ต้ นแบบหลักของงาน
A173: Thai Language Version of Faff’s (2015, 2017) Pitching Template – Cued

ชื่อผูร้ ายงาน
(A) หัวข้องาน
(B)
คําถามเบื้องต้นสําหรับการวิจยั
(C)
ใจความสําคัญของงานวิจยั
(D) แรงจูงใจ
/ปั ญหาที่ต้องการทราบ
สาม
(E) แนวคิด

(F) ข้อมูล

ระบุชื่อ
ประเภท
ระบุหวั ข้องานอย่างคร่ าวๆ
ระบุลกั ษณะสําคัญของคําถามในการวิจยั ภายใน 1 ประโยค

ระบุขอบเขตของการวิจยั

วันที่เสร็ จสิ ้น

ระบุวนั ที่

ระบุรายงานวิจยั หลักที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ (เฉพาะอ้างอิงแบบมาตรฐาน ) โดยมีความยาวประมาณ 1 หน้าหรื อไม่เกิน 3 หน้า โดยใช้ขอ้ มูล
จากผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในสื่ อสิ่ งพิมพ์ช้ นั นํา(tier 1) หรื อบทความใหม่ เช่น จากเครื อข่ายวิจยั สังคมศาสตร์
ความยาว 1 ย่อหน้ า ( ไม่เกิน 100 คํา) ระบุแรงจูงใจหลักซึง่ อาจประกอบด้ วยข้ อสงสัยที่ต้องการแก้ ปัญหา
ประเด็นหลัก 3 ประการของงานวิจยั เชิงประจักษ์ เช่น Idiots guide
ระบุ แนวคิดหลักที่สนับสนุนเนื้อหาในงานวิจยั หากเป็ นไปได้ให้เชื่อมโยงกับสมมติฐานหลัก พร้อมระบุตวั แปรตาม (ที่อธิบายได้)และตัวแปรอิสระ
(ที่อธิบายได้) มีอุปสรรคจากค่าความคลาดเคลื่อนที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอิสระหรื อไม่ ถ้ามี กลยุทธิ์ในการระบุค่าคืออะไร
มีการทดลองทางธรรมชาติหรื อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกซึ่งสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หรื อไม่
มีความตึงเครี ยดทางทฤษฎีที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หรื อไม่
(1) ข้อมูลที่นาํ เสนอคืออะไร เช่น ประเทศ หรื อสถานที่ต้ งั : ทําไมถึงเลือก หน่วยของการวิเคราะห์คืออะไร ทั้งรายบุคคล, บริ ษทั , กลุ่มธุรกิจหรื อผลิตภัณฑ์,
อุตสาหกรรม และประเทศ ช่วงเวลาทดสอบ: ช่วงการสุ่มตัวอย่างคืออะไร รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน, รายไตรมาส, รายปี ประเภทของข้อมูล:
บริ ษทั เฉพาะเจาะจง เทียบกับอุตสาหกรรม หรื อเทียบกับภาพรวมของประเทศ
(2) ขนาดตัวอย่างที่คาดการณ์คืออะไร จากหลายหน่วยสํารวจหรื อไม่ อยูใ่ นช่วงอนุกรมเวลาหรื อระยะยาว
(3) เป็ นชุดข้อมูลพหุมิติหรื อไม่
(4) แหล่งข้อมูลคืออะไร เป็ นข้อมูลที่มีอยูใ่ นเชิงพาณิ ชย์หรื อไม่ ต้องมีการจัดเก็บด้วยมือหรื อไม่ ข้อมูลถูกจัดทําขึ้นด้วยการสํารวจด้วยตัวเองหรื อไม่
หรื อโดยการสัมภาษณ์ กรอบเวลาคืออะไร ความช่วยเหลือด้านการวิจยั จําเป็ นไหม เงินทุน/เงินสนับสนุนเป็ นเท่าไหร่ เป็ นข้อมูลใหม่หรื อไม่
(5) หากข้อมูลหรื อข้อสังเกตสูญหายจะเกิดปั ญหาอย่างไร ประเด็นการผสมผสานของฐานข้อมูลคืออะไร
ประเด็นการจัดการข้อมูลหรื อการคัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกคืออะไร
(6) ตัวแปรที่จะทดสอบมีการเปลี่ยนแปลงเพียงพอไหม (ความสําคัญ) คุณภาพหรื อความน่าเชื่อถือของข้อมูลเป็ นอย่างไร
(7) อุปสรรคด้านข้อมูลอื่นๆ เช่น ความตรงภายนอก ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง

(G) เครื่ องมือ อุปกรณ์

สอง
(H) ประเด็นใหม่
(I) เพราะฉะนั้น
หนึ่ง
(J) การมีส่วนร่ วม
(K) ข้อควรพิจารณาอื่นๆ

โครงร่ างเชิงประจักษ์และการออกแบบการวิจยั เป็ นอย่างไร เป็ นแบบจําลองการถดถอยหรื อไม่ หัวข้อ/การออกแบบเครื่ องมือการสํารวจเป็ นอย่างไร
การออกแบบการสัมภาษณ์เป็ นอย่างไร ซอฟแวร์เศรษฐมิติจาํ เป็ น/เหมาะสมสําหรับงานหรื อไม่ สามารถเข้าถึงผ่านช่องทางปกติได้หรื อไม่
ความเหมาะสมของความรู ้เกี่ยวกับการดําเนินงาน หรื อการทดสอบเศรษฐมิติ/ทางสถิติดีที่สุดหรื อไม่
ความเข้ากันได้ของข้อมูลในโครงร่ างเชิงประจักษ์ที่ได้วางแผนไว้เป็ นอย่างไร ตวามเที่ยงตรงทางสถิติเป็ นปั ญหาหรื อไม่
สอง ปั ญหาหลัก
แนวคิด/ข้อมูล/เครื่ องมือ มีความแปลกใหม่หรื อไม่ คนขับและผูโ้ ดยสารที่มีแนวโน้มทํางานในส่วนของพวกเขาเต็มที่คือกลุ่มไหน เป็ นหลักการ Mickey
Mouse หรื อไม่ (เช่น สามารถร่ างแผนผังเปรี ยบเทียบและเปรี ยบต่างแบบพื้นฐานเพื่อบรรยายความแปลกใหม่ของแผนที่นาํ เสนอ)
เหตุใดการทราบคําตอบจึงมีความสําคัญ การตัดสิ นใจ/พฤติกรรม/กิจกรรมหลักจะได้รับอิทธิพลจากผลการวิจยั นี้อย่างไร
หนึ่ง ผลสรุ ป
แหล่งที่มาเบื้องต้นของการมีส่วนร่ วมต่องานวิจยั ที่เกี่ยวข้องคืออะไร
การทํางานร่ วมกันเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ น/เป็ นที่น่าพอใจหรื อไม่ - แนวคิด/ข้อมูล/เครื่ องมืออะไร (ภายในหรื อภายนอกต่อสถาบันของท่าน)
เป้ าหมายสิ่ งพิมพ์คืออะไร มีความเป็ นจริ งเพียงใด มีความพยายามมากพอหรื อไม่
การประเมินความเสี่ ยง ( ตํ่า vs. ปานกลาง vs สูง) : ความเสีย่ งไม่มีผลลัพธ์, ความเสีย่ งด้ านคูแ่ ข่ง ( เช่น การเอาชนะโดยคูแ่ ข่ง),
ความเสีย่ งของความล้ าสมัย, ความเสีย่ งอื่นๆ
มีความท้ าทายอย่างจริ งจังต้ องเผชิญในดําเนินแผนการหรือไม่ คืออะไร
มีความเกี่ยวข้ องกับแนวคิดอย่างไร ข้ อมูลอะไร อุปกรณ์อะไร มีการพิจารณาด้ านจรรยาบรรณหรื อไม่ การอนุมตั เิ ป็ นอย่างไร
ขอบเขตเหมาะสมหรื อไม่ ไม่แคบหรื อกว้ างจนเกินไป

