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แนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัย 

 

 การประชุมชุมชนนกัฏิบตัิ(Community of Practice: CoP)เพ่ือหาแนวทางการเขียนโครงร่างการวิจยัของ

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่ีมีประสบการณ์ในการเขียนโครงร่างการวิจยั                    

สรุปดงัน้ี 

1. การเขียนโครงร่างการวิจัยเร่ิมจากการเลือกเร่ืองท่ีสนใจและเกี่ยวขอ้งกบัความเช่ียวชาญของผูว้ิจยั  

หรือจากเร่ืองท่ีเป็นกระแสในสังคมปัจจุบนั ปัญหาของสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีตอ้งแกไ้ขและทาํไดจ้ริง 

ประเด็นปัญหาของประเทศคืออะไร มองปัญหารอบตวัว่าอะไรคือประเด็นสําคญั หรือปัญหาจากการทาํงาน  

 

2. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Review Literature)ในเร่ืองท่ีสนใจ รวมทั้ง  ทบทวน

วรรณกรรมเพ่ิมเติมจากสถิติของประเทศ  และบทความวิชาการ เอกสารตาํราต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้ง และสัมภาษณ์

ผูเ้ช่ียวชาญ นํามาวิเคราะห์ปัญหาว่ายงัขาดความรู้งานวิจยัในประเด็นใดบ้าง ทํา Concept Analysis โดยสรุป

งานวิจยัในตาราง และนาํมาวิเคราะห์โดยใส่ตารางท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ ช่ืองานวิจยั  ช่ือผูท้าํวิจยัและปีท่ีทาํ   

ความสําคญัของปัญหา  ผลกระทบต่อตวัแปร เคร่ืองมือ  สถิติ สรุปผลงานวิจยั  ข้อเสนอแนะและหัวขอ้ใน

งานวิจยัท่ีตอ้งการวิเคราะห์  ทบทวนงานวิจยัทั้งไทย และต่างประเทศ ไม่เกิน 5-10 ปี ครอบคลุมทุกตวัแปร 

รวมทั้งคน้หาเอกสารอา้งอิงในงานวิจยัท่ีตอ้งการใช ้

 

3. วิธีการเขยีนมีหลายวิธีการ 

3.1 เร่ิมเขียนบทท่ี 1 ก่อน เพ่ือให้รู้วตัถุประสงคก์ารวิจยั หลงัจากนั้นจึงเขียน บทท่ี 2 และ 3 

ตามลาํดบั 

3.2 เขียนบทท่ี 1  บทท่ี 2 และ บทท่ี 3ไปพร้อมๆกนั  

3.3 เขียนบทท่ี 1 และ 3 สลบักนัไปมาพร้อมๆกนั เนน้ความสอดคลอ้งกนั  

3.3 เขียนบทท่ี 2 ก่อน เพราะเน้ือหามากและเขียนง่ายกว่า แลว้เขียนบทท่ี 1 และบทท่ี 3                               

พร้อมกนั   เพ่ือพิจารณาขอ้มูลสถิตเิพ่ือประกอบการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการวจิยั 

3.4 เขียนบทท่ี 3 ก่อน โดยเร่ิมจากผูว้จิยัเขียนผลท่ีตอ้งการจากงานวิจยั  ต่อมาเขยีนบทท่ี 1 สลบั

กบับทท่ี 3ไปมาให้เน้ือหาสอดคลอ้งกนัแลว้จึงเขียนบทท่ี 2 
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 4. การเขียนตามแบบฟอร์มของหน่วยงาน   

4.1 บทที่  1  

  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

1) เขียนปรากฏการณ ์(Phenomena) ท่ีผูว้ิจยัสนใจ เขียนตามหลกัการ สามเหล่ียมดา้นเท่าแบบ                             

หัวควํ่า  เขียนจากระดบัโลกมาระดบัประเทศ และลงถึงชุมชนท่ีศึกษาตามลาํดบั จากกวา้งมาแคบ ให้เห็นปัญหา

ท่ีตอ้งทาํการวิจยั มีความสําคญัอย่างไรท่ีตอ้งทาํวิจยัเร่ืองน้ีโดยดูขอ้เสนอแนะ ปัญหาจากงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

บอกความสําคญัโดยมีสถิติบอกขนาด เขียนในเชิงวิชาการ แสดงความถ่ีและขนาดปัญหาในต่างประเทศและไทย                    

สรุปแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีผ่านมา ทาํไดอ้ย่างไรบา้ง และวิจยัครั้ งน้ีศึกษาอะไร หรือ เขียนตามหลกัการเขียน

ของวช. (สํานกังานการวิจยัแห่งชาติ) ปัญหาเกิดอะไร เม่ือไร ทาํไม อย่างไร (What  When  Why  How) 

2) ยึดเน้ือหาเป็นหลกั มีสถิติมาสนับสนุน  แสดงงานวิจยัอ่ืน มาสนับสนุนว่ายงัไม่เคยทาํเร่ืองน้ี

หรือมี Gap of knowledge จากขอ้เสนอแนะว่างานวิจยัอ่ืนทาํแลว้มีจุดบกพร่องตรงไหน  ช้ีประเด็นปัญหาว่าทาํ

วิจยัแลว้คุม้ค่า เกิดประโยชน์อย่างไรบา้ง เขียนตามหลกัการเขียนคือ เขียนสถิติขอ้มูล  ลกัษณะตวัแปรท่ีตอ้งการ

ศึกษา  แนวคิดและทฤษฎีท่ีศึกษา   สุดทา้ยงานวิจยัอ่ืนๆ มีช่องว่างใด (gap) ท่ีผูท้าํวิจยัศึกษาในครั้ งน้ี 

3) วิเคราะห์ปัญหาคืออะไร ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีท่ีใช้แก้ปัญหา  สุดทา้ยบอกทาํไมตอ้งทาํวิจยั 

ไดป้ระโยชนอ์ะไร ใชว้ิธีใดบา้ง ไดป้ระโยชน์กบัใครบา้งไดแ้ก่ หน่วยงาน  วิชาชีพ  ประเทศชาติ และ ผูใ้ชบ้ริการ 

4) ในส่วนทา้ยของแต่ละย่อหน้า (Paragraph) ตอ้งมีประโยคส่งต่อไปย่อหน้าใหม่เพ่ือให้ขอ้ความ

เช่ือมโยงต่อเน่ืองกนั รวมทั้งเขียน Concept ทุกตวัแปรท่ีเกี่ยวขอ้งโดยตอ้งทบทวนวรรณกรรมตาม ตวัแปรการ

วิจยั  อ่านสรุปประเด็นสําคญัของบทคดัย่องานวิจยัและจดบนัทึกประเด็นสําคญัของหัวขอ้ท่ีตอ้งการเขียนว่า

ปัญหาคืออะไร  ทาํวิจยัแลว้ไดค้วามรู้ใหม่ มีทฤษฎีอะไรมาสนบัสนุน 

 

  วัตถุประสงค์ของการวิจัย ตอ้งการอะไรบา้งในงานวิจยัครั้ งน้ี  เขียนให้ชัดเจน เพ่ิอหาคาํตอบ

งานวิจยัท่ีสงสัย 

 

  ขอบเขตการวิจัย  ยึดหลกัการเขียน 3 ดา้น  

1. ดา้นเน้ือหา  งานวิจยัน้ีศึกษาอะไร (คือตวัแปรท่ีศึกษา)                        

2. ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  บอกให้รู้จาํนวนประชากรท่ีศึกษาพอสังเขป และบอกกลุ่มตวัอย่าง  

3. ด้านเวลา กาํหนดกรอบของเวลาในการทาํวิจยัว่าเป็นช่วงเวลาใด และ สถานท่ีท่ีจะลงไปดาํเนินการ

วิจยัอยู่ท่ีไหนบา้ง  
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  กรอบแนวคิดการวิจัย  ได้จากการทบทวนงานวิจยั ขึ้นอยู่กับทาํงานวิจยัแบบไหน ได้จากการ

ทบทวนทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง และวตัถุประสงค์  ความเป็นมาให้สอดคลอ้งกนั  นํามาใช้แก้ปัญหา 

นอกจากน้ีนําไปเขียนสมมุติฐานการวิจัยได้ แต่ถ้างานวิจัยเป็นแบบสํารวจหรือเชิงคุณภาพ ไม่ต้องเขียน

สมมติฐาน 

 

  นิยามศัพท์  อธิบายตามตวัแปรช่ือเร่ือง ผูเ้ขียนงานวิจยัตอ้งให้ความหมายเองว่าในงานวิจยัครั้ ง

น้ี หมายถึงอะไร การให้นิยามศพัท ์ตอ้งมีคาํท่ีอู่ในช่ือเร่ืองในทุกตวัแปร หรือมากกว่า  ไดจ้ากงานวิจยัอ่ืนหรือคดิ

เอง หรือมาจากอา้งอิงทฤษฎี หรือมาจาก concept และ attribute จากงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

  ประโยชน์ที่ได้รับ  ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการวิจยัตอ้งมากกว่าวตัถุประสงค ์อยู่ในเกณฑเ์ป็นไปได้ 

เขียนให้ชัดเจน มองรอบด้านว่าใครไดป้ระโยชน์ ได้แก่ หน่วยงาน  ประชาชน  วิชาชีพ  ประเทศ  สังคมระดบั

ชุมชน  ในงานวิจยัน้ีทาํเสร็จแลว้ เอาไปให้ใครใช้ เป็นประโยชน์กับใครบา้งในเวลาใกล้ๆ   กรณีท่ีขอทุนวิจยั 

ผูใ้ห้ทุนจะพิจารณาประเด็นน้ีว่าคุม้ค่าท่ีจะลงทุนหรือไม่  

  

  4.2 บทที่  2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

 1)  เขียนคร่าวๆในหัวขอ้วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเกี่ยวขอ้งโดยตอ้งทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

อ่านมากสรุป สังเคราะห์เขียนเป็นความรู้ใหม่ อา้งอิงตามหลกัการ แลว้เขยีนและเก็บงานท่ีคน้เป็นกลุ่มเร่ือง 

2)  สร้างหัวขอ้ Topic Outlineมาจากช่ือเร่ืองและอ่ืนๆท่ีเกี่ยวขอ้งให้ชดัเจน   

3)  ควรเขียนขอ้มูลอย่างละเอียดจากเอกสาร  งานวิจยั และทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้งกบังานวิจยั  เขียน Concept 

ทุกตวัท่ีเกี่ยวขอ้งและสัมพนัธ์กนั ทาํให้ผูว้ิจยัเขา้ใจเน้ือหาท่ีสนใจเพ่ิมมากขึ้น 

4)  เลือกเน้ือหาท่ีจะอ้างอิงตามความเช่ียวชาญของผูเ้ขียน เช่น เลือกเน้ือหาจากกลุ่มแพทย์ในเร่ือง

เกี่ยวกบัโรค การรักษา  และเลือกเน้ือหาจาก ผูเ้ขียนท่ีเป็นพยาบาลในเร่ืองเกี่ยวกบัการพยาบาล ฯลฯ 

 

4.3 บทที่  3  วิธีการดําเนินการวิจัย  

 รูปแบบการวิจัย  สอดคลอ้งกบัช่ือเร่ืองและวตัถุประสงค ์ พิจารณาว่างานวิจยัเป็นแบบไหน; Descriptive 

research(การวิจัยเชิงพรรณนา)  หรือ Explanatory research(การวิจัยเชิงอธิบาย)  หรือ Predictive  research                         

(การวิจยัเชิงพยากรณ์) ฯลฯ 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  ควรศึกษาประชากรกลุ่มไหน  เลือกกลุ่มตวัอย่างอย่างไรให้เห็น

วิธีการสุ่มตวัอย่าง   จาํนวนเท่าไร  เขียนให้ละเอียดกว่าขอบเขตการวิจยัในบทท่ี 1 และควรเขียนเป็นแผนภูมิให้

เขา้ใจง่าย  

 

 เคร่ืองมือวิจัย  ดูงานวิจยัอ่ืนว่ามีเคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์สามารถนําไปใช้ได้ไหม  ได้มาจากการทบทวน

วรรณกรรมงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งในเร่ืองเคร่ืองมือ รวมทั้งมีรายละเอียดเคร่ืองมือดว้ย  ถา้รายละเอียดเคร่ืองมือมาก

สามารถนาํไปเขียนในภาคผนวกได ้

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล: วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลสอดคลอ้งกบัรูปแบบการวิจยั   ตอบคาํถามการวิจยั

และวตัถุประสงคก์ารวิจยั 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล: ดูตามลกัษณะตวัแปรในเคร่ืองมือ 

 

5.  เคล็ดลับความสําเร็จ 

1. ทาํเร่ืองท่ีถนดัหรือชาํนาญ 

2. พิจารณาแบบฟอร์มหน่วยงานแหล่งทุน เขียนตามแบบฟอร์มของหน่วยงาน จะได้ไม่ตอ้งแก้ไข

หลายรอบ 

3. มีการวางแผนการทํางานและปฏิบัติตามแผน กําหนดระยะเวลาและระเบียบวินัยในการทํา                          

อาจวางแผนรายสัปดาห์ 

4. มีความอดทน อึด ตอ้งลงมือทาํ ทาํเป็นขั้นตอน มีท่ีมาท่ีไป อย่าคิดเอง วิเคราะห์ได้บนพ้ืนฐานของ

งานวิจยัท่ีสืบคน้ 

5. มีเวลาและจิตใจมุ่งมัน่กบัเร่ืองท่ีทาํ  ทาํสมํ่าเสมอทุกวนัอย่างต่อเน่ือง  วนัละ 2-4 ชัว่โมงต่อวนั 

6. ถา้ทบทวนวรรณกรรมขอ้มูลดี จะนาํไปสู่การเขียนโครงร่างการวิจยั  3 บทท่ีด ีและทบทวนงานวิจยั

ท่ียอ้นหลงัไม่เกิน 5 ปี เพ่ือให้งานวิจยัทนัสมยั 

7. ขยนัจดส่ิงสําคญัและเก็บให้เป็นระเบียบ 

8. ตอ้งมีแผ่น Post-It (กระดาษโนต้) เพ่ือจดบนัทึกส่ิงท่ีคิดไดน้อกเวลาเขียนงานวิจยั 

9. มีอาณาบริเวณในการทาํงาน มีพ้ืนท่ีจดัวางเอกสาร 

10. ควรทาํบรรณานุกรมตั้งแต่เร่ิมมีการเขียนและระบบอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง 
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11. ถา้เสนอขอทุนวิจยัตอ้งบอกเวลา และคาํนวณค่าใชจ้่ายและงบประมาณอย่างละเอียด และพอเหมาะ

ตามราคากลาง  เขียนตามหมวดค่าใช้จ่ายเช่น วสัดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนผูว้ิจัยและผู ้ถูกวิจัย                          

ของท่ีระลึก   ค่าเดินทาง  

12. ติดตามงานอย่างต่อเน่ืองท่ีส่งโครงร่างงานวิจยั 

  

         กลุ่มงานจดัการความรู้คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

               พฤษภาคม 2563 

  


