
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 1091 

ความตองการจําเปนในการจัดทําหลกัสูตรฝกอบรมแบบผสมผสานสําหรับนักวิจยัมือใหม  
เรื่อง การเขยีนโครงรางงานวิจยั 

Needs Assessments to Create an Integrated Training Program for Inexperienced Researchers 
on Research Proposal Performing 

 

ดวงกมล บุญธิมา1  ศจีมาจ  ณ วิเชียร2  และมนตชัย เทียนทอง2 

Duangkamol Bunthima1, Sageemas Na Wichian2 and Monchai Tiantong2 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาความตองการจําเปนในการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมแบบ

ผสมผสานสําหรับนักวิจัยมือใหม เร่ือง การเขียนโครงรางงานวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักวิจัยมือใหมที่

ไมเคยทําวิจัยโดยเปนผูที่สนใจในการทํางานวิจัย  ตองการทํางานวิจัยเปนงานแรก ไมเคยเปนตําแหนงระดับหัวหนา

นักวิจัย หรืออาจารยหรือครูผูสอนที่เพิ่งจบใหม จํานวนทั้งหมด  192 คน ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive 

Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล คือ แบบสอบถามนักวิจัยมือใหมในการจัดทําโครงรางงานวิจัย 

และนําขอมูลที่รวบรวมมาไดมาวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบ

เปรียบเทียบความรู และทักษะในการจัดทําโครงรางงานวิจัยของนักวิจัยมือใหมระหวางสภาพที่ควรมีกับสภาพ

ปจจุบันดวยคาที (t-test Dependent Sample)  และหาน้ําหนักองคประกอบที่สําคัญของความรู  และทักษะในการ

จัดทําโครงรางงานวิจัยของนักวิจัยมือใหมดวยการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ผลการวิจัย พบวา  

 1) ความรูในการจัดทําโครงรางงานวิจัยที่มีความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก ไดแก ลําดับที่ 1 การกําหนด

วิธีดําเนินการวิจัย เชน ประชากรและกลุมตัวอยาง การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือตาง ๆ  ที่ใชในการวิจัย การ

กําหนดรายละเอียดการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหขอมูลและการเลือกใชสถิติอยางเหมาะสม 

ลําดับที่ 2 การตั้งสมมติฐานการวิจัย และ การเชื่อมโยงใหเห็นประโยชนจากผลการวิจัย  และลําดับท่ี 3  การกาํหนด

ขอบเขตของการวิจัย   

 2) ทักษะในการจัดทําโครงรางงานวิจัยที่มีความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก ไดแก ลําดับที่ 1 การกําหนด

ขอบเขตของการวิจัย และการเชื่อมโยงใหเห็นประโยชนจากผลการวิจัย ลําดับที่  2 การกําหนดแผนการดําเนินงาน  

และลําดับที่  3 การตั้งสมมติฐานการวิจัย และการกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย เชน ประชากรและกลุมตัวอยาง  

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการวิจัยการกําหนดรายละเอียดการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมขอมูล  

และการวิเคราะหขอมูลและการเลือกใชสถิติอยางเหมาะสม และการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย  
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ABSTRACT 
 The research purposed to study needs assessments to create an integrated training program for 

inexperienced researchers on research proposal performing. The purposive sampling of samples was 

192 inexperienced researchers who interested in research work were never researched, to research of 

the first study, to never as a head researcher or teachers or teachers who just finished the new. The 

equipment of collected data was questionnaire. The statisticians for analysis data were percentage, 

mean, standard deviation, comparative test of knowledge and skills to create research proposal 

between exception and present using t-test Dependent Sample, and finding a weight component of 

knowledge and skills in creating of research proposal for researchers inexperienced using Factor 

Analysis. The research found that  

 1) The Knowledge in creating of research proposal conducted at 3 important priorities, the first 

Research Methodology which combined analyzed data and use appropriate statistics, the second 

Hypothesis of research and research and links to see the benefits of research results and the third 

scoping of research, and  

 2) The skills creating of research proposal are 3 important priorities, the first scoping of research 

and links to see the benefits of research results , the second  action plan (Schedule) and the third 

Hypothesis of research and Research Methodology which combined analyzed data and use 

appropriate statistics and conceptual framework in research. 

 
Keywords : Needs Assessments, Inexperienced Researchers 
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คํานํา 
 ประเทศที่พัฒนาแลวใชการวิจัยและพัฒนาเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศมาเปนเวลานาน ทําอยางเปน

ระบบเกือบ 100 ป จนเวลานี้ระบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศพัฒนาแลวมี “วุฒิภาวะ” และฝงรากลึกอยูใน

วัฒนธรรมทั้งในสาธารณชนทั่วไป การเมือง การบริหารการงบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษา การ

ผลิตและอื่น ๆ รวมทั้งสามารถสราง “นวัตกรรม” ของระบบการวิจัยและพัฒนาของตนตอไปไดอยางรวดเร็ว ตาม

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและระบบสังคมเศรษฐกิจ นอกจากนั้นประเทศอุตสาหกรรมใหมเร่ิมใชการวิจัยและ

พัฒนาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศเปนเวลาประมาณ 30-40 ป ทําใหสามารถพัฒนาประเทศขึ้นไดเปนอัน

มาก ในบางประเทศ เชน สิงคโปร ถึงกับลํ้าหนาประเทศอุตสาหกรรมเกา โดยที่ประเทศอุตสาหกรรมใหมที่ประสบ

ความสําเร็จในการพัฒนาประเทศในระดับสูงนั้น มีวิธีการบริหารจัดการการวิจัยและพัฒนาอยางชาญฉลาด ทําให

การวิจัยเปนการลงทุนที่คุมคา ไมใชเปนภาระดานงบประมาณของประเทศรวมทั้งพัฒนาระบบการวิจัยและพัฒนา

อยางบูรณการสอดคลองกับระบบอื่นของประเทศ ประเทศอุตสาหกรรมใหมลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา รอยละ 

1-2 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และมีนักวิจัย 20-30 คน ตอประชากร 10,000 คน (วิจารณ  พานิช, 

2543: 1-2) 
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 โดยทั่วไปกอนที่นักวิจัยจะทําการวิจัย จะตองมีการวางแผนงานเกี่ยวกับเร่ืองที่จะทําการวิจัยไวลวงหนา การ

เขียนโครงรางการวิจัย (Research proposal) นอกจากจะทําใหผูวิจัยทราบขั้นตอนและรายละเอียดในแตละ

ขั้นตอนของการทําวิจัยแลว ยังใชเปนเครื่องมือในการพิจารณาขออนุมัติทําวิจัย หรือขอทุนอุดหนุนสําหรับทําวิจัย 

เพื่อใหผูพิจารณาอนุมัติเชื่อวา การวิจัยที่จะทํานั้นมีระเบียบวิธีการวิจัยที่ดี มีความเปนไปไดในการทําวิจัยใหสําเร็จ 

และประโยชน สมควรไดรับการอนุมัติใหทําการวิจัยได  ส่ิงสําคัญที่สุดในการเขียนโครงรางการวิจัยที่ดี  

คือ ความรูและความเขาใจอยางถองแทของผูวิจัยวาจะทําวิจัยเรื่องอะไร มีวัตถุประสงคอะไร จะใชระเบียบวิธี

การศึกษาอะไรและอยางไร และงานวิจัยนั้นมีประโยชนอะไรบาง ผูที่ทําวิจัยไมมีความชัดเจนในเรื่องตางๆเหลานี้

แลว ก็ยากที่จะเขียนขอเสนอโครงการวิจัยที่ดีได  

 จากที่กลาวขางตน  นักวิจัยมือใหมที่ไมเคยทําวิจัยโดยเปนผูที่สนใจในการทํางานวิจัย  ตองการทํางานวิจัย

เปนงานแรก ไมเคยเปนตําแหนงระดับหัวหนานักวิจัย หรืออาจารยหรือครูผูสอนที่เพิ่งจบใหม โดยผูวิจัยไดศึกษา

ความตองการจําเปนของนักวิจัยมือใหมที่ตองมีสมรรถนะที่จําเปนในการเขียนโครงรางงานวิจัย  หรืออาจกลาวได

วาสมรรถนะที่สําคัญในการเขียนโครงรางงานวิจัยที่นักวิจัยมือใหมควรไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหเกิดขึ้นเพื่อให

สามารถเขียนโครงรางงานวิจัยไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพดี สําหรับการเขียนโครงรางงานวิจัยนั้น 

ชูศรี วงศรัตนะ (2549: 6) กลาววา หัวขอที่ตองนําเสนอในโครงรางงานวิจัยที่ผูทําวิจัยมีองคประกอบสําคัญดังนี้    

1) หัวขอวิจัยหรือชื่อเร่ือง  2)  ความเปนมาของปญหา  3)  วัตถุประสงคการวิจัย  4)  ความสําคัญของการวิจัย หรือ

ประโยชนที่ไดรับ 5)  ขอบเขตของการวิจัย  6)  นิยามศัพทเฉพาะ 7)  กรอบแนวคิดในการวิจัย  8)  สมมติฐานการ

วิจัย  และ 9)  วิธีดําเนินการวิจัย  ซึ่งในสวนนี้มีหัวขอยอยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงองคประกอบในการเขียนโครงรางงานวิจัยเพื่อใหครอบคลุม

รายละเอียดการเขียนโครงการวิจัยมากขึ้น ไดแก 1) การตั้งชื่อเร่ืองโครงรางการวิจัย 2) การกําหนดประเด็นปญหา

ในความเปนมาและความสําคัญของปญหา 3) การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย  4) การตั้งสมมติฐาน 

การวิจัย  5) การกําหนดขอบเขตของการวิจัย 6) การกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย เชน ประชากรและกลุมตัวอยาง การ

สรางและหาคุณภาพเครื่องมือตาง ๆ  ที่ใชในการวิจัย การกําหนดรายละเอียดการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมขอมูลและ

การวิเคราะหขอมูลและการเลือกใชสถิติอยางเหมาะสม 7) การเชื่อมโยงใหเห็นประโยชนจากการวิจัย 8) การ

กําหนดแผนการดําเนินงาน (Schedule)  9) การเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย  และ10) การรวบรวมและเขียน

เอกสารอางอิง  

 ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาความตองการจําเปนในการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม

แบบผสมผสานสําหรับนักวิจัยมือใหมเร่ือง การเขียนโครงรางงานวิจัย โดยผลจากการศึกษาที่ไดสามารถนําเสนอ

แนวทางความตองการจําเปนของนักวิจัยมือใหมในการเขียนโครงรางงานวิจัยไปสรางหลักสูตรฝกอบรม 

ที่สอดคลองกับความตองการของนักวิจัยมือใหมและสามารถพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยมือใหมไดอยางรวดเร็ว

ตอบสนองตอนโยบายดานงานวิจัยขององคกรหรือหนวยงานทั้งรัฐและเอกชนตอไป 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจยัและวธิีการ 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ  แบบสอบถามนักวิจัยมือใหมใน

การจัดทําโครงรางงานวิจัย ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน  โดยตอนที่  1 สอบถามขอมูลสวนตัว มีลักษณะเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List)  ตอนที่  2  สอบถามความรู  ทักษะ  และเจตคติในการจัดทําโครงรางงานวิจัย ซึ่ง
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สอบถามสภาพที่ควรมี และสภาพปจจุบัน  มีลักษณะเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5  ระดับ(Rating Scale)  โดย

มีคาตั้งแตนอยที่สุด  นอย  ปานกลาง  มาก  และมากที่สุด และตอนที่ 3  สอบถามความสมัครใจในการเขารวม

โครงการฝกอบรม  มีลักษณะของคําถามปลายเปด  และนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง  คือ  นักวิจัย

มือใหม จํานวนทั้งหมด  192  คน ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เปนผูที่สวนใหญไมเคย

ทํางานวิจัยมากอนเลยและตองการทําวิจัยเปนงานแรก ไมเคยเปนตําแหนงระดับหัวหนานักวิจัย หรืออาจารยหรือ

ครูผูสอนที่เพิ่งจบใหม และนําขอมูลที่รวบรวมมาไดมาวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบเปรียบเทียบความรู และทักษะในการจัดทําโครงรางงานวิจัยของนักวิจัยมือใหม

ระหวางสภาพที่ควรมีกับสภาพปจจุบันดวยคาที (t-test Dependent Sample)  และหาน้ําหนักองคประกอบที่

สําคัญของความรู  และทักษะในการจัดทําโครงรางงานวิจัยของนักวิจัยมือใหมดวยการวิเคราะหองคประกอบ 

(Factor Analysis) (นงลักษณ  วิรัชชัย, 2542) 
 

ผลและวจิารณ 
 

1.  ขอมูลทั่วไปของนักวิจัยมือใหมทีใ่ชในการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของนักวิจัยมือใหมซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวนทั้งหมด 192 คน 

ดวยคาสถิติพื้นฐาน คือ  จํานวน และรอยละ  พบวา  สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน  114 คน  คิดเปนรอยละ 

59.40 และเปนเพศชายจํานวน 78 คน  คิดเปนรอยละ 40.60 สวนใหญมีอายุ ตั้งแต 25 – 40  ป จํานวน 123  คน 

คิดเปนรอยละ 64.10 สวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  จํานวน 135 คน  คิดเปนรอยละ 70.30 ปริญญา

โท จํานวน 57 คน  คิดเปนรอยละ 29.70 สวนใหญมีประสบการณทํางานในหนวยงานที่สังกัด นอยกวา  5  ป  

จํานวน  90 คน คิดเปนรอยละ 46.87 และประสบการณทํางานในหนวยงานที่สังกัด ตั้งแต 5 ป  ขึ้นไป  จํานวน 102 

คน  คิดเปนรอยละ 53.13 และสวนใหญการเขารวมอบรม / ประชุม /  สัมมนา เกี่ยวกับการจัดทําโครงรางงานวิจัย 

ในชวงระยะเวลา  3  ปที่ผานมา จํานวน 97 คน  คิดเปนรอยละ 50.50  และเคยเขารวมอบรม  จํานวน 95  คน  คิด

เปนรอยละ 49.50 

 

2. ความรู  และทักษะในการจัดทําโครงรางงานวิจัย 

 2.1 ผลการวิเคราะหสภาพที่ควรมีและสภาพปจจบุันของความรูและทักษะในการจัดทําโครงรางงานวิจัย 

  ผลการวิเคราะหสภาพที่ควรมีและสภาพปจจุบันของความรูและทักษะในการจัดทําโครงรางงานวิจัย   

แบงออกไดดังนี้  1) การตั้งชื่อเร่ืองโครงรางการวิจัย  2) การกําหนดประเด็นปญหาในความเปนมาและความสําคัญ

ของปญหา  3) การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย  4) การตั้งสมมติฐานการวิจัย  5) การกําหนดขอบเขตของการวิจัย  

6) การกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย เชน ประชากรและกลุมตัวอยาง การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือตาง ๆ  ที่ใชใน

การวิจัย การกําหนดรายละเอียดการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหขอมูลและการเลือกใชสถิติ

อยางเหมาะสม 7) การเชื่อมโยงใหเห็นประโยชนจากผลการวิจัย  8) การกําหนดแผนการดําเนินงาน (Schedule)  

9) การเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย  และ10) การรวบรวมและเขียนเอกสารอางอิง ดวยคาสถิติพื้นฐาน ไดแก  

คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
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ภาพที่ 1  คาเฉลี่ยสภาพที่ควรมีและสภาพปจจุบันความรูในการจัดทําโครงรางงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  คาเฉลี่ยสภาพที่ควรมีและสภาพปจจุบันทักษะในการจัดทําโครงรางงานวิจัย 

 จากภาพที่ 1 และ 2  แสดงสภาพที่ควรมีและสภาพปจจุบันของความรู และทักษะในการจัดทําโครงราง

งานวิจัย พบวา  

 ในสภาพปจจุบันความรูในการจัดทําโครงรางงานวิจัยมีมากที่สุด คือ 3) การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย

( X  = 2.97) และนอยที่สุด คือ 9) การเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย( X  = 2.74) สวนในสภาพที่ควรมีความรูใน

การจัดทําโครงรางงานวิจัยมีมากที่สุด คือ 2) การกําหนดประเด็นปญหาในความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

และ6) การกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย เชน ประชากรและกลุมตัวอยาง การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือตาง ๆ  ที่

ใชในการวิจัย การกําหนดรายละเอียดการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหขอมูลและการเลือกใช

สถิติอยางเหมาะสมมีคาเฉลี่ยเทากัน( X  = 4.32) และนอยที่สุด คือ 1) การตั้งชื่อเร่ืองโครงรางการวิจัย( X  = 

4.20)  

 สวนในสภาพปจจุบันทักษะในการจัดทําโครงรางงานวิจัยมีมากที่สุด คือ 2) การกําหนดประเด็นปญหาใน

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา และ10) การรวบรวมและเขียนเอกสารอางอิงมีคาเฉล่ียเทากัน( X  = 

2.92) และนอยที่สุด คือ7) การเชื่อมโยงใหเห็นประโยชนจากผลการวิจัย( X  = 2.78) สวนในสภาพที่ควรมีทักษะใน

การจัดทําโครงรางงานวิจัยมีมากที่สุด คือ 5) การกําหนดขอบเขตของการวิจัย  และ 6) การกําหนดวิธีดําเนินการ

วิจัย เชน ประชากรและกลุมตัวอยาง การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือตาง ๆ  ที่ใชในการวิจัย กําหนดรายละเอียด

การวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหขอมูลและการเลือกใชสถิติอยางเหมาะสมมีคาเฉลี่ยเทากัน

( X  = 4.27) และนอยที่สุด คือ 1) การตั้งชื่อเร่ืองโครงรางการวิจัย( X  = 2.12) 
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2.2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความรู และทักษะในการจัดทาํโครงรางงานวิจัยระหวางสภาพที่ควรมีกับสภาพ
 ปจจบุัน 
  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความรูในการจัดทําโครงรางงานวิจัยระหวางสภาพที่ควรมีกับสภาพปจจุบันดวย
คาที (t-test Dependent Sample) พบวา ความรูของนักวิจัยมือใหมที่เปนกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการจัดทําโครงราง
งานวิจัยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทุกขอ   แตเมื่อพิจารณารายขอแลวขอที่มีความ
แตกตางมากที่สุดคือ  6) การกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย เชน ประชากรและกลุมตัวอยาง การสรางและหาคุณภาพ
เครื่องมือตาง ๆ  ที่ใชในการวิจัย การกําหนดรายละเอียดการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหขอมูล
และการเลือกใชสถิติอยางเหมาะสม  (t = 18.37)  รองลงมา คือ 9) การเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย (t = 18.27) 
  สวนผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะในการจัดทําโครงรางงานวิจัยระหวางสภาพที่ควรมีกับสภาพปจจุบัน
ดวยคาที (t-test Dependent Sample) พบวา ทักษะของนักวิจัยมือใหมท่ีเปนกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ 
การจัดทําโครงรางงานวิจัยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทุกขอ  เชนเดียวกัน แตเมื่อ
พิจารณารายขอแลวขอที่มีความแตกตางมากที่สุดคือ 7) การเชื่อมโยงใหเห็นประโยชนจากผลการวิจัย (t=18.93)     
6) การกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย เชน ประชากรและกลุมตัวอยาง การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือตาง ๆ  ที่ใชใน
การวิจัย การกําหนดรายละเอียดการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหขอมูลและการเลือกใชสถิติ
อยางเหมาะสม (t = 18.05)  แสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความรู และทักษะในการจัดทาํโครงรางงานวิจัยระหวางสภาพที่ควรมีกับ   
                  สภาพปจจุบัน 

ความรู ทักษะ 
รายการ 

X  S.D. t X  S.D. t 
สภาพที่ควรมี 4.20 0.85 16.20** 4.12 0.84 16.02** 1. การตั้งช่ือเรื่องโครงรางการวิจัย 
สภาพปจจุบัน 2.92 0.91 17.01** 2.89 0.94 16.74** 
สภาพที่ควรมี 4.32 0.78 17.03** 4.24 0.78 15.88** 2. การกําหนดประเด็นปญหาในความเปนมา

 และความสําคัญของปญหา สภาพปจจุบัน 2.91 0.98 18.00** 2.92 1.01 17.39** 
สภาพที่ควรมี 4.35 0.78 16.87** 4.26 0.80 18.05** 3. การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย 
สภาพปจจุบัน 2.97 1.02 18.37** 2.88 0.97 18.93** 
สภาพที่ควรมี 4.26 0.79 16.29** 4.18 0.77 17.27** 4. การตั้งสมมติฐานการวิจัย 
สภาพปจจุบัน 2.85 0.95 16.37** 2.88 0.96 17.76** 
สภาพที่ควรมี 4.29 0.79 18.27** 4.27 0.78 15.01** 5. การกําหนดขอบเขตของการวิจัย 
สภาพปจจุบัน 2.93 1.04 14.83** 2.86 0.96 16.02** 
สภาพที่ควรมี 4.32 0.81 14.70** 4.27 0.83 16.74** 6. การกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย เชน ประชากร

 และกลุมตัวอยาง การสรางและหาคุณภาพ
 เครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการวิจัย การกําหนด
 รายละเอียดการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวม
 ขอมูล  และการวิเคราะหขอมูลและการ
 เลือกใชสถิติอยางเหมาะสม 

สภาพปจจุบัน 2.81 0.98 16.20** 2.82 0.94 15.88** 

สภาพที่ควรมี 4.23 0.82 17.01** 4.26 0.77 17.39** 7. การเชื่อมโยงใหเห็นประโยชนจากผลการวิจัย 
สภาพปจจุบัน 2.85 0.99 17.03** 2.78 0.94 18.05** 
สภาพที่ควรมี 4.21 0.83 18.00** 4.19 0.79 18.93** 8. การกําหนดแผนการดําเนินงาน (Schedule) 
สภาพปจจุบัน 2.84 0.98 16.87** 2.80 0.94 17.27** 
สภาพที่ควรมี 4.27 0.85 18.37** 4.24 0.78 17.76** 9. การเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย 
สภาพปจจุบัน 2.74 0.96 16.29** 2.79 0.95 15.01** 
สภาพที่ควรมี 4.22 0.81 16.37** 4.21 0.79 16.02** 10. การรวบรวมและเขียนเอกสารอางอิง 
สภาพปจจุบัน 2.90 1.00 18.27** 2.92 0.98 16.74** 

**  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  .01 
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3. ความตองการจําเปนในการจัดทาํหลกัสูตรฝกอบรมแบบผสมผสานสําหรับนกัวิจัยมือใหม เรื่อง  

การเขียนโครงรางงานวิจัย 

 ผลการวิเคราะหความตองการจําเปนในการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมแบบผสมผสานสําหรับนักวิจัยมือใหม 

เร่ือง การเขียนโครงรางงานวิจัยดวยการหาน้ําหนักองคประกอบที่สําคัญของความรู  และทักษะในการจดัทําโครง

รางงานวิจัยดวยการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ดวยโปรแกรม LISREL version 8.72 for windows 

(นงลักษณ  วิรัชชัย, 2542) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  วิเคราะหองคประกอบความรูในการจัดทําโครงรางงานวิจัย     ภาพที่ 4  วิเคราะหองคประกอบทักษะในการจัดทําโครงรางงานวิจัย 

 

 จากภาพที ่3 และ 4  แสดงการวิเคราะหองคประกอบความรูในการจัดทําโครงรางงานวิจัย  และการวิเคราะห

องคประกอบของทักษะในการจัดทําโครงรางงานวิจัย ผลปรากฏวา   

 ในการวิเคราะหองคประกอบความรูในการจัดทําโครงรางงานวิจัยไดคาน้ําหนักความสําคัญทุกองคประกอบ

ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และน้ําหนักองคประกอบที่มีความสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย 3  ลําดับ

แรก  ไดแก  ลําดับที่ 1 การกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย เชน ประชากรและกลุมตัวอยาง การสรางและหาคุณภาพ

เครื่องมือตาง ๆ  ที่ใชในการวิจัย การกําหนดรายละเอียดการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหขอมูล

และการเลือกใชสถิติอยางเหมาะสม(EX_A6) มีคาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ 0.98  ลําดับที่ 2 การตั้งสมมติฐาน

การวิจัย(EX_A4)  และ การเชื่อมโยงใหเห็นประโยชนจากผลการวิจัย(EX_A7) มีคาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ 

0.96 เทากัน  และลําดับที่ 3  การกําหนดขอบเขตของการวิจัย (EX_A5) มีคาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ 0.95 ซึ่ง

อาจกลาวไดวาทั้งสามลําดับแรกนี้เปนความรูที่จําเปนสําคัญสําหรับในจัดทําโครงรางงานวิจัยของนักวิจัยมือใหม 

 สวนการวิเคราะหองคประกอบของทักษะในการจัดทําโครงรางงานวิจัย ไดคาน้ําหนักความสําคัญทุก

องคประกอบที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และน้ําหนักองคประกอบที่มีความสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย 

3  ลําดับแรก  ไดแก  ลําดับที่ 1 การกําหนดขอบเขตของการวิจัย(EX_T5) และการเชื่อมโยงใหเห็นประโยชนจาก

ผลการวิจัย (EX_T7) มีคาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ 0.93 เทากัน ลําดับที่ 2 การกําหนดแผนการดําเนินงาน 

(Schedule) (EX_T8) มีคาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ 0.92 และลําดับที่  3  การตั้งสมมติฐานการวิจัย(EX_T4)  
และ การกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย เชน ประชากรและกลุมตัวอยาง การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือตาง ๆ  ที่ใช
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ในการวิจัย การกําหนดรายละเอียดการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหขอมูลและการเลือกใชสถิติ

อยางเหมาะสม(EX_T6) และ การเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย (EX_T9) มีคาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ 0.90 

 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 ความตองการจําเปนในการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมแบบผสมผสานสําหรับนักวิจัยมือใหม เร่ือง การเขียน

โครงรางงานวิจัย ซึ่งมีองคประกอบหลายอยางในการเขียนโครงรางงานวิจัย ไดแก 1) การตั้งชื่อเร่ืองโครงรางการ

วิจัย  2) การกําหนดประเด็นปญหาในความเปนมาและความสําคัญของปญหา  3) การกําหนดวัตถุประสงคการ

วิจัย  4) การตั้งสมมติฐานการวิจัย  5) การกําหนดขอบเขตของการวิจัย  6) การกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย เชน 

ประชากรและกลุมตัวอยาง การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือตาง ๆ  ที่ใชในการวิจัย การกําหนดรายละเอียดการ

วิจัยและวิธีเก็บรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหขอมูลและการเลือกใชสถิติอยางเหมาะสม 7) การเชื่อมโยงใหเห็น

ประโยชนจากผลการวิจัย  8) การกําหนดแผนการดําเนินงาน (Schedule)  9) การเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย  

และ10) การรวบรวมและเขียนเอกสารอางอิง ซึ่งผลจากการวิจัยพบวา   

 1. ความรูในการจัดทําโครงรางงานวิจัยที่มีความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก ไดแก ลําดับที่ 1 การกําหนด

วิธีดําเนินการวิจัย เชน ประชากรและกลุมตัวอยาง การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือตาง ๆ  ที่ใชในการวิจัย การ

กําหนดรายละเอียดการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหขอมูลและการเลือกใชสถิติอยางเหมาะสม 

ลําดับที่ 2 การตั้งสมมติฐานการวิจัย และ การเชื่อมโยงใหเห็นประโยชนจากผลการวิจัย  และลําดับท่ี 3  การกาํหนด

ขอบเขตของการวิจัย  แสดงวาทั้งสามลําดับแรกเปนความรูที่มีความสําคัญและตองการจําเปนอยางยิ่งสําหรับ

นักวิจัยมือใหมในการพัฒนาตนเองสําหรับการเขียนโครงรางงานวิจัย  หากมีส่ิงสนับสนุน หรือแหลงขอมูลรวบรวม

ความรูที่เกี่ยวของกับการวิจัยที่สามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยูตลอด จะสามารถพัฒนาตนเองได 

 2. ทักษะในการจัดทําโครงรางงานวิจัยที่มีความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก ไดแก ลําดับที่ 1 การกําหนด

ขอบเขตของการวิจัย และการเชื่อมโยงใหเห็นประโยชนจากผลการวิจัย มีคาน้ําหนัก ลําดับท่ี  2 การกําหนด

แผนการดําเนินงาน (Schedule) และลําดับที่  3 การตั้งสมมติฐานการวิจัย และการกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย เชน 

ประชากรและกลุมตัวอยาง การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการวิจัยการกําหนดรายละเอียดการ

วิจัยและวิธีเก็บรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหขอมูลและการเลือกใชสถิติอยางเหมาะสม และการเขียนกรอบ

แนวคิดในการวิจัย แสดงวา ทั้งสามลําดับแรกเปนทักษะในการจัดทําโครงรางงานวิจัยที่มีความสําคัญและตองการ

อยางยิ่งสําหรับนักวิจัยมือใหมในการเขียนโครงรางงานวิจัย  หากนักวิจัยมือใหมไดมีการสงเสริมสนับสนุนการทํา

วิจัยและสรางประสบการณการเขียนโครงรางงานวิจัยโดยมีเวทีสําหรับรองรับงานวิจัยประเภทมือใหม  อีกทั้งมีพี่

เล้ียงนักวิจัยจะทําใหนักวิจัยมีทักษะมากขึ้น  หรือในปจจุบันอาจมีชองทางเทคโนโลยีเขามาชวยเพิ่มพูนทักษะของ

นักวิจัยมือใหม 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถชี้ใหเห็นและนําเสนอแนวทางที่มีความจําเปนในการพัฒนาดานความรูและ

ทักษะในการจัดทําโครงรางงานวิจัยสําหรับนักวิจัยมือใหมไปสรางหลักสูตรฝกอบรมท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของนักวิจัยมือใหม โดยอาจมีการผสมผสานกับชองทางเทคโนโลยีมาชวยในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย

มือใหมไดอยางรวดเร็วตอบสนองตอนโยบายดานงานวิจัยขององคกรหรือหนวยงานทั้งรัฐและเอกชนตอไป 
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