจยั เชิงคุณภาพ การวิจยั เอกสาร ฯลฯ
10.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ควรระบุประชากรที่ศึกษาให้ชดั เจนว่า ประชากรของการศึกษาครั้งนี้
เป็ นใคร หรื อสิ่ งใด มีลกั ษณะหรื อคุณสมบัติอย่างไร มีปริ มาณเท่าไร
สําหรับกลุ่มตัวอย่างเป็ นส่ วนหนึ่ งของประชากรควรระบุให้ชดั เจน รวมทั้งอธิ บายถึงวิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างและการกําหนดขนาดตัวอย่าง เพื่อแสดงให้เห็นความเป็ นตัวแทนที่ดีของประชากร การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จากประชากรเพื่อทําการเก็บรวบรวมข้อมูลทําได้ 2 วิธีคือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างชนิ ดทราบโอกาสที่ แต่ละหน่ วย
ของประชากรจะถูกเลือก และการเลือกกลุ่มตัวอย่างชนิ ดไม่ทราบโอกาสที่ แต่ละหน่ วยของประชากรจะถูกเลือก
สําหรับเทคนิ ควิธีการสุ่ มตัวอย่างสามารถศึ กษาได้ในหนังสื อ ตําราวิจยั โดยทัว่ ไป หากเป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพให้
ระบุผใู ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักให้ชดั เจนว่า เป็ นใครได้มาอย่างไร
10.3 เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ให้ระบุ เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ว่ามี อะไรบ้าง เครื่ องมื อวิจยั มี หลาย
ประเภท เช่ น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบมาตรประเมินค่า เป็ นต้น ควรอธิ บาย
วิธีการพัฒนาเครื่ องมือวิจยั ให้ชดั เจน ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวิจยั เช่ น ความตรง ความยาก
อํานาจจําแนก ความเที่ยง เป็ นต้น
10.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจนว่า จะรวบรวมข้อมูลอย่างไร
โดยวิธีใด ใช้เครื่ องมือใด ใครเป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูล มีการควบคุมคุณภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีคุณภาพ
อย่างไรบ้าง
10.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล ระบุวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล หากข้อมูลที่
เก็บรวบรวมข้อมูลมาเป็ นข้อมูลเชิ งปริ มาณจะใช้สถิติอะไรบ้างในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เช่ น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที เป็ นต้น สําหรับข้อมูลเชิ งคุณภาพจากการสัมภาษณ์ เอกสาร คําถามปลายเปิ ด
หลักฐานต่างๆ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา มีลาํ ดับขั้นตอนการวิเคราะห์อย่างไร
11. แผนการดําเนินงานวิจยั
แผนการดําเนินงานวิจยั เป็ นการระบุรายละเอียดกิจกรรมและระยะเวลาดําเนินงานโครงการวิจยั ตั้งแต่
เริ่ มต้นจนถึงขั้นตอนสุ ดท้ายของโครงการวิจยั รวมทั้งมีการกําหนดเวลาของการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนว่า ใช้
เวลาเท่าไร โดยนําเสนอในรู ปของแผนภูมิเพื่อให้เห็นได้ง่ายและสามารถติดตาม กํากับการดําเนินงานตามกิจกรรม
ต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ ว ดังตัวอย่าง
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ตัวอย่ าง แผนการดําเนินงานวิจัย
การดําเนินงานวิจยั ครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการดําเนินงาน 12 เดือน มีรายละเอียดดังนี้
เวลา (เดือน)
รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. การเตรี ยมการและวางแผน
2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. การกําหนดกรอบแนวคิดการ
วิจยั
4. การสร้างเครื่ องมือวิจยั
5. การทดลองและปรับปรุ ง
เครื่ องมือ
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
8. การจัดทําร่ างรายงานวิจยั
9. การเสนองานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงแผนการดําเนินงานวิจยั
12. ทรัพยากรที่ใช้
ทรัพยากรที่ ใช้ ควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนิ นการวิจยั ตั้งแต่เริ่ มต้นทําวิจยั จน
จบโครงการ ซึ่ งทรัพยากรที่ใช้ประกอบด้วยบุคลากร และอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้
12.1 บุคลากร ได้แก่ นักวิจยั ผูช้ ่วยนักวิจยั ผูช้ ่วยเก็บรวบรวมข้อมูล ผูช้ ่วยวิเคราะห์ขอ้ มูล
12.2 อุปกรณ์ ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจยั เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สาํ นักงาน เป็ นต้น
13. งบประมาณ
งบประมาณในการทําวิจยั จําแนกตามค่าใช้จ่ายหลัก เช่น การพัฒนาเครื่ องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การพิมพ์เครื่ องมือวิจยั การพิมพ์รายงานการวิจยั เป็ นต้น งบประมาณจําแนกเป็ นหมวดเงินดังนี้
13.1 หมวดค่ าตอบแทน เช่น ค่าจ้างพิมพ์วิจยั ค่าจ้างวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นต้น
13.2 หมวดค่ าใช้ สอย เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําแบบสอบถาม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่ พกั ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
13.3 หมวดค่ าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุสาํ นักงาน ค่าอุปกรณ์ในการทดลอง เป็ นต้น
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การประเมินโครงการวิจยั
การประเมิน โครงการวิจ ยั เป็ นกระบวนการในการพิจ ารณาตัด สิ น ว่า โครงการวิ จยั มี ความถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมที่จะให้ดาํ เนินการเพียงใด มีคุณค่าและคุณภาพเพียงใด นักวิจยั ที่ เสนอโครงการวิจยั สามารถ
ทําการประเมินด้วยตนเองก่อนได้ เพื่อตรวจสอบว่า โครงการวิจยั ในแต่ละส่ วนมีความสมบูรณ์หรื อมีขอ้ บกพร่ อง
ส่ วนใดบ้าง เมื่อนักวิจยั ได้ส่งโครงการวิจยั ให้หน่วยงานที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจยั หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษา หน่วยงานที่
ให้ทุ นอุ ด หนุ นการวิจัยหรื ออาจารย์ที่ป รึ กษาจะพิจ ารณาให้ค าํ แนะนําหรื อให้เพิ่ มเติ มเนื้ อหาสาระให้มีค วาม
สมบูรณ์ โดยใช้กรอบแนวทางการเขียนโครงการวิจยั ที่ดีเป็ นเกณฑ์ในการประเมินโครงการวิจยั สําหรับแนวทางการ
ประเมินโครงการวิจยั ที่จะกล่าวถึง อาจใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณาว่า โครงการวิจยั มีความสมบูรณ์ถูกต้องเพียงใด
เพื่อที่จะปรับแก้ไขโครงการวิจยั ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
แนวทางการประเมินโครงการวิจยั โดยทัว่ ไปจะพิจารณาจากความสอดคล้องของหัวข้อต่างๆ ในแบบ
เสนอโครงการวิจยั ว่า มีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ โดยพิจารณาทุกหัวข้อที่เป็ นองค์ประกอบของโครงการวิจยั ใน
การประเมินโครงการวิจยั อาจใช้แบบประเมินที่ พิจารณาภาพรวมของส่ วนที่ เป็ นโครงสร้างสําคัญๆ หรื อใช้แบบ
ประเมิ น แบบมาตรประเมิ น ค่ า (Rating Scale) ที่ พิ จารณาตามรายละเอี ยดของหัวข้อต่ างๆ ซึ่ งนัก วิจัย สามารถ
นําไปใช้ในการประเมิ นโครงการวิจยั ของตนเองได้ ตัวอย่างแบบประเมินโครงการวิจยั แบบมาตรประเมินค่าดัง
ตัวอย่าง
คําอธิบาย
ระดับคุณภาพ
ความหมาย
คําอธิบาย
5
ดีมาก
เป็ นโครงการที่เป็ นแบบอย่างที่ดี ไม่มีที่ติ
4
ดี
เป็ นโครงการที่เป็ นแบบอย่างที่ดี มีขอ้ บกพร่ องเล็กน้อย
3
ปานกลาง
เป็ นโครงการที่ไม่ดีและไม่เลวจนเกินไป พอยอมรับได้
2
อ่อน
เป็ นโครงการที่มีขอ้ บกพร่ องมาก แต่อยูใ่ นวิสัยที่จะแก้ไขได้
1
อ่อนมาก
เป็ นโครงการที่มีขอ้ บกพร่ องและไม่อยูใ่ นวิสยั ที่จะแก้ไขให้ดีได้
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ตัวอย่ างแบบประเมินโครงการวิจยั แบบมาตรประเมินค่ า
รายการประเมิน
1. ความเหมาะสมของชื่อเรื่ อง
1.1 ความตรงประเด็นกับปัญหาที่ทาํ การวิจยั
1.2 ระบุตวั แปรที่ศึกษาชัดเจน
1.3 ความชัดเจน กะทัดรัด และการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
2. ความเป็ นมาของปัญหา
2.1 ความครบถ้วนของการวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริ ง
2.2 ความชัดเจนของความสอดคล้องระหว่างปั ญหาและข้อเท็จจริ ง
2.3 ความสมเหตุสมผลระหว่างตัวแปรที่ศึกษา
2.4 ความเหมาะสมในการกําหนดขอบเขตของปัญหา
3. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
3.1 ความครอบคลุมในประเด็นการตอบปัญหา
3.2 ความเฉพาะเจาะจงของวัตถุประสงค์แต่ละข้อ
3.3 ความชัดเจนในการใช้ภาษาและเสนอประเด็น
4. ประเด็นปัญหาการวิจยั
4.1 มีความชัดเจน
4.2 ข้อความในประเด็นปัญหาการวิจยั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
4.3 ครอบคลุมในประเด็นปั ญหาการวิจยั
5. สมมติฐานของการวิจยั (ถ้ามี)
5.1 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
5.2 ความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
5.3 การแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร
5.4 สามารถทําการทดสอบได้
6. ขอบเขตของการวิจยั
6.1 ความชัดเจนและความเหมาะสมกับเรื่ องที่วิจยั
6.2 ระบุตวั แปรที่ศึกษาชัดเจน

56 | ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2558

ระดับคุณภาพ
5 4 3 2 1

… … … … …
… … … … …
… … … … …
…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…

… … … … …
… … … … …
… … … … …
… … … … …
… … … … …
… … … … …
…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…

… … … … …
… … … … …

โครงการวิจยั : เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

ระดับคุณภาพ
5 4 3 2 1

รายการประเมิน
7. นิยามศัพท์เฉพาะ
7.1 ความครบถ้วนของคําศัพท์ที่ใช้ในการวิจยั
7.2 การสร้างนิยามตามนิยามปฏิ บตั ิ การ
8. เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
8.1 ความตรงประเด็นต่อเรื่ องที่วิจยั
8.2 ความครอบคลุมต่อตัวแปรที่ศึกษา
8.3 ความถูกต้องของเนื้อหาของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
8.4 ความสามารถเรี ยบเรี ยงได้อย่างสมเหตุสมผล
8.5 ความทันสมัยของเนื้อหาของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
9. วิธีดาํ เนินการวิจยั
9.1 ความเหมาะสมของแบบวิจยั (Design)
9.2 ความชัดเจนในการอธิ บายวิธีดาํ เนินการวิจยั
9.3 ความเหมาะสมของการกําหนดกลุ่มประชากรและการสุ่ มตัวอย่าง
9.4 ความเหมาะสมของการควบคุมตัวแปร
9.5 ความเหมาะสมและคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
9.6 ความถูกต้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล
9.7 ความเหมาะสมของการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์
9.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานการ
วิจยั
10. กําหนดการดําเนินงานวิจยั
10.1 ระบุกาํ หนดการดําเนินงานที่ชดั เจน
10.2 ความเหมาะสมของแผนดําเนินงานวิจยั
ที่มา: ปรับจาก สมคิด พรมจุย้ (2554)
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กล่าวโดยสรุ ป โครงการวิจยั เป็ นแผนการวิจยั ที่นกั วิจยั จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิ นการวิจยั
ดังนั้นนักวิจยั ควรเขี ยนโครงการวิจยั ให้มีความครบถ้วนและครอบคลุมส่ วนประกอบของโครงการวิจยั และเขียน
โดยอาศัย หลัก การเขี ย นโครงการวิ จัย ที่ ดี รวมทั้งการประเมิ น โครงการวิ จัย ควรตรวจสอบความสอดคล้อ ง
ความสัมพันธ์กนั ระหว่างแต่ละหัวข้อ และความถูกต้องในการออกแบบวิจยั เพื่อให้ได้โครงการวิจยั ที่มีความเป็ นไป
ได้ในการนําไปใช้เป็ นแนวทางในการทําวิจยั ต่อไป
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