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: something (such as a plan or suggestion) that is presented to a 

person or group of people to consider

: the act of presenting a plan, suggestion, etc., to a person or group 

of people

: the act of asking someone to marry you
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A Research Proposal 

• A document written by a researcher 

• Provides a detailed description of the proposed 
program 

• An outline of the entire research process that gives a 
reader a summary of the information discussed in a 
project
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Objectives in Writing a Proposal 

To describe 

• What you will do

• Why it should be done

• How you will do it and

• What you expect will result
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ทาํไมตองเขยีนโครงรางการวจิยั 
(Research proposal)  

• สือ่ระหวางผูรวมวจิยั
• ขอตกลง ระหวางคณะผูวจิยั และผูใหทนุ 

– แนวคดิเบื้องตน  (concept proposal หรือ pre-proposal)
– โครงรางการวจิยัโดยละเอยีด (full proposal)  

• พฒันาขึน้ กอนทีจ่ะเริม่ดาํเนินการวจิยั 
• เป าหมาย เพือ่ใหไดผลงานวจิยั ทีถู่กตอง และเชือ่ถือได มากทีส่ดุ
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Research Proposals:
Written for Various Reasons

• Requesting a budget (grant) for the research 
• Certification requirements for research (as from an 
IRB committee )

• A task in tertiary education (e.g., before performing 
research for a dissertation) 

• A condition for employment at a research institution 
(which usually requires sponsor‐approved research 
proposals)
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Proposal vs. Research Articles

• Proposal
–written in future tense 
–different points of emphasis

• The method section of research proposals is 
far more detailed than those of scientific 
articles

• Hypotheses or the expected results
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โครงรางการวจิยั 
สวนประกอบทีส่าํคญั 22 ประการ 

1 ชือ่เรือ่ง (The Title)

2 ความสาํคญัและทีม่าของปญัหาการวจิยั (Background & Rationale)

3 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วของ (Review of Related Literatures)

4 คาํถามของการวจิยั (Research Question (s))

5 วตัถุประสงคของการวจิยั (Objective (s))

6 สมมตฐิาน (Hypothesis) (ถามี)

7 กรอบแนวความคดิในการวจิยั (Conceptual Framework) (ถามี)

8 ขอตกลงเบือ้งตน (Assumption) (ถามี)

9 คาํสาํคญั (Key words)

10 การใหคาํนิยามเชงิปฏบิตัทิีจ่ะใชในการวจิยั (Operational Defenition) (ถามี)

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรตันกลุ การเขียนโครงร่างการวิจยั
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โครงรางการวจิยั 
สวนประกอบทีส่าํคญั 22 ประการ (ตอ) 

11 รูปแบบการวจิยั (Research Design)

12 ระเบยีบวธิีวจิยั (Research Methodology)

13 การรวบรวมขอมลู (Data Colloction)

14 การวเิคราะหขอมลู (Data Analysis)

15 ปญัหาทางจรยิธรรม (Ethical Considerations)

16 ขอจาํกดัในการวจิยั (Limitation)

17 ผลหรือประโยชนทีค่าดวาจะไดรบัจากการวจิยั (Expected Benefits & Application)

18 อปุสรรคทีอ่าจเกดิขึน้ระหวางการวจิยั
และมาตรการในการแกไข

19 การบรหิารงานวจิยัและตารางการปฏบิตังิาน (Administration & Time Schedule)

20 งบประมาณ (Budget)

21 เอกสารอางองิ (References)

22 ภาคผนวก (Appendix) 

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรตันกลุ การเขียนโครงงร่างการวิจยั10
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2 ความสาํคญัและทีม่าของปญัหาการวจิยั (Background & Rationale)

3 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วของ (Review of Related Literatures)

4 คาํถามของการวจิยั (Research Question (s))

5 วตัถุประสงคของการวจิยั (Objective (s))

6 สมมตฐิาน (Hypothesis) (ถามี)

7 กรอบแนวความคดิในการวจิยั (Conceptual Framework) (ถามี)
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ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรตันกลุ การเขียนโครงร่างการวิจยั
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ชือ่เรือ่ง (The Title)

• น่าสนใจ 

• ทนัตอ่เหตกุารณ์ 

• เป็นเรื่องที่วิจยัได้ (researchable topic)
• ควรแก่การแสวงหาคําตอบ

• ยกเอาคําสําคญั (key words) ของเรื่องที่จะทําวิจยั ออกมา
ประกอบกนัเป็นชื่อเรื่อง จะทําให้ชื่อนัน้สัน้ กระทดัรัด ชดัเจน และสื่อ

ความหมาย ครอบคลมุความสําคญั ของเรื่องที่จะศกึษาทัง้หมด
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ความสาํคญัและทีม่าของปญัหางานวจิยั
(Background and Rationale)

• แสดงให้เห็นวา่ 

– มีความรู้พืน้ฐาน และเข้าใจ ในปัญหาที่กําลงัจะศกึษา อยา่งถ่องแท้ 

ชดัเจน ทัง้ทางทฤษฏี และปฏิบตัิ ตลอดจน

– สามารถ เชื่อมโยงเข้าสูก่รอบความคิด ของการวิจยันีไ้ด้ สามารถ

– ระบถุงึ ความสําคญัของปัญหา รวมทัง้ความจําเป็น คณุคา่ และ

ประโยชน์ ที่จะได้จากผลการวิจยั ในเรื่องนี ้อยา่งมีเหตมุีผล 

– ระบไุด้วา่ มีการศกึษาเกี่ยวกบัเรื่องนี ้มาแล้วหรือยงั ที่ใดบ้าง

– การศกึษาที่เสนอนี ้จะช่วยเพิ่มคณุคา่ ตอ่งานด้านนี ้ได้อยา่งไร
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ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วของ
(Review of Related Literatures)

ละเอียด และรอบคอบ
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ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วของ
(Review of Related Literatures)
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Literature search

Critical Appraisal

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรตันกลุ การเขียนโครงงร่างการวิจยั



มีอะไรที่ทราบแล้ว และมีอะไรที่ยงัไม่ทราบ 

ความรู้เท่าที่มีอยู่ในปัจจุบนั ไม่สามารถตอบปัญหา การวจิัยของเราได้  จงึ

จาํเป็นต้องทาํวจิัยในเรื่องนี ้

ระบุว่า เมื่อทาํวจิัยเสร็จแล้ว จะนําผลการวจิัย ไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วของ
(Review of Related Literatures)

สรุป วิเคราะห์ออกมาวา่ 

• รายงานทัง้หมด เกี่ยวกบัเรื่องนัน้ มีจํานวนเทา่ไร 

• ในจํานวนนัน้ น่าเชื่อถือได้กี่เรื่อง 

• ที่ไมน่่าเชื่อถือมีปัญหาอะไรบ้าง และในจํานวนที่เชื่อถือได้นี ้มีที่เหน็ด้วยกบั

สมมติฐานของเราเทา่ไร และมีที่คดัค้านเทา่ไร 
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ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วของ
(Review of Related Literatures)

ไมค่วรนํารายงานเหลา่นัน้ มายอ่ 

หรือยกเอาบทคดัยอ่ (abstract) ของแตล่ะบทความ มา

ปะตดิปะตอ่กนั โดยไมไ่ด้ทํา critical appraisal อยา่ง
เหมาะสม
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Critical Appraisal
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โครงรางการวจิยั 
สวนประกอบทีส่าํคญั 22 ประการ 

1 ชือ่เรือ่ง (The Title)

2 ความสาํคญัและทีม่าของปญัหาการวจิยั (Background & Rationale)

3 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วของ (Review of Related Literatures)

4 คาํถามของการวจิยั (Research Question (s))
5 วตัถุประสงคของการวจิยั (Objective (s))

6 สมมตฐิาน (Hypothesis) (ถามี)

7 กรอบแนวความคดิในการวจิยั (Conceptual Framework) (ถามี)

8 ขอตกลงเบือ้งตน (Assumption) (ถามี)

9 คาํสาํคญั (Key words)

10 การใหคาํนิยามเชงิปฏบิตัทิีจ่ะใชในการวจิยั (Operational Defenition) (ถามี)

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรตันกลุ การเขียนโครงงร่างการวิจยั
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คาํถามการวจิยั (Research Question (s))

• คาํถามหลกั (primary research question) 
– Sample size calculation

• คาํถามรอง (secondary research question(s) )
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LIVE AND BREATHE THE TOPIC
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Research  Question

Searching for Relevant Information

Absence

  Conduct Research

Current 
evidence Not 
ValidCurrent evidence 

valid but 
not applicable

Current evidence 
valid 

& applicable

Other 
Research Question

Steps in Deciding 
the Right Research Question

Presence

Critical Appraisal

• Literature search
• Expert opinion
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Research Question

• Is Drug X efficacious for therapy of HIV 

infections ?

• Is Drug X at 4 g/day for 6 months efficacious in 

therapy of HIV infections by reducing HIV viral 

load for 50% when compare with Placebo ?
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ข้อตกลงเบือ้งต้น(Assumption)

• การวิจยับางเรื่อง อาจมีข้อจํากดัหลายอยา่งในทางปฏิบตัิ ซึง่จําเป็นต้อง

ตัง้ข้อสมมติบางอยา่ง เป็นข้อตกลงเบือ้งต้นขึน้ 

• เช่น ผู้ วิจยัจะเข้าไปสมัภาษณ์ ผู้ ป่วยนอก อาจจะกําหนดข้อตกลง

เบือ้งต้นวา่ “ผู้ ป่วยที่มาในวนัที่ผู้ วิจยัเข้าไปสํารวจ ไมต่า่งไปจาก ผู้ ป่วย

ที่มาในวนัปกติอื่น ๆ" 

• ***ต้องระวงั อยา่ให้ข้อตกลงเบือ้งต้น เป็นตวัทําลายความถกูต้องของ
งานวิจยั
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การใหค้าํนิยามเชิงปฏิบตัิที่ใชใ้นการวจิยั 

(Operational Definitions)

• ตวัแปร (variables) หรือคําศพัท์เฉพาะตา่ง ๆ ที่จําเป็นต้องให้คําจํากดัความ

อยา่งชดัเจน ในรูปที่สามารถสงัเกต (observation) หรือวดั 

(measurement) ได้ 
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คาํสาํคญั (Keywords)

• ดงึคาํ หรือแนวคดิ ทีป่รากฏในงานวจิยั

• ชือ่งานวจิยั ควรประกอบดวย คาํสาํคญั ครอบคลุม สะทอน
เนื้อหาของงานวจิยั
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วตัถปุระสงคของการวจิยั (Objective (s))  

ก. วัตถุประสงค์ทั่วไป (General Objective) 
จะกลา่วถงึสิง่ที่ คาดหวงั (implication) หรือสิง่ที่คาดวา่จะเกิดขึน้ จากการ
วิจยันี ้เป็นการแสดงรายละเอียด เกี่ยวกบัจดุมุง่หมาย ในระดบักว้าง จงึควร

ครอบคลมุงานวิจยัที่จะทําทัง้หมด

ข. วัตถุประสงค์เฉพาะ (Specific Objective) 
พรรณาถงึสิง่ที่จะเกิดขึน้จริง ในงานวิจยันี ้โดยอธิบายรายละเอียด
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สมมตฐิานของการวจิยั (Hypothesis)  

• การคาดคะเน (predict) หรือการทายคาํตอบของปญัหา อยางมเีหตผุล 
• แสดงความสมัพนัธ ระหวางตวัแปรอสิระ (independent variables) และตวัแปร

ตาม (dependent variable) 
• เสนอแนะ แนวทางในการ เก็บรวบรวมขอมลู และการวเิคราะหขอมลูตอไป

• H0: HIV viral load is not different between patients receiving 

Drug X at 4 grams/day for 6 months compare with Placebo ?

• HA: HIV viral load decreases equal or more than 50% from 

baseline in patients receiving Drug X at 4 grams/day for 6 

months compare with Placebo ?
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Randomized Trial comparing PMMV vs. PMBV 

Conceptual framework กรอบแนวความคดิในการวจิัย

Mitral 
stenosis

Percutaneous
Mitral 

Valvotomy

Immediate
Outcome

Long‐term
Outcome

MV score

Commissural
calcium

Age

Rhythm 
(sinus vs. AF)

Success
MVA > 1.5 cm2

MR < 2
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Conceptual framework  Research framework 
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โครงรางการวจิยั 
สวนประกอบทีส่าํคญั 22 ประการ (ตอ) 

11 รูปแบบการวจิยั (Research Design)

12 ระเบยีบวธิีวจิยั (Research Methodology)

13 การรวบรวมขอมลู (Data Colloction)

14 การวเิคราะหขอมลู (Data Analysis)

15 ปญัหาทางจรยิธรรม (Ethical Considerations)

16 ขอจาํกดัในการวจิยั (Limitation)

17 ผลหรือประโยชนทีค่าดวาจะไดรบัจากการวจิยั (Expected Benefits & Application)

18 อปุสรรคทีอ่าจเกดิขึน้ระหวางการวจิยั
และมาตรการในการแกไข

19 การบรหิารงานวจิยัและตารางการปฏบิตังิาน (Administration & Time Schedule)

20 งบประมาณ (Budget)

21 เอกสารอางองิ (References)

22 ภาคผนวก (Appendix) 

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรตันกลุ การเขียนโครงงร่างการวิจยั31



Research Design

• Your research question determines the type of 
design you can use

• Not the other way around!
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Research Design
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การเลือกรูปแบบการวจิยัตามคาํถามของการวจิยั

คาํถาม

หรือวัตถุประสงค์ของการวจิยั 
รูปแบบการวจิยัที่ควรเลือก 
(Research Design)

ศกึษาขนาดของปัญหา (Prevalence
/ Incidence)

การวิจยัโดยการสงัเกตเชิงพรรณนา
(Descriptive Study)

ศกึษาเกี่ยวกบัธรรมชาติของโรค การวิจยัโดยการสงัเกตเชิงพรรณนา

ศกึษาคณุสมบตัิของเครื่องมือในการ

วินิจฉยัโรค (Diagnostic test)

การวิจยัโดยการสงัเกตเชิงพรรณนา

ศกึษาต้นเหตขุองโรค การวิจยัโดยการสงัเกตเชิงวิเคราะห์
(Analytical study)

ประเมินผลการรักษาหรือให้บริการ การวิจยัโดยการทดลอง 
(Experimental study) 34



Systematic Errors 
(Biases) 

Random Errors 
(Chances)   

Strategy/Measure To 
Prevent & Minimize & Correct  Research Errors

Research   methodology
• Study  design
• Study  population
• Intervention
• Outcome  assessment

Biostatistics
• Sample  size
• Data  analysis
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ระเบียบวธิีวจิยั (Research Methodology)  

P  population of study

I intervention / predictor
C  Comparator/ control/ type of study 

O Outcome(s)
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Research Methodology
1. ประชากร (Population) และตวัอยาง (Sample)

1.1 หลกัเกณฑในการคดัเลือก ประชากรและตวัอยาง โดยมกัจะกาํหนด 

กฏเกณฑในการคดัเลือก (diagnostic criteria) พรอมท ัง้มเีหตผุล 

ประกอบชดัเจน ในหลกัเกณฑแตละขอ ซึง่รวมท ัง้ 

• กฏเกณฑในการคดัเลือกเขามาศกึษา (inclusion criteria)

• กฏเกณฑในการ ตดัออกจากการศกึษา (exclusion criteria)
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Research Methodology
1. ประชากร (Population) และตวัอยาง (Sample)

1.2 เทคนิคในการสุมตวัอยาง (Sampling Techniques)  เทคนิคในการสุมตวัอยาง
แบงใหญ ๆ ไดเป็น 2 วธิีคอื
ก. การสุมตวัอยางโดยอาศยั ทฤษฏคีวามนาจะเป็น (Probability Sampling)

(i) การสุมตวัอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)
(ii) การสุมตอัวยางแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling)
(iii) การสุมตวัอยางแบบแบงช ัน้ (Stratified Random Sampling)
(iv) การสุมตวัอยางแบบกลุม (Cluster Sampling)
(v) การสุมตอัวยางแบบหลายข ัน้ตอน (Muti - stage Random Sampling)

ข. การสุมตวัอยางโดยไมไดอาศยั ทฤษฏคีวามนาจะเป็น (Non-probability 
sampling)

(i) เลือกตามความสะดวก (Convenient Sampling)
(ii) เลือกโดยความบงัเอญิ (Accidental Sampling)
(iii) เลือกโดยการกาํหนดจาํนวนไวกอน (Quota Sampling)
(iv) เลือกโดยความจงใจ (Purposive Sampling)

42



Random allocation
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Random allocation  Random sampling
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Research Methodology
1. ประชากร (Population) และตวัอยาง (Sample)

1.3 การคาํนวณขนาดตวัอยาง (Sample Size Determination) 
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Sample

• Neither practical nor feasible to study the whole 
population in any study

• Set of participants is selected from the population, 
which is 
– less in number (size) but 
– adequately represents the population
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SIGNIFICANCE  OF  SAMPLE  SIZE

TOO SMALL  SAMPLES  CAN  PROVE  NOTHING !

TOO  LARGE SAMPLES  CAN  PROVE  ANYTHING  !
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Sample Size
Generally, the sample size for any study depends on

• Acceptable level of significance ()
• Power of the study (1‐)
• Expected effect size 
• Underlying event rate in the population
• Standard deviation in the population

• Some more factors for final sample size
– expected drop‐out rate
– an unequal allocation ratio
– objective and design of the study
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Research Methodology
2. การสงัเกตและการวดั (Observation & Measurement) 

2.1 ตวัแปรในการวจิัย โดยมีการกําหนด 

– ตวัแปรหลัก (ทัง้ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม) โดยให้คํานิยามเชิงปฏิบตัิ ที่แน่นอน และ

ชดัเจน 

– ตวัแปรที่ไม่ต้องการ (confounding factors) ที่ผู้วิจยั จําเป็นต้องควบคมุ โดย
ระบถุงึวิธีในการควบคมุ ตวักวนเหลา่นี ้เพื่อไมใ่ห้มีอิทธิพล ตอ่ตวัแปรหลกั

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดตัวแปร

• แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบบนัทกึ (record form), 
• เครื่องมือในการชัง่, ตวง, วดั หรือนบั 

• เครื่องมือนัน้ จะสร้างขึน้ใหม ่หรือใช้เครื่องมือที่มีอยูแ่ล้ว รวมทัง้ การ

ควบคมุคณุภาพ ของเครื่องมือ ขณะนําไปใช้ด้วย
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Research Methodology
3. Intervention

3. วธิีการ หรือ สิ่งแทรกแซง (Intervention) 
– ใคร? ทาํอะไร? ให้แก่ใคร? ด้วยวธิีอย่างไร

– ตวัยา (formulation), ขนาดยา (dose), วธิีการในการให้ มีการปรับขนาดยา
หรือไม่? อย่างไร? รวมถงึวธิีการ ในการศึกษาพษิ หรือผลข้างเคียงของยาด้วย 

บอกระยะเวลาในการให้ และหลักเกณฑ์ ในการเพิ่ม หรือลดขนาดยา หรือหยุด

การให้ยานัน้

อคต ิ3 ประการ ที่อาจเกดิขึน้ ระหว่างการให้สิ่งแทรกแซง ได้แก่ 

– contamination, 
– co‐intervention
–  non‐compliance 

มาตรการในการป้องกัน รวมทัง้การวัด (monitor) อคตเิหล่านัน้ด้วย
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Contamination

• The  control  group  accidentally  receive  

intervention

• RCT  of  aspirin  for  prevention  of  stroke

– Experimental  group  :     aspirin

– Control  group  :     placebo

• Some subjects in control group also receive NSAIDS
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Co‐intervention

• Other  interventions  that  affect  the  outcomes  given    to  the  
subjects  unequally  in  control  group  and  experimental  
group

RCT  of  prophylactic  antibiotic  for  wound  infection  

Group intervention wound  dressing
Experiment antibiotic antiseptic

Control placebo saline
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โครงรางการวจิยั 
สวนประกอบทีส่าํคญั 22 ประการ (ตอ) 

11 รูปแบบการวจิยั (Research Design)

12 ระเบยีบวธิีวจิยั (Research Methodology)

13 การรวบรวมขอมลู (Data Colloction)

14 การวเิคราะหขอมลู (Data Analysis)

15 ปญัหาทางจรยิธรรม (Ethical Considerations)

16 ขอจาํกดัในการวจิยั (Limitation)

17 ผลหรือประโยชนทีค่าดวาจะไดรบัจากการวจิยั (Expected Benefits & Application)

18 อปุสรรคทีอ่าจเกดิขึน้ระหวางการวจิยั
และมาตรการในการแกไข

19 การบรหิารงานวจิยัและตารางการปฏบิตังิาน (Administration & Time Schedule)

20 งบประมาณ (Budget)

21 เอกสารอางองิ (References)

22 ภาคผนวก (Appendix) 
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13 การรวบรวมขอมลู (Data collection)  

• เก็บข้อมลูอะไร? จากแหลง่ไหน? (source of data) 
• เก็บอยา่งไร? ใครเป็นผู้ เก็บ? 

• ใครเป็นผู้บนัทกึข้อมลูที่เก็บได้? บนัทกึลงที่ไหน? อยา่งไร

• การควบคมุ และตรวจสอบ คณุภาพของข้อมลู 

• เพื่อให้ข้อมลูที่รวบรวมมาได้ มีความถกูต้อง แมน่ยํา และสมบรูณ์ ตรง

ตามวตัถปุระสงค์ที่วางไว้
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14 การวเิคราะหขอมลู (Data Analysis)  

เหมาะสมกบัคาํถาม วตัถปุระสงค และรูปแบบการวจิยั 

ชวยหลีกเลีย่ง ความคลาดเคลือ่นแบบสุม 

ในสวนทีเ่กีย่วกบั การวเิคราะหขอมลู ควรใหรายละเอยีดเกีย่วกบั

1. การสรุปขอมลู (Summarization of Data) ท ัง้นี้จะขึน้อยูกบั ชนิดของขอมลูเชงิ
คณุภาพ (qualitaive data) หรือขอมลูเชงิปรมิาณ (quantitative data)

2. การนําเสนอขอมลู (Data Presentation) 

– เพือ่สือ่ความหมาย เขาใจไดงาย และเป็นการประหยดัเวลา 

– เลือกใหสอดคลอง กบัลกัษณะของขอมลูเชนกนั

3. การทดสอบสมมตฐิาน (Hypothesis testing) โดยระบถุงึ สถติทิีเ่หมาะสม ทีจ่ะใช
ในการทดสอบสมมตฐิานนัน้ ท ัง้นี้ ขึน้กบัปจัจยั 2 ประการ คอื ลกัษณะการเปรียบเทยีบ 
ระหวางกลุมทีม่คีวามสมัพนัธกนั) และการสรุปขอมลู
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การวเิคราะหขอมลู (Data Analysis)  

4. ปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ระหวางการวเิคราะหขอมลู 

– ขอมลูขาดหายไป (missing data) 

– ตวัอยางไมใหความรวมมอื (non-complier) 

– ผูป วยออกจากการศกึษากลางคนั 

– หรือผูป วยเสยีชีวติดวยโรคอืน่ ทีไ่มเกีย่วกบัโรคทีก่าํลงัทาํวจิยั 

กรณีตวัอยางทีย่กมานี้ อาจจะเกดิขึน้ได จงึจาํเป็นตอง เตรียมการแกไข ในข ัน้ตอนการ
วเิคราะหขอมลู วาจะตดัทิง้ไป หรือนําขอมลูมารวม

5. การวเิคราะหกอนการวจิยัสิน้สดุ (Interim Analysis) จะทาํหรือไม และมเีหตผุล
อะไรในการกระทาํเชนนัน้ จะกอใหเกดิผลด ีและผลเสยีอยางไรบาง
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15 ปญัหาทางจรยิธรรม (Ethical Considerations)  

1. งานวิจยันัน้ควรทําหรือไม ่? ทัง้หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะมาสนบัสนนุ

หรือคดัค้าน คําถามการวิจยั รูปแบบและระเบียบวิธีวิจยั

2. การวิจยันีจ้ําเป็นต้องทําในคนหรือไม ่? ถ้าจําเป็นต้องทํา ผู้ วิจยัมีหลกัฐาน

การวิจยัในสตัว์ทดลอง หรือการวิจยัอื่น ๆ มายืนยนัวา่ ประสบผลสําเร็จตาม

สมควร หรือไม่

3. การวิจยันัน้ คาดวา่จะเกิดผลดีมากกวา่ผลเสียตอ่ตวัอยา่งที่นํามาศกึษา

หรือไม่

4. ผู้ วิจยัต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่จะทําวิจยัเป็นอยา่งดี และ

สามารถอธิบายถงึผลดีและผลเสียตา่ง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้จากการวิจยันัน้ได้
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15 ปญัหาทางจรยิธรรม (Ethical Considerations)  

5. ตองไดรบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณอกัษร (informed consent) จากตวัอยางที่
นํามาศกึษา หรือผูปกครอง หรือผูอนุบาล แลวแตกรณี โดยผูวจิยั ตองใหขอมลูทีล่ะเอยีด 
และชดัเจนเพียงพอ กอนใหผูถกูทดลอง เซ็นใบยนิยอม

6. ผูวจิยัตองรบัผดิชอบ ในการดแูล แกไข อนัตราย หรือผลเสยีตาง ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
แกผูทดลองโดยทนัท ีและตองปฏบิตัอิยางสดุความสามารถ ท ัง้นี้ ตองเตรียมอปุกรณ
จาํเป็น และมปีระสทิธภิาพ ในการชวยเหลือใหครบถวน

7. จาํนวนตวัอยาง (simple size) ทีใ่ช ตองใชเพียงเทาทีจ่าํเป็น โดยคาํนึงถงึระเบยีบ
วธิวีจิยัทีก่ลาวมาแลว

8. ในกรณีทีม่กีารจายคาตอบแทนใหอาสาสมคัร ตองระบดุวยวา ใหอยางไร และเป็น
จาํนวนเทาไร
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ปญัหาทางจรยิธรรม (Ethical Considerations)  

การวจิยัในมนุษย จาํเป็นตองสงโครงรางการวจิยั ให

คณะกรรมการจรยิธรรม ของแตละสถาบนั หรือของ

กระทรวงฯ พจิารณา เพือ่ขอความเห็นกอนเสมอ
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17 ผลหรือประโยชนทีค่าดวาจะไดรบัจากการวจิยั 
(Expected Benefits & Application)  

ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ จากการวิจยั อยา่งชดัเจน ให้ครอบคลมุทัง้ 

• ผลในระยะสัน้ และระยะยาว 

• ผลทางตรง และทางอ้อม 

• และควรระบใุนรายละเอียดวา่ ผลดงักลา่ว จะตกกบัใคร เป็นสําคญั

• เป็นการยํา้ถงึความสําคญั ของงานวิจยันี ้
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12 ระเบยีบวธิีวจิยั (Research Methodology)

13 การรวบรวมขอมลู (Data Colloction)

14 การวเิคราะหขอมลู (Data Analysis)

15 ปญัหาทางจรยิธรรม (Ethical Considerations)

16 ขอจาํกดัในการวจิยั (Limitation)

17 ผลหรือประโยชนทีค่าดวาจะไดรบัจากการวจิยั (Expected Benefits & Application)

18 อปุสรรคทีอ่าจเกดิขึน้ระหวางการวจิยั
และมาตรการในการแกไข

19 การบรหิารงานวจิยัและตารางการปฏบิตังิาน (Administration & Time Schedule)

20 งบประมาณ (Budget)

21 เอกสารอางองิ (References)

22 ภาคผนวก (Appendix) 

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรตันกลุ การเขียนโครงงร่างการวิจยั64



18 อุปสรรคทีอ่าจเกดิขึน้ระหางการวจิยัและมาตรการในการแกไข 
(obstacles and Strategies to solve the problems)  

• การคํานงึเฉพาะ ความถกูต้องอยา่งเดียว อาจไมส่ามารถทําการวิจยัได้ 

• อยา่งไรก็ตาม อยา่ให้ "ความเป็นไปได้" (feasibility) มาทําลาย 
ความถกูต้อง เสียหมด เพราะจะสง่ผลให้ งานวิจยัเชื่อถือไมไ่ด้

• สิ่งสาํคัญกค็ือ ผู้วจิยั ต้องตระหนัก หรือรู้ถงึขีดข้อจาํกัด ดงักล่าว

นัน้ และมีการระบุ ไว้ในโครงร่าง การวจิยัด้วย ไมใ่ช่แกล้งทําเป็นวา่ 

ไมม่ีข้อจํากดัเลย
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19 งบประมาณ (Budget)  

ก. หมวดบคุลากร

ข. หมวดคา่ใช้สอย 

คา่สือ่สาร  คา่ธรรมเนียม  คา่จ้างเหมาบริการ คา่ถ่ายเอกสาร คา่เบีย้เลีย้ง คา่เชา่ที่พกั คา่พาหนะ 

คา่นํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เป็นต้น

ค. หมวดคา่วสัด ุ

• ซือ้สิง่ของ ซึง่โดยสภาพ ยอ่มสิน้เปลอืง เปลีย่น หรือสลายตวั ในระยะเวลาอนัสัน้ รวมทัง้

• สิง่ของ ที่ซือ้มา เพื่อการบํารุงรักษา หรือซอ่มแซม ทรัพย์สนิ  

• อปุกรณ์ไมถ่าวร

ง. หมวดคา่ครุภณัฑ์ 

• ของ ซึง่ตามปกติ มีลกัษณะ คงทนถาวร มีอายกุารใช้ยืนนาน 

• มีบางแหลง่ทนุ ไมอ่นญุาต ให้ใช้หมวดนี ้นอกจาก มีความจําเป็นจริง ๆ ซึง่ต้องเสนอ ให้

พิจารณาเป็นราย ๆ ไป
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เอกสารอางองิ (References)  

• การเขยีน เอกสารอางองิ ตองใหตรงตามรูปแบบของ
คณะกรรมการ หรือหนวยงานทีจ่ะเป็นผูพจิารณา proposal 
นัน้

• ควรใช reference manager software เชน Endnote, 
reference manager

http://www.icmje.org/recommendations/
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ภาคผนวก (Appendix)  

• ถามหีลายภาค ใหใชเป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข 
ภาคผนวก ค แตละภาคผนวก ใหขึน้หนาใหม

• สิง่ทีน่ิยมเอาไวทีภ่าคผนวก เชน 
–แบบสอบถาม 
–แบบฟอรมในการเก็บ หรือบนัทกึขอมลู เป็นตน
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Conclusion & Take Home Message

• Research proposal is like a map that should be ready 
before the journey begins

• Know what you are going to do
– “Research Question” first
– Research Validity

• Know who are the “readers”
– Follow the readers’ formats, please

• Research framework is important
• But details (e.g. typography) should not be ignored
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http://www.equator‐network.org/
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Thank you for your kind 
attention
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