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มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราฎรธ์านี

การเขียนเคา้โครงการวิจยั
(Research Proposal)

การวางแผน

การดําเนินการวิจัย

ทีผู้วิจัยได้กําหนดไว้

ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ

เพือใชเ้ป็นหลกัฐานในการกาํกบัติดตาม

หรือตรวจสอบการดาํเนินการวิจยั

วตัถุประสงค์ของการเขยีนเค้าโครงการวจิัย

เพือใชเ้ป็นหลกัและกรอบแนวทาง

ในการดาํเนินการวิจยั

เพือใชเ้ป็นเอกสารในการสร้างความเขา้ใจ

และขอ้ตกลงในการทาํการวิจยั
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เนือหาสาระ

เชือมโยงกนัตลอด
เนือหาสาระ

ถกูต้อง/อ้างอิงแหล่งน่า

เชือถือ

ใช้ถ้อยคาํ

กะทดัรดั

ลกัษณะ
ของเค้าโครง
การวิจยัทีดี

ชือเรืองวิจัย  ผูวิ้จัย

ความเป็นมาและ
ความสาํคญัของปัญหา

   
   วัตถปุระสงค์
   ของการวิจัย

    

องคป์ระกอบ
ของเคา้โครง

การวิจยั

1

3

2

4

 ไม่สนัหรือยาวเกินไป 
กระชบั ครอบคลมุ
ตวัแปรทีศึกษา อาจบอก
ประชากร พืนที
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ผูวิ้จยั

ระบุทีปรึกษา
โครงการวิจยั 

(ถา้มี) 

- ผูวิ้จยั/หวัหนา้   
โครงการ
- ระบุผูร้่วมโครงการวิจยั
   กาํหนดสดัส่วนหรือ
  นําหนักความรบัผิดชอบ

ส่วนที 1 ความเป็นมากล่าวอย่างกวา้งๆเชิงหลักการ

ส่วนที 2 ความสาํคัญทีเกียวขอ้งกับเรือง/ประเด็นทีจะทาํวิจัย

ส่วนที 3 ความทีเกียวกับตัวแปรทีจะทาํวิจัย สะทอ้น
ให้เห็นปัญหาทีเกียวกับตัวแปรทีนาํมาใช ้

ส่วนที 4  

สรปุถึงเหตผุล

ความจําเป็นที

จะตอ้ง

ทําวิจัย

เรืองนี 

วัตถุประสงค์
ของ

โครงการวิจยั

ระบุความตอ้งการ
ในการทาํวิจยั

เรืองนี 

•เพือสาํรวจ
•เพือวิเคราะห์
•เพือเปรียบเทียบ
•เพือศึกษาความสมัพนัธ์
•เพือประเมิน
•ฯลฯ
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สมมติุฐานของการวิจัย
(ถา้มี)

 ขอบเขตของการวิจัย/
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ความสาํคญัของ
การวิจัย

   
   นิยามศัพทเ์ฉพาะ

    

องคป์ระกอบ
ของเคา้โครง

การวิจยั

7

5

6

8

ความสาํคญัของการวิจยั

ประโยชนที์จะเกิดขนึจากการ
นาํผลการวิจยัไปใช ้มีอะไรบา้ง
โดยตอ้งเขยีนใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั

1

ขอบเขต

ประชากร/

กลุ่มตัวอย่าง

ขอบเขต

ตัวแปร

ทศึีกษา

2

ขอบเขต

พืนท/ี

ระยะเวลา

ทศึีกษา

3

ขอบเขตการวิจยั
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กรอบแนวคดิในการวจิยั
นิยมเขียนแผนภูมิแสดงตัวแปรทีจะศกึษา

ระบุว่ามีตัวแปรใดบ้าง/มีทีมาอย่างไร(อ้างอิงจาก
การสังเคราะห์ จากตารางในบทที 2 )  

แสดงความสัมพันธ์ว่าเกียวเนืองกันอย่างไร

ตัวแปรต้นกลุ่มที 1

ตัวแปรต้นกลุ่มที 2

ตัวแปรตาม

สมมตฐิาน
คาํตอบทีผู้วจัิยคาดเดาไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล โดยการ

แสดงความสัมพนัธ์ของตัวแปรทีทดสอบหรือพสูิจน์ได้  

ซึงต้องสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ในการวจัิย  (การวจัิย

เชิงคุณภาพไม่จําเป็นต้องเขียนสมมติฐานการวจัิย)

นิยามศัพทเ์ฉพาะ

ใหเ้ขียนบอกความหมายของคาํหรือตวัแปรทีใช ้
    ในการวิจัย โดยเขียนใหค้รอบคลมุขอบเขตของ
    การวิจัย และถา้เป็นคาํหรือตวัแปรทางจิตวิทยา 
    (หรือทีเป็นนามธรรม) ใหน้ิยามเชิงปฏิบตัิการ 
     คือ บอกความหมายองคป์ระกอบวิธีการวัด 
     หนว่ยการวัดและการแปลคา่ใหช้ดัเจน 
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การศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยทีเกียวขอ้ง

 วิธีดาํเนินการวิจัย

    ระยะเวลา
   ทีทาํการวิจัย

   
         แผนการดาํเนินงาน

  วิจัย
    

องคป์ระกอบ
ของเคา้โครง

การวิจยั

9

11

10

12

การศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง
- ควรเป็นเรืองเกียวขอ้งโดยตรง

- บางครงัอาจจะตอ้งศึกษาเอกสาร

   เกียวกบัการบริหาร ทฤษฎีทางจิตวิทยา 

   ทฤษฏีทางสงัคมวิทยาประกอบตามความ

   เหมาะสม

- การศึกษาผลงานวิจยัทีเกียวขอ้งทงัในและต่างประเทศ

* การอา้งอิงเอกสารหรืองานวิจยัควรจดั

   ลําดับหัวขอ้ตามความสําคญัและตามช่วงเวลา

สิงที
ตอ้ง

พิจารณา

แบบการ
วิจยั/

ทดลอง
ระบุใหท้ราบ

รายละเอียดการ
ปฏิบตัิในแต่ละ

ขนัตอน

ประชากร
และกลุ่ม

ตวัอยา่ง
เครืองมือ
ทีใชใ้นการ

วิจยั

การเก็บ
รวบรวม
ขอ้มูลการวิเคราะห์

ขอ้มูลและ
สถิติทีใช้
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ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง (Population/Samples)

ประชากร :  กลุ่มคน สัตว์ สิงของทีผูว้จิยัสนใจศึกษา ซึงผูว้จิยั
จะศึกษาคุณลกัษณะต่างๆ ทีอยู่ในประชากรนนั

กลุ่มตวัอย่าง :  กลุ่มคน สัตว์ สิงของ ทีเป็นตวัแทนของประชากร
ทีกาํลงัวจิยั ทงันีเพราะการวจิยับางครังไม่สามารถจะรวบรวมขอ้มูล
ทุกๆ หน่วยของมวลประชากรได้ หรือถา้รวบรวมไดก้เ็สียเวลาและไม่
ประหยดั และความถูกตอ้งของขอ้มูลทีไดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง กบัทีไดจ้าก
มวลประชากรทงัหมดกไ็ม่แตกต่างกนัมากนกั เพราะฉะนนัการวจิยัจึง

นิยมการเลือกกลุ่มตวัอย่าง

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

วางแผนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างจะต้องตัดสินใจ
เสียก่อนว่าจะเลือกกลุ่มตัวอย่างจาํนวนเท่าใด และวิธีใด  ซึงต้องคาํนงึถงึลักษณะ
ของประชากร ความเทยีงตรงแม่นยาํ ค่าใช้จ่าย เวลา ตลอดจนกาํลังคนทใีช้ใน
การรวบรวมข้อมลู ผู้วิจัยจะต้องตัดสินใจใน 2  ประเดน็

1  กาํหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample  Size)   จะใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจาํนวนเท่าใด

2  กาํหนดวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Technique)  จะ
ใช้วิธีการใดในการได้มาซึงกลุ่มตัวอย่าง

การกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง

(Sample  Size)

1.  ใช้ตารางสาํเรจ็รูป

2.  ใช้โปรแกรม

3.  ใช้สูตรคาํนวณ
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วธีิการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง (Sampling  Techniques)

การเลือกกลุ่มตัวอย่างอาจแบ่งได้เป็น 2  แบบใหญ่ ๆ คือ

1.  Probability  Sampling เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างทใีห้

โอกาสหน่วยของตัวอย่าง (Sampling  Unit)  มโีอกาสทจีะถูกเลือกเท่าๆ 

กนั เรียกว่าการสุ่ม (Randomness)  ตัวอย่าง ซึงวิธีการนสีามารถอ้างองิ

(Infer)  ถงึมวลประชากรได้

2.  Nonprobability  Sampling เป็นการเลือกโดยจงใจหรือ

เจาะจง เลือกตามความมุ่งหมาย เลือกโดยการตัดสินใจและใช้เหตุผลทคีวรจะ

เป็น วิธีนไีม่สามารถอ้างองิไปยังมวลประชากรได้

สรุปวธีิการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง

(Sampling  Techniques)
1.  Probability  Sampling

1.1  Simple  Random  Sampling
1.2  Systematic  Random  Sampling
1.3  Stratified  Random  Sampling
1.4  Area  or  Cluster  Random  Sampling
1.5  Multi – Stage  Random  Sampling

2.  Nonprobability  Sampling
2.1  Accidental  Sampling
2.2  Quota  Sampling
2.3  Purposive  Sampling
2.4  Convenience  Sampling

สถิติสําหรับ

หาคุณภาพ

เครืองมือ

สถิติ

พืนฐาน

สถิติ

สําหรับ

ทดสอบ

สมมติฐาน

สถิติทีใช้ในการวิจัย

สถิติเป็นเครืองมือในการวิจัย โดยทัวไปถูกนําไปใช้ใน 

3 ลักษณะ 
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สถิติสําหรับ

หาคุณภาพ

เครืองมือ 

สถติทิใีช้ในการวจิัย

แบบสอบถามหรือแบบวัดทางจิตวิทยา

อาํนาจจําแนก

ความเชือมัน (Reliability)

ความตรง (Validity)

ค่าเฉลีย

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

สัดส่วน ร้อยละ

สถติทิใีช้ในการวจิัย

การทดสอบด้วยสถิติ t

การทดสอบด้วยสถิติ Z

การหาความสัมพันธ์

การทดสอบด้วยสถิติ F

การวิเคราะห์องค์ประกอบ

สถติทิใีช้ในการวจิัย
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ขันตอนการ
เขียนเคา้โครง

การวิจยั

1

การวางโครงร่าง

2

3

4

5

การเตรียม
เนือหาสาระ

การเขียน
เคา้โครงการวิจยั

การขดัเกลา
สาํนวน

การบรรณาธิการ
และ

การปรบัปรุง

การประเมินเคา้โครงการวิจยั

เมือผ ูวิ้จยัเขียนเคา้
โครงการวิจยัเสร็จ

เรียบรอ้ยแลว้ ควรทําการ
ประเมินเคา้โครงการวิจยั
ก่อนทีจะลงมือทําการวิจยั

เพือจะได้
ทราบว่า

ควรทําการวิจยั
ต่อไปหรือไม่

ไม่มีใครวิจยัสาํเรจ็ดว้ยหูและตา
แตต่อ้งทาํดว้ยหวัและมือ

เป็นสาํคญั
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QUESTIONS & ANSWERS
Ideas, Suggestion, Advice

Contact me

E-mail:chusakek@gmail.com

08-081-8950990


