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อีกไม่ก่ีวันก็เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขแล้วนะครับ หลังจากช่วงท่ีผ่านมาประเทศของเราเจอ 

ภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงท่ีสุดในรอบหลายๆปี แต่เวลานี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ผมก็ขอ
เป็นกําลังใจให้กับพ่ีน้องคนไทยทุกคนนะครับ จงลุกข้ึนสู้กับปัญหาเพราะโลกมีไว้เหยียบ ไม่ได้มีไว้แบก (คําพูด
จากหนุ่มเมืองจันท์ครับ) เข้าเรื่องดีกว่าครับ บทความนี้จะต่อเนื่องจากบทความ 2-3 บทความล่าสุดท่ีจะพูดถึง
เรื่องงานวิจัยในชั้นเรียนเป็นประเด็นหลัก เพราะช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมานั้น เราต้องยอมรับว่างานวิจัยในชันเรียน
เข้ามามีบทบาทในวงการวิชาชีพครูเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีส่วนเก่ียวข้องกับคําว่า ผลงานทางวิชาการ ท่ีใช้
ประกอบการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงข้ึน  

มาดูความหมายของคําว่า ผลงานวิชาการกันก่อนนะครับว่าหมายถึงอะไร ผลงานวิชาการหมายถึง
เอกสารหรือหลักฐานท่ีจัดทําข้ึนจากความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ของผู้จัดทํา โดยการศึกษา 
ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และได้นําไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าท่ีจนเกิดผลดีต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการจัดการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ซ่ึง กคศ. ได้แบ่ง
ผลงานทางวิชาการออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1. ผลงาน งานแต่ง เรียบเรียง งานแปล หนังสือหรือเขียน
บทความทางวิชาการ  2. ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์  และ 3.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน เช่น  
การประเมินโครงการ สื่อ นวัตกรรม เอกสารประกอบการสอน  

แต่วันนี้ผมจะมุ่งไปท่ีเรื่องของ งานวิจัยในชั้นเรียน (ประเภทท่ี 2) เพราะพ่ีน้องครูเราคุ้นเคยมากท่ีสุด 
แต่เม่ือผมเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการ แก้ไข ปรับปรุงงานวิจัยในชั้นเรียนของพ่ีน้องครูเม่ือสองสัปดาห์ท่ีแล้ว   
ผมจึงเกิดคําถามแก่ตนเองมาว่า เพราะเหตุใดครูท่ีจะทําวิจัยเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษถึงไม่เขียน
โครงร่างงานวิจัย ก่อนท่ีจะลงมือทําวิจัย? เนื่องจากผมมีความเชื่อเสมอว่าโครงร่างงานวิจัยก็เหมือนเข็มทิศใน
การนําทางให้ครูสามารถทําวิจัยได้ถูกต้องและสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ หรือเปรียบง่ายๆก็
เหมือนกับเขียนแผนการสอนก่อนท่ีครูจะไปสอนจริง ประมาณนั้น 

โดยความหมายของโครงร่างงานวิจัยนั้น น่าจะหมายถึง แผนการทํางานวิจัยคร่าวๆ (ล่วงหน้า) ว่าฉัน
จะทําวิจัยแล้วนะ โดยฉันมีคําถามเพ่ือถามตัวเองว่า ฉันจะทําวิจัยเรื่องอะไรถึงเหมาะสมท่ีสุด ฉันจะทํากับใคร 
ฉันต้องเตรียมอะไรบ้าง ฉันจะทําท่ีไหน ฉันจะเริ่มทําเม่ือไหร่ และงานวิจัยของฉันจะเสร็จเม่ือใด เม่ือถามตัวเอง
แล้ว ก็ต้องสามารถตอบตัวเองได้อีกเช่นกัน แต่คําตอบของผู้วิจัยต้องตอบออกมาในลักษณะลายลักษณ์อักษร 
เขียนเป็นรายงาน ถ้าเป็นภาษาวิชาการจะเรียกว่า การเขียนโครงร่างงานวิจัย หรือ Proposal นั้นเอง มีผู้รู้
กล่าวไว้ว่า หากนักวิจัยคนใดสามารถเขียนโครงร่างได้ละเอียดทุกข้ันตอน งานวิจัยของเขาก็สําเร็จลุล่วงไป 70 
เปอร์เซ็นต์แล้ว จริง ไม่จริง อย่างไรโปรดอ่านต่อนะครับ 

มาดูกันว่าจริงๆแล้วภายในโครงร่างงานวิจัยควรจะประกอบด้วยหัวข้ออะไรบ้าง ประสบการณ์ 5-6 ปี
ของผม ผมขอตกผลึกความคิดและกลั่นกรองมาได้ดังนี้ 

1. แน่นอนเลยว่าหัวข้อแรกต้องเป็นชื่อเรื่องงานวิจัยก่อนเลยครับ มีหลักการต้ังชื่อเรื่องคือ มีสิ่ง
ท่ีเราต้ังใจหรือสนใจท่ีจะศึกษาอยู่ในชื่อเรื่องครบหรือยัง? ถ้าครบแล้วเป็นอันใช้ได้ครับ แต่อย่ายืดยาวเกินไป
อ่านแล้วต้องเข้าใจ สั้น กะทัดรัด ชัดเจน มีความหมายในตัวมันเอง และสื่อความหมายได้อย่างเดียวเท่านั้น 



2. เม่ือได้ชื่อเรื่องแล้ว ผู้วิจัยต้องเขียนอธิบายให้ได้ว่า ทําไมฉันถึงต้องทําวิจัยเรื่องนี้ มันสําคัญ
อย่างไร อธิบายให้เข้าใจ มีเอกสารหลักฐานอ้างอิงครบทุกประเด็น ห้ามเอาความรู้สึกเข้ามาอ้างอิงเด็ดขาด ทุก
อย่างต้องมีหลักฐานรองรับ ถ้าเป็นศัพท์วิชาการจะเรียกว่า ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา นั้นเอง 

3. เม่ือเขียนความจําเป็นท่ีต้องทําเสร็จแล้ว หัวข้อต่อไปคือ ฉันทําวิจัยเรื่องนี้ฉันทําไปเพ่ืออะไร 
เป้าหมายสุดท้ายของงานวิจัยเล่มนี้คืออะไร ถ้าเป็นศัพท์วิชาการจะเรียกว่า วัตถุประสงค์ของการวิจัย สําคัญ
มากนะครับ เพราะถ้าเราต้ังวัตถุประสงค์อะไรลงไป ผลวิจัยก็ต้องออกมาตามวัตถุประสงค์นั้น น้อยข้อก็ไม่
เหนื่อย มากข้อก็เหนื่อยหน่อย ประมาณนั้น 

4. ต้ังธงเสร็จแล้ว ก็มาถามต่อไปว่า ฉันจะทําวิจัยกับใคร เนื้อหาและสิ่งท่ีฉันต้องการศึกษานั้นมี
อะไรบ้าง และฉันจะทําในช่วงระยะเวลาใดดี ระบุกรอบการทํางานวิจัยให้ชัดเจน ถ้าเป็นศัพท์วิชาการจะ
เรียกว่า ขอบเขตงานวิจัย โดยปกติขอบเขตงานวิจัยจะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ ประชากร (ไม่มีกลุ่ม
ตัวอย่างครับ เพราะกลุ่มตัวอย่างจะไปปรากฏในข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย)  เนื้อหา ตัวแปร และระยะเวลา  

5. เม่ือรู้ขอบเขตแล้วข้ันต่อไปคือ การบอกความหมายของสิ่งต่างๆท่ีอยู่ในงานวิจัยครั้งนี้ ถ้าเป็น
ศัพท์วิชาการจะเรียกว่า นิยามศัพท์เฉพาะ ซ่ึงการต้ังนิยามศัพท์เฉพาะนั้นหลักการง่ายๆคือ เม่ืออ่านแล้วต้องรู้
เลยว่าเราจะมีวิธีวัดผลเรื่องนั้นออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้าง พยายามให้ความหมายท่ีเป็นรูปธรรม  
จับต้องได้ อย่านามธรรมเกินไป เพราะผู้อ่านอาจสงสัยได้ 

6. เม่ือบอกความหมายของสิ่งต่างๆแล้ว ข้ันต่อไปคือ การบอกประโยชน์ของงานวิจัยเล่มนี้ว่า 
เม่ือทําวิจัยเสร็จแล้ว จะเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาได้อย่างไรบ้าง ถ้าเป็นศัพท์วิชาการจะเรียกว่า ประโยชน์
ท่ีคาดว่าจะได้รับ คาดก่อนนะครับ เพราะยังทําไม่เสร็จ ท่ีสําคัญประโยชน์ท่ีต้ังไว้ล่วงหน้า ต้องสามารถเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติ อย่า over มากเกินไป โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทําวิจัยเพียง 2 เดือน 
คุณธรรมจะเกิดไหม? ลองตรองดู 

7. หลังจากนั้น จะเป็นข้ันตอนของการเข้าห้องสมุดครับ ไปเพ่ืออะไร ไปเพ่ือไปดูว่างานวิจัยใน
ลักษณะท่ีเราอยากทํานั้นมีใครทําแล้วม้ัง ไม่ใช่ว่าไปลอกผลงานเขา แต่ไปอ่านงานวิจัยท่ีมีลักษณะคล้ายๆกับ
งานวิจัยท่ีเราอยากทํา ว่าเขามีข้ันตอนการทําอย่างไรบ้าง ได้ผลเป็นอย่างไร มีปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะอย่างไร 
ถ้าเป็นศัพท์วิชาการจะเรียกว่า เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ไปอ่านเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ เกิดการตกผลึก
ของความคิด เพ่ือให้การทําวิจัยของเราสําเร็จตามท่ีเราต้ังใจไว้ ย้ํานะครับ ไปดูเป็นแนวทาง ไม่ใช่ไปลอก
ผลงาน ระวังเรื่องวินัยนะครับ เด๋ียวจะหาว่าผมไม่เตือน 

8. เม่ือตกผลึกความรู้แล้ว สิ่งต่อไปคือ ฉันจะทําวิจัยแล้วนะ ฉันจะมีข้ันตอนอะไรดีบ้าง ลอง
เขียนออกมาเป็นข้อๆดู ถ้าเป็นศัพท์วิชาการจะเรียกว่า การดําเนินการวิจัย โดยปกติจะประกอบด้วย 6 หัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 

8.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เขียนให้ชัดว่า ประชากรคือใคร (เอามาจากข้อท่ี 4 
ครับ) กลุ่มตัวอย่างเป็นใคร มีจํานวนเท่าไหร่ อยู่ท่ีไหน ปีการศึกษาใด และสุ่มมาโดยวิธีใด (ห้ามลืมวิธีสุ่มเป็น
อันขาด) 

8.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง เขียนเป็นข้อๆให้ชัดเจนว่ามี
เครื่องมือท้ังหมดก่ีชนิด และมีลักษณะของเครื่องมืออย่างไรบ้าง เป็นแบบทดสอบ เป็นแบบสอบถาม เป็นแบบ
สัมภาษณ์ หรือว่าเป็นแบบสังเกต อะไรประมาณนั้น 
 
 



8.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ข้อนี้จะล้อตามข้อ 8.2 หากผู้วิจัยมีเครื่องมือ 3 
ชนิด ผู้วิจัยก็ต้องอธิบายการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือท้ัง 3 ชนิด ต้องละเอียดให้มากสําหรับข้ันตอนนี้ 
เพราะผู้วิจัยต้องใช้องค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินผลพอสมควร ต้องรู้ว่าเครื่องมือแต่ละชนิดนั้นมีวิธีการ
สร้างและหาคุณภาพอย่างไร ย้ําครับย้ํา....สําคัญมากๆๆๆๆ 

8.4 เม่ือสร้างเครื่องมือเสร็จแล้ว ผู้วิจัยมีวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร อธิบายเป็นข้อๆให้
ชัดเจน อาจจะเป็นด้วยตนเอง ผู้ช่วยนักวิจัย หรือทางไปรษณีย์ ก็ได้ ทําอย่างไร เขียนอย่างนั้นครับ 

8.5 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เม่ือไปเก็บข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะใช้สถิติตัวใดบ้างใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ท่ีเราต้ังไว้ ต้องระวังในเรื่องของการพิมพ์สูตรนะครับ ระวังพิมพ์ผิด 
และท่ีสําคัญต้องอ้างอิงแหล่งท่ีมาของสูตรด้วย 

8.6 เกณฑ์การแปลผลค่าสถิติต่างๆ ตามท่ีผู้วิจัยเห็นสมควร 
9. ปฏิทินการทํางานต้ังแต่ข้อท่ี 1 – 8 ฉันจะทําตามข้อต่างๆในช่วงเดือนใดบ้าง เขียนเป็นตาราง 

จะชัดเจนท่ีสุด เดือนนี้ ทําข้อนี้ เดือนนั้น ทําข้อนั้น เป็นการบังคับตัวเองโดยปริยายครับ 
10. ก็เป็นหัวข้อเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควรเช่น งบประมาณท่ีใช้เท่าไหร่ ทําวิจัยท่ีไหนบ้าง และใคร

เป็นผู้ทําวิจัยในครั้งนี้ ทําคนเดียวหรือว่าทําเป็นคณะ 
11. สุดท้ายครับ บรรณานุกรมท่ีใช้อ้างอิงต่างๆ เขียนให้ถูก เขียนให้ครบ เป็นอันจบพิธีครับ 

 
เป็นไงบ้างครับกับการเขียนโครงร่างงานวิจัย ถูกผิดไม่แน่ใจนะครับ เขียนจากประสบการณ์ตรง ท้ายนี้ 

ผมก็หวังเช่นเดิมว่า องค์ความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ตรงของผมจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับพ่ีน้องเพ่ือน
ครูได้เฉกเช่นบทความฉบับก่อน ผมถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันครับ หากมีข้อสงสัย หรือ 
พบเห็นข้อผิดพลาดประการใด สอบถามได้ครับ ผมยินดีช่วยเหลือ สุขสันต์วัน Merry Christmas นะครับ 
รักษาสุขภาพด้วย เด๋ียวจะเท่ียวปีใหม่ไม่สนุก พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ 
 

ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 
25 ธันวาคม พ.ศ.2554 

ณ ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ 
 
 
 


