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คํานาํ 
 
  การวิจัย  คือ  กระบวนการค้นหาความรู้  ข้อเท็จจริง  อย่างมีระบบ  มีกฎเกณฑ์ในการรวบรวม
ข้อมูล  วิเคราะห์และแปลความข้อมูล  เพ่ือแสวงหาคําตอบ  สําหรับคําถามหรือประเด็นการศึกษาที่ต้ังไว้  ด้วย
กระบวนการ  อันเป็นที่ยอมรับ  ในแต่ละสาขาวิชา  ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  นิยมใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  เพราะเช่ือว่าวิธีน้ีมีความถูกต้อง  เช่ือถือได้มากที่สุด 
  โดยท่ัวไปก่อนที่นักวิจัยจะทําการวิจัย  จะต้องมีการวางแผนเก่ียวกับเร่ืองที่จะทําการวิจัยไว้
ล่วงหน้า  การเขียนโครงร่างการวิจัย  (Research  proposal)  นอกจากจะทําให้ผู้วิจัยทราบขั้นตอนและ
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการวิจัยแล้ว  ยังใช้เป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาขออนุมัติทําวิจัย  หรือขอทุน
สําหรับวิจัยอีกด้วย  เพ่ือให้ผู้พิจารณาอนุมัติเช่ือว่า  การวิจัยที่จะทําน้ันมีระเบียบวิธีการวิจัยที่ดี  มีความเป็นไปได้
ในการวิจัยให้สําเร็จ  และประโยชน์  สมควรได้รับการอนุมัติให้ทําการวิจัยได้ 
  สิ่งสําคัญที่สุดในการเขียนโครงร่างการวิจัยที่ดี  ก็คือความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของผู้ที่
จะทําการวิจัยเรื่องอะไร  มีวัตถุประสงค์อะไร  จะใช้ระเบียบวิธีการศึกษาอะไรและอย่างไร  และงานวิจัยน้ันมี
ประโยชน์อะไรบ้าง  ซึ่งหากผู้ที่ทําวิจัยไม่มีความชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ  เหล่าน้ีแล้ว  ก็ยากท่ีจะเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่ดีได้ 
 
 



องค์ประกอบของโครงรา่งการวิจัย 
 

 
โครงร่างการวิจัย  ควรมีองคป์ระกอบสําคัญดังน้ี 

1. ช่ือเรื่อง 
2. ความสําคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
4. คําถามของการวิจัย 
5. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
6. การทบทวนเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
7. สมมติภาพและกรอบแนวคิด 
8. ขอบเขตของการวิจัย 
9. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
10. นิยามศัพท์ 
11. ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย 
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
13. ระยะเวลาทําการวิจัย 
14. รายละเอียดงบประมาณ  ค่าใช้จ่ายในการวิจัย 
15. บรรณนุกรม 
16. ภาคผนวก 
17. ประวัติของการดําเนินการวิจัย 

*ไม่จําเปน็ต้องมีทุกโครงการ 
 
1.  ชื่อเรื่อง  (The  Title) 

            ช่ือเรื่องควรมีความหมายสั้น  กะทัดรัดและชัดเจน  เพ่ือระบุถึงเรื่องที่จะทําการศึกษาวิจัย  ว่าทําอะไร  
กับใคร  ที่ไหน  อย่างไร  เมื่อใด   หรือต้องการผลอะไร  ยกตัวอย่างเช่น  “ปัจจัยที่มผีลต่อพฤติกรรมการท่องเทียว
ของนักท่องเที่ยวไทยในตลาดนครชัยศรี  จงัหวัดนครปฐม”  ในกรณีทีจ่ําเป็นต้องใช้ช่ือที่ยาวมาก ๆ  อาจแบ่งช่ือ
เรื่องออกเป็น  2  ตอน  โดยให้ช่ือในตอนแรกมีนํ้าหนักความสําคัญมากกว่า  และตอนทีส่องเป็นเพียง
ส่วนประกอบหรือส่วนขยาย  เช่น  “โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัย  เพ่ือป้องกันโรคของ
นักเรียนชาย :  การเปรียบเทียบระหว่างนักเรียกอาชีวศึกษากับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  
2547” 

       นอกจากน้ี  ควรคํานึงด้วยว่าช่ือเรื่องกับเน้ือหาของเรื่องที่ต้องการศึกษาควรมีความสอดคล้องกันการเลือก
เรื่องในการทําวิจัยเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่ต้องพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ  หลายประเด็นโดยเฉพาะประโยชน์ที่
จะได้รับจากผลของการวิจัย  ในการเลือกหัวเรื่องของการวิจัย  มีข้อควรพิจารณา  4  หัวข้อ  คือ 

1.1 ความสนใจของผู้วิจัย 
ควรเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจมาที่สุด  และควรเป็นเคร่ืองที่ไม่ยากจนเกนิไป 

1.2 ความสําคัญของเรื่องที่จะทําวิจัย 
ควรเลือกเรื่องที่มีความสําคญั  และนําไปใช้ปฏิบัติหรือสร้างแนวความคิดใหม่ ๆ  ได้ 
โดยเฉพาะเก่ียวกับงานด้านการท่องเที่ยวหรือเช่ือมดยงกับแหล่งท่องเที่ยว 



1.3 เป็นเรื่องที่สามารถทําวิจัยได้ 
เรื่องที่เลือกต้องอยู่ในวิสัยที่จะทําวิจัยได้  โดยไม่มีผลกระทบอันเน่ืองจากปัญหาต่าง ๆ  เช่น  ด้าน
จริยธรรม  ด้านงบประมาณ  ด้านตัวแปรและการเก็บข้อมูล  ด้านระยะเวลาการบริหาร  ด้าน
การเมือง  หรอืเกินความสามารถของผู้วิจัย 

1.4 ไม่ซ้ําซ้อนกับงานวิจัยที่ทํามาแล้ว 
ซึ่งอาจมีความซ้ําซ้อนในประเด็นต่าง ๆ  ทีต้่องพิจารณาเพ่ือหลีกเลี่ยง  ได้แก่  ช่ือเรื่องและปัญหาของ
การวิจัย  (พบมากท่ีสุด)  สถานที่ที่ทําวิจัยระยะเวลาที่ทําการวิจัย  วิธีการ  หรือระเบียบวิธีวิจัยของ
การวิจัย 

 
2.  ผู้วิจัย / คณะผู้วิจัยดาํเนินการวิจยั   
 การใส่ช่ือผู้วิจยัหรือคณะผู้วิจัย  ควรที่จะระบุวุฒิด้วยเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในระดับหน่ึง  แก่ผู้อ่านและใน
การที่มีที่ปรึกษาโครงการวิจัย  ผู้วิจัยควรทีจ่ะระบุให้ชัดเจนด้วยเช่นกัน 
 
3.  ความเปน็มาและความสําคัญจองปัญหา  (background  and  rationale) 

  ส่วนน้ีเป็นส่วนสําคัญที่ชัดจูงให้ผู้อ่านเข้าใจ  และเป็นถึงความสําคัญของการทํางานวิจัยในส่วนน้ีจึงควรให้
รายละเอียดเก่ียวกับความเป็นมาของสถานการณ์ที่สนใจ  และความเก่ียวเน่ืองไปสู่สถานการณ์อ่ืน  ขอ้สงสัยที่
เกิดขึ้นซึ่งนําไปสู่ปัญหาการวิจัย  ตลอดจนผลท่ีจะได้รับหากมีการวิจัยเรื่องน้ี  การเขียนในส่วนน้ีควรมีการอ้างอิง
หลักฐานหรือเหตุการณ์ 

  
4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  (objectives) 

เป็นการกําหนดว่าต้องการศึกษาในประเด็นใดบ้าง  ในเรือ่งจะทําวิจัย  ต้องชัดเจน  และ 
เฉพาะเจาะจงไม่คลุมเครือ  โดยบ่งช้ีถึง  สิ่งที่จะทํา  ทั้งขอบเขต  และคําตอบที่คาดว่าจะได้รับ  ทั้งในระยะสั้น  
และระยะยาว  การต้ังวัตถุประสงค์  ต้องให้สมเหตุสมผล  กับทรัพยากรท่ีเสนอขอ  และเวลาที่จะใช้  จําแนกได้
เป็น  2  ชนิด  คือ 

4.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป  (General  Objective)  กล่าวถึงสิ่งทีค่าดหวัง  (implication)  หรือ 
สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  จากการวิจัยน้ี  เป็นการแสดงรายละเอียด  เก่ียวกับจุดมุ่งหมาย  ในระดับกว้าง  จึงควร
ครอบคลุมงานวิจัยที่จะทําทั้งหมด 
ตัวอย่างเช่น 
 เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยทางด้านแหล่งท่องเที่ยว  ที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดนครชัยศรี  จงัหวัดนครปฐม 
 4.2  วัตถุประสงค์เฉพาะ  (Specific  Objective)  จะพรรณนาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง  ในงานวิจัยน้ีโดย
บายรายละเอียดว่า  จะทําอะไร  โดยใคร  ทาํมาน้อยเพียงใด  ที่ไหน  เมื่อไร  และเพ่ืออะไร  โดยการเรียงหัวข้อ  
ควรเรียงตามลําดับความสําคัญ  ก่อน  หลัง  ตัวอย่างเช่น 
 เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยทางด้านส่วนประสมการตลาด  ที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเทียวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในตลาดนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
 
5. คําถามของการวิจัย  (research  guest ion) 

เป็นสิ่งสําคัญทีผู่้วิจัยต้องกําหนดขึ้น  (problem  identification)  และให้นิยามปัญหาน้ัน   



อย่างชัดเจน  เพราะปัญหาที่ชัดเจน  จะช่วยให้ผู้วิจัย กําหนดวัตถุประสงค์  ต้ังสมมิฐาน ให้นิยามตัวแปรที่สําคัญๆ  
ตลอดจน  การวัดตัวแปรเหล่าน้ันได้  ถ้าผู้วิจัย  ต้ังคําถามที่ไม่ชัดเจน  สะท้อนให้เห็นว่า  แม้แต่ตัวก็ยังไม่แน่ใจ  ว่า
จะศึกษาอะไร  ทําให้การวางแผนในขั้นต่อไปน้ี  เกิดความสับสนได้ 
 คําถามของการวิจัยต้องเหมาะสม  (relevant)  หรือสัมพันธ์ กับเรื่องที่จะศึกษา  โดยควรมีคําถามา  ที่
สําคัญที่สุด  ซึ่งผู้วิจัย  ต้องการคําตอบ  มากที่สุด  เพ่ือคําถามเดียว  เรียน  คําถามหลัก  (primary  research  
guest ion)  ซึ่งคําถามหลักน้ี  จะนํามาใช้เป็นข้อมูล ในการคํานวณ ขนาดของตัวอย่าง (sample  size) แต่ผู้วิจัย
อาจกําหนดให้มี  คําถามรอง  (secondary  research  guest ion) อีกจํานวนหน่ึงก็ได้ ซึ่งคําถามรองนี้ เป็น
คําถาม  ที่เราต้องการคําตอบ  เช่นเดียวกัน  แต่มีความสําคัญรองลงมา  โดยผู้วิจัย  ต้องระลึกผลของการวิจัยอาจ
ไม่สามารถ  ตอบคําถามรองนี้ได้  ทั้งน้ีเพราะ  การคํานวณขนาดตัวอย่างไม่ได้คํานวณเพ่ือตอบคําถามรองเหล่าน้ี 
 
6. การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
  การทบทวนเอกสารที่เก่ียวขอ้งที่มีคุณภาพ  จะแสดงถึงความเป็นไปได้ของโครงการวิจัยความสอดคลอ้ง
ของตัวแปรที่เลือกศึกษา  และความรอบรู้ของผู้วิจัย  ข้อความที่ใช้ควรจะกระชับไม่เย่ินเย่อมากเกินไป  เพราะจะ
ทําให้กรอบความคิดในส่วนน้ีไม่ชัดเจน  การแสดงกรอบความคิดในการวิจัยดังลักษณะ  ของแผนภูมิจะแสดงให้
เห็นถึงผลท่ีได้จากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
 หลังจากที่ผู้วิจัยได้เขียนเรียบเรียงการทบทวนวรรณกรรมแล้ว  ควรมีการประเมินงานเขียนเรียบเรียงน้ัน
อีกครั้งหน่ึง  ว่ามีความสมบูรณ์ทั้งเน้ือหา  ภาษา  และความต่อเน่ืองมากน้อยแค่ไหน  สําหรับการประเมินการ
เขียนเรียบเรียงการทบทวนวรรณกรรม  Posit  &  Bungler  (1983, อ้างใน  ธวัชชัย  วรพงศธร  2538)  ได้เสนอ
ข้อเสนอแนะที่สําคัญไว้โดยการให้ตอบคําถามต่อไปน้ี 
 6.1  รายงานน้ันได้มีการเช่ือโยงปัญหาที่ศึกษากับปัญหาวิจัยที่เก่ียวข้อง  ซึ่งศึกษาก่อนแล้วหรือไม ่

6.1.1  รายงานน้ันได้เรียบเรียงจากแหล่งเอกสารทุติยภูมิมากเกินไปหรือไม่  ซึ่ง 
          ตามความเป็นจริงแล้วควรใช้แหลง่เอกสารปฐมภูมิ  (ต้นฉบับ)  ใหม้ากที่สุด 

  6.1.2  รายงานได้ครอบคลุมเอกสาร  ทีส่ําคัญที่เก่ียวข้องกับปัญหาที่ศึกษาครบ 
                                     หมดหรือไม ่
  6.1.3  รายงานได้ครอบคลุมเอกสารใหม่ ๆ  หรือไม ่
  6.1.4  รายงานได้เน้นในเรื่องความคิดเห็น  หรือการบันทกึเหตุการณ์เก่ียวกับ 
                                     พฤติกรรมมากเกินไป  และมีการเน้นผลการวิจัยด้านปฏิบัติจริง ๆ  น้อยไป 

          หรือไม่ 
6.1.5 รายงานได้เรียบเรียงข้อความอย่างต่อเน่ืองสมบูรณ์หรือไม่  หรือเป็นเพียงแต่ 
6.1.6 ลอกข้อความจากเอกสารต้นฉบับมาเรียงต่อกันเท่าน้ัน 
6.1.7 รายงานน้ันเป็นแต่เพียงสรุปผลการศึกษาทีท่ํามาแล้วเท่าน้ัน  หรือเป็นการเขียนในเชิง

วิเคราะห์  และเปรียบเทียบกับผลงานเด่น ๆ  ที่ศึกษามาแล้วหรือไม ่
6.1.8 รายงานที่เรยีบเรียงชัดเจนมากน้อยแค่ไหน 
6.1.9 รายงานได้นําผลสรุปของงานวิจัยและข้อเสนอแนะของการนําผลการวิจัยไปใช้ทั้งหมด  

มาเช่ือมโยงกับปัญหาที่ศึกษามากน้อยแค่ไหน 
6.2 รายงานน้ันได้มีการเช่ือมโยงปัญหาที่ศึกษากับกรอบทฤษฎี  หรือ  กรอบแนวคิดหรือไม่ 

6.2.1 รายงานได้เช่ือมโยงกรอบทฤษฎีกับปัญหาทีศ่ึกษาอย่างเป็นธรรมชาติหรือไม่ 
6.2.2 รายงานได้เปิดช่องโหว่ให้เห็นถึงกรอบแนวคิดอ่ืนที่เหมาะสมกว่าหรือไม่ 
6.2.3 รายงานได้เช่ือโยงอนุมานจากทฤษฎี  หรือกรอบแนวคิดอย่างมีเหตุผลหรือไม่ 



7. สมมติฐาน  (Hypothesis)  และกอรบแนวคิดในการวิจัย  (Conceptual  framework) 
การต้ังสมมติฐาน  เป็นการคาดคะเนหรือการทายคําตอบอย่างมีเหตุผล  ซึ่งได้จากการ 

ทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง  มักเขียนในลักษณะ  การแสดงความสัมพันธ์  ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น  
(independent  variables)  และตัวแปรตาม  (dependent  variable)  เช่น  ระดับรายได้ของนักท่องเที่ยว  
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยว  สมมติฐานทําหน้าที่เสมอืนเป็นทิศทาง  และแนวทางในการวิจัย  จะช่วย
เสนอแนะแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  สมมติฐานต้องตอบวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยได้ครบถว้นและทดสอบและวัดได้ 
 
8. ขอบเขตของการวิจัย 
  เป็นการระบุให้ทราบว่าการวิจัยที่จะศึกษามีขอบข่ายกว้างขวางเพียงใด  เน่ืองจากผู้วิจัยไม่สามารถ
ทําการศึกษาได้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมของปัญหาน้ัน  จึงต้องกําหนดขอบเขตของการศึกษาให้แน่นอน ว่าจะ
ครอบคลุมอะไรบ้าง  ซึ่งอาจทําได้โดยการขอบเขตของเรื่องให้แคบลงเฉพาะตอนใดตอนหน่ึงของสาขาวิชา หรือ
กําหนดกลุ่มประชากร  สถานที่วิจัย  หรือระยะเวลา 
 
9.  ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ผู้วิจัยควรระบุตัวแปรทั้งหมดที่ต้องการศึกษา พร้อมกับการจัดหมวดหมู่ชนิดของตัวแปรว่า เป็นตัวแปร
อิสระ หรือตัวแปรตาม นอกจากน้ีผู้วิจัยควรนําเอาสมมติฐานต่างๆท่ีเขียนไว้มารวมกันให้เป็นระบบและมีความ
เช่ือมโยงกัน ในลักษณะที่เป็นกรอบแนวความคิด ของการศึกษาวิจัยทั้งเรื่อง เช่น จะศึกษาถึงพฤติกรรมสุขภาพเม่ือ
เจ็บป่วยของคนงาน อาจต้องแสดง (นิยมทําเป็นแผนภูมิ) ถึงที่มาและปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดในพฤติกรรมดังกล่าว 
หรือในทางกลับกันผู้วิจัยอาจกําหนดกรอบแนวความคิดของการวิจัย ซึ่งระบุว่าการวิจัยน้ีเป็นตัวแปรอะไรบ้างและ
ตัวแปรเหล่าน้ีมีความสัมพันธ์กันอย่างไรก่อน แล้วจึงเขียนสมมติฐานที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใน
ลักษณะที่เป็นข้อๆ ในภายหลัง 
 
10. การให้คํานิยามเชิงปฏิบตัิท่ีจะนํามาใช้ในการวิจัย (operational  definition) 
 ในการวิจัยอาจมีตัวแปร (variables)  หรือคํา (terms) ศัพท์เฉพาะต่างๆ ที่จําเป็นต้องให้คําจํากัดความ
อย่างชัดเจน ในรูปที่สามารถสังเกต (observation) หรือวัด (measurement) ได้ ไม่เช่นน้ันแล้วอาจมีการแปล
ความหมายไปได้หลายทาง ตัวอย่างเช่น คําว่า คุณภาพชีวิต,ตัวแปรที่เก่ียวกับความรู้,ทัศนคติ,ความพึงพอใจ เป็นต้น 
 
11. ระเบียบวิธีวิจัย (research methodology) 
 เป็นการให้รายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนในการดําเนินงานการวิจัยว่าแต่ละขั้นตอนจําทําอย่างไรโดยทั่วไป
เป็นการให้รายละเอียดในเรื่องต่อไปน้ี คือ 
 10.1 วิธีวิจัย จะเลือกใช้วิธีแบบใด เช่น การใช้การวิจัยเอกสาร การวิจับแบบทดลอง การวิจัยเชิงสํารวจ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ หรือจะใช้หลายวิธีรวมกัน ซึ่งจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะใช้วิธีอะไรบ้าง 
 10.2 แหล่งข้อมูล จะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง เช่น จะเก็บข้อมูลทุติยภูมิ จากทะเบียนราษฎร์ สมดุสถิติ
รายปี  สํามะโนประชากรและเคหะ ฯลฯ หรือจะเป็นข้อมูลปฐมภูม ิจากการสํารวจ การสนทนากลุ่ม การสังเกต 
การสัมภาษณร์ะดับลึก ฯลฯ เป็นต้น 
 10.3 ประชากรท่ีศึกษา ระบุให้ชัดเจนว่าใครคือประชากรที่จะต้องศึกษา และกําหนดคณุลักษณะของ
ประชากรที่จะต้องศึกษาให้ชัดเจน เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา เขตที่อยู่อาศัย บ้างคร้ังประชากรที่ต้อง
ศึกษาอาจไม่ใช่ปัจเจกบุคคลก็ได้ เช่น อาจเป็นครัวเรือน หมู่บ้าน อําเภอ จังหวัด ฯลฯ เป็นต้น 



 10.4  วิธีการสุม่ตัวอย่าง ผู้วิจัยต้องระบุกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยละเอียดและแสดงเป็น
ขั้นตอนของการสุ่มกลุม่ตัวอย่างประกอบ ควรอธิบายว่าจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใด ขนาดกลุ่มตัวอย่างมีจํานวน
เท่าใด เก็บข้อมูลจากที่ไหน และจะเข้ากลุม่ตัวอย่างได้อย่างไร 
 10.5 วิธีการเก็บข้อมูล ระบุว่าจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลอย่างไร มีการใช้เครือ่งมือและทดสอบเคร่ืองมือ
อย่างไร เช่น จะใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ การสัมภาษณ์แบบมีแบบสอบถามการสังเกต หรือการ
สนทนากลุ่ม เป็นต้น 
 10.6 การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการบอกแนวทางกว้างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตลอดจนเทคนิคทางสถิติที่เลอืกมาใช้ เป็นการระบุและการประมวลผลข้อมูลจะทําอย่างไร จะใช้เครื่องมืออะไรใน
การประมวลผลข้อมูล และในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการทดสอบสมมติฐานจะทําอย่างไร จะใช้สถิติอะไรบ้างใน
การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้สามารถตอบคําถามของการวิจัยที่ต้องการได้ 
 
12. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ผู้วิจัยต้องเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยไม่ต้องเขียนสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากงานวิจัย
น้ัน และจะต้องมีความเป็นไปได้ 
 
13. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 ผู้วิจัยต้องระบุถึงระยะเวลาที่จะใช้ในการดําเนินงานวิจัยทั้งหมดว่าจะใช้เวลานานเท่าใด และต้องระบุ
ระยะเวลาที่ใช้สําหรับแต่ละขัน้ตอนของการวิจัย วิธีการเขียนรายละเอียดของหัวข้อน้ีอาจทําได้ 2 แบบ ตามท่ี
แสดงไว้ในตัวอย่างต่อไปน้ี (การวิจัยใช้เวลาดําเนินการ 12 เดือน) 
 ตัวอย่างที่ 1 
 ก. ขั้นตอนการเตรียมการ : คน้คว้าช่ือเรื่องหรือปัญหาที่จะทํา (3 เดือน) 
     1. ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง 
     2. ติดต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง(ขออนุมัติดําเนินการ,ติดต่อผู้นําชุมชน,เตรียมชุมชน)และรวบรวมข้อมูล
ต่างๆท่ีจําเป็น 
     3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     4. จัดหาและฝึกอบรมผู้ช่วยนักวิจัย 
     5. ทดสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ข. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (2 เดือน) 
     6. เลือกประชากรตัวอย่าง 
     7. สัมภาษณ์ประชากรตัวอย่าง 
 ค. ขั้นตอนประมวลผลข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมูล (3 เดือน) 
     8. ลงรหัส ตรวจสอบรหัส นําข้อมูลเข้าเคร่ือง และทําการบรรณาธิการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
     9. เขียนโปรแกรมเพ่ือทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถติิต่างๆตามที่กําหนดไว้ 
 ง. การเขียนรายงานและการเผยแพร่ผลงาน (4 เดือน) 
     10. เขียนรายงานการวิจัย 3 เดือน 
     11. จัดพิมพ์ 1 เดือน 



ตัวอย่างท่ี 2 ตารางปฏิบัติงานโดยใช้ Gantt Chart 
 

เดือน กิจกรรม 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ก. การเตรียมเอกสาร             
  1. การศึกษาเอกสารงานวจิัยท่ี
เกี่ยวข้อง 

            

  2.ติดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
รวบรวมข้อมูลตา่งๆท่ีจําเป็น 

            

  3.สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัย             
  4.จดัหาและฝึกอบรมผู้ช่วยนักวจิยั             
  5.ทดสอบและแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้
ในการวจิัย 

            

ข. การเก็บข้อมูล             
  6. สุ่มตวัอย่าง             
  7.สมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง             
ค. การประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูล 

            

  8.ประมวลผลข้อมูล             
  9.วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล             
ง. การรายงานและการเผยแพร่
ผลงาน 

            

  10.เขียนรายงาน             
  11.จัดพมิพ์รายงาน             

 
 
14. รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จา่ยในการวิจยั 
 ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอข้องบประมาณ หรือขอทุนอุดหนุนการวิจัยจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมี
รายละเอียดเก่ียวกับงบประมาณที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือประกอบในการพิจารณา อนุมัติงบประมาณหรือเงินทุน การ
กําหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยน้ันควรแบ่งเป็นหมวดๆ ว่าแต่ละหมวดจะใช้งบประมาณเท่าใด การแบ่ง
หมวดค่าใช้จ่ายทําได้หลายวิธี ตัวอย่างหน่ึงของการแบ่งหมวดคือแบ่งเป็น 8 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ 
 14.1 เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร 
 14.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับงานสนาม 
 14.3 ค่าใช้จ่ายสํานักงาน 
 14.4 ค่าครุภัณฑ์ 
 14.5 ค่าประมวลผลข้อมลู 
 14.6 ค่าพิมพ์รายงาน 
 14.7 ค่าจัดประชุมวิชาการ เพ่ือปรึกษาเรื่องการดําเนินการงาน หรือเพ่ือเสนอผลงานวิจัยเมื่อจบโครงการ
แล้ว 
 14.8 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 



15. เอกสารอ้างอิง (references) หรือบรรณนุกรม (bibliography) 
 ตอนสุดท้ายของโครงร่างการวิจัย จะต้องมีเอกสารอ้างอิงหรือรายงานอ้างอิง อันได้แก่ รายช่ือหนังสือ 
สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนวิธีการ ที่ได้ข้อมูลมาเพ่ือประกอบการเอกสารการวิจัยเรื่องน้ันๆ รายการ
อ้างอิง จะอยู่ต่อจากส่วนเน้ือเรื่องและประกอบภาคผนวก โดยรูปแบบที่ใช้ควรเป็นไปตามหลักสากลนิยม เช่น 
Vancouver Style หรือ APA (American Psychological Association) style 
 
16. ภาคผนวก (appendix) 
 สิ่งที่นิยมเอาไว้ที่ภาคผนวก เช่น แบบสอบถาม แบบฟอร์มในการเก็บหรอืบันทึกข้อมูล เมื่อภาคผนวกมี
หลายภาค ให้ใช้เป็นภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ  แต่ละภาคผนวก ให้ขึ้นหน้าใหม ่
 
17. ประวัตขิองผู้ดําเนินการวิจัย (biography) 
 ประวัติของผู้วิจัย เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยมักจะใช้ประกอบพิจารณาให้ทุนวิจัย ซึ่งถ้ามีผู้วิจัยหลายคนก็ต้องมี
ประวัติของผู้วิจัยที่อยู่ในตําแหน่งสําคัญๆทกุคนจะต้องระบุว่า ใครเป็นหัวหน้าโครงการ ใครเป็นผูร้่วมโครงการใน
ตําแหน่งใด และใครเป็นที่ปรกึษาโครงการ 
 ประวัติผู้ดําเนินการวิจัย ควรประกอบด้วยประวัติส่วนตัว (เช่น อายุ เพศ การศึกษา) ประวัติการทํางาน
และผลงานวิชาการต่างๆ 

 
 



แนวปฏิบตัิรายละเอียดในการขอทุนวิจัย 
สําหรับงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณบํารงุการศึกษา 

**************************** 
 
1. ค่าตรวจแบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญ 1,000 บาท / คน / ชุด ไม่เกิน 5 คน 
2. ค่าอาหารว่าง    ไม่เกินมื้อละ 25 บาท / คน 
3. ค่าอาหารกลางวัน   ไม่เกินมื้อละ 100 บาท / คน 
4. ค่านํ้ามัน    กิโลเมตรละ 4 บาท 
5. ค่าเบ้ียเลี้ยง    ลงพ้ืนที่ วันละ 210 บาท / คน 
6. ค่าที่พัก    500 บาท / คน / คืน 
7. ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมลู(โฟกัสกรุ๊ปหรือสัมภาษณ์เชิงลึก)  ผู้เช่ียวชาญไม่เกิน 1,000 บาท / คน 
       ผู้ให้ข้อมลูทั่วไป 200 บาท / คน 
8. ค่าจ้างเก็บแบบสอบถาม  ชุดละไม่เกิน 50 บาท 
9. ค่าจ้างเก็บข้อมูลเหมาจ่าย (ในกรณีเก็บรายเร่ือง เป็นวงพ้ืนที่ และใช้แบบสอบถามหรือสังเกตจดบันทึกสนทนา
กลุ่มย่อยเป็นต้น)  วันละ 400 บาท / คน / วัน 
10. ค่าจ้างคีย์ข้อมูล / ลงรหัส  ไม่เกินชุดละ 10 บาท 
11. ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล   ไม่เกิน 3,000 บาท / เรื่อง 
12. ค่าเช่ารถตู้    ไม่เกิน 1,500 บาท / วัน (ไมร่วมค่านํ้ามัน) 
13. ผู้มาให้ข้อมูลโดยวิธีการต่าง ๆ โดยเดินทางมายังสถานที่ให้ข้อมูลให้ค่านํ้ามัน กิโลเมตรละ  4  บาท 
14. ในกรณีที่เบิกค่านํ้ามันในการเดินทางของนักวิจัย กิโลเมตรละ  4  บาท ไม่สามารถ เบิกค่าซ่อมแซมรถได้ และ
สามารถจา่ยคา่เบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถได้ 
15. ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยรายเดือน จ้างได้เฉพาะชุดโครงการย่อย และมสีํานักงานให้การประสานงานต่อเน่ือง 
16. รายการเบิกไม่ได้ คือ ครภัุณฑ์ 
17. ให้นักวิจัยระบุ 
 17.1 ค่าตอบแทนนักวิจัย 10% 
 17.2 ค่าสนับสนุนมหาวิทยาลัย 10% 
 
 
หมายเหตุ  แนวปฏิบัติน้ีสามารถใช้ได้กับ การเสนอโครงการขอทุนวิจัย งบแผ่นดินและงบ บกศ. 

 
***************** 

 
 
 
 


