
การวางแผนและออกแบบงานวจิยั

(Research Plan & Strategy)



การออกแบบวจิยั
(Research Design)

 คอื การวางแผนลว่งหนา้กอ่นด าเนนิการวจิัยจรงิ 
โดยออกแบบโครงสรา้งงาน หรอืแผนการศกึษาวจัิย
ซึง่เสนอแนะการเกบ็รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู มี
การวางแผนการวจิัยใหค้รอบคลมุโครงการทีจ่ะท า
การวจัิยทัง้หมด เพือ่ทีจ่ะใหไ้ดม้าซึง่ค าตอบของ
ปัญหาและค าถามทีท่ าการวจิัย 



ลกัษณะของของการออกแบบวจิยั

 เปรยีบเสมอืนเป็นพมิพเ์ขยีวแบบบา้นทีว่ศิวกรใชเ้ป็น
แนวทางในการควบคมุงานสรา้งบา้น

เพราะในการวจัิยนัน้ นักวจัิยจะใชแ้บบของการ
วจัิยเป็นแผนในการปฏบิัตกิารวจัิย ถงึแมว้า่ในความเป็นจรงิ
แลว้วศิวกรสามารถทีจ่ะสรา้งบา้นโดยไมต่อ้งใชพ้มิพเ์ขยีว
แบบบา้นก็ได ้แตห่ากกระท าเชน่นัน้ บา้นทีส่รา้งออกมาก็มี
แนวโนม้ทีจ่ะถกูสรา้งอยา่งสะเปะสะปะ จนผดิไปจากความ
ตอ้งการของเจา้ของบา้น

ฉันใดฉันนัน้ ถา้หากนักวจัิยท าการวจัิยโดยไมม่ี
การออกแบบวจัิยใหด้เีสยีกอ่น อาจสง่ผลใหด้ าเนนิการวจัิย
ไปในทศิทางทีไ่มต่รงกับความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูใ้ช ้
ประโยชนจ์ากงานวจัิยนัน้

นอกจากนี ้การออกแบบวจิยัยงัเป็น
เครือ่งมอืในการควบคมุเร ือ่งของคา่ใชจ้า่ยไดด้กีวา่อกี
ดว้ย 



1.   การวิจยัขัน้ส  ารวจ หรอืการวิจยัขัน้น า (survey research) 

• เป็นการวิจัยท่ีมุ่งศึกษาท่ัวไปให้รู้จักปรากฏการณห์รือกลุ่มดีขึน้   เพ่ือหาแนวทางท่ีจะได้ความจริง
บางประการ หรือเพ่ือให้ทราบปัญหาท่ีแท้จริง หรือเพ่ือน าไปสร้างสมมติฐานส าหรับจะวิจัยต่อไป 
การวิจัยขั้นส ารวจเป็นการศึกษาน าก่อนเร่ิมท าการวิจัยจริงจึงยังไม่มีสมมติฐาน 

2.   การวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research)

• เป็นการวิจัยท่ีมุ่งค้นหาข้อเท็จจริงในสภาพการณข์องส่ิงท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ว่าสภาพการณห์รือ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นน้ันเป็นอย่างไร  เกิดขึ้นบ่อยมากน้อยเพียงใด มีการกระจายในกลุ่ม
ประชากรต่าง ๆ อย่างไร มีลักษณะท่ีส าคัญอย่างไรบ้าง  ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาทัศนคติ

3.   การวิจยัแบบสาเหต ุหรอืการวิจยัเชิงอรรถาธิบาย (explanatory research) 

• เป็นการวิจัยท่ี มุ่งศึกษาสภาพการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นว่า เ กิดขึ้นได้อย่างไร มี
ความสัมพันธกั์บข้อเท็จจริงอ่ืนหรือปรากฏการณอ่ื์นอย่างไร สาเหตุของปรากฏการณน้ั์นคืออะไร 
และท าไม่จึงเป็นเช่นน้ัน การวิจัยแบบน้ีเป็นการวิจัยท่ีชีใ้ห้เห็นความสัมพันธใ์นเชิงเหตุผล



1.   การวจิัยแบบทดลอง (experimental research) 

• เป็นการวิจยัท่ีสร้างสถานการณ์ข้ึนแล้วดูผลท่ีตามมา การวิจยัแบบทดลองน้ีผูวิ้จยัจะตอ้งเลือก
กลุ่มท่ีเหมือนกนั  2  กลุ่ม   กลุ่มหน่ึงเป็นกลุ่มทดลองท่ีเราจดัสถานการณ์ให้   และอีกกลุ่มเป็น
กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มเปรียบเทียบซ่ึงไม่ได้จดัสถานการณ์ให้โดยผูวิ้จยัสามารถควบคุมปัจจยั
อ่ืนๆ ให้คงท่ีหรือเท่ากนัในระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม2.   การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (partially experimental research หรือ quasi-

experimental research)  

• เป็นการวิจัยที่สร้างสถานการณ์ขึ้นแล้วดูผลที่ตามมาเช่นเดียวกับการวิจัยแบบทดลอง แต่ไม่
สามารถที่จะควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ให้คงที่หรือเท่ากันในระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ทั้งหมด  อาจสามารถควบคุมได้เพยีงบางส่วนเท่านั้น3.   การวจิัยแบบไม่ทดลอง (non-experimental research) 

• เป็นการวจิัยที่เกบ็ข้อมูลที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติไม่ได้มีการจัดสถานการณ์หรือกระตุ้นให้เกิดขึน้  
การวจิัยแบบนีบ้อกได้แต่เพยีงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษาหรือไม่เท่านั้น



• 1.   การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เป็นการวิจัยที่ข้อมูลที่
น ามาใช้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นตวัเลข แต่เป็นข้อมูลที่บรรยาย
ลักษณะ สภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ัน การวิจัยชนิดนี้จึงเป็นการวิจัยที่มุ่ง
อธิบายเหตุการณ์ต่างๆ โดยอาศัยความคดิวเิคราะห์เพ่ือประเมินผลหรือสรุปผล

• 2.   การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เป็นการวิจัยที่น า
ข้อมูลเชิงปริมาณมาใช้ ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลข การวิจัยชนิดนี้เป็นการวิจัยที่
มุ่งอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ โดยอาศัยตวัเลขยืนยันแสดงความมากน้อย 

จ าแนกตาม
คุณลกัษณะของ

ข้อมูล

• 1.   การศึกษาเฉพาะกรณี (case study) เป็นการวิจัยที่ศึกษาติดตามกรณีใดกรณีหน่ึงอย่าง
ละเอียดลึกซ้ึงทุกแง่ทุกมุม ไม่ว่ากรณีที่สนใจศึกษาจะเป็น คน  กลุ่มคน  หรือสถานการณ์ 

• 2.   การวจิยัเอกสาร (documentary research) เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์โดยการ
วิเคราะห์จากเน้ือเร่ืองของเอกสาร บันทึก หรือส่ิงตีพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว เพ่ือให้ทราบความ
เป็นไป แนวคดิรูปแบบ หรือความผดิพลาดอ่ืน ๆ 

• 3.   การวจิยัเชิงอนาคต (futuristic research) เป็นการวจิยัที่ท านายอนาคตข้างหน้าว่าจะ
เกิดอะไรขึน้ 

จ าแนกตาม
เวลา



1.   การศึกษาเฉพาะกรณี (case study) เป็นการวิจยัท่ีศึกษาติดตามกรณีใดกรณีหน่ึงอยา่งละเอียดลึกซ้ึงทุกแง่ทุกมุม

2.   การวิจยัเอกสาร (documentary research) เป็นการศึกษาหาความสมัพนัธ์โดยการวิเคราะห์จากเน้ือเร่ือง
ของเอกสาร บนัทึก หรือส่ิงตีพิมพต่์าง ๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ เพ่ือให้ทราบความเป็นไป แนวคิดรูปแบบ หรือความผิดพลาดอ่ืน ๆ

3.   การวิจยัสนาม (field research) เป็นการวิจยัท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัการศึกษาเฉพาะกรณี แต่ไม่ไดศึ้กษา
เฉพาะกรณีเดียวแต่เป็นการศึกษากลุ่มคนหรือส่ิงอ่ืน ๆ 

4.   การวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) เป็นการวิจยัท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะหรือสภาพ
โดยทัว่ๆ ไป ดว้ยการใชแ้บบสอบถามหรือการสมัภาษณ์

5.   การวิจยัเชิงปฏิบติัการ (action research) เป็นการวิจยัเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานหรือเพ่ือ
ปรับปรุงระบบและวิธีการปฏิบติังาน   

6.   การวิจยัแบบทดลอง (experimental research) เป็นการวิจยัท่ีจดัสถานการณ์ให้ และสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหรือกลุ่มเปรียบเทียบให้คงท่ี
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เลือกปัญหา

• แนวทางในการเลือกปัญหาเพื่อท าวิจยั
• เร่ืองท่ีควรท าวิจยั
• การตั้งช่ือเร่ืองงานวิจยั

วเิคราะห์ปัญหา

• ท่ีมาของปัญหา ส่ิงท่ีตอ้งการทราบจาก
การวิจยั

• ขอบเขตการวิจยั
• ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั(ทฤษฎีท่ีจะ

น ามาใชใ้นงานวิจยั)
• ขอ้ความหรือค าท่ีเป็นปัญหา
• คาดคะเนผลการวิจยั



• ระเบียบวธีิวจิยั
• เคร่ืองมือวธีิวจิยั
• วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล
• การวเิคราะห์ขอ้มูล
• ก าหนดแผนการด าเนินการ
• เขียนโครงการ



• เตรียมการ สร้างเคร่ืองมือ/
ออกแบบสอบถาม จดัท า
คู่มือการลงรหสั

• ปฏิบติัการ ในหอ้งทดลอง/
ภาคสนาม

• วเิคราะห์ขอ้มูลขั้นตน้ การบรรยาย
ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง

• วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงค/์
ทดสอบสมมติฐาน



บทท่ี 1 บทน า

บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม

บทท่ี 3 สมมติฐานและตวัแบบงานวจิยั

บทท่ี 4 ระเบียบวธีิวจิยั

บทท่ี 5 รายงานผลการวจิยั เสนอผลการวเิคราะห์และอธิบาย/สรุป โดยไม่ตอ้งใส่ความ
คิดเห็น

บทท่ี 6 สรุปผลการวจิยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ

สรุปผลการวิจยั จดุมุง่หมาย วิธีการวิจยั ผลการวิจยัหรือสิ่งท่ีคน้พบจากการวิจยั

อภิปรายผล อธิบายใหเ้หตผุลของสิ่งท่ีพบโดยยดึทฤษฎีเป็นแนวทาง

ขอ้เสนอแนะ การใชผ้ลการวิจยั สิ่งท่ีอาจจะท าวิจยัเพ่ิมเติม

เอกสารอา้งอิง













ระเบียบวธีิการวจิยั (Research Methodology)
❶

ก ำหนดหวัขอ้

❹
ก าหนด

ประชากรเป้าหมาย
❺

ก าหนดท่ีมาของข้อมูล

❻
จัดระเบียบข้อมูล

❼
ร่างรายงาน

❽
ตีพมิพ์รายงาน ก าหนดประเด็น

สร้างกรอบ
แนวความคิด

ออกแบบ
การวจิยั

สุ่มตวัอยา่ง
สร้างและทดสอบ

วธีิการเก็บ/
รวบรวมขอ้มูล

วเิคราะห์
ขอ้มูล

ปรับปรุง
รายงาน

เผยแพร่
ใชป้ระโยชน์

การวจิยั

❷

ทบทวน
วรรณกรรม



วัตถุประสงค์
สมมติฐาน

ระเบียบวธีิการวจิยั (Research Methodology)



เคา้โครงการวจิยั

Research  Proposal



เค้าโครงการวจิัย
เป็นแบบแผน

การด าเนินการวจิัย
ที่ผู้วจิัยได้ก าหนดไว้

ล่วงหน้า



เน้ือหาสาระ
เช่ือมโยงกนัตลอด

เน้ือหาสาระ
ถกูต้องอ้างอิงได้

ใช้ถ้อยค า
กะทดัรดั

ลกัษณะ
ของเค้าโครง
การวิจยัท่ีดี



วตัถปุระสงค์
ส าคญั

เพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานในการก ากบัตดิตาม
หรอืตรวจสอบการด าเนนิการวจิัย

วตัถุประสงค์ของการเขยีนเค้าโครงการวจิัย

เพือ่ใชเ้ป็นหลกัและกรอบแนวทาง
ในการด าเนนิการวจิัย

เพือ่ใชเ้ป็นเอกสารในการสรา้งความเขา้ใจ
และขอ้ตกลงในการท าการวจิัยรว่มกนั



ประโยชนข์องเคา้โครงการวจิยั

• เป็นแผนด าเนนิงาน  ซึง่จะบอกถงึข ัน้ตอน  
ทีน่กัวจิยัจะกระท าเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์
ในการวจิยั
• เป็นเอกสารเสนอขอค าอนมุตั ิและทนุ
สนบัสนนุในการท าวจิยั



สว่นประกอบของเคา้โครงการวจิยั
1. หวัขอ้วจิยั
2. ชือ่ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั
3. ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา
4. วตัถปุระสงคข์องการวจิยั
6. สมมตฐิานของการวจิยั
7. ขอบเขตของการวจิยั
8. นยิามศพัทเ์ฉพาะ/นยิามเชงิปฏบิตักิาร
9. ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั
10. วรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง
11. กรอบแนวคดิ
12. วธิดี าเนนิการวจิยั
13. แผนการด าเนนิงานวจิยั
14. งบประมาณ
15. บรรณานกุรม



ไมส่ัน้หรอืยำวเกินไป

กระชบั ครอบคลมุ

ตวัแปรท่ีศึกษำ อำจบอก

ประชำกร พ้ืนท่ี



เกณฑ์การเลือกปัญหาเพื่อการวิจัย

1. ผู้วิจัยมีความรู้ความสามารถ

2. มีความสนใจ และมีความมุ่งมั่นที่อยากจะท า

3. มีก าลังท้ังแรงกาย

4. มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

5. มีคุณค่าในเชิงวิชาการ

6. สภาพแวดล้อมและเคร่ืองอ านวยความสะดวก

7. มีความเป็นไปได้ที่จะศึกษา

8. น่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์



องค์ประกอบของปัญหาที่ดี

1. กะทัดรัด สื่อความหมายในประเด็นที่จะวิจัยได้ดี

2. หัวเร่ืองไม่แคบและไม่กว้างจนเกินไป

3. มีตัวแปรอย่างน้อย 2 ตัวที่แสดงความสัมพันธ์กัน และสามารถทดสอบได้

4. ตรงกับความสามารถ

5. สามารถออกแบบวิจัยได้จริงในทางปฏิบัติ

6. มีเวลา แรงงาน งบประมาณเพียงพอ

7. มีประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือชุมชน

8. ไม่เคยมีใครท ามาก่อน



แหล่งของปัญหาการวิจัย

1. จากการสังเกตโดยตรงของผู้ท าวิจัย

2. จากทฤษฎี โดยเอามาจากหลักการของทฤษฎี

3. จากประเด็นสถานการณ์ปัจจุบัน

4. จากสถานการณ์ท่ีปฏิบัติอยู่

5. จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแขนงอาชีพ

6. จากเอกสารทางวิชาการ

7. จากการประชุม สัมมนา อบรม

8. จากการก าหนดหัวข้อหรือปัญหาจากผู้อื่น













หลกัเกณฑ์การ

เลือกหัวข้องานวจิยั

 แก้ปัญหาได้
 ประเดน็น่าสนใจ
 เกดิประโยชน์ต่อส่วนรวม

มคีวามเช่ียวชาญ
มข้ีอมูลสนับสนุน
มองทะลุถึงตอนจบได้
อยู่ในสายงานทีเ่กีย่วข้อง

ไม่กว้างหรือแคบจนเกนิไป
ทนัต่อเหตุการณ์
ใช้ทรัพยากรในการวจิยั
อย่างคุ้มค่า

เป็นประโยชน์
หรือไม่

ท าได้หรือไม่

คุ้มค่าหรือไม่

หัวข้องานวจิยั

มปีระโยชน์

ท าได้

คุ้มค่า

ไม่ควรท า

ไม่ควรท า

ไม่ควรท า

ไม่มปีระโยชน์

ท าไม่ได้

ไม่คุ้มค่า

แนวทางการตดัสินใจเลือกหัวข้องานวจิยั



ตอนที ่1 ความทัว่ไปกลา่วอยา่งกวา้งๆ

ตอนที ่2 ความทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องที่จะทำท าวัจะทยั

ตอนที ่3 ความทีอ่ธับายลกัษณำของ

ปัญหา ตวัแปร ความสมัพนัธร์ำหว่าง

ตวัแปรทีจ่ะทำท าวัจะทยั

ตอนท่ี 4

ควำมสรปุถึงเหตผุล

ควำมจ ำเป็นของ

กำรวิจยั

เรือ่งนัน้ๆ



วตัถุประสงค์
ของการวิจยั

บอกจุดมุ่งหมาย

ในการท าวิจยั

เร่ืองน้ี 

•เพื่อส ารวจ
•เพื่อบรรยาย
•เพื่อเปรียบเทียบ
•เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์
•เพื่อประเมิน
•เพื่อพฒันา

•ฯลฯ



1

ขอบเขต
ประชากร/
กลุ่มตวัอย่าง

ขอบเขต
ตวัแปร
ที่ศึกษา

2

ขอบเขต
ระยะเวลา
ที่ศึกษา

3

ขอบเขตการวิจยั



ปรำโยชนท์ี่คาดว่าจะทำไดร้บั

ปรำโยชนท์ี่จะทำเกัดขึน้จะทากการ

น าผลการวัจะทยัไปใช ้มอีำไรบา้ง

แลำตอ้งเขยีนใหส้อดคลอ้งกบั

จะทดุมุง่หมายในการวัจะทยั



แผนการ

ศึกษา/

ทดลอง

ระบุใหท้ราบ

รายละเอียดการ

ปฏิบตัิในแตล่ะ

ขั้นตอน

ประชากร

และวิธีการ

สุม่ตวัอยา่ง

เครือ่งมือ

ที่ใช้

การเก็บ

รวบรวม

ขอ้มูลการวิเคราะห์

ขอ้มูลและ

สถิตทิี่ใช้



งบประมาณ

เป็นการประมาณคา่ใชจ้า่ยในการ
ด าเนนิการวจิยัท ัง้หมด  ซึง่ตอ้งแจกแจง
รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย
ตามหมวดเงนิงบประมาณในแตล่ะ
กจิกรรมใหเ้หมาะสม 
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ตวัอยา่งงบประมาณของโครงการวจิยั  

รายการ จ านวนเงิน (บาท)

1. งบบุคลากร
1.1 ค่าจ้างช่ัวคราว

(1) ค่าจ้างช่ัวคราวผู้ช่วยนักวจิัยวุฒิปริญญาตรี 1 คน ๆ ละ
8,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน ๆ ละ 8,000 บาท

(2) ค่าจ้างเจ้าหน้าทีธุ่รการ 1 คน 12 เดือนๆ 6,000 บาท
2. งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ)
2.1 ค่าตอบแทน

(1) ค่าตอบแทนทีป่รึกษาโครงการวจิัย 1 คน เดือนละ 10,000 บาท 6 เดือน
(2) ค่าตอบแทนคณะนักวจิัย 5 คน ๆละ 5,000 บาท 12 เดือน
(3) ค่าตอบแทนในการเกบ็ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 500 ตวัอย่าง 

ใช้นิสิตปริญญาตรี 10 คน ใช้เวลาเกบ็ประมาณ 20 วนัๆละ 300 บาท ต่อคน
(4) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีพ่มิพ์ดดี ธุรการ พนักงานขบัรถ จ านวน 3 คนๆละ

200 บาท ต่อวนั รวม 90 วนั
(5) ค่าตอบแทนการวเิคราะห์ข้อมูล

168,000
168,000
96,000

72,000

832,400
524,000
60,000

300,000
60,000

54,000

50,000
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รายการ จ านวนเงนิ (บาท)

2.2 ใช้สอย
(1) ค่าเบ้ียเล้ียงท่ีพกั นกัวจิยั และผูช่้วยนกัวจิยั จ  านวน 7 คนๆละ (800+210=

1,010 บาท ต่อวนั) รวม 20 วนั
(2) ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายวนัละ 2,000 บาท รวม 20 วนั
(3) ค่าใชจ่้ายในการสัมมนา ฝึกอบรม
(4) ค่าจา้งเหมาบริการ
(5) ค่าใชส้อยอ่ืนๆ

2.3 ค่าวัสดุ
(1) ค่าวสัดุส านกังาน
(2) ค่าหนงัสือ วารสารต ารา
(3) ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์
(4) ค่าวสัดุไฟฟ้า

2.4 ค่าสาธารณูปโภค
(1) ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ไปรษณีย ์ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณัฑ์

286,400
141,400

40,000
80,000
20,000
5,000

22,000
10,000
5,000
5,000
2,000

10,000
10,000
10,000
10,000

รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย 1,020,400



บรรณานกุรม / เอกสารอา้งองิ

เป็นการบนัทกึแหลง่ขอ้มลู เอกสาร
งานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง  ซึง่ผูว้จิยัน ามา
สนบัสนุนการเขยีนเคา้โครงการวจิยั  
โดยใหย้ดึรปูแบบใดแบบหนึง่
ทีไ่ดร้บั การยอมรบัอยา่งเป็นทางการ



ขั้นตอนการ

เขียนเคา้โครง

การวิจยั

1

การวางโครงรา่ง

2

3

4

5

การเตรยีม

เน้ือหาสาระ

การเขียน

เคา้โครงการวิจยั

การขดัเกลา

ส านวน

การบรรณาธิการ

และ

การปรบัปรุง



กำรประเมินเคำ้โครงกำรวิจยั

เม่ือผ ูวิ้จยัเขียนเคำ้

โครงกำรวิจยัเสรจ็

เรยีบรอ้ยแลว้ ควรท ำกำร

ประเมินเคำ้โครงกำรวิจยั

กอ่นท่ีจะลงมือท ำกำรวิจยั

เพ่ือจะได้

ทรำบว่ำ

ควรท ำกำรวิจยั

ต่อไปหรอืไม่



การวจิัยเป็นกระบวนการที่ควรมีการด าเนินงานที่สอดคล้อง
กบัวถิีชีวติ



พฒันาตน พฒันาองคก์ร พฒันาชาติ

ท าไมต้องท าวจิยั? ท าไปเพ่ืออะไร?
(ภายใต้ขดีจ ากดั)

ต
อ
บ
ค
 า
ถ
า
ม
ท
ีอ่
ย
า
ก
ร
ู้






