


1. อธิบายวิธีการเขียนข้อเสนอการวิจยัที่
ถูกต้องตามหลักวชิาการ ครบถ้วนตาม
กระบวนการวิจยั 

    2. เพื่อให้สามารถอธิบายความเช่ือมโยงของ 
    แต่ละหวัข้อใน  การเขียนข้อเสนอการวิจัย 
    ทัง้หมด  



1. ความส าคัญของการจัดท าข้อเสนอการวิจัย 

2. องค์ประกอบของขอ้เสนอการวิจัย  

3. เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัย 

4. กรณีตัวอย่างวิธีการเขียนข้อเสนอการวิจัย 

หัวข้อการบรรยาย 
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1. ความส าคัญของการจัดท าข้อเสนอการวิจัย 
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ความส าคัญของการจัดท าข้อเสนอการวจิัย 
(research proposal)  

 ข้อเสนอโครงการวจิยั เป็นการวาดฝัน หรือวาดโครงการเพือ่ให้
ผู้สนับสนุนได้เห็นว่าท าได้ ท าแล้วเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือ
ต่อผู้ให้ทุนโดยตรง และผู้ให้ทุนควรให้การสนับสนุนเพือ่ท าวจิยั
ดงักล่าว  

ดงัน้ัน ผู้จดัท าข้อเสนอโครงการวจิยัจงึควรจดัท าด้วยความ
ประณตี มีเหตุมีผล และเหมาะสม เพือ่ให้ได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ 



ความส าคัญของการจัดท าข้อเสนอการวิจยั 
(research proposal)  

research proposal 

เป็นข้อตกลง
ระหว่างผู้วิจยัและ
ผู้ให้ทุน  
 

research proposal 

การแปลงค าถามการ
วจัิย (research 
question) ให้ออกมา
เป็นแผนด าเนินการ 
(plan of action)  
 

ผู้วจัิยต้องช่ังน า้หนัก 

ความถูกต้อง 
(validity)  

กับความเป็นไปได้ 
(feasibility)  



แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ 

Project title 

Activity 

Budget 

เขียนทีม่า
ความส าคญั 

แสดงถึงเหตุผลถึง
ความจ าเป็นว่าท าไม
ต้องท าให้ชัดเจนใน 
หลกัการและเหตุผล 

ท่านทราบหรือยงั ??  งานวจิัยทีท่ าน้ัน สุดท้ายแล้วได้อะไรออกมา 

ตั้งช่ือโครงการ (ใคร)  
ท าอะไร ได้อะไร 

เขียนอธิบายวิธีการปฏิบัติแต่ละ 
ขั้นตอน เพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย 

ประเมนิงบประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละ 
ขั้นตอน ตามความเหมาะสม 

***Output** 

Objective 



2. องค์ประกอบของข้อเสนอการวิจัย 

8 



องค์ประกอบของขอ้เสนอการวิจัย 

1. ช่ือโครงการ หรือช่ือเร่ืองวจิัย (Project Title) 

2. ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา (Background and Significance of the Study) 

3. ค าถามวจิัย (Research Question)  

4. วตัถุประสงค์การวจิัย (Objective) 

5. ทฤษฎ ีกรอบแนวความคดิในการวจิัย (Conceptual Framework) และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

6. สมมุตฐิานของการวจิัย (Hypotheses of the Research) 

7. ขอบเขต และข้อจ ากดัของการวจิัย (Delimitation and Limitation of the Study) 

8. ระเบียบวธีิวจิัย (Research Methodology)  

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Practical Application)  

10. นิยามศัพท์ (Definition of Terms) 

11. เอกสารอ้างองิ (Reference) 



1. ชื่อโครงการ หรือช่ือเร่ือง (The Title) 

 

ควรตัง้
ช่ือเร่ือง
ให้ 

- น่าสนใจ ทนัต่อเหตุการณ์  
- เป็นงานวิจัยที่ใหม่ เป็นเร่ืองที่
วิจัยได้ (researchable topic)    
- มีคุณค่าทางวิชาการ  
- ควรแก่การแสวงหาค าตอบ  
- ตรงต่อความต้องการของ
ประเทศ  
และสามารถตอบปัญหาหรือ
แก้ปัญหาที่ต้องการได้  

ช่ือเร่ือง เป็นส่วนดงึดูดความสนใจ
จุดแรกของโครงร่างการวจัิยทัง้

โครงการ  



หลักการตัง้ช่ือเร่ือง  

 ช่ือเร่ืองประกอบด้วย ตัวแปร + ประชากร + 
พืน้ที่ + เวลา 
 

 เป็นส่ิงที่บ่งบอกถึง “ปัญหาวจิัย” (research 
problem)  

 

 บ่งบอกให้ทราบว่า 
         - จะท าวจิัยเร่ืองอะไร 
         - เป็นการวจิัยแบบใด 
 



หลักการตัง้ช่ือเร่ือง  

  ส่ือความหมายได้เข้าใจว่า จะศึกษาส่ิงใดหรือบ่งบอกถึงปัญหาวจิยั 
  ชัดเจน กะทัดรัด และส่ือความหมายครอบคลุมความส าคญัของเร่ืองที่
จะศึกษาทั้งหมด  

  ก าหนดเป็น 
      - ประโยคสมบูรณ์ (จะท าอะไร-แง่มุมใด-กบัใคร-ทีไ่หน) หรือ 
      - ข้อความ วล ี(ศึกษาอะไร หรือพฒันาส่ิงใด) 
  ไม่ควรระบุไว้กว้างขวางใหญ่โต จนท าให้เข้าใจผดิ 
  ไม่ควรระบุแคบ เจาะจงเกนิไป จนท าให้เข้าใจผดิ 

 



ตัวอย่าง 

รูปแบบการดูแลผู้พิการทางการ

เคลื่อนไหวในชุมชนด้วยระบบ

ครอบครัวพหุวัฒนธรรม 



ตัวอย่าง 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้าง

คุณลักษณะบัณฑิตพยาบาล 



ตัวอย่าง 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้าง

จริยธรรมในนักศึกษาพยาบาล 



2. ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
(Background and Significance of the Study)  

1. แนะปัญหาที่ก าลังค้นคว้า เป็นการท้าวภูมิหลัง ความเป็นมา  

 

มีการ

จัดล าดับให้

ชัดเจนของ 

- เรื่องราว  

- แหล่งก าเนิด  

- ผู้ค้นพบ  

- การสืบทอดของ

ปัญหา  

- ที่มาของการวิจัย  

โดยใช้เหตุและผลมา

สนับสนุนความคิดต่างๆ 

เหล่านั้น เพื่อชี้แนะให้

เห็นความจ าเป็น และ

ชี้แนะความส าคัญของ

การท าวิจัย   
 

เรื่องที่อ้างอิงและ

สนับสนุนควรจะเป็น

เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ

งานวิจัยเท่านั้น 



2. ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
(Background and Significance of the Study)  

1. แนะปัญหาที่ก าลังค้นคว้า เป็นการท้าวภูมิหลัง ความเป็นมา  

 

กล่าวถึง 

-จุดสนใจของการศึกษาค้นคว้า และมูลเหตุของการท าวิจัย ที่

ผู้วิจัยจะท าการศกึษาค้นคว้า (เป็นเรื่องทีไ่ด้รบัความสนใจใน

ขณะนั้น ไม่มีค าตอบครบถ้วน ขาดรายละเอยีด)  

-ความจ าเป็นในการศึกษา และการไดร้ับค าตอบจากงานวิจัย 

มีคุณประโยชน์ และมีคุณค่าอย่างไร 

-ความตอ้งการ และยืนยัน หรือลบล้างความเปลีย่นแปลงของ

สภาพ และสถานการณ์ต่างๆ ที่เคยไดม้ีการศึกษามาแล้ว 

(ได้ใช้หลักการ และเหตุผลในการสนองตอบ และหักล้าง

แนวความคิดอยา่งไร) 



หลักการเขียน 

1.  เร่ืองที่ศึกษา เป็นเร่ืองเกีย่วกบัอะไร (เสนอทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิ
ทีเ่กีย่วข้อง)………………………………………………………… 

2.  ความส าคญัของปัญหา (แสดงข้อมูลทางสถิต,ิ ข้อมูลเชิงคุณภาพให้
เห็นความส าคญั)…………………………………………………… 

3. สถานการณ์ทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบัน (ด,ี เลว, เหมาะสม, ไม่เหมาะสม, 
เสียหาย ฯลฯ)……………………………………………………. 

4. สภาวะทีเ่ป็นปัญหา (อะไรที่ท าให้เกดิสภาพการณ์น้ันๆ)................. 
5. ประเดน็ที่จะวจิยั (แนวทางที่จะแก้ไข)............................................ 
6. ความจ าเป็นทีต้่องรีบแก้ไข............................................................. 



3. ค าถามวิจัย (Research Questions) 
 แสดงให้เหน็สิ่งที่ ผู้วิจัยต้องการค้นหาค าตอบ หรือ
เรียกกันว่า ประเดน็ปัญหาการวิจัย 

ควรมีความหมายสัน้ กะทัดรัด และชัดเจน 
ระบุถงึเร่ืองที่จะท าการศกึษาวจิัย ว่าท าอะไร กับ
ใคร ที่ไหน อย่างไร เม่ือใด หรือต้องการผลอะไร  

ทัง้นีค้ าถามการวจิัยควรเป็นค าถามที่ยังไม่มี
ค าตอบ หรือไม่สามารถหาค าตอบได้จากต ารา 
หรือความรู้เดมิที่มีอยู่ก่อนแล้ว 



เช่น  
“สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสขุภาพผู้สงูอายขุอง
นกัศกึษาพยาบาล ประกอบด้วยอะไรบ้าง” 
 
“การเรียนรู้แบบกรณีศกึษาและตามสภาพจริง
สามารถเพิ่มระดบัพฤติกรรมการสร้างเสริมสขุภาพ
ของผู้สงูอายไุด้หรือไม่” 
 
 



เช่น  
“รูปแบบการดแูลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในชมุชนด้วยระบบ
ครอบครัวพหวุฒันธรรมควรเป็นอยา่งไร” 
 
“ผู้สงูอายท่ีุมีอายเุกิน ๘๐ ปี มีวิถีการด ารงชีวิต (life style) 
อย่างไร และองค์ประกอบด้านสงัคม ร่างกายและจิตใจ ของ
ผู้สงูอายวุยัเกิน 80 ปี ท่ีมีศกัยภาพในการด ารงชีวิต (Active 
aging) เป็นอยา่งไร” 
” 
 
 



  เป็นส่วนที่บอกเป้าหมาย หรือความต้องการของ
งานวจิัย (ผู้วจัิย) ว่า “อยากทราบอะไร” เพือ่ใช้เป็น
ทิศทางและแนวทางการวจิัย  
 



 S=Sensible มคีวามเป็นไปได้ 
M=Measurable สามารถวดัและประเมนิผลได้ 
 A=Attainable ระบุส่ิงทีต้่องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน เฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ด 

 R=Reasonable มคีวามเป็นเหตุเป็นผล 
 T=Time มขีอบเขตของเวลาทีแ่น่นอน 



1. ต้องเขยีนประเดน็ของปัญหาให้ชัดเจน ว่าต้องการศึกษาอะไร 
ในแง่มุมใด และเร่ืองทีศึ่กษา ต้องอยู่ในกรอบของหัวเร่ืองที่ท า
วจิยั 

 

2. วตัถุประสงค์ทีเ่ขยีนทุกข้อ ต้องสามารถศึกษาได้ กระท าได้ หรือ
เกบ็ข้อมูลได้ทั้งหมด 
 

3. ต้องเขยีนวตัถุประสงค์ในลกัษณะที ่ส้ัน กะทดัรัด ใช้ภาษาที่ง่าย 
 

4. วตัถุประสงค์ ควรเขยีนในรูปของประโยคบอกเล่า  
 



5. วัตถุประสงค์สามารถเขียนในรูปของการเปรียบเทยีบ 
เพื่อเน้นความแตกต่าง หรือเขียนในรูปของความสัมพนัธ์ 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กับส่ิงที่ต้องการศึกษาวจิัยในปัญหานัน้ๆ 
 

6. วัตถุประสงค์สามารถเขียนรวมเป็นข้อเดียว หรืออาจ
เขียนแยกเป็นข้อๆ ก็ได้ ถ้าเขียนวัตถุประสงค์แยกเป็นข้อๆ 
วัตถุประสงค์แต่ละข้อ จะระบุปัญหาที่ศึกษาเพยีงประเดน็
เดียวเท่านัน้ 



7. จ านวนข้อของวัตถุประสงค์มากน้อยแค่ไหนขึน้อยู่ กับ 
 - ขอบเขต ซึ่งรวมถงึความกว้างและความแคบของ
ปัญหาวจิัยที่ผู้วจิัยต้องการศึกษา  
 -โดยหลักการแล้วไม่ควรตัง้วัตถุประสงค์ย่อยๆ 
มากเกนิไป  
 - ควรตัง้ประมาณ 2 ถงึ 5 หวัข้อใหญ่ๆ ก็เพยีงพอ
แล้ว 

 



8. การเรียงหัวข้อวตัถุประสงค์ สามารถเรียงได้หลายลกัษณะ เช่น  
 - เรียงตามความส าคญัของประเดน็ปัญหาวจิยัลดหลัน่ลงมา  
 - เรียงตามลกัษณะระดบัปัญหาใหญ่ และปัญหารองลงมา 
 - เรียงตามความสอดคล้องของเนือ้หา ในประเดน็วจิยัแต่ละ 
            ประเดน็   
          - เรียงตามล าดบัการเกดิก่อน เกดิหลงัของแต่ละปัญหากไ็ด้ 
 

9. ห้ามเอาประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับมาเขยีนไว้ในวตัถุประสงค์การ
วจิยั 

 



ค าที่ควรใช้ ค าที่ไม่ควรใช้ 
- เพื่อศึกษา 
-เพื่อส ารวจ 
- เพื่ออธิบาย 
- เพื่อวเิคราะห์หรือสังเคราะห์ 
- เพื่อเปรียบเทยีบ 
- เพื่อพัฒนา 
- เพื่อออกแบบ 
- เพื่อหาแนวทาง 
-เพื่อหาความสัมพันธ์ 
- เพื่อท านาย 
- เพื่อประเมิน 
- เพื่อตรวจสอบ 
- เพื่อสร้าง 

- เพื่อทราบ 
- เพื่อน า 
- เพื่อใช้ 
- เพื่อเสนอแนะ 
- เพื่อปรับปรุง 



 ช่ือเร่ืองวจิัย : การศกึษาวิจยัวิถีชีวิตของผู้สงูอายทุี่มีอายุ
มากกวา่ 80 ปี: กรณีศกึษาจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
 วัตถุประสงค์ :  
      เพื่อศกึษาวิถีชีวิต การด ารงชีวิต (life style) และปัจจยัด้านสงัคม 

ร่างกายและจิตใจ ของผู้สงูอายเุกิน 80 ปีท่ีมีศกัยภาพในการด ารงชีวิต 
(Active aging)  
 

 



 ช่ือเร่ืองวจิัย : การพฒันาสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสขุภาพ
ผู้สงูอายขุองนกัศกึษาพยาบาล โดยวิธีการเรียนรู้แบบกรณีศกึษา
และตามสภาพจริง 

 วัตถุประสงค์ :  
 1. เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบกรณีศกึษาและตามสภาพจริงเพื่อ
พฒันาสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสขุภาพของนกัศกึษาพยาบาลศาสตร
บณัฑิต 

 2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสขุภาพผู้สงูอายขุอง
นกัศกึษาพยาบาลในระยะก่อน ระยะหลงัการเรียนรู้และระยะการตดิตาม
ผลในระยะ 6 เดือน 

1.   



ช่ือเร่ืองวจิัย : รูปแบบการดแูลผู้ พิการทางการเคลื่อนไหวใน
ชมุชนด้วยระบบครอบครัวพหวุฒันธรรม 

 
 

วัตถุประสงค์ :  
เพื่อสร้างรูปแบบในการดแูลผู้ พิการทางการเคลื่อนไหวในชมุชน

ด้วยระบบครอบครัวพหวุฒันธรรม 
 



ทฤษฎี คือ ค าอธิบายความสัมพนัธ์ในลักษณะที่เป็น
เหตุเป็นผลกันของปรากฏการต่างๆ ที่เกดิขึน้ใน
ธรรมชาต ิและมักอยู่ในรูปของนามธรรม  
◦ การท าวจิัยเป็นการน าค าอธิบายที่อยู่ในรูปของ
นามธรรม มาท าให้เป็นสิ่งที่วัดได้ สังเกตได้  
◦ การก าหนดโครงสร้างทางทฤษฎีและกรอบทฤษฎีใน
การวิจัย เพื่อจะได้มีค าอธิบายเม่ือผลการวจิัยเป็นไป
ตามคาดหมาย หรือตรงกันข้ามกับที่คาดหมาย  



การวางกรอบทฤษฎแีละแยกแยะโครงสร้างของทฤษฎไีว้อย่าง
ชัดเจน จะท าให้ทราบถึง 
◦ ชนิดของตัวแปรและจ านวนของตัวแปรทีเ่กีย่วข้อง ว่ามีมาก
น้อยแค่ไหน  
◦ ทราบว่าตัวแปรใดมีความสัมพนัธ์กนั และลกัษณะ
ความสัมพนัธ์เป็นไปในทศิทางใด ต้องมีการควบคุมตวัแปร
ใดบ้างท าให้ทราบถงึแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือ และใช้
เคร่ืองมือวดัตัวแปร 

 



เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวจิัยที่
จะท า ซึ่งจะน าไปสู่ 
 - ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
 - แนวคิด ทฤษฎี ที่ใช้ในการศกึษา 
 - แบบแผนการวจิัย 
 - สมมุตฐิานการวจิัย 
 - นิยาม ตัวชีวั้ด ฯลฯ 

 



1. วรรณกรรมที่น ามาทบทวนหรืออ้างถงึนัน้ต้องสัมพันธ์
กับงานวจิัยที่ก าลังด าเนินอยู่ ไม่ควรเขียนรวมถงึทุกสิ่งทุก
อย่างที่ ผู้วจัิย ได้อ่านมา 
 

2. แต่ละงานวจิัยที่ส าคัญที่น ามาทบทวนอาจอภปิรายทีละ
เร่ืองในแต่ละย่อหน้า บอกวัตถุประสงค์ของการศกึษา 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย กลุ่มตัวอย่าง ผลการศกึษาที่
เก่ียวข้อง ถ้างานวจิัยนัน้ส าคัญน้อยอาจอ้างแต่ตัด
รายละเอียดออกบ้าง 
 



3. ถ้ามีงานวจิยัที่ผ่านมาหลายเร่ืองที่ศึกษาปัญหาเดยีวกนัในแง่มุมที่
คล้ายคลงึกนั อาจน ามาทบทวนรวมกนัในย่อหน้าเดยีวกนั เช่น นาย 
ก,  นาย ข,  นาง ค และ นาย ง ได้ศึกษาถงึเร่ือง............และสรุปผล
ออกมาเป็นกลุ่มมากกว่าแยกจากกนั 

4. ควรเขยีนทบทวนวรรณกรรมทีไ่ด้มีการศึกษามาอย่างด ีเลอืก
เฉพาะทีเ่ป็นจุดเด่นที่ทบทวนวรรณกรรมในส่วนที่เกีย่วข้องกบัเร่ือง
ทีด่ าเนินอยู่ 

5. เรียบเรียงสาระส าคญัเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่ผลงานวจิยัที่มาก่อน
จนถงึปัจจุบนั ยงัขาดอะไรอยู่ มีจุดอ่อนอะไรบ้าง มีความแตกต่าง
กนัอย่างไร 

6. ควรเขยีนในลกัษณะที่จะน ามาใช้ในการอภิปรายผลการวจิยั 



 การตัง้สมมตฐิาน เป็นการคาดคะเน (predict) 
หรือการทายค าตอบของปัญหาอย่างมีเหตุผล  
 มักเขียนในลักษณะการแสดงความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปรอสิระ (independent variables) 
และตัวแปรตาม (dependent variables)  

 งานวิจัยบางอย่างไม่จ าเป็นต้องมีสมมตฐิาน  
 



1. เขยีนให้เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกบัเร่ืองทีท่ าวจิยั เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมาย และไม่กว้างจนเกนิไป  
2. เขยีนสมมุตฐิานในเร่ืองทีส่ามารถทดสอบได้ โดยอาศัยการ
รวบรวมข้อมูล และวเิคราะห์  
3. ใช้ค าที่ชัดเจน กะทดัรัด เข้าใจง่าย  
4. เขยีนให้เห็นความสัมพนัธ์ของตวัแปรในส่ิงที่ศึกษาวจิยั  
5. ถ้าเป็นเร่ืองซ ้าซ้อน ควรแยกออกเป็นสมมุตฐิานย่อยๆ กไ็ด้ 

 



ขอบเขตการวจิยั (Delimtation)  
 เป็นการก าหนดขอบเขตทีจ่ะท างานวจิยัในปริมาณที่ต้องการ 
จ ากดัขอบเขตของงานวจิยัให้แคบลง มุ่งจุดสนใจไปทีต่วัปัญหา
เฉพาะเร่ือง กลุ่มประชากรตวัอย่าง และระดบัความเช่ือถอืให้อยู่ใน
ขอบเขตที่สามารถท าการวจิยัได้  
ข้อจ ากดัของการวจิยั (Limitation) (ถ้ามี) 
 เป็นข้อคาดการณ์บางส่ิงที่อาจเกดิขึน้โดยบังเอญิ และไม่อาจ
ควบคุมได้ในงานวจิยั เช่น ข้อมูล แหล่งข้อมูล วธีิการทีผู้่วจิยัไม่
สามารถควบคุมได้ในการวจิยั ท าให้การศึกษาน้ันไม่ส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมาย  



มีขอบเขตดงันี ้
1. ขอบเขตของสถานที่ท าการวจิยั (place)...................................... 
   (งานวจิยันีม้ีสถานที่ท าวจิยั สถานทีท่ดลองทีไ่หนบ้าง 
2. ขอบเขตของประชากรทีศึ่กษา (people).................................. 
    (ประชากรที่ศึกษาเป็นอะไร คน สัตว์ พชื)                
3. ขอบเขตของเน้ือหาสาระทีศึ่กษา (variable).............................. 
   (เนือ้หาสาระของเร่ืองเกีย่วกบัอะไร) 
4. ขอบเขตของเวลา (Time)....................................................................               
   (ระยะเวลาทีใ่ช้ในการท าวจิยั กีปี่ กีเ่ดอืน) 

 



 ในการวจิัยจ าเป็นต้องก าหนดปริมาณงานหรือขอบเขต
ของการวจิัย ให้เหมาะสมกับเวลา และงบประมาณที่
คาดว่า (หรือได้รับ)  
 

 ขอบเขตที่ก าหนดต้องสามารถตอบค าถาม หรือโจทย์
ของงานวจิัยได้ 

  
 ขอบเขตของการวจัิย ท าให้ผู้เสนอโครงการ และผู้
ประเมินโครงการ สามารถประเมินค่าใช้จ่ายในการท า
วจิัยได้อย่างคร่าวๆ ว่าเหมาะสมหรือไม่  



 ระเบียบวธีิวจิัยแสดงถึงวธีิการด าเนินการวจิัย ซ่ึงอาจ
เป็นการทดลอง การเกบ็ข้อมูล การใช้แบบสอบถาม 
หรืออืน่ๆ เพือ่ให้ได้ข้อมูลมาท าการวเิคราะห์ หรือ
สรุปผลการศึกษา  

 ระเบียบวธีิวจิัยต้องมรีายละเอยีดทีม่ากพอและ
ด าเนินการเป็นขั้นตอน ตามล าดบัก่อนหลงัเพือ่ให้ได้
ผลการวจิัยตามทีต้่องการ  



ประกอบด้วย   
1. ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง: แหล่งข้อมูลคอือะไร หรือ
เป็นใคร มวีธีิการเลอืกอย่างไร มวีธีิการสุ่มตวัอย่างอย่างไร 
2. ตัวแปรและนิยามตวัแปร/การก าหนดขอบข่ายของข้อมูล 
3. เคร่ืองมอืในการวจิัย: ใช้เคร่ืองมอือะไรบ้าง (แบบทดสอบ 
แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เคร่ืองช่ัง ตวง วดั) เกบ็
รวบรวมข้อมูลด้วยเคร่ืองมอืชนิดใด (มลีกัษณะเช่นไร – 
สร้างอย่างไร – ตรวจคุณภาพแบบไหน)  
       



4. การรวบรวมข้อมูล หรือวธีิการทดลอง ท า
อย่างไร  ระบุรายละเอียดว่าจะเกบ็ข้อมูลอะไร จาก
แหล่งไหน เกบ็อย่างไร ใครเป็นผู้เกบ็  
5. การวเิคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการใด ทดสอบสมมุตฐิาน
ด้วยวิธีใด ใช้สถติอิะไร 
 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 



 ผู้ประเมนิโครงการมกัใช้เวลานานพอสมควรในการ
พจิารณาระเบียบวธีิวจิัยว่า เหมาะสม มขีั้นตอนสอดคล้อง
ตามล าดบัก่อนหลงั และทีส่ าคญัคอืมคีวาม เป็นไปได้ในการ
ด าเนินการ ตอบโจทย์ทีต่ั้งไว้ในวตัถุประสงค์อย่างครบถ้วน  
 

 นอกจากนีผู้้ประเมนิมักพจิารณาว่าระเบียบวธีิวจิัยทีเ่สนอ
มามจุีดอ่อนตรงไหน บ้าง และต้องปรับปรุงตรงไหน เพือ่
ลบจุดอ่อนน้ัน  
 



 คอื การเขยีนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการน า
ผลการวจิยัไปใช้ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สถาบัน 
หน่วยงาน ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยค านึงถึงว่ามีใครบ้างที่
จะได้รับประโยชน์ดงักล่าว มากน้อยเพยีงใด 
ผลงานทีค่าดว่าจะได้จากงานวจิยัมีหลายรูปแบบ  
 องค์ความรู้  
 ช้ินงานที่ท าเสร็จ  
 ผลงานตพีมิพ์  
 สิทธิบัตร  
 อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 

 



 คือ ค าศัพท์ที่ต้องการค าอธิบาย และส่ือความหมาย 
 ระหว่างผู้ท าวจิัย และผู้อ่านเพื่อ 
 1. ให้บุคคลอ่ืนๆ รู้ความหมายของค าเท่ากับผู้วจิัย  
 2. ค าที่ใช้ต้องมีความหมายแน่นอน และตรวจสอบได้  
 3. ต้องต่างจากค าอื่นๆ อย่างเด่นชัด และไม่ซ า้ซ้อน  
 4. ต้องสอดคล้องกับเร่ืองที่ท าการวจิัย  
 5. ต้องครอบคลุมสภาวะ และเงื่อนไขของวชิาการท าการ 
            วิจัย  
 7. อย่าใช้ศัพท์ที่ต้องแปลความอีก 
 



อธิบาย ระบุเอกสารทีใ่ช้อ้างองิของโครงการวิจัยตามระบบสากล 
  เสนอช่ือเอกสารทีใ่ช้ค้นคว้าและอ้างองิ 
              เสนออย่างเป็นระบบ 
        - ช่ือคนแต่ง ช่ือหนังสือ จังหวดั โรงพมิพ์ ปีทีพ่มิพ์ 
        - ช่ือผู้เขียน ช่ือบทความ ช่ือวารสาร ฉบับที ่พ.ศ. หน้า  
                          บทความ  ฯลฯ 
 เสนอครบถ้วนตามอ้างองิ 
 เสนอเรียงล าดับอกัษร 
 ถ้ามีภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้แยกเป็น 2 ส่วน ภาษาไทยมาก่อน 

 





 ก่อนลงมือเขียนโครงการ  ควรศกึษากรอบวจิัยประจ าปีนัน้ๆ ให้
เข้าใจ แม้เป็นงานที่วจิัยเพื่อพัฒนาต่อยอดจากปีที่แล้วกค็วร
ศึกษารายละเอียด 

 เลือกสาขาที่ตรงงานวจิัยที่สุด  และมีกรอบวจิัยที่เข้าข่ายงานวจิัย 
    ที่จะท ามากที่สุด 
 ถ้าเป็นโครงการใหม่  ส่วน “ความเป็นมาหรือความส าคัญ” มี
ความส าคัญที่สุด  เพราะเป็นส่วนแรกที่จะชักน ากรรมการเข้าสู่
เนือ้หา 

 ถ้าเป็นโครงการต่อเน่ือง  ควรบอกถงึผลผลิตผลลัพธ์ที่ได้ในปี
ก่อน  และเหตุผลที่ต้องวิจัยต่อเน่ือง เพื่อต้องการจะได้อะไร 
 



 อย่าท าวจิัยแบบย ่าอยู่ กับที่  สาระที่เสนอขอเหมือนของปีที่ผ่าน
มา หรือ 

เกือบเหมือน (อย่าคดิว่ากรรมการคงจ าไม่ได้) 
 ส่วนวัตถุประสงค์  ควรเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่ใช่
ครอบจักรวาล 

 การตรวจค้นเอกสาร  ควรมีทัง้ข้อมูลเชิงกว้างและเชิงลึก  
โดยเฉพาะประเดน็หลักที่ก าลังจะวิจัย 

 ระเบียบวิธีวจิัย ต้องถูกหลักวิทยาศาสตร์ จงึจะน่าเช่ือถือ 
 ผลผลิตผลลัพธ์ ต้องชัดเจนทัง้เชิงคุณภาพ  และเชิงปริมาณ   
 งบประมาณสมเหตุผลและสอดคล้องกับแผนงาน มีรายละเอยีด
ไม่ใช่เป็นตัวเลขเดี่ยวๆ 
 



 
4.กรณีตัวอย่างวิธีการเขียน

ข้อเสนอการวิจัย 



การ
ลงทุน
วิจัย 

2. วิจยัเพ่ือ
ประโยชน์

ทาง
เศรษฐกิจ 

1. วิจยัเพื่อ
ความเป็น
เลิศทาง
วิชาการ 

3. วิจยัเพื่อ
สังคมและ

ชุมชน 

4. วิจยัเพื่อ
นโยบาย 

Stakeholders A 

Stakeholders B 

Stakeholders C 

Stakeholders D 
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การเขียนข้อเสนอการวจิัย 

ข้อเสนอการวิจัย 

ข้อเสนอโครงการวิจัย
(Research Project) 

แบบ ว-1ด 

ข้อเสนอแบบแผนงานวจิัย  
Research Programme 

1. แบบ ว-1ช 
2. แบบ ว-1ด 



ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาต ิ                                              แบบ ว-1ด 
                           แบบเสนอโครงการวจัิย (research project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

---------------------------------- 
ชื่อโครงการวจิยั (ภาษาไทย) ...................................................................................... 
                      (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................ 
ช่ือแผนงานวจิยั (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวจิัยภายใต้แผนงานวจิัย)....................... 
                      (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................ 
 

อธิบาย : ระบุช่ือโครงการวิจัยทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
                กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวจิัย ให้ระบุชื่อแผนงานวจิัยทัง้
ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ 

การเขียนแบบเสนอโครงการวจิัย (Research Project) 



ส่วน ก    :    ลักษณะโครงการวิจัย          
      
   โครงการวจิัยใหม่         
   โครงการวิจัยต่อเน่ืองระยะเวลา….ปี ปีนีเ้ป็นปี 
       ที่….. รหสั    

               โครงการวจิัย..…….....….. 
 
อธิบาย  :   ระบุโครงการวจิัยเป็นโครงการวิจัยใหม่ หรือเป็น
โครงการวจิัยต่อเน่ือง (ปีที่ 2 เป็นต้นไป) กรณีเป็นโครงการวิจัย
ต่อเน่ืองต้องระบุจ านวนระยะเวลาที่ท าการวจิัยทัง้หมด และ
ปีงบประมาณที่เสนอขอว่าเป็นปีที่เท่าใด พร้อมทัง้ระบุรหสั
โครงการวจิัยด้วย 

               

 

 



 

1. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 
2555-2559) ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  
(กรุณาระบคุวามสอดคล้องเพียง 1 ยทุธศาสตร์ท่ีมี
ความสอดคล้องมากท่ีสดุ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
- ระบุความส าคัญกับเร่ืองที่สอดคล้องมากที่สุดใน
ยุทธศาสตร์นัน้ๆ    

 



2. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวจิัยของชาต ิ(พ.ศ. 2555-2559)  (กรุณา
ระบคุวามสอดคล้องเพียง 1 ยทุธศาสตร์ 1 กลยทุธ์ และ 1 แผน
งานวิจยัท่ีมีความสอดคล้องมากท่ีสดุ) 

-  ยทุธศาสตร์การวิจยัที่............................................................  
-  กลยทุธ์การวิจยัที่ .................................................................. 
-  แผนงานวิจยัที่ ....................................................................... 
อธิบาย :  ระบุความสอดคล้องของโครงการวจิัยกับกลุ่มเร่ืองที่ควร
วจิัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิัยของชาต ิ(พ.ศ. 
2555-2559) โดยระบุกลุ่มเร่ืองที่มีความสอดคล้องมากที่สุดเพียง 1 
กลุ่มเร่ือง  

 



3. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจยักับกลุ่มเร่ือง
ที่ควรวิจยัเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาต ิ(พ.ศ. 2555-2559)   

- กลุ่มเร่ือง …………………………………………………… 
 
อธิบาย :  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเร่ือง
ที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิัยของ
ชาต ิ(พ.ศ. 2555-2559)  โดยประกอบด้วย 13 กลุ่มเร่ือง โดย
ระบุกลุ่มเร่ืองที่มีความสอดคล้องมากที่สุดเพียง 1 กลุ่มเร่ือง 



4. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล 
(กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 หวัข้อที่มีความ
สอดคล้องมากที่สุด) 

- นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมด าเนินการในปีแรก : เร่ือง 
…………………………………….…. 

-นโยบายที่จะด าเนินการภายในช่วงระยะ 3 ปีของรัฐบาล : 
นโยบาย.................................................. 

 
วิธีเขียน : ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบาย
รัฐบาล (ผนวก) 
 



1. ผู้รับผิดชอบ (คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจยัแต่ละคนในการท าวิจัย 
และสัดส่วนที่ท าการวิจยั (%) และหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานหลัก
และหน่วยงานสนับสนุน  
1. ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
 ชื่อ สกุล ……………………………………………………………… 

 ภาควชิา/ฝ่าย………………………………………………………….. 

 คณะ/ส านัก ……………………………………….………………… 

 มหาวทิยาลัย/กรม  ……………..…………………………………….. 

 ที่อยู่  ............................................................................รหสัไปรษณีย์........................................... 
 โทรศัพท์.....................................................................โทรสาร..................................................... 
 E-mail address…………………………………………………… 

 



 

2. หวัหน้าโครงการวิจัย 
 
 ช่ือ สกุล …………………………………………..…สัดส่วนวจิัย….% 

 ภาควชิา/ฝ่าย………………………………………………………….. 

 คณะ/ส านัก ……………………………………….………………… 

 มหาวทิยาลัย/กรม  ……………..…………………………………….. 

 ที่อยู่ ............................................................................รหสัไปรษณีย์
............................ 

 โทรศัพท์.....................................................................โทรสาร
......................................... 
 E-mail address…………………………………………………… 
 



 

3. นักวิจัย 
 
 ช่ือ สกุล …………………………………………..…สัดส่วนวจิัย….% 

 ภาควชิา/ฝ่าย………………………………………………………….. 

 คณะ/ส านัก ……………………………………….………………… 

 มหาวทิยาลัย/กรม  ……………..…………………………………….. 

 ที่อยู่ .................................................................รหสัไปรษณีย์............................ 
 โทรศัพท์.........................................................โทรสาร......................................... 
 E-mail address…………………………………………………… 
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หน่วยงานหลกัที่รับผดิชอบงานวจิยัและสถานที่ตั้ง 
 
 ภาควชิา / ฝ่าย.................................................................................................................................. 
 คณะ / ส านัก .................................................................................................................................... 
 มหาวทิยาลยั. / กรม ......................................................................................................................... 
 ที่อยู่......................................................................รหัสไปรษณย์ี...................................................... 
 โทรศัพท์.............................................................โทรสาร.................................................................. 
 E-mail address................................................................................................................................ 
    
 หน่วยงานที่เข้าร่วมงานวจิยั (ถ้ามี) 
 ภาควชิา / ฝ่าย.................................................................................................................................. 
 คณะ / ส านัก .................................................................................................................................... 
 มหาวทิยาลยั. / กรม ......................................................................................................................... 
 ที่อยู่......................................................................รหัสไปรษณย์ี...................................................... 
 โทรศัพท์.............................................................โทรสาร.................................................................. 
 E-mail address................................................................................................................................ 



2. ประเภทการวิจยั 
 

อธิบาย : ระบุประเภทการวจิัย เพียง 1 ประเภท คือ 
2.1  การวจิัยพืน้ฐาน (base research) 
2.2  การวจิัยประยุกต์ (applied research) 
2.3  การพฒันาทดลอง (experimental development) 
 



 3.1 สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและคณติศาสตร์ 
 3.2 สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
 3.3 สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
 3.4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
 3.5 สาขาวศิวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวจัิย 
 3.6 สาขาปรัชญา 
 3.7 สาขานิติศาสตร์  
 3.8 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   
 3.9 สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 3.10 สาขาสังคมวทิยา 
 3.11 สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 
 3.12 สาขาการศึกษา 

 



อธิบาย: ระบุค าส าคัญ (keywords) ที่มี
ความส าคัญต่อช่ือเร่ืองหรือเนือ้หาของเร่ืองที่ท า
การวิจยัทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้
ครบถ้วน ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ในการน าไปใช้ใน
การเลือกหรือค้นหาเอกสารที่มีชื่อเร่ืองประเภท
เดียวกันกับเร่ืองที่ท าการวิจัยได้ 



ช่ือเร่ืองวจิัย : รูปแบบการดแูลผู้ พิการทางการเคลื่อนไหวใน
ชมุชนด้วยระบบครอบครัวพหวุฒันธรรม 

 
 

วัตถุประสงค์ :  
เพื่อสร้างรูปแบบในการดแูลผู้ พิการทางการเคลื่อนไหวในชมุชน

ด้วยระบบครอบครัวพหวุฒันธรรม 
 



อธิบาย: แสดงให้เห็นถงึความส าคญัที่จ าเป็นต้องท าการวิจยัเร่ืองนี ้
หากมีสถิติตวัเลขอ้างอิงได้จะชดัเจนย่ิงขึน้ และการเลือกพืน้ที่ใดท าการ
วิจยั ควรกลา่วถึงความส าคญัของพืน้ท่ีนัน้ให้ชดัเจนด้วย 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 
อธิบาย: ระบวุตัถปุระสงค์ของโครงการวิจยัอย่างชดัเจนและเรียง
ตามล าดบัความส าคญัเป็นข้อๆ โดยเช่ือมโยงกบัความส าคญัและที่มา
ของปัญหาท่ีท าการวิจยั ไมค่วรเขียนปะปนกบัประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การวิจยัและไม่ควรเขียนเหมือนขัน้ตอนการท าวิจยั 
 



อธิบาย: ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่
เช่ือมโยงกับปัญหาที่ท าการวจิัย ที่ไม่สามารถก าหนดโดยตรงใน
ช่ือโครงการวจิัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวจิัยได้ 
 

8. ทฤษฎี สมมุตฐิาน(ถ้ามี)และกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

อธิบาย: แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมุตฐิาน (ถ้ามี) และกรอบ
แนวความคดิ โดยแสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ท าการวจิัยแล้วน ามาสังเคราะห์เป็นสมมุตฐิาน 
(ถ้ามี และกรอบแนวความคดิของโครงการวจิัย 
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วธีิเขียน 
 

ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
1. ............................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 
กรอบแนวคดิ 
1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 
สมมุตฐิาน (ถ้ามี) 
1. ............................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 
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กรอบแนวคดิของการวจิัย (กรณีการวจิัยทางสังคมศาสตร์) 

l  เป็นการน าเอาตัวแปรทีจ่ะศึกษามาเช่ือมโยงกบัแนวคดิ 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องในรูปของค าบรรยาย หรือแบบจ าลอง
แผนงาน หรือรูปแบบทีผ่สมกนั 
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กรอบแนวความคดิการวจิัย  (กรณีการวจิัยทางวทิยาศาสตร์) 
 

 1. เสนอในรูปแบบ Model ของการวจิัย น้ันๆ  
 2. เสนอในรูปแบบกระบวนการ (process) 
 3. เสนอในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา 
 4. หรือเสนอในรูปแบบผสม หรือ อืน่ๆ  
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อธิบาย: ก ำหนดปัญหำใหช้ดัเจนทั้งในดำ้นกำรเกิดควำมรุนแรง กำรกระจำย
ตวัของปัญหำหรือดำ้นอ่ืนๆ ใหเ้ขำ้ถึงขอ้เทจ็จริงของปัญหำอยำ่งแทจ้ริง ดว้ย
กำรทบทวนเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง (reviewed literature) ตรวจสอบสถิติ สอบถำม
ควำมคิดเห็นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและแสวงหำเหตุผลท่ีน่ำจะเป็นไปไดจ้ำก
ทฤษฎี/สมมุติฐำนในสำขำวิชำกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. การทบทวนวรรณกรรม / สารสนเทศ (Information) ทีเ่กีย่วข้อง 
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l เป็นกำรทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหำวิจยัท่ีจะท ำ ซ่ึงจะน ำไปสู่ 
 - ตวัแปรตน้  ตวัแปรตำม 
 - แนวคิด ทฤษฎี ท่ีใชใ้นกำรศึกษำ 
 - แบบแผนกำรวิจยั 
 - สมมุติฐำนกำรวิจยั 
 - นิยำม ตวัช้ีวดั 
  ฯลฯ 
วธีิการเขยีน 
  1. วรรณกรรมท่ีน ำมำทบทวนหรืออำ้งถึงนั้นตอ้งสัมพนัธ์กบังำนวจิยัท่ีก ำลงั
ด ำเนินอยู ่ไม่ควรเขียนรวมถึงทุกส่ิงทุกอยำ่งท่ีผูว้จิยัไดอ้่ำนมำ 
  2. แต่ละงำนวจิยัท่ีส ำคญัท่ีน ำมำทบทวนอำจอภิปรำยทีละเร่ืองในแต่ละยอ่หนำ้ 
บอกวตัถุประสงคข์องกำรศึกษำ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั กลุ่มตวัอยำ่ง ผลกำรศึกษำท่ี
เก่ียวขอ้ง ถำ้งำนวจิยันั้นส ำคญันอ้ยอำจอำ้งแต่ตดัรำยละเอียดออกบำ้ง 
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     3. ถำ้มีงำนวิจยัท่ีผำ่นมำหลำยเร่ืองท่ีศึกษำปัญหำเดียวกนัในแง่มุมท่ี
คลำ้ยคลึงกนั อำจน ำมำทบทวนรวมกนัในยอ่หนำ้เดียวกนั เช่น นำย ก,  นำย 
ข,  นำง ค และ นำย ง ไดศึ้กษำถึงเร่ือง............และสรุปผลออกมำเป็นกลุ่ม
มำกกวำ่แยกจำกกนั 
 

     4. ควรเขียนทบทวนวรรณกรรมท่ีไดมี้กำรศึกษำมำอยำ่งดี เลือกเฉพำะท่ี
เป็นจุดเด่นท่ีทบทวนวรรณกรรมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีด ำเนินอยู ่
 

     5. เรียบเรียงสำระส ำคญัเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่ผลงำนวิจยัท่ีมำก่อน
จนถึงปัจจุบนั ยงัขำดอะไรอยู ่มีจุดอ่อนอะไรบำ้ง มีควำมแตกต่ำงกนั
อยำ่งไร 
 

     6. ควรเขียนในลกัษณะท่ีจะน ำมำใชใ้นกำรอภิปรำยผลกำรวิจยั 
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l เสนอช่ือเอกสำรท่ีใชค้น้ควำ้และอำ้งอิง 
l เสนออยำ่งเป็นระบบ 
 - ช่ือคนแต่ง ช่ือหนงัสือ จงัหวดั โรงพิมพ ์ปีท่ีพิมพ ์
 - ช่ือผูเ้ขียน ช่ือบทควำม ช่ือวำรสำร ฉบบัท่ี พ.ศ. หนำ้บทควำม 
                            ฯลฯ 
l เสนอครบถว้นตำมอำ้งอิง 
l เสนอเรียงล ำดบัอกัษร 
l ถำ้มีภำษำไทยและภำษำองักฤษ ใหแ้ยกเป็น 2 ส่วน ภำษำไทย 
     มำก่อน 
 

ตัวอย่าง 

 อธิบำย ระบุเอกสำรท่ีใชอ้ำ้งอิง Reference) ของโครงกำรวิจยัตำมระบบสำกล 

 10.  เอกสารอ้างองิของโครงการวจิยั 
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MLA style (Modern  Language  Association)  
 
สุทธนู ศรีไสย.์  สถิตเิพือ่การวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหำนคร: 
  จิรำภำกำรพิมพ,์ 2545. 
 

สุทธนู ศรีไสย.์ “ระบบกำรสอบคดัเลือกเขำ้ศึกษำต่อในสถำบนัอุดมศึกษำแบบใหม่.”  
             วิทยำจำรย.์ 24 (ตุลำคม-ธนัวำคม 2544): 12-24. 
 

Srisai, Suttanu.  Statistics for Social Science. Bangkok: Jirapa Printing, 2001. 
 

Best, John W. Statistics for Social Science. Chicago, IL: McGraw Hills, 2001. 
 

Glover, Mark and Ashworth, John. “Public Service Performance Evaluation: A Strategic  
                 Perspective.” Public Money & Management. 13 (October-December 1993): 9-14. 

บรรณานุกรม 



79 

APA Style  (American Psychological Association) 
 
สุทธนู ศรีไสย.์ (2545). สถิตเิพือ่การวจิัยทางสังคมศาสตร์.  กรุงเทพมหำนคร: 
  จิรำภำกำรพิมพ,์  
สุทธนู ศรีไสย.์ (2544) “ระบบกำรสอบคดัเลือกเขำ้ศึกษำต่อในสถำบนัอุดมศึกษำแบบใหม่.”  
             วิทยำจำรย.์ 24 (ตุลำคม-ธนัวำคม): 12-24. 
 

Srisai, Suttanu. (2001).  Statistics for Social Science. Bangkok: Jirapa Printing. 
 

Best, John W. (2001). Statistics for Social Science. Chicago, IL: McGraw Hills. 
 

Glover, Mark and Ashworth, John. (1993). “Public Service Performance Evaluation: A   
                 Strategic Perspective.” Public Money & Management. 13 (October-December):  
                9-14. 
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11.1  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ (อาจมีข้อเดยีว หรือ หลายข้อกไ็ด้) 
 

(1) แก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีท าการวิจัย (ระบุรายละเอียดว่า
ประโยชน์มีอย่างไร) 
 (2) เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป (ระบรุายละเอียดว่าประโยชน์มีอย่างไร) 
 (3) ให้บริการความรู้แก่ประชาชน (ระบุรายละเอียดว่าประโยชน์มีอย่างไร) 
 (4) ให้บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ (ระบรุายละเอียดว่าประโยชน์มีอย่างไร) 
 (5) น าไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ (ระบุรายละเอียดว่าประโยชน์มีอย่างไร)) 
(6) เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต (ระบรุายละเอียดว่าประโยชน์มีอย่างไร) 
(7) เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ((ระบรุายละเอียดว่าประโยชน์มีอย่างไร) 
(8) อ่ืนๆ (ระบ)ุ 
  

 11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และหน่วยงานที่จะน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
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11.2 หน่วยงานทีจ่ะน าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ (ระบุ) 
 
-ช่ือหน่วยงำน...................................................................................................... 
 

-ช่ือหน่วยงำน...................................................................................................... 
 
- ช่ือหน่วยงำน..................................................................................................... 
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คุณค่าหรือมูลค่าในทางเศรษฐกจิทีว่ดัได้ 
 

คุณค่ำและประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนจำกปริมำณและมูลค่ำในกำรส่งออก (ระบุ) 
ปริมำณและมูลค่ำในกำรน ำเขำ้ (ระบุ) 
ปริมำณและมูลค่ำท่ีใชใ้นประเทศ (ระบุ) 
โอกำสหรือลู่ทำงใหม่ๆของงำนวิจยันั้น (ระบุ) 
ปริมำณกำรใชห้ลงัจำกกำรวิจยัประสบผลส ำเร็จ (ระบุ) 
ผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม (ระบุ) 
กำรประหยดัพลงังำน (ระบุ) 
กำรจำ้งงำน (ระบุ) 
กำรประหยดังบประมำณ (ระบุ) 
ประหยดักำรใชท้รัพยำกร (ระบุ) 
กำรเพิ่มประสิทธิภำพ (ระบุ) 

   ฯลฯ 



83 

วธีิเขียน 
 

แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือผลการวจิยัสู่กลุ่มเป้าหมาย หรือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการวจิยัและพฒันาขั้นต่อไป หรือการบริหารงาน
ในหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย วธีิการถ่ายทอด 
ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชัดเจน และควรเสนอของบประมาณในส่วน
นีด้้วย 

 12.  แผนการวจิยัการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือผลการวจิยัสู่กลุ่มเป้าหมาย 



84 

วธีิเขียน 
l กรณีเป็นงำนวจิยัพ้ืนฐำน (เป้ำหมำยผูใ้ชผ้ลงำนวจิยั คือ นกัวิชำกำร นกัศึกษำ) 
     1. สอนหรือบรรยำยเพ่ือขยำยขอบเขตของควำมรู้ใหแ้ก่นกัวิชำกำร นิสิต นกัศึกษำ  
         ประชำชนทัว่ไป 
     2. เผยแพร่ผลงำนในรูปรำยงำนวจิยั เอกสำรทำงวิชำกำร วำรสำร ส่ิงพิมพ ์ต ำรำ ส่ือ 
         อิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ 
     3. เสนอผลงำนในท่ีประชุมทำงวิชำกำร 
     4. จดัฝึกอบรมและสัมมนำเพื่อใหค้วำมรู้ 
 

l กรณีเป็นงำนวจิยัประยกุตห์รือขั้นพฒันำ (เป้ำหมำยคือ ผูน้ ำผลงำนวจิยัไปใชป้ระโยชน์) 
     1. กรณีเป็นงำนวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ ถ่ำยทอดเทคโนโลยกีลุ่มเป้ำหมำย  
         เช่นเดียวกบักรณีท่ีเป็นงำนวจิยัพ้ืนฐำน ขอ้ 1-4 
     2. กรณีเป็นงำนวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ในเชิงพำณิชย ์ใหร้ะบุกลุ่มภำคเอกชนท่ีจะน ำไปใช ้
         ประโยชน์ได ้

 12.  แผนการวจิยัการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือผลการวจิยัสู่กลุ่มเป้าหมาย 
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      อธิบาย: อธิบายขั้นตอนวธีิการท าการวจิัย อาท ิการเกบ็
ข้อมูล การก าหนดพืน้ทีป่ระชากรตวัอย่างการสุ่มตวัอย่าง 
ขั้นตอนและวธีิการในการวเิคราะห์ข้อมูล ฯลฯ รวมทั้งระบุ
สถานที่ทีจ่ะใช้เป็นที่ท าการวจิัย/เกบ็ข้อมูลให้ครบถ้วนและ
ชัดเจน เพือ่ประโยชน์ในการเสนอของบประมาณ 

 13.  วธีิด าเนินการวจิัย และสถานทีท่ าการทดลอง/เกบ็ข้อมูล 
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                   วธีิเขียน 
 

       เป็นส่วนส ำคญัท่ีเสนอแนวคิด วิธีกำร หรือยทุธวิธี (strategy) ในกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือตอบปัญหำวิจยัอนัจะช้ีถึงคุณภำพกำรวจิยั หรือควำม
เท่ียงตรงของกำรวิจยั 

 
                 การเขยีน 
1. ระบุใหเ้ห็นถึงแนวทำงในกำรด ำเนินกำร โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ 
     1.1 แบบแผนของกำรวจิยั (research design) วำ่เป็นกำรวจิยัประเภทใด 
     1.2 มีลกัษณะหรือออกแบบกำรด ำเนินกำรอยำ่งไร 
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2. เขียนรายละเอยีดเกีย่วกบัวิธีการวิจัย โดยระบุ 
     2.1 ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง: แหล่งขอ้มูลคืออะไร หรือเป็นใคร มีวธีิกำรเลือกอยำ่งไร  
           มีวธีิกำรสุ่มตวัอยำ่งอยำ่งไร 
     2.2 ตวัแปรและนิยำมตวัแปร/กำรก ำหนดขอบข่ำยของขอ้มูล 
     2.3 เคร่ืองมือวิจยั: ใชเ้คร่ืองมืออะไรบำ้ง (กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ กำรใชแ้บบวดั) เกบ็ 
           รวบรวมขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือชนิดใด (มีลกัษณะเช่นไร – สร้ำงอยำ่งไร – ตรวจคุณภำพ 
           แบบไหน)  
   l แบบทดสอบ                  
   l    แบบสอบถำม 
   l    แบบสัมภำษณ์ 
              ฯลฯ 
     2.4 วิธีรวบรวมขอ้มูล หรือวธีิกำรทดลอง ท ำอยำ่งไร: ด ำเนินกำรอยำ่งไร ป้องกนัปัญหำ 
            อุปสรรคต่ำงๆอยำ่งไร 
     2.5 กำรวเิครำะห์ขอ้มูล: ใชว้ิธีกำรใด ทดสอบสมมุติฐำนดว้ยวิธีใด ใชส้ถิติอะไร 
                l กำรวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงปริมำณ 
        l    กำรวเิครำะห์ขอ้มูลเชิงคุณภำพ 

เคร่ืองชัง่ตวงวดั 
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อธิบำย:  ระบุระยะเวลำท่ีท ำกำรวจิยั ตั้งแต่เร่ิมตน้ถึงส้ินสุดโครงกำรวิจยั โดยระบุ
เดือนปีท่ีเร่ิมตน้ ถึงเดือนปีท่ีส้ินสุดกำรวิจยั โดยระบุดว้ยวำ่ปีท่ีเสนอขอเป็นปีท่ีเท่ำใด
ของโครงกำรวจิยัน้ี รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลำของแผนกำรด ำเนินงำน 
(Gantt chart) โดยละเอียดภำยในปีงบประมำณ (1 ตุลำคมของปีนั้น – 30 กนัยำยน 
ของปีถดัไป ในกรณีท่ีเป็นโครงกำรวจิยัท่ีเสนอของบประมำณเพื่อท ำกำรวิจยั
มำกกวำ่ 1 ปี ใหแ้จง้แผนกำรด ำเนินงำนในปีต่อๆไปโดยสงัเขปดว้ย  

 

14. ระยะเวลาท าการวจิยั และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
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แผนการด าเนินงาน 
 

 ควรเสนอภารกิจทั้ งหมดที่ ต้องปฏิบัติตลอด
โครงการ พร้อมทั้งช่วงเวลาที่จะปฏิบัติในแต่ละภารกิจ
เหล่าน้ัน ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ และความ
เหมาะสมของจังหวะเวลา โดยก าหนดเป็นผังด าเนินการ
ที่ชัดเจนภายใต้ระยะเวลา โดยก าหนดเป็นผังด าเนินการ
ที่ชัดเจนภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
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ระยะเวลาท าการวจิยั 
-ท ำกำรวิจยั    1  ปี ตั้งแต่เดือน............พศ............ถึงเดือน................พ.ศ............. 
-แผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจยั (เขียน gantt chart) 

กจิกรรม 

เดือน 

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

1. วางแผนการท างาน 

2. ศึกษาข้อมูล 

3.วางแผนรวบรวม

ข้อมูล 

4. เก็บรวบรวมข้อมูล 

5. วเิคราะห์ข้อมูล 

6. เขียนรายงานวจิัย 
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อธิบาย: ระบุรายละเอยีดคุณลกัษณะและความจ าเป็น
ของอุปกรณ์ทีเ่ป็นปัจจัยทีเ่อือ้ต่อการวจิัย (อุปกรณ์การ
วจิัย โครงสร้างพืน้ฐาน ฯลฯ) ทีต้่องการเพิม่เติม รวมทั้ง
อุปกรณ์ที่ต้องขอเช่า หรือขอยมืจากหน่วยงานอืน่เพือ่
การวจิัยนี ้

15.  ปัจจยัทีเ่อือ้ต่อการวจิยั (อุปกรณ์การวจิยั โครงสร้างพืน้ฐาน ฯลฯ) 
ระบุเฉพาะปัจจยัทีต้่องการเพิม่เตมิ 



92 

วธีิเขียน 
 
15. ปัจจัยทีเ่อือ้ต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวจัิย โครงสร้างพืน้ฐาน) 
               15.1 ที่มีอยู่แล้ว (ระบุ) 
  1) .................................................................................................. 
  2) .................................................................................................. 
  3) .................................................................................................. 
 15.2 ที่ต้องการเพิม่เติม (ระบุ) 
  1) .................................................................................................. 
  2) .................................................................................................. 
  3) .................................................................................................. 
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 1. รำยละเอียดงบประมำณกำรวิจยั จ ำแนกตำมงบประเภทต่ำงๆ 
[ปีงบประมำณท่ีเสนอขอ (ผนวก 5)] 
 2. รำยละเอียดงบประมำณกำรวิจยั จ ำแนกตำมงบประเภทต่ำงๆ 
ท่ีเสนอขอในแต่ละปี [กรณีเป็นโครงกำรวจิยัต่อเน่ือง (ผนวก 9)] 
 3.  งบประมำณกำรวิจยัท่ีไดรั้บจดัสรรในแต่ละปีท่ีผำ่นมำ (กรณี
เป็นโครงกำรวจิยัต่อเน่ืองท่ีไดรั้บอนุมติัใหท้ ำกำรวจิยัแลว้) 

16. งบประมาณของโครงการวจิัย 
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วธีิเขียน : ระบุงบประมาณของโครงการวจัิย 
 
16.1 แสดงรำยละเอียดงบประมำณกำรวิจยัเฉพำะปีท่ีเสนอขอโดยจ ำแนกตำมงบ
ประเภทต่ำงๆ ใหช้ดัเจน 
 

16.2 กรณีท่ีเป็นโครงกำรวิจยัต่อเน่ือง โปรดระบุรำยละเอียดงบประมำณกำรวิจยั
ท่ีจะเสนอขอในปีต่อๆไป แต่ละปีตลอดกำรวิจยั โดยจ ำแนกตำมงบประเภท
ต่ำงๆ ใหช้ดัเจน 
 

16.3 กรณีเป็นโครงกำรวิจยัต่อเน่ืองท่ีไดรั้บอนุมติัให้ท ำกำรวิจยัแลว้ ให้ระบุ
งบประมำณท่ีไดรั้บกำรจดัสรรในแต่ละปี ทุกปีท่ีผำ่นมำ 



95 

ระบุงบประมาณของโครงการวจัิย 
รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 

1. งบบุคลากร ................................................................................................................. 

     1.1 ค่ำจำ้งชัว่ครำว ..................................................................................................... 

            1) ค่ำจำ้งชัว่ครำวผูช่้วยนกัวิจยั ........................................................................... 

            2) ค่ำจำ้งเจำ้หนำ้ท่ีธุรกำร ...................................................................................  

2.  งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ) ........................................................... 

     2.1 ค่าตอบแทน ......................................................................................................... 

           1) ค่ำตอบแทนท่ีปรึกษำโครงกำรวิจยั ................................................................. 

           2) ค่ำตอบแทนคณะนกัวิจยั ................................................................................. 

           3) ค่ำตอบแทนในกำรเก็บขอ้มูล ..........................................................................  

           4) ค่ำตอบแทนเจำ้หนำ้ท่ีพิมพดี์ด ธุรกำร พนกังำนขบัรถ .................................... 

           5) ค่ำตอบแทนกำรวิเครำะห์ขอ้มูล ...................................................................... 

      2.2 ใช้สอย ................................................................................................................ 

            1) ค่ำเบ้ียเล้ียงท่ีพกั นกัวิจยั และผูช่้วยนกัวิจยั .....................................................  

           2) ค่ำพำหนะเดินทำงเหมำจ่ำย ............................................................................. 

           3) ค่ำใชจ่้ำยในกำรสัมมนำ ฝึกอบรม ................................................................... 

           4) ค่ำจำ้งเหมำบริกำร ...........................................................................................  

           5) ค่ำใชส้อยอ่ืนๆ ................................................................................................. 

      2.3 ค่าวสัด ุ................................................................................................................  

           1) ค่ำวสัดุส ำนกังำน ............................................................................................. 

           2) ค่ำหนงัสือ วำรสำรต ำรำ .................................................................................. 
           3) ค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์ ........................................................................................  

           4) ค่ำวสัดุไฟฟ้ำ ...................................................................................................  
     2.4 ค่าสาธารณูปโภค ................................................................................................. 

           1) ค่ำไฟฟ้ำ ประปำ โทรศพัท ์ไปรษณีย ์ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม ....... 

3. งบลงทุน ..................................................................................................................... 

     3.1 ค่ำครุภณัฑ ์........................................................................................................... 

................ 
................ 

................ 
................ 

................ 
................ 

................ 
................ 

................ 
................ 

................ 
................ 

................ 
................ 

................ 
................ 

................ 
................ 

................ 
................ 

................ 
................ 

................ 
................ 

................ 
................ 

................ 
................ 

................ 
................ 

................ 
................ 

................ 
................ 

................ 
................ 

................ 
................ 

................ 
................ 

................ 
................ 

................ 
................ 

................ 
................ 

................ 
................ 

................ 
................ 

................ 
................ 

รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย ................ ................ 
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ระบุงบประมาณของโครงการวจิยั  (ปีที่เสนอขอ) 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1. งบบุคลากร 
    1.1 ค่าจ้างช่ัวคราว 
          (1) ค่าจ้างช่ัวคราวผู้ช่วยนักวจิัยวุฒิปริญญาตรี 1 คน ๆ ละ 
                8,000 บาท ระยะเวลา 12 เดอืน ๆ ละ 8,000 บาท 
         (2) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน 12 เดอืนๆ 6,000 บาท 
2. งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ) 
    2.1 ค่าตอบแทน 
         (1) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการวจิัย 1 คน เดอืนละ 10,000 บาท 6 เดอืน 
         (2) ค่าตอบแทนคณะนักวจิัย 5 คน ๆละ 5,000 บาท 12 เดอืน 
         (3) ค่าตอบแทนในการเกบ็ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 500 ตัวอย่าง  
              ใช้นิสิตปริญญาตรี 10 คน ใช้เวลาเกบ็ประมาณ 20 วนัๆละ 300 บาท ต่อคน 
        (4) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พมิพ์ดดี ธุรการ พนักงานขับรถ จ านวน 3 คนๆละ 
              200 บาท ต่อวนั รวม 90 วนั 
        (5) ค่าตอบแทนการวเิคราะห์ข้อมูล 

168,000 
168,000 
96,000 

 
72,000 

 

        832,400 
        524,000 
          60,000 
        300,000 
          60,000 
 
          54,000 
 
          50,000 
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รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

   2.2 ใช้สอย 
         (1) ค่ำเบ้ียเล้ียงท่ีพกั นกัวจิยั และผูช่้วยนกัวจิยั จ ำนวน 7 คนๆละ (800+210= 
              1,010 บำท ต่อวนั) รวม 20 วนั 
         (2) ค่ำพำหนะเดินทำงเหมำจ่ำยวนัละ 2,000 บำท รวม 20 วนั 
         (3) ค่ำใชจ่้ำยในกำรสัมมนำ ฝึกอบรม 
         (4) ค่ำจำ้งเหมำบริกำร 
         (5) ค่ำใชส้อยอ่ืนๆ 
   2.3 ค่าวสัดุ 
         (1) ค่ำวสัดุส ำนกังำน 
         (2) ค่ำหนงัสือ วำรสำรต ำรำ 
         (3) ค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์ 
         (4) ค่ำวสัดุไฟฟ้ำ 
   2.4 ค่าสาธารณูปโภค 
         (1) ค่ำไฟฟ้ำ ประปำ โทรศพัท ์ไปรษณีย ์ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 
3. งบลงทุน 
    3.1 ค่ำครุภณัฑ ์

     286,400 
     141,400 
 
       40,000 
        80,000 
        20,000 
          5,000 
        22,000 
        10,000 
          5,000 
          5,000 
          2,000 
        10,000 
        10,000 
        10,000 
        10,000 

รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย 1,020,400 



98 

วตัถุประสงค์ของการ
วจิัย 

ผลส าเร็จ (Output) P I G 
ปีที ่1 ปีที ่2 

ขอ้ 1 เพื่อ .................................. 
.................................................. 
................................................... 
................................................... 

ขอ้ 2 เพื่อ .................................... 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 

ขอ้ 3 เพื่อ .................................... 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 

1.1 จะได ้.................... 
.................................... 

1.2 จะได ้.................... 
.................................... 

2.1 จะได ้.................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 

3.1 จะได ้.................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 

1.1 จะได ้.................... 
.................................... 

1.2 จะได ้.................... 
.................................... 

2.1 จะได ้.................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 

3.1 จะได ้.................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 

P I 
 
I 
 
I 
 
 
 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 

G 

P = ผลส ำเร็จเบ้ืองตน้ (preliminary result)  , I = ผลส ำเร็จก่ึงกลำง (intermediate result)  
G = ผลส ำเร็จตำมเป้ำประสงค ์(goal result) 

17.  ผลส าเร็จของการวจิัยทีค่าดว่าจะได้รับในแต่ละปี 
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  มูลค่าหรือคุณค่าของผลลพัธ์ (outcome) ที่คาดว่าจะได้รับจากผลงานวจิัยนี ้
มูลค่า (แสดงตวัเลขขอ้มูลสถิติ) .................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
      ฯลฯ 
คุณค่า ............................................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................................................. 
 
 ผลกระทบ (impact) ทีค่าดว่าจะได้รับจากผลงานวจิัยนี้ (แสดงตวัเลขขอ้มูลทำงสถิติท่ีเป็นไปได)้ 
 ผลกระทบทำงเศรษฐกิจ .................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 ผลกระทบทำงสงัคม ....................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 ผลกระทบทำงเทคโนโลย ี............................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 ผลกระทบทำงดำ้นอ่ืน .................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
(output = ส่ิงท่ีไดจ้ำกกำรวจิยั, outcome = ประโยชน์ท่ีไดจ้ำก output, impact  
= ประโยชน์ท่ีไดจ้ำก outcome) 
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0 

 
18.1 หวัหนำ้โครงกำรวิจยัตอ้งรับรองวำ่โครงกำรวิจยัไดรั้บกำรจดัสรรงบประมำณในปีงบประมำณท่ีผำ่นมำจริง โดยระบุเป็น
ขอ้ควำม พร้อมลำยมือช่ือก ำกบัอยำ่งชดัเจน 
 
18.2  ถำ้โครงกำรวิจยัน้ีอยูใ่นระหวำ่งกำรเสนอของบประมำณกำรวิจยัจำกแหล่งเงินทุนอ่ืน ใหร้ะบุช่ือแหล่งทุนและงบประมำณท่ี
เสนอขอดว้ย หำกเป็นกำรวิจยัต่อยอดจำกกำรวิจยัอ่ืนใหร้ะบุช่ือโครงกำรวิจยัดงักล่ำวดว้ย 
 
18.3 ตอ้งรำยงำนควำมกำ้วหนำ้ของโครงกำรวิจยัตำม แบบ ต-1ด 
  

19. ค าช้ีแจงอืน่ๆ  ควรมีกำรแสดงเอกสำร หลกัฐำน ค ำรับรอง ค ำยนิยอม อำทิ โครงกำรพระรำชด ำริจริยธรรม กำรวิจยัใน
มนุษย ์จรรยำบรรณกำรใชส้ตัว ์ฯลฯ หรือรำยละเอียดอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์ และช้ีใหเ้ห็นถึงคุณค่ำของโครงกำรวิจยัมำกยิง่ข้ึน 

  

20. ลงช่ือหัวหน้าโครงการวจิยั 
  
                  (ลำยเซน) 
                     (..........................................) 
            หวัหนำ้โครงกำรวิจยั 
          วนัท่ี.......เดือน..............ปี........ 
 

18. กรณีโครงการวจิัยต่อเน่ืองปีที ่2 ขึน้ไป 



 เป็นโครงการวจัิย มีประเดน็วจัิย ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ 
สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือนโยบายวจิัยของประเทศ 
 มีคุณค่า 
ประเดน็ใหม่/ไม่ซ า้/มีความคดิสร้างสรรค์ 

ประเดน็วจิัย 

วธีิวจิัย 
• ถูกต้องตามหลกัวชิา 

• เหมาะสมกบัประเด็นวจิัย 

ทีม่า: นงลกัษณ์ วรัิชชัยและสุวมิล ว่องวาณชิ : 2558 



1.   ความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ และหน่วยงานตาม
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ กรอบการวจิัยตามประกาศ
ของ วช. และแผนพฒันาของมหาวิทยาลยั/สถาบัน (10 คะแนน) 

2.        คุณค่าทางปัญญาของงานวจัิย (60 คะแนน) 
       2.1 ปัจจัยการวิจัย (20 คะแนน) 
       2.2 กระบวนการวจิัย (20 คะแนน) 
       2.3 ผลผลติการวจิัย (20 คะแนน) 
3.         ผลกระทบของงานวจิยั (30 คะแนน) 

ทีม่า: นงลกัษณ์ วรัิชชัยและสุวมิล ว่องวาณชิ : 2558 



 ตัวอย่าง 
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในเขตพืน้ที่การศึกษาและประเมินผล
การฝึกอบรม 
 การพัฒนาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของนิสิตฝึก
ประสบการณ์ 

     วชิาชีพครู 

ประเดน็วจิยัไม่ชัดเจนว่าเป็นโครงการวจิยัหรือโครงการพฒันา 

ประเดน็วจิยัมีขนาดเลก็ เฉพาะพืน้ที ่ไม่มีผลกระทบสูง 
• ตัวอย่าง 

• การแก้ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนช้ันประถมศึกษาในโรงเรียน... 

• การพฒันาทกัษะความคดิสร้างสรรค์ของนักเรียนในเขตพืน้ทีก่ารศึกษา... 

 ทีม่า: นงลกัษณ์ วรัิชชัยและสุวมิล ว่องวาณชิ : 2558 



 เขียนยาวมาก สาระมีแต่ความส าคัญ หลักการ หรือเหตุผล
กว้างๆ 
 ไม่เหน็ว่าสภาพปัจจุบนัมีปัญหาในเร่ืองนัน้อย่างไร 
 เขียนแต่สิ่งที่อยากวจิยั โดยอธิบายความส าคัญของประเดน็
ที่จะศกึษา แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลว่ามีผลวจัิยอะไรบ้างในอดตีที่
สามารถน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกดิขึน้ หรือน าไปสู่
ประเดน็วจิยัที่จะศกึษาต่อยอด 
 ไม่ได้ให้เหตุผลว่าผลวจิัยในอดีตท าไมจงึใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
จนต้องวจิยัใหม่ 
ทีม่า: นงลกัษณ์ วรัิชชัยและสุวมิล ว่องวาณชิ : 2558 



หวัข้อวิจัย: การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านการคิด
วเิคราะห์ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
    - เพื่อศึกษา......... 
  - เพื่อวิเคราะห์.... 
  - เพื่อยกระดบัคุณภาพของนักเรียน 
  - เพื่อให้ได้ข้อค้นพบในการพฒันาศักยภาพของ
นักเรียน 

ทีม่า: นงลกัษณ์ วรัิชชัยและสุวมิล ว่องวาณชิ : 2558 



มีแต่ประเดน็/หวัข้อ (แบบทดความคิด ไม่มีรายละเอียดของ
สาระ) 
 เอกสารที่น าเสนอมีแต่กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย ค าสั่ง 
นโยบายของรัฐ พรบ. การศึกษา มาจากสิ่งพมิพ์ของรัฐ หรือ
ที่เผยแพร่ตามหน้าหนังสือพมิพ์ 
ขาดการสืบค้นหรือน าเสนอสาระเกี่ยวกับผลการวิจัยในอดีต 
 เอกสารไม่ทนัสมัย ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับประเดน็วจิัย 
 เขียนแบบลอกเลียน (ผิดจรรยาบรรณ) 
 เอกสารอ้างองิไม่ถูกหลัก ไม่มีระบบของรูปแบบที่ใช้ 
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ไม่มีกรอบความคิด 
กรอบความคดิไม่ถูก เขียนเป็นขัน้ตอนการวิจัย 
กรอบความคิดของการวจิัยไม่สมเหตุสมผล ขาดทฤษฏีหรือ
งานวจิัยรองรับ 
กรอบความคิดไม่สอดคล้องกับประเดน็ค าถามวจิัยทัง้หมด 
กรอบความคดิอยู่ก่อนการจัดท าเอกสารที่เก่ียวข้อง 

ทีม่า: นงลกัษณ์ วรัิชชัยและสุวมิล ว่องวาณชิ : 2558 



 เขียนสัน้มาก มีแต่หวัข้อที่ต้องปรากฏในส่วนของ
วธีิด าเนินการวิจัย แต่ไม่มีรายละเอียด 
 เขียนอธิบายแบบการวจิัยทั่วไป ไม่มีรายละเอียดที่
เฉพาะเจาะจงกับประเดน็วจิัยที่ศึกษา 
 เขียนวธีิการวิจัยเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นโครงการวจิัยใด
ก็ตาม 
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งบประมาณที่เสนอขอไม่สอดคล้องกับกจิกรรมวจิัย เช่น 
พฒันาระบบ แต่มีงบค่าพาหนะ ที่พกั สูง 
งบประมาณตัง้เป็นค่าตอบแทนในการจ้างผู้อ่ืนท า 
งบประมาณรายจ่ายตัง้ซ า้ซ้อนรวมอยู่ในค่าตอบแทนนักวจิัย
แล้ว 
งบประมาณรายจ่ายเน้นกิจกรรมเผยแพร่ผลวิจัย 
งบประมาณเน้นการจัดประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนบริหาร
จัดการโครงการวจิัยเกินไป 
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ภาษาที่ใช้ไม่ถูกหลักภาษา 
ภาษาไม่กระชับ 
ภาษาไม่เป็นทางการ 
 ส่ือสารไม่ชัดเจน 
ใช้ค าที่ไม่คงเส้นคงวา โดยเฉพาะชื่อตัวแปรในการวจิัย 
  *** ต้องแก้โดยขัดเกลาส านวน มีผู้รู้ช่วยตรวจสอบ 
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ขอบคุณค่ะ 
........ 
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