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การพฒันาโจทยง์านวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน ถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัและเป็นหวัใจของงานวิจยั
เพื่อทอ้งถ่ิน ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่เป็นตวัช้ีวดัว่างานวิจยัช้ินนั้นจะเกิดข้ึนมาไดห้รือไม่และเม่ือท า
แลว้จะมีขอบเขตขนาดไหนมีทิศทางอยา่งไร เกิดผลกระทบอะไร มากนอ้ยแค่ไหนซ่ึงงานวิจยั
เพื่อทอ้งถ่ินมีเป้าหมายอยูท่ี่ผูรั้บประโยชน์โดยตรงจากงานวจิยั คือ ชาวบา้นในชุมชนทอ้งถ่ินวิจยั
โดยอาศยั  ฐานคิด/ วธีิคิด  

การพฒันาโจทย์งานวิจยัเพื่อท้องถ่ิน จัดท าข้ึน เพื่อพฒันาชุมชน และได้ท าการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งในกลุ่มและแหล่งขอ้มูลภายนอก จากนั้นจึงน ามาจดัท าเผยแพร่ ซ่ึงการตั้ง
โจทย์งานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนและการจัดท ารายงานการวิจัย เพื่อสามารถถ่ายทอด
กระบวนการวิจยัอยา่งมีระเบียบแบบแผน ตั้งแต่ตน้จนสามารถน าไปเผยแพร่หรือใชป้ระโยชน์ 
จึงเป็นทกัษะท่ีส าคญั 
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การพฒันาโจทย์วจิัยในงานวจิัยเพือ่ท้องถิ่น 

 
 

การเตรียมตัวก่อนลงชุมชน 

 
ก าหนดจุดประสงค์ก่อนลงพืน้ที่ 

 

 
ประชุมท าความเข้าใจกบัทมีงาน 

 

 
ประสานงานเตรียมการพืน้ที่ ส่ิงทีค่วรท า 

 

 
เตรียมท าความเข้าใจข้อมูลพืน้ฐานของพืน้ที่ 

 

 
 
 
 

การพฒันาโจทย์วจิัยในงานวจิัยเพือ่ท้องถิ่น 
 

การพฒันาโจทยว์จิยั ในงานวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน ถือเป็นขั้นตอนท่ี
ส าคญัและเป็นหัวใจของงานวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าเป็น
ตวัช้ีวดัว่างานวิจยัช้ินนั้นจะเกิดข้ึนมาได้หรือไม่และเม่ือท าแล้วจะมี
ขอบเขตขนาดไหนมีทิศทางอยา่งไร เกิดผลกระทบอะไร มากนอ้ยแค่
ไหนซ่ึงงานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ินมีเป้าหมายอยูท่ี่ผูรั้บประโยชน์โดยตรงจาก
งานวิจยั คือ ชาวบา้นในชุมชนทอ้งถ่ินวิจยัโดยอาศยั  ฐานคิด/ วิธีคิด  
เป็นหลกัการอยา่งนอ้ย  4 ประการ  
  1. โจทยว์จิยัตอ้งมาจากปัญหาความตอ้งการของชุมชน  

  2. โจทยว์จิยันั้นตอ้งมีความเป็นไปไดท่ี้จะประสบผลส าเร็จ 

  3.โจทยว์ิจยัตอ้งยกระดบัทกัษะการแกปั้ญหาของชาวบา้นผ่าน
การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล (ไม่ใช่การ ปฏิบติัการโดยไม่คน้หาขอ้มูลก่อน) 

4. ทุกคนท่ีเขา้ร่วมมีความเขา้ใจต่อโจทยว์ิจยัอย่างชัดเจน 
ดังนั้ น  นักวิจัยท่ีเป็นนักวิชาการต้องเปิดตัวเองเดินออกจาก
ห้องปฏิบติัการ แลว้เปิดตา เปิดใจ เขา้ไปหา ชุมชน จึงจะไดโ้จทยว์ิจยั
ท่ีก ากบัดว้ยหลกัการส าคญั 4 ขอ้ ขา้งตน้ โดยมีขั้นตอนในการพฒันา
โจทยว์จิยัเพื่อทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
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การเตรียมตัวก่อนลงชุมชน 
 

เป็นขั้นตอนส าคญัอย่างยิ่ง เพราะการเตรียมตวัดีจะท าให้เรา
ไดส่ิ้งท่ีตอ้งการมาอยา่งครบถว้น ดงันั้น ในการเตรียมตวัลงชุมชนเพื่อ
พฒันาโจทยว์จิยั ควรมีการเตรียมตวัเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

1. ก าหนดจุดประสงค์ก่อนลงพืน้ที ่
จะตอ้งมีการก าหนดให้ชัดเจนว่าในแต่ละคร้ังต้องการอะไร 

มากนอ้ยแค่ไหนโดยการพฒันาโจทย ์วิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน อาจด าเนินการ
ในแนวทาง ดงัน้ี 

- คร้ังแรก เป็นการแนะน าและท าความเข้าใจแนวคิด 
แนวทาง การท างานวิจยั  และสอบถามความตอ้งการ
ของชุมชนว่าสนใจท่ีจะท างานวิจัยไปพฒันาท้องถ่ิน
ตนเองหรือไม่ 

- คร้ังท่ีสอง จะเป็นการประชุมระดมความคิดเห็น คน้หา
โจทย ์ประเด็นปัญหา ประเด็นวจิยั รวมถึงการหาทีมวจิยั 

- คร้ังท่ีสาม เป็นการประชุมระดมความคิดเห็น  ดู
รายละเอียดขอ้เสนอโครงการร่วมกนัของทีมวิจยัซ่ึงใน
บางโครงการอาจมีการลงพื้นท่ีหลายคร้ัง ข้ึนอยูก่บัความ
พร้อมของชุมชนและความเขา้ใจต่อโครงการวิจยัร่วมกนั 

 
 
 
 

2. ประชุมท าความเข้าใจกบัทีมงาน  
ประชุมท าความเขา้ใจกบัทีมงานในการจดัเวทีพฒันาโจทย์

วจิยั ควรมีการท างานช่วยเหลือกนัเป็นทีม ดงัน้ี 
  -  ประชุมออกแบบกระบวนการจดัเวทีร่วมกนั  
  - แบ่งบทบาทหนา้ท่ีกนัให้ชดัเจน เช่น ผูด้  าเนินการประชุม ผู้
บนัทึกขอ้มูล ผูส้รุปประเด็น ผูป้ระสานงาน เป็นตน้ 
  - ประชุมท าความเขา้ใจส่ิงท่ีตอ้งการ (วตัถุประสงค)์  
  - ก าหนดวธีิการ/รูปแบบ ในการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 
  - ก าหนดเวลา การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 
  - ก าหนดและเตรียมวสัดุอุปกรณ์ ในการด าเนินกิจกรรม 
       3.  ประสานงานเตรียมการพืน้ที่ ส่ิงทีค่วรท า  

- ประสานงานกบัผูน้ าชุมชนในพื้นท่ี เพื่อ ท าความเขา้ใจเบ้ือง 
ตน้เก่ียวกบัวตัถุประสงค์/เป้าหมาย/การด าเนินกิจกรรม เป็น
ตน้ 

 - นดัหมายเพื่อเตรียมผูเ้ขา้ร่วม  
 - เตรียมสถานท่ี  

- เตรียมส่ือ/วสัดุ/อุปกรณ์  
 - เตรียมอาหาร/อาหารวา่ง 
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      4. เตรียมท าความเข้าใจข้อมูลพืน้ฐานของพืน้ที ่ 
ส่ิงท่ีควรทราบคือ 

 - ขอ้มูลบริบทพื้นท่ีท่ีเราจะลงไปพฒันาโจทยว์ิจยัเพื่อช่วยใน
การตั้งประเด็นในการประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  - ขอ้มูลของตวับุคคลในชุมชน คือผูน้ าหรือชาวบา้นวา่เขาท า
อะไร สนใจเร่ืองอะไรมีปัญหาและความตอ้งการเบ้ืองตน้อยา่งไรการรู้
เขา รู้เรา จะท าให้การท างานส าเร็จได้ง่ายยิ่งข้ึน วิธีการท่ีจะรู้ขอ้มูลท่ี
กล่าวมาขา้งตน้อาจท าไดโ้ดยการศึกษาขอ้มูลมือสองจากเอกสาร หรือ
พูดคุยกบัผูน้ าชุมชนก่อน ในช่วงของการเขา้ไปประสานงานเตรียม 
การกบัพื้นท่ีก็ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดเวทชุีมชน 
 

การแนะน าตัวและช้ีแจงจุดประสงค์การประชุม 
 

การค้นหาศักยภาพชุมชน 
 

การอธิบายแนวคิดหลกัการ วิธีการของงานวจัิยเพือ่ท้องถิ่น 
 

การค้นหาปัญหาชุมชน 
 

การแนะน าตัวและช้ีแจงจุดประสงค์การประชุม 
 

การวเิคราะห์ปัญหาเพือ่ตัดสินใจเลอืกโจทย์วจัิย 
 

การก าหนดค าถามวจัิย 
 

การก าหนดวตัถุประสงค์การวจัิย 
 

การก าหนดขั้นตอนวธีิการ 

การหาทมีวจัิยร่วม 
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การจัดเวทชุีมชน 
 

การจดัเวทีพฒันาโจทยว์ิจยั  โดยทัว่ไปจะใชรู้ปแบบประชุม
กลุ่มแบบเขม้ขน้ (Focus Group  Discussion) ซ่ึงจะตอ้งเชิญผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทั้ง  ผูรู้้ ผูน้ า และผูมี้ส่วนส าคญักบัการตดัสินใจท าวิจยัหรือพฒันา
ชุมชนเขา้ร่วม โดยมีขั้นตอนส าคญั ๆ ดงัน้ี 
 

1. การแนะน าตัวและช้ีแจงจุดประสงค์การประชุม 
ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและเทคนิคของผูด้  าเนินการประชุม 

มีหลกัการเบ้ืองตน้ คือ 
 - ควรมีกระบวนการท าความรู้จกัและคุน้เคยกันก่อนการ
ด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ  
 - ผูด้  าเนินการประชุม ควรมีการช้ีแจงวตัถุประสงค ์ ของการ
จดัประชุมใหผู้เ้ขา้ร่วมรับทราบร่วมกนัวา่ ประชุม เพื่ออะไร และจะใช้
เวลามากนอ้ยแค่ไหน เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมไดเ้ตรียมตวัและเตรียมประเด็น
ในการแลกเปล่ียนได ้

2. การค้นหาศักยภาพชุมชน  
การระดมศกัยภาพของชุมชน หรือทุนทางสังคม ของชุมชน

 ท่ีจะเป็นปัจจยับวกช่วยให้การท างานวิจยัประสบความส าเร็จ
ได ้ซ่ึงประกอบดว้ยทุนดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
   - ทุนทรัพยากรธรรมชาติ  
   - ทุนทรัพยากรท่ีคนสร้างข้ึน  
   - ทุนทรัพยากรมนุษย ์  

   - ทุนองคค์วามรู้ และภูมิปัญหาทอ้งถ่ิน  
   - หน่วยงานองคก์รท่ีจะเขา้มาหนุนเสริมชุมชนใน
การท างาน 

วิธีการคน้หาศกัยภาพชุมชน ก็ใช้ค  าถามง่าย ๆ เช่น ทุนภูมิ
ปัญญา หรือของดีของชุมชนมีอะไรบา้ง จากนั้นก็ตั้งค  าถามให้ไดข้อ้มูล
เพิ่มเติมลงรายละเอียดในแต่ละเร่ือง 

3. การอธิบายแนวคิดหลกัการ วธีิการของงานวจัิยเพือ่ท้องถิ่น 
เน่ืองจากงานวิจยัเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับชาวบา้น เราตอ้งท า

ความเขา้ใจกบัเขาก่อนวา่งานวิจยัคืออะไรมีความเป็นมาอยา่งไร และ
เก่ียวขอ้งกบัชาวบา้นอยา่งไรโดยเทคนิควธีิการง่าย ๆ ท่ีใช ้คือ  

- การอธิบายหรือการวาดภาพประกอบบนกระดาษ บรู๊ฟ  
(Flip chart) เพราะจะท าใหช้าวบา้นเขา้ใจง่ายกวา่การพดูปากเปล่าเพียง
อยา่งเดียว 

- การอธิบายวา่งานวิจยัคืออะไร ท าไมชาวบา้นจึงควรมาท า
วิจยั ซ่ึงงานวิจยัแบบน้ีบทบาทของชาวบา้นแตกต่างจากวิจยัแบบอ่ืน
อยา่งไร มีวธีิการท าอยา่งไร และสุดทา้ยตอ้งบอกวา่ท าแลว้ชาวบา้นได้
อะไร พร้อมกบัยกตวัอยา่งท่ีเป็นรูปธรรมมาประกอบในการอธิบาย 

- ควรเปิดโอกาสให้มีการซกัถามแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั
ไปดว้ยตลอดการจดักิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม  

- ควรถามความสนใจของชาวบา้นว่าสนใจน างานแบบน้ีไป
ใชก้บัชุมชนของเขาหรือไม่อยา่งไร ส่ิงส าคญัของขั้นตอนน้ี คือ ท า
อย่างไรก็ได้ให้ชาวบ้านเห็นความส าคัญและเห็นประโยชน์ของ
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งานวจิยัในแนวน้ี และตดัสินใจเขา้ร่วมกระบวนการวจิยั อาจจะตอ้งใช้
ส่ืออ่ืนมาช่วย เช่น ส่ือวดีีทศัน์ภาพโปสเตอร์ แผน่พบั เป็นตน้ 
 

4. การค้นหาปัญหาชุมชน  
ด้วยหลกัการท่ีว่าโจทยว์ิจยัตอ้งมาจากปัญหาความตอ้งการ

ของชุมชน ดงันั้น การคน้หาปัญหาความตอ้งการเพื่อพฒันาเป็นโจทย์
วจิยั มีวธีิการท่ีนิยมใชท้ัว่ไป ดงัน้ี  
 - การระดมความคิดเห็นซ่ึงเคร่ืองมือท่ีน ามาช่วยจบั ประเด็น 
ในการระดมความคิดเห็นท่ีง่าย คือ Mind Map  

 - เทคนิคการระดมปัญหา ช่วงแรก คว รมอ ง ชุ มชน ใน เ ชิ ง
ระบบ เช่น ระบบชุมชนประกอบดว้ย เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม
 และวฒันธรรม จากนั้นก็ตั้งค  าถามเพื่อการระดมปัญหาใน             
แต่ละดา้น และบนัทึกไวใ้นกระดาษบรู๊ฟ (Flip chart) ในรูปแบบ 
Mind Map เพื่อใหเ้ห็นไปพร้อม ๆ กนั และการดูสภาพปัญหาในแต่ละ
ดา้นจะท าใหเ้ราจบัประเด็นไดง่้ายข้ึน 

5. การแนะน าตัวและช้ีแจงจุดประสงค์การประชุม 
จะท าใหเ้ราทราบวา่ชุมชนก าลงัสนใจเร่ืองอะไร และรู้เหตุผล

ของการท่ีชุมชนสนใจเร่ืองนั้ น ๆน ามาเป็นข้อมูลส าหรับการ
ด าเนินการขั้นต่อไป โดยการให้ผูเ้ขา้ร่วมเวทีประชุมเป็นผูต้ดัสินใจวา่
ปัญหาอะไรท่ีมีผลกระทบต่อคนในชุมชนมากเป็นอนัดบัหน่ึง อนัดบั
สอง หรืออนัดบัสาม พร้อม กบัการให้เหตุผลประกอบ โดยใชว้ิธีการ
เอาขอ้มูลเก่ียวกบัตวัปัญหา เช่น สภาพ ผลกระทบ ความเร้ือรัง ความ
รุนแรงเป็นตน้มาจดัล าดบัความส าคญัแทนการลงมติของท่ีประชุม 

6. การวเิคราะห์ปัญหาเพือ่ตัดสินใจเลอืกโจทย์วจัิย 
จะเป็นการวิเคราะห์ปัญหาในเบ้ืองต้นเพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมเวที

ประชุมเขา้ใจร่วมกนัและตดัสินใจเลือกประเด็นในการท าเป็นโจทย์
วิจยัไดง่้ายข้ึน โดยจะน าเอาประเด็นท่ีจดัล าดบัความส าคญัไว ้ มาท า
การ เคราะห์ทั้งในเชิงลึกและเชิงกวา้ง ดงัน้ี 

 - ใชก้ารวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา เป็นวธีิการหน่ึงท่ีจะ
สามารถมองปัญหาใหลึ้กและกวา้งได ้  

 - ใชก้ารวิเคราะห์เชิงระบบ (System Analysis) และ การคิดเชิง
ระบบ (System  Thinking) จะช่วยท าใหเ้ขา้ใจปัญหาง่ายข้ึน  

 - ใช้การมองธรรมชาติของปัญหาว่า ปัญหาใดก็ตามจะมี
สาเหตุท่ีหลากหลายสัมพนัธ์กนัหลายมิติ เช่น  

มิติแนวราบ คือ ปัญหาใดปัญหาหน่ึงจะมีสาเหตุหลกั ๆ ชุด
หน่ึงท่ีเห็น ไดช้ดัเจนวา่ท าใหเ้กิดปัญหานั้น มิติแนวด่ิงและแนวลึก คือ 
แต่ละสาเหตุพื้นฐานของปัญหามีความเป็นระบบและในระบบย่อยก็
จะมีสาเหตุยอ่ย ๆ 
  มิติแนวด่ิงแบบเช่ือมโยงท่ีกวา้งข้ึน คือ เม่ือมองท่ีสาเหตุหลกั
อาจจะเก่ียวโยงกบัสาเหตุอ่ืนท่ีกวา้งใหญ่กวา่ เช่น ปัญหาดา้น
โครงสร้าง ปัญหาจากกระแสโลก เป็นตน้ 

เม่ือวิเคราะห์ปัญหาแลว้เสร็จ ควรมีการประเมินความเป็นไป
ได้ในการท าการวิจยัโดยการเช่ือมโยงกบัศกัยภาพท่ีชุมชนมีโดยให้
ประเมินดูว่าประเด็นไหนเป็นปัญหาร่วมของคนในชุมชนมากท่ีสุดมี
ความเป็นไปไดท่ี้จะประสบความส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดหรือไม่ 
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ถา้ท าแลว้จะยกระดบัการเรียนรู้ของชุมชนไดห้รือไม่ แลว้ให้ท่ีประชุม
ตดัสินใจร่วมกนั  

7. การก าหนดค าถามวจัิย 
 คือ การก าหนดวา่ ส่ิงท่ีอยากรู้ อยากหาค าตอบในประเด็นน้ี
คืออะไร จากนั้นก็ร่วมกนัระดมความเห็นและตั้งเป็นค าถามวิจยัท่ีเป็น
ขอ้ตกลงร่วมกนัของท่ีประชุม 

8. การก าหนดวตัถุประสงค์การวจัิย 
จะก าหนดเช่ือมโยงจากการตั้งค  าถามวิจยั โดยส่วนมาก

วตัถุประสงค์จะเป็นตวัก าหนดกิจกรรมและขอบเขตเน้ือหาการวิจยั 
ดงันั้น ในการก าหนดวตัถุประสงค์การวิจยัมกัจะตั้งค  าถามร่วมกนัว่า 
“ถา้จะตอบค าถามวิจยัให้ไดจ้ะตอ้ง  รู้หรือท าอะไรบา้ง” โดยวตัถุ 
ประสงคก์ารวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน ส่วนมากจะมีใหเ้ห็นในแนวน้ี คือ 
 - ขอ้ท่ี 1 เป็นการศึกษาบริบทของชุมชนหรือเร่ืองนั้น ๆ 

 - ขอ้ท่ี 2 เป็นการศึกษาขอ้มูลเชิงประเด็น หรือองคค์วามรู้ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 - ขอ้ท่ี 3 เป็นการก าหนดวตัถุประสงคเ์พื่อตอบผลการศึกษา
ทั้งหมดจากโจทยท์ั้งจากขอ้มูลและผลการทดลองปฏิบติัการ 

9. การก าหนดขั้นตอนวธีิการ  
เป็นการออกแบบการท าวิจยัร่วมกนัด าเนินการโดยให้ทีมวิจยั

น าวตัถุประสงค์มาแตกประเด็นถา้จะตอบวตัถุประสงค์ให้ไดจ้ะตอ้ง
ท าอะไรบ้างโดยให้มีการก าหนดขั้นตอนและวิธีการในแต่ละขั้น

ร่วมกนัอยา่งละเอียดให้เห็นวา่จะ เร่ิมจากขั้นตอนไหนและไปส้ินสุด
ตรงไหน 

10. การหาทมีวจัิยร่วม  
 มีหลกัการตั้งค  าถามเบ้ืองตน้วา่ “งานวิจยัแบบน้ีควรมีใครเขา้
มามีส่วนร่วมบา้งจึงจะท าให้งานวิจยัประสบความส าเร็จได”้ จากนั้น 
ก็ระดมรายช่ือในท่ีประชุมเพื่อน าไปประกอบ การร่างข้อเสนอ
โครงการวิจยั(Proposal) ต่อไปหลงัจาก ไดร่้างขอ้เสนอโครงการวิจยั
แลว้ ส่ิงท่ีควรท าในขั้นตอนต่อไปก็ คือ การตั้งทีมยกร่างโครงการวิจยั
 และมีการนัดหมายประชุมอีก คร้ังเพื่อช่วย กนัปรับปรุง
ขอ้เสนอโครงการวจิยัร่วมกนั 

 

หลงัการจัดเวทกีบัชุมชน 
 
ส่ิงท่ีควรท าทุกคร้ังหลงัจากการจดัเวทีประชุม คือ การสรุป

บทเรียนร่วมกันเพื่อประเมินกระบวนการเทคนิค วิธีการ และ
ประเมินผลท่ีได้จากการจดัเวทีร่วมกนัซ่ึงจะเป็นการสร้างการเรียนรู้
ร่วมกนัของคนท างาน และจดัปรับกระบวนการจดัเวทีในคร้ังต่อไปได ้
ดงันั้น อาจจะเป็นส่ิงส าคญัส าหรับก ากบักระบวนการจดัเวทีวา่ทุกคร้ัง 
จะตอ้งมีการสรุปถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และบทเรียนเล็ก ๆ ร่วมกนัของทีม
วจิยั  
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องค์ประกอบของการตั้งโจทย์และโครงร่างการวจิัย 
 
การตั้งโจทยแ์ละโครงร่างการวจิยั ควรมีองคป์ระกอบส าคญัดงัน้ี  

1. ช่ือเร่ือง  
2. ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาการวิจยั  
3. วตัถุประสงคข์องการวจิยั  
4. ค าถามของการวจิยั  
5. ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
6. สมมติฐาน* และกรอบแนวความคิดในการวจิยั*  
7. ขอบเขตของการวจิยั  
8. การใหค้  านิยามเชิงปฏิบติัท่ีจะใชใ้นการวจิยั*  
9. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวจิยั  
10. ระเบียบวธีิวจิยั  
11. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
12. งบประมาณค่าใชจ่้ายในการวจิยั  
13. บรรณานุกรม  
14. ภาคผนวก 
15. ประวติัของผูด้  าเนินการวิจยั  
* ไม่จ  าเป็นตอ้งมีทุกโครงการ  

 
 
 

1. ช่ือเร่ือง 

ช่ือเร่ืองควรมีความหมายสั้น กะทดัรัดและชดัเจน เพื่อระบุถึง
เร่ืองท่ีจะท าการศึกษาวิจยั วา่ท าอะไร กบัใคร ท่ีไหน อยา่งไร เม่ือใด 
หรือตอ้งการผลอะไร ยกตวัอย่างเช่น การพฒันาผลิตภณัฑ์ส่ิงทอ
ประเภทของท่ีระลึกของชุมชนบา้นหาดเส้ียว จงัหวดัสุโขทยั การ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประดับเปลือกหอยแมลงภู่ ท่ี
จ  าเป็นตอ้งใชช่ื้อท่ียาวมากๆ อาจแบ่งช่ือเร่ืองออกเป็น 2 ตอน โดยให้
ช่ือในตอนแรกมีน ้าหนกัความส าคญัมากกวา่ และตอนท่ีสองเป็นเพียง
ส่วนประกอบหรือส่วนขยาย เช่น การศึกษาแนวทางพฒันาศกัยภาพ
ทางดนตรีนาฏศิลป์บ้านดงละคร  เพื่อส่งเสริมการท่อง เท่ียวเชิง
อนุรักษ์วฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก การออกแบบ
ลวดลายผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบ  

นอกจากน้ี ควรค านึงด้วยว่าช่ือเร่ืองกับเน้ือหาของเร่ืองท่ี
ตอ้งการศึกษาควรมีความสอดคล้องกนัการเลือกเร่ืองในการท าวิจยั
เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญั ท่ีตอ้งพิจารณารายละเอียดต่างๆ หลายประเด็น   

โดยเฉพาะประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากผลของการวิจยั  ในการ
เลือกหวัเร่ืองของการวจิยั มีขอ้ควรพิจารณา 4 หวัขอ้ คือ  

1.1 ความสนใจของผูว้ิจยั ควรเลือกเร่ืองท่ีตนเองสนใจมาก
ท่ีสุด และควรเป็นเร่ืองท่ีไม่ยากจนเกินไป  

1.2 ความส าคญัของเร่ืองท่ีจะท าวิจยั  ควรเลือกเร่ืองท่ีมี
ความส าคญั และน าไปใช้ปฏิบติัหรือสร้างแนวความคิดใหม่ๆ ได ้
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โดยเฉพาะเก่ียวกับการพฒันาอาชีพในชุมชนหรือเช่ือมโยงความ
เป็นอยูข่องชุมชน  

1.3 เป็นเร่ืองท่ีสามารถท าวิจยัได้ เร่ืองท่ีเลือกตอ้งอยูใ่นวิสัยท่ี
จะท าวิจยัได ้ โดยไม่มีผลกระทบอนัเน่ืองจากปัญหาต่างๆ เช่น ดา้น
จริยธรรม ดา้นงบประมาณ ด้านตวัแปรและการเก็บขอ้มูล ด้าน
ระยะเวลาและการ บริหาร ดา้นการเมือง หรือเกินความสามารถของ
ผูว้จิยั  

1.4 ไม่ซ ้ าซ้อนกบังานวิจยัท่ีท ามาแลว้ ซ่ึงอาจมีความซ ้ าซ้อน
ในประเด็นต่างๆ ท่ีตอ้งพิจารณาเพื่อหลีกเล่ียง ไดแ้ก่ ช่ือเร่ืองและ 
ปัญหาของการวจิยั (พบมากท่ีสุด) สถานท่ีท่ีท าการวิจยั ระยะเวลาท่ีท า
การวจิยั วธีิการ หรือ ระเบียบวธีิของการวจิยั  

2. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

อาจเรียกต่างๆกนั เช่น หลกัการและเหตุผล ภูมิหลงัของ
ปัญหา ความจ าเป็นท่ีจะท าการวจิยั หรือ ความส าคญัของโครงการวิจยั 
ฯลฯ ไม่วา่จะเรียกอยา่งไร ตอ้งระบุวา่ปัญหาการวิจยัคืออะไร มีความ
เป็นมาหรือภูมิหลงัอยา่งไร มีความส าคญั รวมทั้งความจ าเป็น คุณค่า 
และประโยชน์ ท่ีจะไดจ้ากผลการวิจยัในเร่ืองน้ี โดยผูว้ิจยัควรเร่ิมจาก
การเขียนปูพื้นโดยมองปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาอยา่งกวา้งๆ ก่อนวา่
สภาพทัว่ๆไปของปัญหาเป็นอย่างไรและภายในสภาพท่ีกล่าวถึงมี
ปัญหาอะไรเกิดข้ึนบา้ง ประเด็น ปัญหาท่ีผูว้ิจยัหยิบยกมาศึกษาคือ
อะไร ระบุวา่มีการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองน้ี มาแลว้หรือยงั ท่ีใดบา้ง และ
การศึกษาท่ีเสนอน้ีจะช่วยเพิ่มคุณค่า ต่องานดา้นน้ี ไดอ้ยา่งไร 

3. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เป็นการก าหนดวา่ตอ้งการศึกษาในประเด็นใดบา้ง ในเร่ืองท่ี
จะท าวิจยั ตอ้งชดัเจน และเฉพาะเจาะจง ไม่คลุมเครือ โดยบ่งช้ีถึง ส่ิง
ท่ีจะท า ทั้งขอบเขต และค าตอบท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ทั้งในระยะสั้น และ
ระยะยาว การตั้งวตัถุประสงค ์ ตอ้งให้สมเหตุสมผล กบัทรัพยากรท่ี
เสนอขอ และเวลาท่ีจะใช ้จ าแนกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ   

3.1 วตัถุประสงค์ทัว่ไป (General Objective) กล่าวถึงส่ิงท่ี 
คาดหวงั (implication) หรือส่ิงท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน จากการวิจยัน้ี เป็น
การแสดงรายละเอียด เก่ียวกบัจุดมุ่งหมาย ในระดบักวา้ง จึงควร
ครอบคลุมงานวจิยัท่ีจะท าทั้งหมด  

3.2 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ (Specific Objective) จะพรรณนาถึง
ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนจริง ในงานวิจยัน้ี โดยอธิบายรายละเอียดวา่ จะท าอะไร 
โดยใคร ท ามากนอ้ยเพียงใด ท่ีไหน เม่ือไร และเพื่ออะไร โดยการเรียง
หวัขอ้ ควรเรียงตามล าดบัความส าคญั ก่อน หลงั  

4. ค าถามของการวจัิย (research question )  

เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูว้ิจยัตอ้งก าหนดข้ึน (problem identification) 
และให้นิยามปัญหานั้น อยา่งชดัเจน เพราะปัญหาท่ีชดัเจน จะช่วยให้
ผูว้ิจยั ก าหนดวตัถุประสงค ์ตั้งสมมติฐาน ให้นิยามตวัแปรท่ีส าคญั ๆ 
ตลอดจน การวดัตวัแปรเหล่านั้นได ้ ถา้ผูว้ิจยั ตั้งค  าถามท่ีไม่ชดัเจน 
สะทอ้นให้เห็นวา่ แมแ้ต่ตวัก็ยงัไม่แน่ใจ วา่จะศึกษาอะไร ท าให้การ
วางแผนในขั้นต่อไป เกิดความสับสนได ้ ค าถามของการวิจยัตอ้ง
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เหมาะสม (relevant) หรือสัมพนัธ์ กบัเร่ืองท่ีจะศึกษา โดยควรมีค าถาม 
ท่ีส าคญัท่ีสุด ซ่ึงผูว้ิจยั ตอ้งการค าตอบ มากท่ีสุด เพื่อค าถามเดียว 
เรียกวา่ ค าถามหลกั (primary research question) ซ่ึงค าถามหลกัน้ี จะ
น ามาใชเ้ป็นขอ้มูล ในการค านวณ ขนาดของตวัอย่าง (sample size) 
แต่ผูว้ิจยั อาจก าหนดให้มี ค าถามรอง (secondary research question) 
อีกจ านวนหน่ึงก็ได ้ซ่ึงค าถามรองน้ี เป็นค าถาม ท่ีเราตอ้งการค าตอบ  
เช่นเดียวกนั แต่มีความส าคญัรองลงมา โดยผูว้ิจยั ตอ้งระลึกวา่ ผลของ
การวิจยั อาจไม่สามารถ ตอบค าถามรองน้ีได ้ทั้งน้ีเพราะ การค านวณ
ขนาดตวัอยา่ง ไม่ไดค้  านวณเพื่อตอบค าถามรองเหล่าน้ี  

5. ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

อาจเรียกวา่ การทบทวนวรรณกรรม ส่วนน้ีเป็นการเขียนถึง
ส่ิงท่ีผูว้ิจยัไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้เอกสารต่างๆ ทั้งทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องได้แก่ ทฤษฎี หลักการ ข้อเท็จจริงต่างๆ 
แนวความคิดของผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนผลงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัญหาของผูว้ิจยั รวมทั้งมองเห็นแนวทางในการด าเนินการศึกษาร่วม
ไปกบัผูว้ิจยัดว้ย โดยจดัล าดบัหวัขอ้หรือเน้ือเร่ืองท่ีเขียนตามตวัแปรท่ี
ศึกษา และในแต่ละหวัขอ้เน้ือเร่ืองก็จดัเรียงตามล าดบัเวลาดว้ย เพื่อให้
ผูอ่้านไดเ้ห็นพฒันาการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัปัญหา นอกจากน้ีผูว้ิจยัควร
จะตอ้งมีการสรุปไวด้ว้ย เพื่อให้ผูอ่้านไดเ้ห็นความสัมพนัธ์ทั้งส่วนท่ี
สอดคลอ้งกนั ขดัแยง้กนั และส่วนท่ียงัไม่ไดศึ้กษาทั้งในแง่ประเด็น 

เวลา สถานท่ี วธีิการศึกษาฯลฯ การเขียนส่วนน้ีท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
การตั้งสมมติฐานดว้ย  

หลงัจากท่ีผูว้จิยัไดเ้ขียนเรียบเรียงการทบทวนวรรณกรรมแลว้ 
ควรมีการประเมินงานเขียนเรียบเรียงนั้นอีกคร้ังหน่ึง ว่ามีความ
สมบูรณ์ทั้งเน้ือหา ภาษา และความต่อเน่ืองมากนอ้ยเพียงใด ส าหรับ  

การประเมินการเขียนเรียบเรียงการทบทวนวรรณกรรม มีผูไ้ด้
ใหข้อ้เสนอแนะท่ีส าคญัไว ้โดยการใหต้อบค าถามต่อไปน้ี  

5.1 รายงานนั้นไดมี้การเช่ือมโยงปัญหาท่ีศึกษากบัปัญหาวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงศึกษามาก่อนแลว้ หรือไม่  

5.1.1 รายงานนั้นไดเ้รียบเรียงจากแหล่งเอกสารทุติย
ภูมิมากเกินไปหรือไม่ ซ่ึงตามความ เป็นจริงแลว้ควรใชแ้หล่ง
เอกสารปฐมภูมิ (ตน้ฉบบั) ใหม้ากท่ีสุด  

5.1.2 รายงานได้ครอบคลุมเอกสาร ท่ีส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีศึกษาครบหมดหรือไม่  

5.1.3 รายงานไดค้รอบคลุมเอกสารใหม่ๆหรือไม่  
5.1.4 รายงานไดเ้นน้ในเร่ืองความคิดเห็น หรือการ

บนัทึกเหตุการณ์เก่ียวกบัพฤติกรรม มากเกินไป และมีการ
เนน้ผลการวจิยัดา้นปฏิบติัจริงๆ นอ้ยไปหรือไม ่ 

5.1.5 รายงานได้เรียบเรียงข้อความอย่างต่อเน่ือง
สมบูรณ์หรือไม่ หรือเป็นเพียงแต่ลอก ขอ้ความจากเอกสาร
ตน้ฉบบัมาเรียงต่อกนัเท่านั้น  
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5.1.6 รายงานนั้นเป็นแต่เพียงสรุปผลการศึกษาท่ีท า

มาแลว้เท่านั้น หรือเป็นการเขียนใน เชิงวิเคราะห์วิจารณ์ และ
เปรียบเทียบกบัผลงานเด่นๆ ท่ีศึกษามาแลว้หรือไม่  

5.1.7 รายงานไดเ้รียบเรียงในลกัษณะท่ีเช่ือมโยง และ
ช้ีใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ในความ คิดอยา่งชดัเจนมากนอ้ยแค่
ไหน  

5.1.8 รายงานได้น าผลสรุปของงานวิจัยและ
ข้อเสนอแนะของการน าผลการวิจยัไปใช้ ทั้งหมด มา
เช่ือมโยงกบัปัญหาท่ีจะศึกษามากนอ้ยแค่ไหน  
5.2 รายงานนั้นไดมี้การเช่ือมโยงปัญหาท่ีศึกษากบักรอบทฤษฎี 

หรือ กรอบแนวคิดหรือไม่  
5.2.1 รายงานไดเ้ช่ือมโยงกรอบทฤษฎีกบัปัญหาท่ีศึกษา

อยา่งเป็นธรรมชาติหรือไม่  
5.2.2 รายงานไดเ้ปิดช่องโหวใ่ห้เห็นถึงกรอบแนวคิด

อ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่หรือไม ่ 
5.2.3 รายงานไดเ้ช่ือมโยงอนุมานจากทฤษฎี หรือกรอบ

แนวคิดอยา่งมีเหตุมีผลหรือไม่  
 
 
 
 
 

6. สมมติฐาน และกรอบแนวคิดในการวจัิย 

การตั้งสมมติฐาน เป็นการคาดคะเนหรือการทายค าตอบอยา่ง
มีเหตุผล มกัเขียนในลกัษณะ การแสดงความสัมพนัธ์ ระหวา่งตวัแปร
อิสระหรือตวัแปรต้น(independent variables) และตัวแปรตาม 
(dependent variable) สมมติฐานท าหน้าท่ีเสมือนเป็นทิศทาง และ
แนวทาง ในการวิจยั จะช่วยเสนอแนะ แนวทางในการ เก็บรวบรวม
ขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป สมมติฐานตอ้งตอบวตัถูประสงค์
ของการวจิยัไดค้รบถว้นและทดสอบและวดัได ้ 

นอกจากน้ี ผูว้ิจยัควรน าเอาสมมติฐานต่างๆ ท่ีเขียนไวม้า
รวมกนัให้เป็นระบบและมีความเช่ือมโยงกนัในลกัษณะท่ีเป็นกรอบ
แนวความคิดของการศึกษาวิจยัทั้งเร่ือง เช่น จะศึกษาถึง พฤติกรรม
การประกอบอาชีพของคนในชุมชน อาจตอ้งแสดง (นิยมท าเป็น
แผนภูมิ) ถึงท่ีมาหรือ  

ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดในพฤติกรรมดงักล่าว หรือในทาง
กลบักนั ผูว้ิจยัอาจก าหนดกรอบแนวความคิดของการวิจยั ซ่ึงระบุว่า
การวิจยัน้ีมีตวัแปรอะไรบา้ง และตวัแปรเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งไรก่อน แลว้จึงเขียนสมมติฐานท่ีระบุถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรในลกัษณะท่ีเป็นขอ้ๆ ในภายหลงั  
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7. ขอบเขตของการวจัิย  

 
เ ป็นการระบุให้ทราบว่าการวิจัย ท่ีจะ ศึกษามีขอบข่าย

กวา้งขวางเพียงใด เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่สามารถท าการศึกษาไดค้รบถว้น
ทุกแง่ทุกมุมของปัญหานั้น จึงตอ้งก าหนดขอบเขตของการศึกษาให้
แน่นอน ว่าจะครอบคลุมอะไรบา้ง ซ่ึงอาจท าได้โดยการก าหนด
ขอบเขตของเร่ืองใหแ้คบลงเฉพาะตอนใดตอนหน่ึงของสาขาวิชา หรือ
ก าหนดกลุ่มประชากร สถานท่ีวจิยั หรือระยะเวลา  

 
8. การให้ค านิยามเชิงปฏิบัติทีจ่ะใช้ในการวจัิย 

ในการวิจยั อาจมี ตวัแปร (variables) หรือค า (terms) ศพัท์
เฉพาะต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งให้ค  าจ  ากดัความอย่างชดัเจน ในรูปท่ี
สามารถสังเกต (observation) หรือวดั (measurement) ได ้ ไม่เช่นนั้น
แลว้ อาจมีการแปลความหมายไปไดห้ลายทาง ตวัอย่างเช่น ค าว่า 
คุณภาพชีวติ, ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัความรู้ ทศันคติ , ความพึงพอใจ, ความ
ปวด เป็นตน้  

9. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย  

อธิบายถึงประโยชน์ท่ีจะน าไปใชไ้ดจ้ริง ในดา้นวิชาการ เช่น 
จะเป็นการคน้พบทฤษฎีใหม่ซ่ึงสนบัสนุนหรือ คดัคา้นทฤษฎีเดิม และ
ประโยชน์ในเชิงประยุกต์ เช่น น าไปวางแผนและก าหนดนโยบาย
ต่างๆ หรือประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อหาแนวทางพฒันาให้ดีข้ึน 
เป็นตน้ โดยครอบคลุมทั้ง ผลในระยะสั้น และระยะยาว ทั้งผลทางตรง 

และทางออ้ม และควรระบุในรายละเอียดวา่ ผลดงักล่าว จะตกกบัใคร 
เป็นส าคญั ยกตวัอยา่ง เช่น โครงการวิจยัเร่ือง การฝึกอบรมอาชีพกบั
แม่บา้นในหมู่บา้น ผลในระยะสั้น ก็อาจจะไดแ้ก่ จ านวนแม่บา้นผา่น
การอบรมในโครงน้ี ส่วนผลกระทบ (impact) โดยตรง ในระยะยาว ก็
อาจจะเป็น คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้น ท่ีดีข้ึน ส่วนผลทางออ้ม 
อาจจะไดแ้ก่ การกระตุน้ให้ประชาชน ในชุมชนนั้น มีส่วนร่วม ใน
การพฒันาหมู่บา้น ของตนเอง  

 

10. ระเบียบวธีิวจัิย  

เป็นการให้รายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอนในการด าเนินการวิจยั
วา่แต่ละขั้นตอนจ าท าอยา่งไร โดยทัว่ไปเป็นการใหร้ายละเอียดใน
เร่ืองต่อไปน้ี คือ  

10.1 วธีิวจิยั จะเลือกใชว้ธีิวจิยัแบบใด เช่น จะใชก้ารวจิยั
เอกสาร การวจิยัแบบทดลอง การวจิยัเชิงส ารวจ การวจิยัเชิงคุณภาพ 
หรือจะใชห้ลายๆ วธีิรวมกนั ซ่ึงก็ตอ้งระบุใหช้ดัเจนวา่จะใชว้ธีิ
อะไรบา้ง  

10.2 แหล่งขอ้มูล จะเก็บขอ้มูลจากแหล่งใดบา้ง เช่น จะเก็บ
ขอ้มูลทุติยภูมิ จากทะเบียนราษฎร์ สมุดสถิติรายปี ส ามะโนประชากร
และเคหะ ฯลฯ หรือจะเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ จากการส ารวจ การสนทนา
กลุ่ม การสังเกต การสัมภาษณ์ระดบัลึก ฯลฯ เป็นตน้  

10.3 ประชากรท่ีจะศึกษา ระบุใหช้ดัเจนวา่ใครคือประชากรท่ี
ตอ้งการศึกษา และก าหนดคุณลกัษณะของประชากรท่ีจะศึกษาให้
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ชดัเจน เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา เขตท่ีอยูอ่าศยั บางคร้ัง
ประชากรท่ีตอ้งการศึกษาอาจไม่ใช่ปัจเจกบุคคลก็ได ้เช่น อาจเป็น
ชุมชน หมู่บา้น อ าเภอ จงัหวดั ฯลฯ ก็ได ้ 

10.4 วธีิการสุ่มตวัอยา่ง ควรอธิบายวา่จะใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง
แบบใด ขนาดตวัอยา่งมีจ านวนเท่าใด จะเก็บขอ้มูลจากท่ีไหน และจะ
เขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่งไดอ้ยา่งไร  

10.5 วธีิการเก็บขอ้มูล ระบุวา่จะใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลอยา่งไร มี
การใชเ้คร่ืองมือและทดสอบเคร่ืองมืออยา่งไร เช่น จะใชว้ธีิการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย ์การสัมภาษณ์แบบมีแบบสอบถาม การ
สังเกต หรือการสนทนากลุ่ม เป็นตน้  

10.6 การประมวลผลขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ระบุการ
ประมวลผลข้อมูลจะท าอย่างไร จะใช้เคร่ืองมืออะไรในการ
ประมวลผลข้อมูล และในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการทดสอบ
สมมติฐานจะท าอย่างไร จะใช้สถิติอะไรบา้งในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
เพื่อใหส้ามารถตอบค าถามของการวจิยัท่ีตอ้งการได ้ 

11. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ผูว้ิจ ัยต้องระบุถึงระยะเวลาท่ีจะใช้ในการด าเนินงานวิจัย
ทั้งหมดวา่จะใชเ้วลานานเท่าใด และตอ้งระบุระยะเวลาท่ีใชส้ าหรับแต่
ละขั้นตอนของการวิจยั วิธีการเขียนรายละเอียดของหวัขอ้น้ีอาจท าได ้
2 แบบ ตามท่ีแสดงไวใ้นตวัอยา่งต่อไปน้ี (การวิจยัใชเ้วลาด าเนินการ 
12 เดือน) 

 ตัวอย่างที่ 1 ก. ขั้นตอนการเตรียมการ : คน้หาช่ือเร่ืองหรือ
ปัญหาท่ีจะท า (3 เดือน)  

1. ศึกษาเอกสารและรายงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
2. ติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง(ขออนุมติัด าเนินการ,

ติดต่อผูน้ าชุมชน,เตรียมชุมชน) และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีจ  าเป็น  
3. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
4. จดัหาและฝึกอบรมผูช่้วยนกัวจิยั  
5. ทดสอบและแกไ้ขเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  

ข. ขั้นตอนการเก็บขอ้มูล (2 เดือน)  
6. เลือกประชากรตวัอยา่ง  
7. สัมภาษณ์ประชากรตวัอยา่ง  

ค. ขั้นตอนการประมวลผลขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล (3 
เดือน)  

8. ลงรหสั ตรวจสอบรหสั น าขอ้มูลเขา้เคร่ือง และท า
การบรรณาธิการดว้ยเคร่ือง คอมพิวเตอร์  
9. เขียนโปรแกรมเพื่อท าการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใช้
สถิติต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งแปลผลขอ้มูล  

ง. การเขียนรายงาน และการเผยแพร่ผลงาน (4 เดือน)  
10.เขียนรายงานการวจิยั 3 เดือน  
11.จดัพิมพ ์1 เดือน  
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ตัวอย่างที ่2 ตารางปฏิบติังานโดยใช ้Gantt Chart กิจกรรม   

กจิกรรม เดอืน 
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. การ
เตรียมการ  
1.การศึกษา
เอกสารและ
งานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง  
2.การติดต่อ
หน่วยงานและ
รวบรวมขอ้มูล
ท่ีจ าเป็น  
3.สร้าง
เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยั  
4.จดัหาและ
ฝึกอบรมผูช่้วย
นกัวจิยั 5.
ทดสอบและ
แกไ้ขเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยั 

            

ข. การเก็บ
ข้อมูล  
6.สุ่มตวัอยา่ง  
7.สัมภาษณ์
กลุ่มตวัอยา่ง 

            

ค. การ
ประมวลผล
และการ
วิเคราะห์ข้อมูล  
8.ประมวลผล
ขอ้มูล 
9.วเิคราะห์และ
แปลผลขอ้มูล 

            

กจิกรรม เดอืน 
ม.ค. ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  

ง. การเขียน
รายงานและ
การเผยแพร่
ผลงาน  
10.เขียน
รายงาน  
11.จดัพิมพ์
รายงาน  
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12. งบประมาณ  

การก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจยั ควรแบ่งเป็น
หมวดๆ ว่าแต่ละหมวดจะใช้งบประมาณเท่าใด การแบ่งหมวด
ค่าใชจ่้ายท าไดห้ลายวธีิ ตวัอยา่งหน่ึงของการแบ่งหมวด คือ แบ่งเป็น 8 
หมวดใหญ่ๆ ไดแ้ก่  

12.1 เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร 
12.2 ค่าใชจ่้ายส าหรับงานสนาม  
12.3 ค่าใชจ่้ายส านกังาน  
12.4 ค่าครุภณัฑ ์ 
12.5 ค่าประมวลผลขอ้มูล  
12.6 ค่าพิมพร์ายงาน  
12.7 ค่าจดัประชุมวชิาการ เพื่อปรึกษาเร่ืองการด าเนินงาน 
หรือเพื่อเสนอผลงานวจิยัเม่ือจบ โครงการแลว้  
12.8 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  
อย่างไรก็ตาม แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยแต่ละแห่งอาจ

ก าหนดรายละเอียดของการเขียนงบประมาณแตกต่างกนั ผูท่ี้จะขอทุน
วิจยัจึงควรศึกษาวิธีการเขียนงบประมาณของแหล่งทุนท่ีตนตอ้งการ
ขอทุนสนับสนุน และควรทราบถึงยอดเงินงบประมาณสูงสุดต่อ
โครงการท่ีแหล่งทุนนั้นๆ จะให้การสนบัสนุนดว้ย เน่ืองจากถา้ผูว้ิจยั
ตั้งงบประมาณไวสู้งเกินไป โอกาสท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนก็จะมีนอ้ย
มาก  

 

13. เอกสารอ้างองิ หรือ บรรณานุกรม 
ตอนสุดทา้ยของโครงร่างการวิจยั จะต้องมี เอกสารอ้างอิง 

หรือรายการอ้า ง อิง  อันได้แ ก่  ราย ช่ือหนัง สือ ส่ิ งพิมพ์ อ่ืน  ๆ 
โสตทัศนวสัดุ ตลอดจนวิธีการ ท่ีได้ข้อมูลมา เพื่อประกอบ การ
เอกสารวิจยัเร่ืองนั้น ๆ รายการอา้งอิง จะอยูต่่อจากส่วนเน้ือเร่ือง และ
ก่อนภาคผนวก โดยรูปแบบท่ีใช้ควรเป็นไปตามสากลนิยม เช่น 
Vancouver Style หรือ APA(American Psychological Association) 
style  

14. ภาคผนวก  

ส่ิงท่ีนิยมเอาไวท่ี้ภาคผนวก เช่น แบบสอบถาม แบบฟอร์มใน
การเก็บหรือบันทึกข้อมูล เม่ือภาคผนวก มีหลายภาค ให้ใช้เป็น 
ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ แต่ละภาคผนวก ใหข้ึ้นหนา้ใหม่  

15. ประวตัิของผู้ด าเนินการวจัิย  

ประวัติของผู ้วิ จ ัย  เ ป็นข้อมูล ท่ีผู ้ให้ ทุนวิจัยมักจะใช้
ประกอบการพิจารณาให้ทุนวิจยั ซ่ึงถา้มีผูว้ิจยัหลายคนก็ตอ้งมีประวติั
ของผูว้ิจ ัยท่ีอยู่ในต าแหน่งส าคัญๆ ทุกคนซ่ึงต้องระบุว่า ใครเป็น
หวัหนา้โครงการ ใครเป็นผูร่้วมโครงการในต าแหน่งใด และใครเป็นท่ี
ปรึกษาโครงการ ประวติัผูด้  าเนินการวิจยั ควรประกอบด้วยประวติั
ส่วนตวั (เช่น อายุ เพศ การศึกษา) ประวติัการท างาน และผลงานทาง
วชิาการต่างๆ 
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