
แนวทางการท าเอกสารโครงร่างการวจิยั และแนวปฏิบติัเพ่ือไดรั้บการสนบัสนุนการท าโครงร่างการวจิยั  หนา้  1 จาก 5  

แนวทางการท าเอกสารโครงร่างการวจิยั  

และแนวปฏิบติัเพื่อไดรั้บการสนบัสนุนการท าโครงร่างการวจิยั จากศูนยว์จิยัสุขภาพกรุงเทพ 

ศูนยว์จิยัสุขภาพกรุงเทพ 

เอกสารโครงการวจิยัท่ีดีตอ้งมีรายละเอียดเพียงพอจะช่วยใหมี้ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งผูเ้สนอท าโครงการ ผูอ้นุมติั และ

ผูส้นบัสนุน ทั้งผูใ้หทุ้นวจิยัและผูบ้ริหารซ่ึงสนบัสนุนดา้นการจดัการ เน้ือหาโครงการวจิยัท่ีดีช่วยใหทุ้กฝ่ายสามารถตดัสินไดว้า่ 

ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท าวจิยัมากกวา่ผลแทรกซอ้นหรือความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูร่้วมการวจิยั ผูท้  าวจิยั หรือองคก์ร ดงันั้น

เอกสารโครงการวจิยัท่ีดี จะตอ้งอ่านง่ายเขา้ใจง่าย มีเน้ือหาเท่าท่ีจ าเป็น ไม่เยิน่เยอ้หรือบรรยายความรู้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 

เอกสารโครงการวจิยัท่ีดีตอ้งไดรั้บการตรวจสอบตวัสะกด ไวยากรณ์ ใหถู้กตอ้ง มิเช่นนั้นจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือน

หรืออาจท าใหผู้พ้จิารณาโครงการมองวา่ ผูเ้สนอโครงการไม่ใส่ใจ และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ เอกสารโครงการวจิยัท่ีดี ตอ้งท าใหเ้ห็น

ภาพชดัเจนวา่ประโยชนท่ี์จะไดจ้ากการวจิยัมีเหนือความเส่ียงและมีผลกระทบนอ้ยท่ีสุดตอ่ต่อสิทธ์ิ ความปลอดภยั และความ

เป็นอยูท่ี่ดีของผูร่้วมวจิยั  

เอกสารแนวทางน้ี ศูนยว์จิยัสุขภาพกรุงเทพจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคส์ามประการ ประการแรกเพ่ือช่วยใหผู้ท้  าวจิยัเขา้ใจ

กระบวนการท าเอกสารโครงการวจิยั ประการท่ีสองเพื่อใหผู้ท้  าวจิยัสามารถใชต้น้แบบเอกสารโครงการวจิยั (protocol template) 

ท่ีศูนยว์จิยัสุขภาพกรุงเทพจดัหาใหน้ี้ใหเ้ป็นประโยชน์มากท่ีสุด และประการท่ีสามเพื่อใหผู้ท้  าวจิยั สามารถขอรับการสนบัสนุน

การจดัท าเอกสารโครงการวจิยัจากศูนยว์จิยัสุขภาพกรุงเทพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ขอ้แนะน า 

1. ใส่ใจกบัตวัสะกด ไวยากรณ์ อาจใชโ้ปรแกรมการตรวจการสะกดช่วยได ้แต่ก็ตอ้งอ่านทบทวนดว้ยตนเองใหดี้ท่ีสุด 

2. ใชต้น้แบบเอกสารโครงการวจิยัท่ีแนบมาดว้ยน้ี  

3. การใชค้  ายอ่หรือตวัยอ่ ใหแ้สดงค าเตม็ในคร้ังแรกท่ีใชใ้นเอกสาร ไม่เวน้แมค้  ายอ่ หรือ ตวัยอ่นั้นจะเป็นท่ีรู้จกักนัดี 

เพราะแต่ละสาขาวชิา อาจใชต้วัยอ่ท่ีเหมือนกนั จากค าเตม็ท่ีต่างกนั1 

4. ค านึงวา่ผูอ่้านไม่มีขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัระบบงานของผูท้  าวจิยั ดงันั้นเอกสารโครงการตอ้งบรรยายอยา่งเพียงพอ

วา่ จะท าอะไร อยา่งไร กบัใคร เม่ือใด โดยใคร โดยผูอ่้านไม่ตอ้งไปแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนอีก เพราะอาจจะได้

ขอ้มูลเก่า คลาดเคล่ือนไม่ตรงกบัท่ีเป็นอยู ่ 

                                                           
1
  เช่น CNS อาจหมายถึง Central Nervous System หรือ Clinical Nurse Specialist หรือ College of Natural Science หรือ 

Communication, Navigation and Surveillance หรือ Computing and Network Services หรือ Congress of Neurological 

Surgeon หรือ Chinese National Standard หรือ ฯลฯ  
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5. ใช ้Header / Footer เพ่ือบ่งช้ีวา่ เอกสารโครงการน้ีเป็นโครงการอะไร ฉบบัแกไ้ขเม่ือไร เพ่ือความสะดวกและถูกตอ้ง

ในการอา้งอิง เพราะ (ก) การอนุมติัโครงการ หรือ (ข) การปรับปรุงเน้ือหาในอนาคต จะตอ้งอา้งอิงวา่เป็นเอกสาร

โครงการฉบบัแกไ้ขเม่ือไร (version date) เสมอ  

6. เน้ือหาท่ีส าคญัของโครงการวจิยัท่ีดี จะเป็นพ้ืนฐานส าหรับการรายงานผล รวมถึงการเขียนบทความส าหรับตีพิมพ ์อาจ

กล่าวไดว้า่การลงทุนลงแรงเพ่ือเขียนเอกสารโครงการวจิยัใหดี้เป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า  

o ช่ือโครงการ ซ่ึงใหค้วามชดัเจนเพียงพอวา่ เก่ียวกบัเร่ืองอะไร ท าท่ีใด ศึกษาในประชากรกลุ่มใด  

o ช่ือผูว้จิยัหลกั รายช่ือผูร่้วมวจิยั (พร้อมประวติัซ่ึงอาจจะไวใ้นภาคผนวก) ทั้งน้ีมีเป้าหมายเพ่ือใหเ้ห็นวา่ ผูว้จิยั

มีความสามารถเพียงพอ และคุณลกัษณะเหมาะสมท่ีจะร่วมกนัท าวจิยัน้ี   

o ความเป็นมา ใหบ้อกถึง ส่ิงท่ีรู้แลว้ ส่ิงท่ียงัไม่รู้ และความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้ ซ่ึงพาไปสู่การท าวจิยัน้ี บรรยาย

เท่าท่ีจ าเป็น หากตอ้งการแสดงผลการทบทวนความรู้ ใหส้รุปประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนการบรรยายโดย

ละเอียดใหน้ าไปไวใ้นภาคผนวก  

o วตัถุประสงค ์ใหก้ าหนดวตัถุประสงคเ์ท่าท่ีจะท าไดจ้ริงในโครงการวจิยัน้ี ระลึกเสมอวา่ วตัถุประสงค์

เหมือนค าสญัญา การตดัสินวา่โครงการประสบความส าเร็จหรือไม่จะดูผลท่ีไดเ้ทียบกบัวตัถุประสงคท่ี์เสนอ

ไว ้ 

o วธีิการ ใหบ้อกระเบียบวธีิวจิยั (study design) ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบั (ค าถามการวจิยั และ) วตัถุประสงค ์ท่ี

ก าหนดไว ้ในส่วนน้ีตอ้งบรรยายใหช้ดัเจนวา่ ใคร ท าอะไร ใหใ้คร ท่ีไหน เม่ือไร อยา่งไร โดยทัว่ไป มีหวัขอ้

ยอ่ย ไดแ้ก่  

 ประชากรท่ีศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง จ านวนตวัอยา่ง การเลือกตวัอยา่ง รวมถึง inclusion, exclusion 

criteria  

 ส่ิงท่ีให ้(interventions) ซ่ึงตอ้งชดัเจนในกรณีวจิยัเชิงทดลอง วา่คืออะไร ลกัษณะเป็นอยา่งไร ท า

อยา่งไร เทคนิกวธีิการ มาตรฐานท่ีใช ้เคร่ืองมือท่ีใช ้ขนาด ความถ่ี ท่ีให ้ผูค้วบคุมดูแล   

 การเปรียบเทียบผล ก่อนหลงั หรือ ระหวา่งกลุ่ม ซ่ึงตอ้งมีกรณีเป็นการวจิยัเชิงวเิคราะห์  

 ผลท่ีตอ้งการเปรียบเทียบ (outcomes) โดยอธิบายวา่ เป็นขอ้มูลใด เก็บ บนัทึก ตดัสิน หรือวนิิจฉยั

อยา่งไร  

 ขอ้มูลอ่ืนๆท่ีจะบนัทึก วธีิการบนัทึก การประมวลและการวเิคราะห์ขอ้มูล รวมถึงสถิติท่ีจะใช ้ 

 ประเด็นทางจริยธรรมการวจิยั ไดแ้ก่ การปกป้องสิทธ์ิของผูร่้วมการวจิยั (การอธิบายใหค้วามรู้ การ

ใหโ้อกาสตดัสินใจอยา่งเป็นอิสระ) ความปลอดภยัของผูร่้วมการวจิยั (ความเส่ียงต่อผลกระทบ ผล

แทรกซอ้น ผลเสียท่ีอาจจะเกิด โดยมีการป้องกนัท่ีดี) และความเป็นอยูท่ี่ดีของผูร่้วมการวจิยั (ไม่

รบกวนผูร่้วมวจิยัโดยไม่จ าเป็น ไม่ท าใหก้ารด าเนินชีวติเปล่ียนแปลงไป ฯลฯ)   
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o ผลท่ีคาดวา่จะพบจากการท าวจิยัน้ี อาจจะเป็นรูปแบบตารางเปล่า (dummy tables) ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นแนว

ทางการประมวลและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีได ้ 

o ปฏิทินการท างาน  

o งบประมาณ ทรัพยากรท่ีตอ้งการใชส้ าหรับโครงการวจิยั 

o แบบบนัทึกขอ้มูลส าหรับโครงการวจิยัน้ี  

o เอกสารอา้งอิง  

o ภาคผนวก  

7. กญุแจสู่ความส าเร็จคือ การแบ่งเวลามาท าวจิยั และการท างานเป็นทีม  

o หากไม่สามารถแบ่งเวลา หรือไม่สามารถสร้างทีมช่วยกนัท าวจิยัได ้โอกาสประสบความส าเร็จจะต ่ามาก  

o ด่านแรกท่ีตอ้งผา่นใหไ้ดคื้อ การท าเอกสารโครงการ หากแมก้ารท าเอกสารโครงการยงัไม่ประสบ

ความส าเร็จ การท าวจิยัก็ยากท่ีจะประสบความส าเร็จ 

o ใหป้ระเมินสถานการณ์การท าวจิยั (ทั้งการแบ่งเวลา และการมีทีมช่วยท าวจิยั) ในแบบสถานการณ์แยท่ี่สุด 

(worst case scenario) ไวก่้อน ซ่ึงจะช่วยใหเ้ตรียมการรับมือการเปล่ียนแปลงไดดี้กวา่การคิดแบบสถานการณ์

ดีท่ีสุด (best case scenario)   

8. การท าวจิยัเหมือนกบักิจการอ่ืนๆคือ ตอ้งมีองคป์ระกอบทั้งทางดา้นวชิาการ และดา้นการจดัการ โครงการท่ีมี

องคป์ระกอบครบ มีโอกาสประสบความส าเร็จสูงทั้งในแง่มีกิจกรรมตามแผน และมีผลการวจิยัถูกตอ้ง เป็นประโยชน์  

การขอรับการสนบัสนุนท าเอกสารโครงการวจิยัจากศูนยว์จิยัสุขภาพกรุงเทพ  

1. ก าหนดค าถามการวจิยั วตัถุประสงค ์และ บรรยายหลกัการเหตุผล พร้อมวธีิการวจิยัคร่าวๆ ในแบบฟอร์ม Protocol 

summary ดงัปรากฏใน ภาคผนวก 1 ส่งใหศู้นยว์จิยัสุขภาพกรุงเทพ โดย 

- ใช ้Research Portal: ท่ี http://www.bangkokhealth.com/research/index.php/main

 
- ส่งทาง Email  bhrc@bdms.co.th        

- ติดต่อเจา้หนา้ท่ี ท่ีโทรศพัทห์มายเลข 02-310-3050 

2. ศูนยว์จิยัสุขภาพกรุงเทพ มีทุนส าหรับการท าเอกสารโครงร่างการวจิยั ทุนละ 5,000 ถึง 15,000 บาท ตามความยากง่าย

ทั้งน้ีคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวจิยั จะพิจารณาจาก Protocol Summary ท่ีส่งเขา้มา และใหข้อ้คิดเห็นตอ่

ประธานคณะกรรมการวจิยั  

http://www.bangkokhealth.com/research/index.php/main
http://www.bangkokhealth.com/research/index.php/main
mailto:bhrc@bdms.co.th
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3. คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวจิยั ประกอบดว้ย 

- ผูอ้  านวยการหน่วยวจิยัและพฒันา ศูนยว์จิยัสุขภาพกรุงเทพ 

- ผูอ้  านวยการหน่วยขอ้มูลสุขภาพ ศูนยว์จิยัสุขภาพกรุงเทพ 

- แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญสาขาการวจิยันั้น ท่ีไดรั้บเชิญจากประธานคณะกรรมการวจิยัฯ จ านวน 1 ท่าน  

- กรรมการวจิยั 1 ท่าน  

- กรรมการจากเครือข่าย 1 ท่าน  

4. คณะอนุกรรมการ เสนอความเห็นต่อประธานคณะกรรมการวจิยัฯ ภายในสองสปัดาห์ นบัแต่ไดรั้บเอกสาร  

5. ประธานคณะกรรมการวจิยัฯ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย ท าการสรุปผลและช้ีขาดจ านวนเงินสนบัสนุนการท าโครงร่าง

การวจิยั หรือทุนส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวจิยั และด าเนินการตอ่ โดยใหแ้จง้คณะกรรมการในการประชุม

คณะกรรมการวจิยัฯ ตามวาระต่อไป  

กรณีสมาชิกคณะอนุกรรมการท่านใดท่านหน่ึงในขอ้ 3 เป็นผูน้ าเสนอโครงร่างการวจิยั หรือผลงานวจิยั เพ่ือขอรับเงินสนบัสนุน

จากคณะกรรมการวจิยัฯ สมาชิกดงักล่าวไม่สามารถท าหนา้ท่ีเป็นอนุกรรมการได ้ในการน้ี ใหป้ระธานคณะกรรมการวจิยัฯ 

พิจารณาคดัเลือกสมาชากจากคณะกรรมการวจิยัฯท่านอ่ืนมาปฏิบติังานแทน  

------------------------------------------------ 

  



แนวทางการท าเอกสารโครงร่างการวจิยั และแนวปฏิบติัเพ่ือไดรั้บการสนบัสนุนการท าโครงร่างการวจิยั  หนา้  5 จาก 5  

ภาคผนวก 1 Protocol Summary 

ค าถามการวจิยั  

วตัถุประสงค ์  

หลกัการและเหตผุล (ท าไม)  

จะศึกษาผลของอะไร (I)  

ในประชากรกลุ่มใด (P) 

เปรียบเทียบกบักลุ่มใด (C) หรือ

เปรียบเทียบกบัการท าอะไร (C) 

โดยวดัผลดว้ยอะไร (O) 

Population 

Intervention 

Comparison 

Outcome 

ระเบียบวธีิการวจิยั (อยา่งไร)  

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษา  Sample size =   

วธีิการค านวณ (สูตร ค่าตวัแปร)  

ขั้นตอนการท าวจิยั  

ระยะเวลาทั้งหมด  

ช่ือโครงการวจิยั  

ผูว้จิยัหลกั  ช่ือ ...................................................หน่วยงาน ................................................................ 

Email:..........................................................................โทรศพัท ์..................................... 

 


