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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง :  กระบวนงานวิจัย                                              

กอง/กลุม : กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมวิจัยและประเมินผล 

หมายเลขเอกสาร : WI-SP-KM-01 หนาที่ : 1/13 

วันท่ีเริ่มใช : 30 พฤษภาคม 2559 แกไขครั้งท่ี : 0 

 

1. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูทํางานวิจัยไดเขาใจถึงข้ันตอน ของกระบวนการระบบงานวิจัย ใหมีระบบการทํางานท่ีมีมาตรฐาน

เดียวกัน  และใชปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการดําเนินงาน กระบวนการระบบงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

2. ขอบเขต 

 กระบวนการระบบงานวิจัยมีข้ันตอนการดําเนินการครอบคลุมข้ันตอนท้ังหมด 15 ข้ันตอน โดยจะเริ่ม

ดําเนินการตั้งแตศึกษาวิเคราะห นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายงานวิจัยของ

กรมกิจการผูสูงอายุ เพ่ือนําไปจัดทําแผนแมบทงานวิจัยของกรมกิจการผูสูงอายุไปจนถึงการนําเสนอผลงานวิจัย

เขาสูระบบฐานขอมูล และถายทอดผลงานการวิจัยไปสูผูสูงอายุ ซ่ึงในกระบวนงานวิจัยจะเก่ียวของกับหนวยงาน

ดานวิชาการกรมกิจการผูสูงอายุ และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) โดยมีกลุมวิจัยและประเมินผล  

กองยุทธศาสตรและแผนงาน เปนผูรับผิดชอบโดยตรง 

 

3. คํานิยาม 

 ระบบ NRMS หมายถึง ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (Nation Research Management System) 

 Pre audit  หมายถึง ระบบการประเมินผลขอเสนอการวิจัย 

 On-going monitoring หมายถึง   ระบบการติดตามโครงการท่ีกําลังดําเนินการวิจัย 

 Post  audit หมายถึง ระบบการประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย 

 อุทธรณ หมายถึง  การเสนอให  วช. พิจารณาประเมินผลขอเสนอการวิจัยท่ีผานการประเมินจาก

ผูทรงคุณวุฒิ วช. ในรอบแรกอีกครั้ง โดยไดปรับปรุงขอเสนอการวิจัยแลว 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 

คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง :  กระบวนการระบบงานวิจัย                                              

กอง/กลุม : กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมวิจัยและประเมินผล   

หมายเลขเอกสาร : WI-SP-KM-01 หนาที่ : 2/13 

วันท่ีเริ่มใช :  30 พฤษภาคม 2559 แกไขครั้งท่ี : 0 

 

4. ความรับผิดชอบ 

     4.1 กลุมงานวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตรและแผนงาน มีหนาท่ี  
        4.1.1 วิเคราะห ศึกษา เพ่ือกําหนดนโยบายงานวิจัยในภาพรวมของกรมกิจการผูสูงอายุ ดานยุทธศาสตร
งานวิจัยและชุดโครงการวิจัยของกรมกิจการผูสูงอายุ ใหสอดคลองกับนโยบายวิจัยแหงชาติ 

        4.1.2 จัดทําแผนงาน งบประมาณ ทะเบียนวิจัย ติดตามการดําเนินงานวิจัยของกรมกิจการผูสูงอายุ
และใหคําปรึกษาการจัดการทําโครงการวิจัย 

        4.1.3 วิเคราะห วิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการประเมินความเหมาะสมในการจัดเกณฑจัดลําดับความสําคัญ
โครงการวิจัย เพ่ือการบริหารงานวิจัยในภาพรวามของกรมเผยแพรขอมูลผลงานวิจัย และดานระบบการบริหารจัดการ
ขอมูลงานวิจัยของกรมกิจการผูสูงอายุ  

        4.1.4 บันทึกขอเสนอโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนผานระบบ NRMS 
 4.2 คณะทํางานกล่ันกรองติดตามการดําเนินงานวิชาการดานวิจัย มีหนาท่ี 
       4.2.1 กลั่นกรองโครงการวิจัย ติดตามการดําเนินงานโครงการวิจัยท่ีเก่ียวของ และโครงการวิจัย

บุรณาการในแตละสํานัก/กอง/และในพ้ืนท่ีของศูนยการจัดสวัสดิการฯ ในสังกัดกรมทุกแหง ใหเปนไปตาม
แนวนโยบายงานวิชาการของกรมกิจการผูสูงอายุ และกรอบแนวทางท่ีกําหนดและมอบหมาย 

       4.2.3 ศึกษาวิเคราะหการดําเนินงานโครงการทางวิชาการท่ีเก่ียวของ โดยใหขอเสนอแนะ และ
รายงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ    

4.3 ผูเช่ียวชาญดานผูสูงอายุ  มีหนาท่ี 
       4.3.1 พิจารณาความเหมาะสมของโครงการวิจัย วิธีดําเนินงานวิจัย งบประมาณ อ่ืนๆ 

       4.3.2 พิจารณากลั่นกรองผลงานวิชาการ และขอมูลของกรมกิจการผูสูงอายุ ใหมีความถูกตองเหมาะสม 
       4.3.3 พิจารณาความเหมาะสมของงานวิจัยดานผูสูงอายุของกรม กอนท่ีจะมีการเผยแพรประชาสัมพันธ 

เพ่ือใหผูสูงอายุเชื่อม่ันในงานวิจัยและนําไปใชประโยชนได 
           4.4 คณะทํางานจัดทําแผนแมบทงานงานวิชาการดานวิจัย มีหนาท่ีพิจารณาและจัดทํารางแผนแมบท
งานวิชาการของกรมกิจการผูสูงอายุ โดยมีการประชุมบูรณาการความคิดเห็นของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมี
การยอมรับรวมกันในการใชเปนแนวทางพิจารณาการดําเนินงานโครงการวิจัยตางๆ และการบริหารระบบงาน
วิชาการของกรมกิจการผูสูงอายุใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

5. ระเบียบปฏิบัติ 

 ใชระเบียบวิธีปฏิบัติตามการดําเนินงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง :  กระบวนงานวิจัย                                              

กอง/กลุม : กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมวิจัยและประเมินผล   

หมายเลขเอกสาร : WI-SP-KM-01 หนาที่ : 3/13 

วันท่ีเริ่มใช :  30 พฤษภาคม 2559 แกไขครั้งท่ี : 0 

6.  ข้ันตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน   

ลําดับท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดของงาน ผูรับผิดชอบ 

  

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

เม.ย. 
(1 เดือน) 

 

รวมรวบศึกษาวิเคราะหแผน
นโยบายตางๆท่ีเก่ียวของเสนอ
กรมฯ เพ่ือพิจารณาจัดทําคําสั่ง
แตงตั้งคณะทํางาน 
จัดทําแผนแมบทงานวิจัย 

กลุมวิจัยและ
ประเมินผล 

2  

 

 

พ.ค.-มิ.ย. 
(2เดือน) 

 

คณะทํางานจัดทําแผนแมบท
กรมฯประสานหนวยงานตางๆ
เพ่ือจัดทําแผนแมบทงานวิจัย 

 

คณะทํางาน
แผนแมบท
งานวิจัย 

3 
(pre-
audit) 

 

 

มี.ค.-พ.ค. 
(3เดือน) 

 

นักวิจัยกรมฯ จัดทําขอเสนอ
การวิจัยสงให กยผ. รวบรวมสง
ใหคณะทํางานกลั่นกรองฯ 

 

กลุมวิจัยและ
ประเมินผล 

4  

 

 

 

 
มิ.ย.-พ.ค. 
(2เดือน) 
 

 

 

 

คณะทํางานกลั่นกรองฯ 

พิจารณาขอเสนอการวิจัยของ

กรมกิจการผูสูงอายุ 

 
 

 

คณะทํางาน
กลั่นกรองฯ 
และ กลุม
วิจัยและ
ประเมินผล 

5  

 

  

 
ก.ค.-ส.ค. 

(2เดือน) 

 

ผูรับผิดชอบโครงการวิจัยท่ี
ไดรับชื่อผูใชงานและรหัสผาน
ของกรมทําการบันทึกขอมูล 
ขอเสนอโครงการวิจัยผาน
ระบบ NRMS 

กลุมวิจัยและ
ประเมินผล 

สนับสนุน 

ไมสนับสนุน 

เริ่มกระบวนการวิจยั 

ศึกษา วิเคราะห นโยบายงานวิจัย
ของกรมกิจการผูสูงอาย ุ

จัดทําแผนแมบทงานวิจัย 
กรมกิจการผูสูงอาย ุ

นักวิจัยทําขอการเสนอการวิจัย
ผานตนสังกัด(บช-๓/ว-๖) 

 

ปรับปรุงแกไข
ขอเสนอการวิจัย  

คณะทํางาน
ฯพิจารณา

 

บันทึกขอเสนอโครงการวิจัย 
เขารหสัผานระบบ  NRMS 

คณะทํางาน
ฯพิจารณา

 

คณะทํางาน
ฯพิจารณา
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง :  กระบวนงานวิจัย                                              

กอง/กลุม : กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมวิจัยและประเมินผล   

หมายเลขเอกสาร : WI-SP-KM-01 หนาที่ : 4/13 

วันท่ีเริ่มใช :  30 พฤษภาคม 2559 แกไขครั้งท่ี : 0 

6.  ข้ันตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน   

 

ลําดับท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดของงาน ผูรับผิดชอบ 

6 

 

 

 

 

ก.ย .- ต.ค. 
(2 เดือน) 

 

สงใหสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบ 

ชชส. 

กลุมวิจัยและ
ประเมินผล 

7  

 

พ.ย. - ก.พ. 
(4 เดือน) 

 

ผูทรงคุณวุฒิ ของ วช. พิจารณา

ประเมินผลขอเสนอโครงการวิจัย 
วช. 

8  

 

 

 

 
มี.ค. - เม.ย. 
(2 เดือน) 
 

 

 

 

1. วช. แจงผลการพิจารณา 
ใหกรมกิจการผูสูงายุ ทราบผล 
2. โครงการวิจัยท่ี วช.  
ไมสนับสนุน ใหนักวิจัย ตอง
แกไขปรับปรุงโครงการวิจัย  
ตามคําแนะนําของ วช. 
พิจารณาเพ่ืออุทธรณตอไป 
 

ชชส. 
กลุมวิจัยและ
ประเมินผล 
 

9  

 

  

 
เม.ย. 

(1เดือน) 

 

วช. สงผลพิจารณาจากขอเสนอ
การวิจัยให สํานักงบประมาณ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

 

วช. 
สํานัก
งบประมาณ 

10  

 

ส.ค. - ก.ย. 
(2เดือน) 

กรมกิจการผูสูงอายุพิจารณา
จัดสรรงบประมาณดําเนินงาน
โครงการวิจัยใหมและตอเนื่อง 

กลุมวิจัยและ
ประเมินผล 

 

 

 

 

 

ผูเช่ียวชาญกรมฯ พิจารณา 
จัดลําดับความสําคัญ 

ไมสนับสนุน 

สนับสนุน 

จัดสรรงบประมาณ 
 

สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ
(วช.)ประเมินผลขอเสนอโครงการ 

อุทธรณแกไขตาม

ขอเสนอแนะ วช.  

พิจารณา 

สงผลการพิจารณา 
ของบประมาณ 



5 
 

 

คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง :  กระบวนงานวิจัย                                              

กอง/กลุม : กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมวิจัยและประเมินผล   

หมายเลขเอกสาร : WI-SP-KM-01 หนาที่ : 5/13 

วันท่ีเริ่มใช :  30 พฤษภาคม 2559 แกไขครั้งท่ี : 0 

6.  ข้ันตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน   

ลําดับท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดของงาน ผูรับผิดชอบ 

11 
(on-going 

monitoring) 

 

 

 

ต.ค. -  ก.ย. 
(ตลอด
ปงบประมาณ) 

 

นักวิจัยกรมฯ ดําเนินการวิจัยและ
จัดทํารายงานความกาวหนาเสนอ
กรมกิจการผูสูงอาย ุ

 

กลุมวิจัยและ
ประเมินผล 

12  

 

ก.ย. 
(1เดือน) 

 

คณะทํางานกลั่นกรองฯ 
พิจารณาความกาวหนา
โครงการวิจัยตอเนื่อง 

คณะทํางาน
กลั่นกรองฯ 

13 

(post 
audit) 

 
มี.ค. 
(6 ดือน 
หลังส้ิน
ปงบประมาณ) 

นักวิจัย จัดทํารายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ 

นักวิจัย 

 

14  

 

 

 

 
 เม.ย. 
(1เดือน) 
 

 

 

 

1.ผูเชี่ยวชาญดานผูสูงอายุ
(ชชส.) ของกรมฯ พิจารณา
ประเมินผลการรายงาน 
วิจัยฉบับสมบูรณ 
2.ผูรับผิดชอบ นักวิจัยปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนําของ ชชส. 

 

ชชส. 
กลุมวิจัยและ
ประเมินผล 

15  

 

  

 
 

ขอมูลรายงานผลการวิจัย 
ฉบับสมบูรณจะถูกบันทึกเขาใน
ระบบฐานขอมูลงานวิจัยและ
นําเสนอท่ีประชุมวิชาการตางๆ 
ผลงานวิจัยถายทอดสูผูสูงอายุ
และเผยแพรตอไป 

-กลุมวิจัยและ
ประเมินผล 
-กลุม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 

 

    

  

ไมผาน 

ผาน 

ดําเนินการวิจัยและติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย 

คณะทํางานกลั่นกรองฯ พิจารณา
ความกาวหนาโครงการวิจัย 

ปรับปรุงแกไข  

ชชส.พิจารณา
วิจัยฉบับ

 

ระบบ

ฐานขอมูล 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

นําเสนอ
ผลวิจัย 

ถายทอด
ผูสูงอาย ุ

เริ่มกระบวนการวิจยั 
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง :  กระบวนงานวิจัย                                

กอง/กลุม : กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมวิจัยและประเมินผล   

หมายเลขเอกสาร : WI-SP-KM-01 หนาที่ : 6/13 

วันท่ีเริ่มใช : 30 พฤษภาคม 2559 แกไขครั้งท่ี : 0 

7.  เอกสารอางอิงท่ีเกี่ยวของ    

 7.1 แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) 

 7.2 นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยชาติ  

 7.3 นโยบายรัฐบาล 

 7.4 นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

 7.5 นโยบายกรมกิจการผูสูงอายุ 

 7.5 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการวิจัย 

 7.6 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  
 

8.  แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ  
 8.1 แบบ บช – 3  แบบบัญชีรายชื่อขอเสนอการวิจัยท่ีของบประมาณ  ท่ีจัดเรียงลําดับความสําคัญ 

 8.2 แบบ ว - 5 แบบแจงใหทราบผลการพิจารณาขอเสนอการวิจัย 

 8.3 แบบ ว – 6 แบบแสดงแผนความตองการภาพรวมงานวิจัยของหนวยงานท่ีเสนอของบประมาณ 

 8.4 แบบ ต-1ช/ ด แบบบันทึกการดําเนินงานวิจัยกรมกิจการผูสูงอายุ 

 8.5 แบบ วจ. 3 แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
 

9. เอกสารบันทึก    
 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีจัดเก็บ 
แบบ บช - 3 กลุมวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร

และแผนงาน 
1 ป 

(ตามปงบประมาณ) 
จัดเก็บแฟมตาม 
วันท่ี /เดือน/ป 

แบบ ว- 5 กลุมวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร
และแผนงาน 

1 ป 
(ตามปงบประมาณ) 

จัดเก็บแฟมตาม 
วันท่ี /เดือน/ป 

แบบ ว - 6 กลุมวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร
และแผนงาน 

1 ป 
(ตามปงบประมาณ) 

จัดเก็บแฟมตาม 
วันท่ี /เดือน/ป 

แบบ ต – 1ช/ด กลุมวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร
และแผนงาน 

1 ป 
(ตามปงบประมาณ) 

จัดเก็บแฟมตาม 
วันท่ี /เดือน/ป 

แบบ วช.3 กลุมวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร
และแผนงาน 

1 ป 
(ตามปงบประมาณ) 

จัดเก็บแฟมตาม 
วันท่ี /เดือน/ป 
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง :  กระบวนงานวิจัย                                

กอง/กลุม : กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมวิจัยและประเมินผล   

หมายเลขเอกสาร : WI-SP-KM-01 หนาที่ : 7/13 

วันท่ีเริ่มใช : 30 พฤษภาคม 2559 แกไขครั้งท่ี : 0 

 
 

10. ระบบการติดตามประเมินผล 

ขอกําหนด ตัวช้ีวัด เปาหมาย ความถี่ เอกสาร 

ท่ีใชจัดเก็บ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

โครงการวิจัย 

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

รอยละ

ความสําเร็จของ

ความกาวหนา

การดําเนินวิจัย 

รอยละ 90 1 ครั้ง/ป แบบรายงานผล

การดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 

นักวิจัย 

กลุมวิจัยและ

ประเมินผล 
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เอกสารแนบ 

องคประกอบของโครงรางงานวิจัย 
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องคประกอบของโครงรางการวิจัย 

 

1. ชื่อเรื่อง 

2. ความเปนมาของการวิจัย 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย 

4. คําถามของการวิจัย 

5. ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

6. สมสติฐานและกรอบแนวความคิดในการวิจัย 

7. ขอบเขตของการวิจัย 

8. การใหคํานิยามเชิงปฏิบัติท่ีจะใชในการวิจัย 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

10. ระเบียบวิธีวิจัย 

11. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

12. งบประมาณคาใชจายในการวิจัย 

13. บรรณานุกรม 

14. ภาคผนวก 

15. ประวัติของผูดําเนินการวิจัย 
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1. ช่ือเรื่อง (The Title) 

 ชื่อเรื่องควรมีความหมายสั้น กะทัดรัดและชัดเจน เพ่ือระบุถึงเรื่องท่ีจะทําการศึกษาวิจัยวาทําอะไรกับใคร  

ท่ีไหน อยางไร เม่ือใด หรือตองการผลอะไร ควรคํานึงถึงดวยวาชื่อเรื่องกับเนื้อหาท่ีตองการศึกษาควรมีความ

สอดคลองกันการเลือกเรื่องในการทําวิจัยเปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญ ท่ีตองพิจารณารายละเอียดตางๆหลายประเด็น 

โดยเฉพาะประโยชนท่ีจะไดรับจากผลของการวิจัย ในการเลือกหัวเรื่องของการวิจัย มีขอพิจารณา 3 หัวขอ คือ 

 1.1 ความสําคัญของเรื่องท่ีจะทําวิจัย และนําไปใชปฏิบัติหรือสรางแนวคิดใหมๆได 

 1.2 เปนเรื่องท่ีสามารถทําวิจัยได โดยไมมีผลกระทบอันเนื่องมาจากปญหาตางๆ เชน ดานจริยธรรม  

ดานงบประมาณ ดานตัวแปรและการเก็บขอมูล ดานระยะเวลาการบริหาร ดานการเมือง 

 1.3 ไมซํ้าซอนกับงานวิจัยท่ีทํามาแลว ซ่ึงอามีความซํ้าซอนในประเด็นตางๆ ท่ีตองพิจารณาเพ่ือหลีกเลี่ยง 

ไดแก ชื่อเรื่องและปญหาของการวิจัย (พบมากท่ีสุด) สถานท่ี ระยะเวลา ระเบียบวิธีของการวิจัย 

2. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย (background rationale) 

 อาจเรียกตางๆกัน เชน หลักการและเหตุผล ภูมิหลังปญหา ความจําเปนท่ีจะทําการวิจัย ตองระบุวา

ปญหาของการวิจัยคืออะไร รวมท้ังความจําเปน คุณคาและประโยชนท่ีจะไดจากผลการวิจัย โดยผูวิจัยควรเริ่มจาก

การเขียนปูพ้ืนโยมองปญหาและวิเคราะหปญหาอยางกวางๆกอนวาสภาพท่ัวๆไปของปญหาเปนอยางไร และ

ภายในสภาพท่ีกลาวถึง มีปญหาอะไรเกิดข้ึนบาง ประเด็นท่ีผูวิจัยหยิบหยกมาศึกษาคืออะไร ระบุวามีการศึกษา

เก่ียวกับเรื่องนี้ มาแลวรึยัง? ท่ีใดบาง และการศึกษาท่ีเสนอนี้จะชวยเพ่ิมคุณคา ตองานดานนี้ ไดอยางไร? 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย (objectives) 

 เปนการกําหนดวาตองศึกษาในประเด็นใดบาง ในเรื่องท่ีจะทําวิจัย ตองชัดเจน และเฉพาะเจาะจง  

ไมคลุมเครือ โดยบงชี้ สิ่งท่ีจะทํา ท้ังขอบเขต และคําตอบท่ีคาดวาจะไดรับท้ังในระยะสั้น และระยะยาว การตั้ง

วัตถุประสงค ตองใหสมเหตุผล กับทรัพยากรท่ีเสนอขอ และเวลาท่ีจะใชจําแนกไดเปน 2 ชนิด คือ 

 3.1 วัตถุประสงคท่ัวไป (General Objective) กลาวถึงสิ่งท่ี คาดหวัง (implication) หรือ สิ่งท่ีจะเกิดข้ึน

จากการวิจัยครั้งนี้ เปนการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับจุดมุงหมาย จึงควรครอบคลุมงานวิจัยท่ีทําท้ังหมด 

 3.2 วัตถุประสงคเฉพาะ ( Specific  Objective) จะพรรณนาถึงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน ในงานวิจัยนี้ โดยอธิบาย

รายละเอียดวาจะทําอะไร โดยใครทําท่ีไหน เม่ือไร และเพ่ืออะไร โดยเรียงหัวขอ ลําดับความสําคัญกอนหลัง 

4. คําถามการวิจัย (research question) 

 เปนสิ่งสําคัญท่ีผูวิจัยตองกําหนดข้ึน (problem identification) และใหนิยามของปญหานั้น อยางชัดเจน 

เพราะปญหาท่ีชัดเจน จะชวยใหผูวิจัย กําหนดวัตถุประสงค ตั้งสมมติฐาน ใหนิยามของตัวแปรท่ีสําคัญๆ ตลอดจน 

การวัดตัวแปรเหลานั้นได คําถามของการวิจัยตองเหมาะสม กับเรื่องท่ีจะศึกษา 

5. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (review of related literatures) 

 อาจเรียกวาการทบทวน สวนนี้เปนการเขียนถึงสิ่งท่ีผูวิจัยไดมาจากการศึกษาคนควาเอกสารตางๆ  

ท้ังทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก ทฤษฎี หลักการ ขอเท็จจริง แนวคิด ผลงานวิจัยตางๆท่ีเก่ียวของกับ

ปญหาของผูวิจัย รวมท้ังมองเห็นแนวทางในการดําเนินการศึกษารวมกับผูวิจัยดวยและสรุปผลดวย เพ่ือใหผูอานได

เห็นความสัมพันธท้ังสวนท่ีสอดคลองกัน ขัดแยงกัน และสวนท่ียังไมไดศึกษาท้ังในแงประเด็น เวลา สถานท่ี  

วิธีการศึกษา ใหเกิดประโยชน 
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6. สมมติฐาน (Hypothesis) และกรอบแนวคิดการวิจัย (conceptual framework) 

 การตั้งสมมติฐาน เปนการคาดคะเนหรือการทายคําตอบอยางมีเหตุผล มักเขียนในลักษณะ การแสดง

ความสัมพันธ ระหวางตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน ( independent variables) และตัวแปรตาม (dependent 

variable) สมมติฐานทําหนาท่ีเสมือนทิศทาง และแนวทาง ในการวิจัย จะชวยเสนอแนะแนวทางในการ  

เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลตอไป สมมติฐานตองตอบรับวัตถุประสงคครบถวนตองทดสอบและวัดคาได 

นอกจากนี้ ผูวิจัยควรนําเอาสมมติฐานตางๆ ท่ีเขียนมาไวรวมกันใหเปนระบบและมีความเชื่อมโยงกันในลักษณะท่ี

เปนกรอบแนวความคิดของการศึกษาวิจัยท้ังเรื่อง อาจแสดงถึงท่ีมา หรือปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดในพฤติกรรม  

อาจกําหนดกรอบแนวความคิดของการวิจัย ซ่ึงระบุวาการวิจัยนี้ มีตัวแปรอะไรบาง และตัวแปรเหลานี้ 

มีความสัมพันธกันอยางไรกอน แลวจึงเขียนสมมติฐานท่ีระบุถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรในลักษณะท่ีเปนขอๆ

ในภายหลัง  

7. ขอบเขตของการวิจัย 

 เปนการระบุใหทราบวาการวิจัยท่ีจะศึกษามีขอบขายกวางขวางเพียงใด เนื่องจากผูวิจัยไมสามารถ

ทําการศึกษา ไดครบถวนทุกแงทุกมุมของปญหานั้น จึงกําหนดขอบเขตของการศึกษาใหแนนอน วาจะครอบคลุม

อะไรบาง ซ่ึงอาจทําไดโดยการกําหนดขอบเขตของเรื่องใหแคบลงเฉพาะกลุมประชากร สถานท่ี ระยะเวลา 

8.การใหคํานิยามเชิงปฏิบัติท่ีจะใชในการวิจัย (operational definition) 

 ในการวิจัย อาจมีตัวแปร (variables) หรือคําวา (terms) ศัพท เฉพาะตางๆ ท่ีจําเปนตองใชคําจํากัด

ความอยางชัดเจน ในรูปท่ีสามารถสังเกต (observation) หรือ วัด (measurement)ได ไมเชน นั้นแลว อาจมีการ

แปลความหมายไปไดหลายทาง ตัวอยาง เชน คําวา คุณภาพชีวิต มีหลายตัวแปรท่ีเก่ียวกับความรูสึกนึกคิด 

ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความปวด เปนตน 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย (expected benefits and definition) 

 อธิบายถึงประโยชนท่ีนําไปใชไดจริง ในดานวิชาการ เชน จะเปนการคนพบทฤษฎีใหมซ่ึงสนับสนุน หรือ

คัดคานทฤษฎีเดิม และประโยชนเชิงประยุกต เชน นําไปวางแผนและกําหนดนโยบายตางๆ หรือประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเพ่ือหาแนวทางพัฒนาใหดีข้ึน โยครบคลุมท้ังผล ระยะสั้น ระยะยาว ท้ังผลทางตรงและทางออม และ

ควรระบุในรายละเอียดวา ผลดังกลาว จะตกกับใคร ยกตัวอยางเชน โครงการวิจัยเรื่อง การฝกอบรมอาสาสมัคร

ชุมชน ผลระยะสั้น ไดแก จํานวนอาสาสมัครผานการอบรมในครั้งนี้ ผลระยะยาวก็อาจเปน คุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชนนั้น ดีข้ึน ผลทางออม ไดแกการกระตุนใหประชาชนในชุมชนนั้นมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

10. ระเบียบวิธีวิจัย (research methodology) 

 เปนการใหรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยวาแตละข้ันตอนจะทําอยางไร ดังนี้ 

 10.1 วิธีวิจัย จะเลือกใชวิธีวิจัยแบบใด เชน จะใชการวิจัยเอกสาร  วิจัยแบบบทดลอง วิจัยเชิงสํารวจ วิจัย

เชิงคุณภาพ หรือจะใชหลายๆแบบรวมกัน ซ่ึงจะตองระบุใหชัดเจนวาจะใชวิธีอะไรบาง 

 10.2 แหลงขอมูล จะเก็บขอมูลจากแหลงใดบาง เชน จะเก็บขอมูลทุติยภูมิ จากทะเบียนราษฎร สมุดสถิติ

รายป สํามะโนประชากรและเคหะ หรือจะเปนขอมูลปฐมภูมิ จากการสํารวจ การสนทนากลุม การสังเกต  

การสัมภาษณระดับลึก 
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 10.3 ประชากรท่ีจะศึกษา ระบุใหชัดเจนวาใครคือประชากรท่ีจะตองศึกษา และกําหนดคุณลักษณะของ

ประชากรท่ีจะศึกษาใหชัดเจน เชน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา เขตท่ีอยูอาศัย บางครั้งประชากรท่ีจะตอง

ศึกษาอาจไมใชปจเจกบุคลก็ได เชน อาจเปนครัวเรือน หมูบาน อําเภอ จังหวัด ก็ได 

 10.4 วิธีการสุมตัวอยาง ควรอธิบายวาจะใชวิธีในการสุมตัวอยางแบบใด ขนาดของตัวอยางตองมีจํานวน

เทาใด จะเก็บขอมูลจากท่ีไหน และเขาถึงกลุมตัวอยางไดอยางไร 

 10.5 วิธีการเก็บขอมูล ระบุวาจะใชวิธีการเก็บขอมูลวิธีการอยางไร มีการใชเครื่องมือทดสอบอยางไร เชน  

การสัมภาษณแบบมีแบบสอบถาม การสังเกต หรือการสนทนากลุม  

 10.6 การประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  ตองระบุการประมวลผลขอมูลการวิจัยจะทําอยางไร  

จะใชเครื่องมืออะไรในการประมวลผลขอมูล และในการวิเคราะหขอมูล 

11. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

 ผูวิจัยตองระบุถึงเวลาท่ีจะใชในการดําเนินงานวิจัยท้ังหมดวาจะใชเวลานานเทาใด และตองระบุ

ระยะเวลาท่ีใชสําหรับแตละข้ันตอนของการวิจัย วิธีการเขียนรายละเอียดของหัวขอนี้ อาจทําได 2 แบบ ตามท่ี

แสดงไวในตัวอยางตอไปนี้ (การวิจัยใชเวลาดําเนินการ 12 เดือน) 

ตัวอยางท่ี 1  

ก.ข้ันตอนการเตรียมการ : คนหาช่ือเรื่องหรือปญหาท่ีจะทํา (3 เดือน) 

 1. ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2. ติดตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 3. สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 4. จัดหาและฝกอบรมผูชวยนักวิจัย 

 5.ทดสอบและแกไขเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ข.ข้ันตอนการเก็บขอมูล (2 เดือน) 

 6. เลือกประชากรกลุมตัวอยาง 

 7. สัมภาษณประชากรกลุมตัวอยาง 

ค ข้ันตอนการประมวลผลขอมูลและวิเคราะหขอมูล (3 เดือน)  

 8. ลงรหัส ตรวจสอบรหัส นําขอมูลเขาเครื่อง และทําการบรรณาธิการดวยเครื่องคอมพิวเตอร 

 9. เขียนโปรแกรมเพ่ือทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติตางๆ ตามท่ีกําหนดไวรวมท้ังแปลผลขอมูล 

ง.การเขียนรายงาน และการเผยแพรผลงาน (4 เดือน) 

 10. เขียนรายงานวิจัย 3 เดือน 

 11. จัดพิมพ 1 เดือน  
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ตัวอยางท่ี 2 ตารางปฏิบัติงานโดยใช Gantt  Chart 

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

ก.การเตรียมการ 
1. การศึกษาเอกสารงานวิจัย ท่ี
เก่ียวของ 

√            

2. การติดตอหนวยงานและรวบรวม
ขอมูล 
 การดําเนินงาน 

  √   √   √    

3. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย             
4. จัดหาและฝกอบรมผูชวยนักวิจยั             
5. ทดสอบและแกไขเครื่องมือท่ีใช 
ในการวิจัย 

   √         

ข.การเก็บขอมลู 
6. ดําเนินการจดัเก็บขอมลูการการ 
สุมตัวอยาง 

            

7. สัมภาษณกลุมตัวอยาง        √     
ค.การประมวลผลและการวิเคราะห
ขอมูล 
8. ประมวลขอมลู 

        √    

9. วิเคราะหและแปลผลขอมูล             
ง. การเขียนรายงานและการเผยแพร
ผลงาน 
10. เขียนรายงานการวิจัย 

            

11. ปรับปรุงรายงานผลการวิจัย 
  และจัดพิมพรายงานผลการวิจยั 
  ฉบับสมบูรณ 

          √  

12. สงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ             √ 

 
12. งบประมาณ (budget) 

 การกําหนดงบประมาณคาใชจายในแตละหมวดจะใชงบประมาณเทาใด ควรแบงเปน 8 หมวด ไดแก 

 12.1 เงินเดือนและคาตอบแทนบุคลากร 

 12.2 คาใชจายสําหรับงานสนาม 

 12.3 คาใชจายสํานักงาน 

 12.4 คาครุภัณฑ 

 12.5 คาประมวลผลขอมูล 

 12.6 คาพิมพรายงาน 

 12.7 คาจัดประชุมวิชาการ เพ่ือปรึกษาเรื่องการดําเนินงาน หรือเสนอผลงานวิจัยเม่ือจบโครงการแลว 

 12.8 คาใชจายอ่ืน ๆ 

13. เอกสารอางอิง (references) หรือ บรรณานุกรม (bibliography)  

14. ภาคผนวก * 

15. ประวัติของผูดําเนินการวิจัยไมจําเปนตองมีทุกโครงการ 


