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บทที่ 5
การทํ าเคาโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(The Research Proposal in Industrial Technology)

5.1 ความสํ าคัญของการทํ าเคาโครงวิจัย
การทํ าเคาโครงการวิจัยเปนการวางแผนการวิจัยละเอียด  ตั้งแตเริ่มตนจนจบ เนื่องจากการวิจัยเปน

กระบวนการศึกษาหาความรูหรือการหาขอเท็จจริงที่เปนระบบ ไมวาการวิจัยนั้นจะเปนการวิจัยเชิงสํ ารวจ การ
วิจัยเชิงประวัติศาสตร  การวิจัยเชิงพรรณนา หรือการวิจัยเชิงทดลองก็ตาม จํ าเปนตองทํ าเคาโครงการวิจัยกอน
เสมอ  การทํ าเคาโครงการวิจัยกอน  จะทํ าใหนักวิจัยมั่นใจวาส่ิงที่ตองการทราบนั้นจะสามารถกระทํ าไดสํ าเร็จ  มี
ระบบแบบแผน ขั้นตอน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่โครงการวิจัยไดกํ าหนดไว   เคาโครงการวิจัยจึงเปรียบ
เสมือนพิมพเขียว (blue print) เชนเดียวกับการสรางบาน ที่จะคอยกํ าหนด ชี้ทางขั้นตอนในการดํ าเนินการวิจัย 
ชวยใหทราบงบประมาณ  ระยะเวลา  และยังชวยใหสามารถติดตามประเมินความกาวหนาของการวิจัยแตละขั้น
ตอนไดเปนอยางดีอีกดวย

5.2 การท ําเคาโครงการวิจัย
แบงตามวัตถุประสงคของผูทํ าได 4 ประเภทดังนี้
5.2.1 เพ่ือการฝกหัดการทํ าวิจัยเบ้ืองตน  เชน นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอุตสาห

กรรม ที่เรียนวิชาการวิจัยเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม วิชาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาห
กรรม  ไฟฟาอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  วิชาโครงงานและการคนควาพิเศษ  การศึกษาเอกเทศ
เปนตน นักศึกษาตองเขียนเคาโครงการวิจัยเพื่อสงใหอาจารยผูสอน  หรืออาจารยคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือ
ควบคุมการวิจัยตรวจปรับแกไข  ใหความเห็นชอบและอนุมัติกอนที่จะลงมือทํ าการวิจัยจริง  เงื่อนไขรายละเอียด
เคาโครงการวิจัยเปนไปตามที่ผูสอนกํ าหนด

5.2.2 เพ่ือทํ าการวิจัยที่เปนสวนของหลักสูตรปริญญาโท–ปริญญาเอก (master’s thesis,
doctoral dissertation) เปนการเขียนเคาโครงการวิจัยเสนอหัวขอแกบัณฑิตวิทยาลัย และคณะอาจารยผูควบคุม
หรือที่ปรึกษาการทํ าวิทยานิพนธ  เพื่อการตรวจ ปรับแก ใหความเห็นชอบ และอนุมัติ อาจตองมีกา รเขมงวดและ
พิถีพิถันเพื่อใหนักศึกษาเขาใจ และมีความสามารถวางแผนเพื่อการแสวงหาความรูอยางเปนระบบที่ถูกตองดวย
ตัวเอง  เปนการเตรียมบุคลากรใหพรอมที่จะเปนนักวิจัย  เปนไปตามระเบียบวาดวยการทํ าวิทยานิพนธของแต
ละสถาบันการศึกษา

5.2.3 เพือ่การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย เปนเรื่องของนักวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยในสาขาและเรื่องที่ตนเองถนัด หรือเปนผูเชี่ยวชาญ ผูทํ าเคาโครงการวิจัยอาจเปนบุคคล คณะบุคคล หรือ
องคกร  เคาโครงการวิจัยแบบนี้จะเสนอใหเจาของทุน องคกร หรือหนวยงานเจาของทุนพิจารณา เชน
มหาวิทยาลัย  สถาบันการศึกษา  สภาวิจัยแหงชาติ  เปนตน  เคาโครงอาจไดรับการแกให  เหมาะสมในราย
ละเอียด  รวมทั้งอาจปรับเพิ่มลดงบประมาณและระยะเวลา  ทั้งนี้เงื่อนไขเคาโครงการวิจัยและสัญญาการรับทุน
อุดหนุนเปนไปตามขอกํ าหนดขององคกรเจาของทุน
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5.2.4 เพ่ือทํ าการวิจัยตามความตองการขององคกรอาชีพ  เชนสํ านักวิจัย สถาบันวิจัย หรือองคกร
ธุรกิจเอกชน ที่มีหนาที่วิจัยหรือหาขอมูล หรือการคนควาพัฒนาบางอยาง อาจเปนการวิจัยที่เปนความลับหรือ
เปดเผย วัตถุประสงคเพื่อนํ าผลการวิจัยมาสนับสนุนการดํ าเนินงานขององคกรเปนการเฉพาะ ทุนการวิจัยจึงเปน
หนาที่ของแตละองคกรตองจัดสรร เชน การวิจัยตลาด การวิจัยทางการอตสาหกรรม การวิจัยเพื่อหาขอมูลคูแขง
การวิจัยเพื่อคิดคนผลิตภัณฑใหม ๆ เปนตน การเขียนเคาโครงการวิจัยเปนกรอบแนวทางของการดํ าเนินงาน
เพื่อการอนุมัติและตกลงใหเขาใจรวมกันในคณะผูทํ างาน

การทํ าเคาโครงการวิจัยของนักศึกษาเปนการฝกหัด  ดังนั้นเมื่อนักศึกษาจัดทํ าเคาโครงการวิจัยเสร็จ
ที่คิดวาดีแลว  เมื่อสงอาจารย  อาจจะตองมีการปรับแกไขหลายครั้ง  ซึ่งถือเปนเรื่องธรรมดา  ถานักศึกษาทํ าดี
แลวยอมไมตองแกไข  นักศึกษาจึงตองยอมรับการแกไขนั้นใหถูกตองตามแนวทางที่อาจารยผูควบคุมเสนอแนะ
เปนการฝกนักศึกษาใหรูจักอดทน  และยอมรับการติชมจากผูอื่นที่เชี่ยวชาญกวา  ทํ านองเดียวกันเคาโครงการ
วิจัยของผูที่ตองการขอรับทุนสนับสนุน  ก็อาจตองปรับแกใหเปนไปตามวัตถุประสงคของเจาของทุนดวย

5.3 หวัขอเคาโครงการทํ าวิจัย
โดยทั่วไปการทํ าเคาโครงการวิจัย  จะตองทํ าตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย  หรือแหลงทุนที่มา

สนับสนุน  ในสวนของนักศึกษาตองยึดตามแบบของรายวิชาที่เรียน  หรือแบบของบัณฑิตวิทยาลัยของแตละแหง
อาจแตกตางกันบางในรายละเอียด  สวนหัวขอหลัก ๆ จะเหมือนกัน  ดังนี้

1. ชื่อโครงการวิจัย
2. ชื่อและประวัติผูวิจัย
3. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย

3.1 ความสํ าคัญและที่มาของโครงการวิจัย
3.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
3.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.5 เอกสารอางอิง
3.6 วิธีการวิจัย

3.6.1 สมมุติฐานการวิจัย
3.6.2 เครื่องมือวิจัย
3.6.3 กลุมตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล
3.6.4 การจัดกระทํ ากับขอมูล
3.6.5 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล

3.7  ขอบเขตของการวิจัย
3.8  ขอตกลงเบื้องตน
3.9  นิยามศัพทเฉพาะ
3.10 ระยะเวลาทํ าการวิจัย
3.11 แผนการดํ าเนินงานตลอดโครงการ



การวิจัยเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม        โดย   รศ.บุญชัด  เนติศักด์ิ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลํ าปาง

3

3.12 สถานที่ทํ าการวิจัย ทดลอง และเก็บขอมูล
3.13 อุปกรณการวิจัย
3.14 งบประมาณคาใชจาย

4. คํ ารับรองของผูวิจัย
5. การอนุญาตของเจาของสถานที่ที่ทํ าการวิจัย

5.4 รายละเอียดของหัวขอเคาโครงการทํ าวิจัย

5.4.1 ช่ือเรื่องโครงการวิจัย (Title)
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยควรตั้งใหชัดเจนในปญหาที่จะศึกษา  ระบุความสัมพันธของสิ่งที่จะศึกษาให

กระชับ  อานแลวไดความหมายเขาใจไดทันที  ชื่อเรื่องเขียนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.4.2 ช่ือและประวัติผูวิจัย
โดยทั่วไปประกอบดวย 2 สวน คือ
1. รายละเอียดเกี่ยวกับผูวิจัย  ไดแก   ชื่อ  –  สกุล    คุณวุฒิ    ตํ าแหนง    ที่ทํ างาน    เบอรโทรศัพท 

และอีเมล
2. ประสบการณในงานวิจัย  บอกถึงงานวิจัยที่เคยทํ ามาในอดีต
ประวัติของผูวิจัยเปนสวนหนึ่งที่มีความสํ าคัญตอการพิจารณาใหไดรับทุนการวิจัยตามความเชี่ยวชาญ

ในสาขาที่วิจัย    เจาของทุนอุดหนุนจะมีความมั่นใจวาจะไดรับงานวิจัยที่สํ าเร็จ   และมีคุณภาพภายในเวลาที่
กํ าหนด

สํ าหรับกรณีของนักศึกษาที่เพิ่งหัดทํ าวิจัย  ใหระบุ ชื่อ – สกุล  รหัสประจํ าตัว  สาขาที่เรียน  วิชาเอก
และที่อยูที่ติดตอ

5.4.3 ความสํ าคัญและที่มาของโครงการวิจัย
ในหัวขอนี้อาจมีการใชคํ าอื่น เชน ภูมิหลังและความสํ าคัญของปญหา  หลักการและเหตุผล  หรืองานที่

มีมากอน  เปนตน
การเขียนเคาโครงการวิจัยก็เพื่อเสนอตอผูมีอํ านาจอนุมัติใหทํ าวิจัย  ดังนั้นจึงตองบรรยายแสดงใหเห็น

วา  ทํ าไมตองทํ าวิจัยเรื่องนี้  สาเหตุที่ตองทํ าเพราะอะไร  ถาไมทํ าหรือลาชาไปจะเกิดผลเสียอยางไร  ที่ผานมามี
อะไรเปนตัวกระตุนใหทํ า  ผูเขียนเคาโครงการวิจัยตองแสดงเหตุผลเพื่อโนมนาวใหผูมีอํ านาจอนุมัติ  อาน
พิจารณาแลวเห็นดีเห็นงามกับโครงการวิจัยนี้

การที่จะทํ าการวิจัย ผูวิจัยจะตองมีความรูความเขาใจปญหาที่จะทํ าอยางชัดเจน ทั้งทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติ  ตองศึกษาปญหาจากเอกสารที่เกี่ยวของมากอน  จึงจะทํ าใหการเขียนความสํ าคัญและที่มาของโครงการ
วิจัย  มีนํ้ าหนักนาเชื่อถือ  โดยยึดหลักดังนี้

1.  ปญหาที่เกิดขึ้นจริงหรือไม  หรือความสงสัยวานาจะเกิด  หรือที่ตองการคํ าตอบ โดยใชเอกสารอาง
อิงหรืองานวิจัยของคนอื่นมาสนับสนุนใหปญหามีนํ้ าหนัก
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2.  แสดงใหเห็นวายังไมมีผูวิจัยเรื่องนี้  ถามีก็นอยมาก  ขาดแคลนงานวิจัยในเรื่องนี้  ยังหาคํ าตอบจาก
ที่อื่นไมได

3.  กาลเวลา  สถานการณของโลก  ส่ิงแวดลอม  เศรษฐกิจ  วิชาการ  เทคโนโลยี  จํ านวนประชากรที่
เปล่ียนไป  และเงื่อนไขที่ไมคงที่  อาจมีคนเคยทํ าวิจัยไวแลวในอดีตแตไมเหมาะสม  เพราะลาสมัย จํ าเปนตองมี
การวิจัย เปนการวิจัยใหมใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน และเพื่อพยากรณอนาคต

4. เปนการวิจัยตอยอดจากของคนอื่น  ศึกษางานวิจัยของคนอื่นวาเขาทํ ายังขาดอะไรที่ไมครอบคลุม
ยังขาดอะไร  หรือเขาเสนอแนะอะไรไวที่นาจะทํ าตอ  อาจเปนการพัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิม

5.  ระบุเหตุผล  ความดีเดนของงานวิจัยที่จะทํ า  หรือแตกตางจากของที่คนอื่นไดเคยทํ าอยางไร  มี
นวัตกรรมเหนือผลงานของคนอื่นอยางไร

เหตุผลที่นํ ามาเขียนบรรยายตองเปนวิชาการ  ไมจํ าเปนตองเหมือนตัวอยางขางตน อาจใชเหตุผลใด
เหตุผลหนึ่งที่เหมาะสม  บางครั้งอาจไมตองระบุความสํ าคัญของปญหาเลยก็ได  หากเปนความประสงคของเจา
ของทุนอุดหนุนการวิจัยที่ตองการใหทํ า

5.4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในหัวขอนี้บางแหงอาจใชคํ าวา  วรรณคดีที่เกี่ยวของ  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

ส่ิงประดิษฐคิดคนหรือปรากฏการณที่เกี่ยวของ  เปนตน
ผูวิจัยจะตองทํ าการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวของใหมากพอสมควรกอนที่จะเขียนเคาโครง  การวิจัยเพื่อดู

เชิงวิชาการวามีความรูในเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้จะวิจัยมากนอยเพียงใด  สรุปแตละเรื่องที่ศึกษามาสั้น ๆ แลว
ผูวิจัยแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะหเปนองครวม วาที่ศึกษามามีจุดเหมือนกันและ  จุดแตกตางกัน  เห็นดวย
ตรงไหน  ตรงไหนเห็นขัดแยง  การพิจารณาเลือกงานวิจัยหรือเรื่องราวที่เกี่ยวของตองพิจารณาดังนี้

1.  ปญหาของงานวิจัยที่จะศึกษาตองมีความสัมพันธสอดคลองกับเรื่องที่จะวิจัย  อาจเกี่ยวของกันหรือ
คลายคลึงกันในบางสวน

2. วิธีวิจัยทํ าอยางไร  รายละเอียดของเครื่องมือวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหขอมูล
ทํ าอยางไร

3. ลักษณะของกลุมตัวอยาง  และขอบเขตที่วิจัย
4. ตัวแปรที่ศึกษาและทดลองที่มีผลตอขอสรุปของการวิจัย
5. ขอดี  และขอบกพรองที่ปรากฏในการทํ าวิจัยของแตละเรื่อง
6. ผลของการวิจัยไดอะไร  พบอะไร  และเสนอแนะอะไร

 5.5 แบบเสนอโครงการวิจัย
ใชแบบ ว – 1 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลํ าปาง ดูรายละเอียดหนา 5 – 9

5.6 แบบตัวอักษร
ใหใชแบบอักษร Cordia New  สวนเนื้อความใชขนาด 16 จุดตัวธรรมดา  หัวขอใหญใชขนาด 16 จุด

ตัวหนา   และหัวขอยอยใชขนาด 16 จุด ตัวหนาหรือตัวธรรมดาตามความเหมาะสม
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(แบบ ว – 1)

แบบเสนอโครงการวิจัย
------------------------------------------------------

1. ชือ่โครงการวิจัย
(ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………….
(ภาษาอังกฤษ)  ………………………………………………………………………………………..

2. ชือ่และประวัติผูวิจัย
ชื่อ   นาย …………………………………………………

Mr.  ………………………………………………….
รหัส ………………………………….
โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีการจัดการอตุสาหกรรม
ที่อยู (ทีติ่ดตอไดทางไปรษณีย) เลขที่ …………… ถนน …………………….

ตํ าบล ………………. อ ําเภอ. ……………………… จังหวัด. ……………………..
รหัสไปรษณีย ………………

โทรศัพท ……………………………………..
e – mail ……………………………………..

3. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย
3.1 ความส ําคัญและที่มาของโครงการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

3.2 วตัถปุระสงคของโครงการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..
3.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..
3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

3.5 เอกสารอางอิง
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

3.6 วธิกีารวิจัย
3.6.1 สมมุติฐานการวิจัย

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

3.6.2 เครื่องมือวิจัย
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

3.6.3 กลุมตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

3.6.4 การจัดกระทํ ากับขอมูล
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

3.6.5 สถติิที่ใชวิเคราะหขอมูล
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……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

3.7  ขอบเขตของการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

3.8  ขอตกลงเบื้องตน
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

3.9  นยิามศัพทเฉพาะ
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

3.10 ระยะเวลาทํ าการวิจัย
เดือน  …………… 254….    ถงึ เดือน ……………254…
รวมเวลาทํ าการวิจัย………..…..เดือน

3.11 แผนการดํ าเนินงานตลอดโครงการ

พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546

กจิกรรม / ข้ันตอนการดํ าเนินงาน     
ต.ค

.
    
พ.ย

.
    
ธ.ค

.
    
ม.ค

.
    
ก.พ

.
    
ม.ีค

.
    
เม.
ย.

    
พ.ค

.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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3.12 สถานทีท่ํ าการวิจัย ทดลอง และเก็บขอมูล
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
3.13 อุปกรณการวิจัย

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3.14 งบประมาณคาใชจาย
1. …………………………………………………………………………………
2….………………………………………………………………………………
3.…………………………………………………………………………………
4..…………………………………………………………………………………

รวม  …………………………………….   บาท

4. คํ ารับรองของผูวิจัย

ขอรับรองวาจะปฏิบัติตามระเบียบและขอกํ าหนดเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาการวิจัยเพื่อ
การบรหิารงานอุตสาหกรรมทุกประการ

ลงชือ่  ……………………………………………….
(นาย …………………………………….)
            ผูเสนอโครงการวิจัย

    วนัที ่…………. เดือน ………………. พ.ศ. 2545
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5. การอนญุาตของเจาของสถานที่ที่ทํ าการวิจัย

ขาพเจา ……………………………………. ตํ าแหนง ……..……………………………
ชือ่สถานประกอบการ……………………………………………… ที่ต้ัง ……………………
…………… …… …… …………………………………………..
อนญุาตใหนาย……………………………………….ทํ าการ ……..(เก็บขอมูล  ใชสถานที่หรือใชเครื่องมือ).…

เพื่อการวิจัยได

ลงชือ่  ……………………………………………….
(…… …………………………………….)

    วนัที ่…………. เดือน ………………. พ.ศ. 2545

6. คํ าอนุมัติ

ไดพิจารณาโครงการวิจัยเรื่อง
………………………………………………………………………
ของ ………………………………………. แลว

[   ]    อนุมัติ
[   ]    ไมอนุมัติ

ลงชือ่  ……………………………………………….
(รองศาสตราจารยบุญชัด  เนติศักดิ์)

  วนัที ่…………. เดือน ………………. พ.ศ. 2545
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