หนวยที่ 13 การจัดทําโครงการวิจัย
ขอกําหนดหัวขอการวิจัย
1. ความสามารถของผูวิจัย ผูวิจัยตองมีความรูความสามารถในเรื่องนัน้ จึงจะสามารถกําหนดกรอบแนวคิด และวิธีการวิจยั ได
อยางรอบคอบ ทําใหผลการวิจัย รวมทั้งประสบการณของผูวิจัย
2. ความสนใจของผูวิจัย ผูวจิ ยั ตองวิเคราะหตนเองไดวา ตนเองสนใจงานดานใด ก็เอาความสนใจนัน้ เปนหลักแลวพิจารณาวา
จะมีเรื่องใดทีค่ วรมาเปนหัวขอวิจยั ไดบาง
3. กรอบวิจยั (Research theme) ของแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัย เปนขอพิจารณาทีส่ ําคัญมากหากผูวิจยั ตองการทุนจากแหลง
ทุนนั้นๆ ผูวิจยั ตองนํากรอบการวิจยั ของแหลงทุนมาพิจารณา กําหนดหัวขอวิจัยขึน้ มาเพื่อเสนอเปนโครงการวิจยั ไปยังแหลง
ทุนนั้น
4. ทิศทางหรือแนวโนมของการพัฒนางานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ เนื่องจากในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลแตละยุคสมัยจะมี
นโยบาย ทีแ่ ตกตางกันไป ทําใหแขนงงานบางแขนงของงานวิทยาศาสตรสุขภาพ เชน งานสาธารณสุข แรงงาน และ
สิ่งแวดลอม มีทิศทางแนวโนมไปตามนโยบายของรัฐดวย
5. ขอแนะนําจากงานวิจัยที่ผา นมา ในการวิจัยแตละครั้ง (รวมถึงการทําวิทยานิพนธ) ผูวิจัยจะเขียนในรายงานการวิจัยเกีย่ วกับ
เรื่องที่ควรทําวิจัยตอ จึงเปนขอมูลสําคัญที่จะชวยใหนกั วิจัยคนอื่น ๆ สามารถนําขอเสนอเหลานั้นมากําหนดหัวขอวิจัยของ
ตนเองได
TOR (Term of reference) การวิจัย เปนขอกําหนดรายละเอียดกรอบวิจยั ที่แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย สนใจจะใหทุนกับผูว ิจัย
ผูวิจัยสามารถกําหนดหัวขอวิจัยไดจาก TOR
แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย
1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช ) เปนหนวยงานระดับกรม ไมไดสังกัดกระทรวงใด อยูใ นบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรีมีบทบาทเปนหนวยงานกลางในการทําหนาที่เสนอแนะนโยบายและแผนการวิจยั ทั้งดานวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตรตามกฎหมายวาดวยสภาวิจัยแหงชาติ
2. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปนหนวยงานหลักหนวยงานหนึ่งของรัฐที่ทําหนาที่ใหทุนสนับสนุนงานวิจัย
ไดวางอยูบนพืน้ ฐานสําคัญ 3 ประการ คือ การสรางผลงานวิจยั สรางคน และสรางวิธีบริหารจัดการวิจัยเพื่อเปนคําตอบหรือ
ทางเลือกในการพัฒนา โดยจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจยั ใน 3 ประเภท คือ ทุนวิจยั และพัฒนาทีเ่ นนการนําผลวิจัยไปใช
ประโยชน ทุนวิจัยเชิงวิชาการที่เนนคุณภาพผลงานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล และทุนวิจัยทองถิ่นที่เนนการใหคนที่เปน
ชาวบาน ในชุมชนตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการวิจัยตั้งแตการรวมคิด ตั้งคําถาม วางแผน และทําวิจัย
3. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ พ.ศ. 2544 มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมสุขภาพที่เนนโครงการสนับสนุนใหกอผลเปลี่ยนแปลงตอระบบสุขภาพใน
ระยะสั้นและระยะยาว มีหลักการบริหารทีเ่ นนผลลัพธ การตรวจสอบ และประเมินผลลัพธ
สสส. ไดกําหนดยุทธศาสตรการทํางานไว 4 ประการ ดังนี้
1. สนับสนุน ขบวนการ พัฒนางานเชิงรุก
2. สนับสนุนและพัฒนาใหเกิดกระบวนการพัฒนาเชิงระบบ
3. กระตุนใหการสรางเสริมสุขภาพกอผลเปนรูปธรรมตอชีวิตจริงของประชาชน
4. พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหมีทนุ ทางสังคมที่จําเปน

นอกจาก 3 แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยขางตนแลว หนวยงานราชการหลายแหงก็ไดจัดสรรเงินทุนสําหรับสนับสนุนการวิจัย
สําหรับนักวิจยั ภายนอก (ที่ไมใชบุคลากรของหนวยงานนั้น ๆ) เชน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) มีทุนสนับสนุนการวิจัยดานสาธารณสุขจํานวนมากและสามารถสนับสนุนวงเงินวิจยั ที่
สูงได
สํานักงานประกันสังคม จะมีทุนอุดหนุนการวิจัยในการสงเสริมการปองกันเกีย่ วกับความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่ง
ครอบคลุมเทคโนโลยีความปลอดภัย การจัดการความปลอดภัย สุขศาสตรอุตสาหกรรม การยศาสตร และอาชีวเวชศาสตร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดสรรงบประมาณวาจางการวิจัยดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จัดสรรงบประมาณวาจางการวิจัยดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
WHO ( World Health Organization) และ ILO (International Labour Organization
สําหรับการตัดสินใจวาจะเลือกแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยใดดีนนั้ อาจมีวิธีการตัดสินใจ ดังนี้
1. เลือกแหลงทุนที่มีกรอบวิจัยตรงกับหัวขอวิจัยทีน่ ักวิจัยสนใจจะทํา เพราะจะมีแนวโนมที่จะไดรบั การพิจารณามากกวา
2. กรณีเปนนักวิจัยมือใหม ควรเลือกแหลงทุนที่มีนโยบายสนับสนุนการสรางนักวิจัยดังกลาวเชน สกว. ที่จดั สรรเงินทุน
จํานวนหนึ่งสนับสนุนนักวิจยั มือใหม บางกรณีกจ็ ะชวยหานักนักวิจัยที่มีประสบการณมาเปนพี่เลีย้ งใหกับนักวิจัยมือใหม
3. กรณีหวั ขอวิจัยทีจ่ ะทํา ไมอยูในกรอบวิจัยของแหลงทุนก็ควรเลือกแหลงทุนทีม่ ีนโยบายเปดกวางสําหรับหัวขอวิจยั ตาง ๆ
ซึ่งแตละป สกว. จะมีทุนสนับสนุนโครงการวิจัยแบบไมกําหนดทิศทางโดยความคิดริเริ่มของนักวิจัยเอง และไมจํากัด
สาขาวิชาการ
การเขียนและการนําเสนอโครงการวิจัย
สวนประกอบของโครงการวิจัย
1. แนวคิดของการกําหนดสวนประกอบของโครงการวิจัย ควรจะมีพนื้ ฐานมาจาก 5W + 1H ดังนี้
อะไร What ผูวิจัยตองระบุชอื่ หัวขอวิจัยหรือชื่อโครงการที่ชัดเจน เพื่อจะไดทราบวาจะทําเรื่องอะไร และดวยวัตถุประสงค
อะไร
ทําไม Why ผูวิจัยตองแสดงเหตุผล ความจําเปน ความสําคัญที่ทําใหเห็นวาหัวขอวิจัยหรือเรื่องที่จะวิจัยนั้น สมควรไดรับทุน
ใหทําการวิจยั ประโยชนที่จะไดรบั มีอะไรบาง
ใคร Who ผูวิจยั ตองกําหนดกลุมเปาหมายชัดเจนวาเรื่องที่จะวิจัยนั้น จะดําเนินการศึกษากับใคร อาจไมใชคนก็ได เชน ระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม ยารักษาโรค
ที่ไหน Where ผูวิจัยตองระบุสถานที่ที่จะทําการวิจยั หรือขอบเขตการวิจัยวาครอบคลุมกิจกรรมใดบาง พื้นที่ (จังหวัด) ใดบาง
เมื่อไหร When ผูวิจัยตองกําหนดระยะเวลาการวิจยั วาจะทําเมื่อใด ใชระยะเวลาทั้งหมดกี่ปกี่เดือน
อยางไร How ผูวิจัยตองกําหนดวิธีการวิจยั ที่แสดงใหเห็นถึงการไดรับคําตอบจากโจทยวิจยั ที่ตั้งไว
2. การกําหนดสวนประกอบโครงสรางโครงการวิจัย
จากแนวคิดขางตน สามารถกําหนดสวนประกอบของโครงสรางโครงการวิจัยไดดังนี้ (วิธีการเขียนโครงการวิจัย)
1. ชื่อโครงการวิจัย (หัวขอวิจัย) ตองเขียนใหชดั เจน ไมควรยาวจนเกินไปเมื่ออานชื่อแลวบอกผูอ านไดระดับหนึ่งวาเรื่องที่จะ
ทําการวิจยั เปนเรื่องอะไร
2. หลักการและเหตุผล เปนสวนเนื้อหาทีน่ ักวิจัยตองแสดงใหเห็นวาเรือ่ งที่จะทําวิจัยนี้มีที่มาที่ไป มีความสําคัญอยางไร สาเหตุ
ที่คิดจะทํา ถามีสถิติเปนขอมูลประกอบจะทําใหดูมีน้ําหนักความสําคัญมากยิ่งขึ้น

3. วัตถุประสงค เปนสิ่งที่แสดงถึงความตองการของผูวิจยั วาตองการหาคําตอบอะไรจากการวิจัย นักวิจยั ที่เขียนวัตถุประสงค
ไดชัดเจน จะชวยใหวางแผนการวิจยั ไดดี ไมหลงประเด็น ชวยใหกําหนดงบประมาณไดอยางเหมาะสม
นิยมเขียนเปน 2 ลักษณะ
วัตถุประสงคทั่วไป สะทอนความตองการกวาง ๆที่เปน ภาพรวมของความตองการการวิจยั
วัตถุประสงคเฉพาะ ที่ระบุความตองการชัดเจนวาตองการอะไร เปนขอ ๆ ไป
หากเขียนวัตถุประสงคไดชดั เจนถือวาเปนวัตถุประสงคเฉพาะ
4. กรอบแนวคิดการวิจัย เปนหัวขอที่กําหนดขึ้นเพื่อใหนกั วิจยั ไดกําหนดกรอบการวิจยั ของตน แสดงถึงตัวแปรตาง ๆ ที่จะ
ศึกษา การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ทีด่ ีเปนผลมาจากนักวิจยั ไดศกึ ษาเรื่องที่เกีย่ วของกับหัวขอการวิจยั มาเปนอยางดี
5. วิธีการวิจยั ควรเขียนเปนลําดับของกิจกรรมที่จะทํา จะชวยใหสามารถตรวจสอบไดวากําหนดวิธกี ารวิจยั ได รอบคอบ
ครบถวน อันจะนํามาซึ่งการไดขอมูลครบถวนตามที่กําหนดวัตถุประสงคไว สําหรับการวิจยั ที่ตองทําการทดลองในคน ตอง
ขออนุญาตจาก คณะกรรมการการพิจารณาการศึกษาวิจยั ในคน กระทรวงสาธารณสุข
6. แผนดําเนินการวิจยั นักวิจยั จะตองพิจารณาวากิจกรรมใด ควรจะทําเมื่อใดที่เปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน กิจกรรมใดทํา
กอน ทําหลัง หรือควบคูกันไป เขียนเปนตารางแผนการทํางาน
7. ระยะเวลา เปนการกําหนดโครงการวิจยั นั้นใชเวลาวิจัยนานแคไหน กี่ป บางโครงการขนาดใหญอาจแบงยอยเปนระยะ ๆคือ
กําหนดวาระยะแรกใชเวลากีป่  ระยะที่ 2 และ 3 ใชเวลากีป่ 
8. ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั เปนขอมูลที่นักวิจัยตองสะทอนออกมาใหไดวา โครงการที่เสนอขอทุนนี้ นอกเหนือจากมี
ความสําคัญความจําเปนที่ตอ งวิจัยแลว ยังเกิดประโยชนอะไรหรือไม ถาประโยชนมมี ากและเปนประโยชนในวงกวางก็จะมี
ภาษีดกี วาโครงการที่มีประโยชนในวงแคบ
9. งบประมาณ นักวิจัยตองเขียนงบประมาณใหละเอียดและรอบคอบ เพราะเมื่อไดรบั ทุนวิจยั มาแลว แหลงสนับสนุนทุนวิจัย
จะยึดเอางบประมาณที่เสนอมา เปนสัญญาขอตกลงระหวางแหลงทุนกับผูวิจัย ควรแยกแยะเปนหมวดหมูใ หชดั เจน ดังนี้
- หมวดคาจางชั่วคราว
- หมวดคาใชสอย
- หมวดคาตอบแทน
- หมวดคาวัสดุ
- หมวดคาครุภัณฑ
10 คณะผูทําการวิจัย เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นวาการวิจัยนั้น ๆ มีใครเปนนักวิจยั บาง ประกอบดวยหัวหนาคณะผูว ิจัย และ
ผูวิจัย ในกรณีที่เปนโครงการใหญก็อาจมีผูชวยหัวหนาโครงการวิจัย ผูชวยนักวิจัย และเลขานุการคณะผูวจิ ัยก็เปนได
วิธีการนําเสนอโครงการวิจัย
1. การจัดทําสือ่ เสนอโครงการวิจัย ผูเสนอโครงการควรทําสิ่งที่สามารถสื่อสารไดอยางชัดเจน และถาทําไดสวยงามก็จะเปน
ประโยชนในการพิจารณา สื่อที่ควรทํา มี แผนภาพโปรงใส สื่อคอมพิวเตอร Power point วีดีทัศน แผนสไลด
ควรสําเนาสื่อที่นําเสนอใหที่ประชุม ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อสะดวกตอการติดตามเนื้อหา และเอื้ออํานวยความสะดวกกับการ
เห็นชอบโครงการ
2. การจัดทําแผนการนําเสนอโครงการวิจยั เพื่อจะทําใหการนําเสนอโครงการดําเนินไปไดอยางราบรื่น ไมสะดุดเปนขั้นเปน
ตอนงายตอการเขาใจ ไมวกไปวนมา แผนการนําเสนอ อาจเปนลําดับตามหัวขอโครงการวิจยั

3. การฝกซอมการนําเสนอโครงการวิจัย เพื่อใหเกิดความมั่นใจ และชวยทําใหกําหนดจังหวะการนําเสนอตามแผนการ
นําเสนอไดอยางดี
4. การแตงกายและจัดบุคลิกภาพใหเหมาะสมและเรียบรอย จะชวยเสริมบุคลิกภาพของผูนําเสนอโครงการวิจัยใหดูนาเชื่อถือ
และมีผลทางจิตวิทยาทั้งตอตัวผูนําเสนอเองและตอที่ประชุม
5. การใชภาษาที่เหมาะสม เนือ่ งจากบุคลากรของแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยอาจไมใชนักวิชาการในหัวขอที่ผูเสนอโครงการ
เสนอ จึงตองระมัดระวังในเรือ่ งการใชภาษา การใชศัพทเทคนิคมากเกินไปอาจไมใหผลดีเสมอไป
6. การใชระยะเวลาการนําเสนอโครงการที่เหมาะสม ควรสอบถามกับแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยวากําหนดระยะเวลาการ
นําเสนอหรือไม เพื่อจะเปนขอตกลงที่จะปฏิบัติตาม มีผลตอการเตรียมจัดทําสื่อและการนําเสนอดวย
manasu

