
แบบเสนอหัวข้อและโครงร่างเพ่ือทำการค้นคว้าอิสระ

1. ชื่อและสกุล นายไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ รหัสประจำตัว 581632007

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ

2.1 ภาษาไทย การประเมินต้นทุนสุขภาพทางเศรษฐศาสตร์ ด้วยโรคที่เกิดจากฝุ่นควัน

ในจังหวัดเชยีงใหม่

(หัวข้อควรกระชับ และ ครอบคลุมประเด็น ไม่ควรยาวเกิน 2 บรรทัด

2.2 ภาษาอังกฤษ An Assessment of Economic Cost of Smog in Chiang Mai

3. หลักการ ทฤษฎี และเหตุผล

3.1 หลักการและเหตุผล

ย่อหน้าที่ 1: เขียนเพื่อสร้างความสนใจให้ผู้อ่านตระหนักถึงความสำคัญ โดยควรเป็นประโยคเริ่มที่มี Hook! 

การมี Hook สามารถทำได้โดย 

(1) ใช้ประโยคที่น่าสนใจ คล้ายกับการ พาดหัวหน้า 1

(2) อ้างสถิติ ที่เกี่ยวข้อง และ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ และ เป็นปัจจุบัน

(3) เขียนเชิงวิเคราะห์ว่าทำไม ต้องศึกษาเรื่องนี้ / ถ้าไม่ศึกษาเรื่องนี้ ตอนนี้ จะเกิดอะไร? What if

ทำแล้วได้อะไร? ไม่ทำแล้วต้องเสียอะไร? -> อาจจะเสนอในเชิงตัวเลขโดยตรง หรือ เปรียบเทียบก็ได้

(4) อ้างคำพูด  (Quotation) จากบุคคลที่สำคัญ นักวิช่าการ หรือ นักปฏิบัติ หรือ มีอิทธิพลต่อเรื่องที่ศึกษา



3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- ควรระบุทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัยเป็นหลัก โดยควรมีทฤษฎีทางเศรษฐศาตร์อย่างน้อย 1 ทฤษฎี และอาจจะมี

ทฤษฎีทางด้านศาสตร์อื่น ๆ มาเกี่ยวข้อง เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยวิทยา จิตวิทยา รัฐศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ

- ควรเขียนอธิบายสรุปใจความของทฤษฎีนั้น ๆ (ไม่ควรยกมาทั้งทฤษฎี หรือ สมการ) ว่ามีใจความสำคัญ 

สมมติฐาน อย่างไร และการประยุกต์ใช้ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร มีข้อจำกัด และ ความเหมาะสมกับการศึกษาอย่างไร

- บางครั้งอาจจะมีการทบทวนทฤษฎีที่มีการประยุกต์ใช้กับงานลักษณะคล้าย ๆ กัน แต่ไม่ได้นำมาใช้ในงาน

ปัจจุบัน และอธิบายว่าทำไมถึงไม่ได้นำมาประยุกต์ใช้

- โดยอาจจะเป็นการสรุปทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นทางเลือกแล้วอภิปรายสรุปว่าทำไมถึงเลือกบาง

ทฤษฎี

- ส่วนใหญ่งานวิจัยมักจะอ้างอิงเพียง  1 ทฤษฎีหลักเท่านั้น แต่ บางงานสามารถนำหลายทฤษฎีมาใช้ร่วมกัน

อธิบาย กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ได้ ทว่าควรพึงระวังว่า ทฤษฎีอาจจะมีการขัดแย้งกัน โ ดยเฉพาะ

สมมติฐานพื้นฐาน และที่มา

- ส่ิงที่ควรระวังคือ ต้องตรวจสอบว่าทฤษฎีนั้น ๆ มีการพัฒนามาจากบริบท (contexts) แบบไหน เช่น 

พัฒนามาจากอุตสาหกรรม แล้วหากเรานำมาประยุกต์ในงานด้านบริการแล้วสามารถทำได้ทันทีหรือเปล่า หรือ ควร

จะต้องมีการปรับปรุงใด ๆ หรือ บางทฤษฎีมาจากบางภูมิภาค เช่น ทฤษฎีด้านพฤติกรรมการบริโภคจากยุโรป  ซ่ึง

อาจจะเป็นแบบปัจเจก (individual) เม่ือมาประยุกต์กับสังคมตะวันออก ซ่ึงมีความเป็นสังคมร่วมมากกว่า 

(collectivism) อาจจะต้องพิจารณาดี ๆ

 3.3 นิยามศัพท์

- ควรเลือกคำศัพท์ที่สำคัญของงานวิจัย ที่ผู้อ่านอาจจะไม่เคยได้ยิน ไม่เข้าใจความหมาย หรือ มีนิยามที่หลาก

หลาย และต้องการคำอธิบาย ที่ชัดเจน

- ควรเลือกที่มาของคำศัพท์นั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยอาจจะเลือกจากนิยามที่ได้รับความนิยม นิยามที่

เหมาะกับบริบท

- นิยามศัพท์ในบางครั้งใช้เพื่อกำหนดขอบเขตของงานได้ด้วยเช่นกัน

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   (ทบทวนวรรณกรรม / Literature review)

- เป็นส่วนที่ใช้พื้นที่มากที่สุดใน proposal

- ทำหน้าที่อธิบายว่า อดีต จนถึง ปัจจุบัน มีใคร ทำอะไร ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเราบ้าง

- ควรแบ่งประเด็นที่จะทบทวนวรรณกรรมก่อน  / ไม่ควรเอา Abstract มาต่อกันเป็น "ขนมชั้น”

ตัวอย่าง เช่น 

(1) เรื่องที่ศึกษา (ไฟป่า / ผลกระทบของข้าวโพดเลี้ยงสัตว)์ 

(2) วิธีการศึกษา (การประเมินต้นทุนผลตอบแทนจากไฟป่า / การประเมินปัจจัยที่มีผลต่อฝุ่นควัน)

(3) งานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ (การศึกษาไฟป่าในเชียงใหม่ / การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเชียงใหม่)

(4) งานที่ทำคล้ายกัน แต่ในบริบทที่ต่างกัน (การศึกษาต้นทุนสุขภาพในประเทศต่าง ๆ) 

      งานประเภทนี้สามารถนำมาเป็นงานต้นแบบของเราได้ (Bible paper) และ ผลการศึกษาสามารถนำมา

อภิปรายเปรียบกับงานของเราได้ด้วย ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

(5) ในงานทีเ่น้นการสร้าง Model มาทดสอบ (กลุ่ม ปัจจัยที่มีผลต่อ ...) อาจจะมีการสรุปงานที่ผ่านมาว่า ใช้

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุมอะไร อย่างไรบ้าง ได้ด้วย



5. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

แนะนำว่ามีสัก 3 ข้อ ในแนวทางนี้

 5.1 เพื่อ ... (สร้างแบบจำลอง/กรอบแนวคิด) เช่น เพื่อทบทวนหาปัจจัยที่น่าจะมีผลต่อไฟป่า

 5.2 เพื่อ ... (ทดสอบแบบจำลอง) เช่น เพื่อพิสูจน์ หรือ ทดสอบปัจจัยที่มีผลใน จ.เชียงใหม่

 5.3 เพื่อ ... (สร้างประโยชน์จากงานวิจัย) เพื่อเสนอแนะแนวทางการลดไฟป่าแก่ภาครัฐ (ควรระบุว่าเสนอใคร

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

ควรเขียนให้สอดคล้อง (ล้อ) กับ วัตถุประสงค์ เป็นข้อ ๆ ว่าวัตถุประสงค์นั้น ๆ จะได้ประโยชน์อย่างไร เช่น

 6.1 สามารถทราบถึงปัจจัยที่น่าจะมีผลต่อไฟป่า

 6.2 สามารถทราบถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดไฟป่าใน จ.เชียงใหม่

 6.3 สามารถเสนอแนะแนวทางลดไฟป่าต่อภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

7. แผนดำเนินการ ขอบเขต และ วิธีวิจัย

7.1  ขอบเขตการศึกษา

อาจจะแบ่งเป็น เชิงประเด็นที่ศึกษา เช่น (ต้นทุนสุขภาพเท่านั้น) 

เชิงพ้ืนที ่(อ.เมือง เชียงใหม่ เท่านั้น) เชิงเวลา (พ.ศ. 2551 – 2558 เท่านั้น) 

บางครั้งอาจจะระบุด้วยว่าอะไรที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อความชัดเจน เช่น ขอบเขตของงานนี้ไม่รวมถึง ต้นทุนทางอ้อม โดย

พิจารณาต้นทุนทางตรงในการรักษาเท่านั้น

7.2 กรอบแนวคิด

ทำกรอบ แสดงตัวแปรที่สำคัญในภาพกว้าง เน้นประเด็นที่สนใจ และควรระบุขอบเขตไปด้วย

7.3 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

ให้ระบวุ่าจะใช้ข้อมูลอะไรมาวเิคราะห์ (ไม่นับเอามาทบทวน) จากที่ไหน เป็นประเภทอะไร (ปฐมภูมิ หรือ ทุตยภูมิ)

ปฐมภูมิควรบอกว่าจะได้มาด้วยวิธีใด เช่น แบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่มไหน

7.4 วิธีการศึกษา / วิธีวิเคราะห์ข้อมูล และ สถิติที่ใช้

ไม่ควรยกมาทั้ง แบบจำลองและMathematical model แต่ให้อธิบายว่ามีทางเลือกอะไรบ้าง และ ทำไมถึงเลือกวิธีนี้

และ สรุปข้ันตอนในการวิเคราะห์ หากสามารถทำเป็นแผนภาพได้จะดีมาก

8. ระยะเวลาในการทำวิจัย

- ควรวางแผนจากวันที่ต้องการจบ ตรวจสอบกฎระเบียบเรื่องเวลา กำหนดการประชุมของกรรมการต่าง ๆและ 

กำหนดส่งให้กรรมการพิจารณา 

- ควรมี Plan B เผื่อ delay จากส่ิงที่คาดไม่ถึง โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษา การได้มาซ่ึงข้อมูล การแปลแบบสอบถาม 

การถอด code 

- ควรทำให้อยู่ในรูป Gantt's Chart

9. เอกสารอ้างอิง

ควรมีอย่างน้อย 20 แหล่งเป็นต้นไป ทั้งไทยและอังกฤษ จัดใน format ตามคู่มือ


