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๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ระบุงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีศึกษาจํานวน ๑๐-๑๕ เรื่องท้ังในและตางประเทศ 

โดยมีการอางองิอยางถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๓  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย  

 ๓.๑.๑ การวิจัยเชงเอกสาร 

 ๓.๑.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ (ถามี) 

 ๓.๑.๓ การวิจัยเชงคุิณภาพ 

 ๓.๑.๔ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (ถามี)  

 

๓.๒ พื้นทีแ่ละองคกรที่ศกึษาวิจัย 

ระบุพื้นท่ีและเหตุผลในการคัดเลือกพื้นทีแ่ละองคกร 

 

๓.๓ ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญ 

 ประชากรในการวิจัยจํานวนเต็มหรือท่ีแทจริง 

 กลุมตวัอยาง (ระบุการไดมาของกลุมตัวอยาง) 

 ผูใหขอมูลสําคัญ ระบุ ทุกกลุม 

- ผูนํา.........................................ราย 

  - ภาครัฐที่เกี่ยวของ..................ราย  

  - ภาคประชาชน.......................ราย 

  - ตัวแทนองคกร.......................ราย โดยระบุชื่อผูใหขอมูล หรือนําไวทายภาคผนวก 

 

๓.๔ เครื่องเมือการวิจัย 

 ๓.๔.๑ แบบสอบถาม (ถามีการวิจัยเชิงปริมาณ) 

 ๓.๔.๒ แบบสัมภาษณ/การสนทนากลุม (เชิงคุณภาพ) 

 ๓.๔.๓ ชุดกิจกรรมการวิจัย (วิจัยเชิงปฏิบัติการ) 

 ๓.๔.๔ แบบประเมิน (กรณวีิจัยเชิงทดลอง) 

 โดยมีการระบุการจัดทําเครื่องมือการวิจัยที่ชัดเจน มีการตรวจประเมินความเที่ยงตรงของเครื่องมือการ

วิจัยดวย 

 

 



๓.๕ การเก็บรวบรวมขอมูลและการปฏิบัติการวิจัย 

อธิบายการเขียนขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตตนจนจบ โดยใหระบุเปนขอๆ และจัดทําในรูปแบบ

ตาราง Time line 

กิจกรรมการวิจัย ระยะเวลา (รายเดือน) 

  

  

  

  

 

 

๓.๖ การวิเคราะหขอมูล 

ระบุแนวทางการวิเคราะหขอมูล เชน เชิงปริมาณใหเนนตัวเลข สถิติ สวนเชิงคุณภาพเนนการวิเคราะห

ปรากฎการณและผลท่ีเกิดขึ้น และงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เนนอธิบายกระบวนการ 

 

 

๓.๗ สถิติที่ใชในการวิจัย 

กรณีวิจัยเชิงปริมาณ จะตองแสดงสถิติที่ใชในการวิจัยท้ังเชิงพรรณนา และอนุมาน (ทดสอบความสัมพันธ

ของตัวแปรตน-ตาม) 

 

๓.๘ สรุปกระบวนการวิจัย 

สรุปแผนผังขั้นตอนการวจิัยท่ีเปนรูปธรรมใหเห็นขั้นตอนการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๔ 

ผลการศึกษา 

 

๔.๑ ผลการศึกษาตาม       วัตถุประสงคขอท่ี ๑ (จํานวน ๑๐-๑๕ หนา) 

ใหเขียนผลการวิจัยตามท่ีกําหนดวัตถุประสงคไว โดยแสดง 

๑) ขอเท็จจริงของเรื่องที่ศึกษา  

๒) ความคิดเห็นจากการเก็บขอมูล 

๓) กระบวนการพัฒนาที่ดําเนินการ 

๔) ผลลัพธที่เกิดข้ึน 

๕) อื่นๆ โดยมีการอางอิงแหลงที่มาของขอมูลและการวิเคราะห เชน การสมัภาษณ 

๔.๒ ผลการศึกษาตาม วัตถุประสงคขอที่ ๒ (จํานวน ๑๐-๑๕ หนา) 

 

 

๔.๓ ผลการศึกษาตาม วัตถุประสงคขอที่ ๓ (จํานวน ๑๐-๑๕ หนา) 

 

 

๔.๔ องคความรูจากการวิจัย  ใหระบุองคความรูจากการวิจัย โดยเขียนเปน Model และอธิบายตามผลการศึกษา 

(จํานวน ๓-๕ หนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๕ 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 

๕.๑ สรุปผลการศึกษา 

 โดยระบุวัตถุประสงค วิธีวิจัยและผลการศึกษาโดยสรุป (4-5 หนา) 

 

๕.๒ อภิปรายผล 

 ระบุผลการศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีในบทท่ี ๒ (จํานวน 3-4 หนา พรอมอางอิง) 

 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

 ระดับนโยบาย 

 ระดับองคกร/ระดับชุมชน 

 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

 

บรรณานุกรม 

ตามท่ีอางอิงจากหนังสือ เว็บไซต ทั้งหมดท่ีนํามาเขียน ตามระบบ APA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสรุปการเขียนวจิัยและวิทยานินพธ  

 

บทที่ ๑ บทนํา หลักการและความหมาย ขอพิจารณา หมายเหต ุ

ปก สารบัญ บทคัดยอ ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยและ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตรกําหนดไว 

  

๑.๑ ความเปนมาและ

ความสําคัญของปญหา 

คอื การเขียนอธิบายความเปนมาของเรื่องท่ี

ศกึษา โดยอธิบายรายละเอียดถึง

ปรากฎการณในระดับนานาชาติ 

ระดับประเทศ ระดับพื้นท่ีท่ีจะศึกษา และ

เหตุผลในการศึกษาวิจัย (จํานวน ๓-๕ น.) 

  

๑.๒ วัตถุประสงคการวิจัย ระบุวัตถุประสงค ๒-๓ ขอ ใหชัดเจนวา เรื่อง

ท่ีศึกษา มีวัตถุประสงคท่ีเปนรูปธรรมอยางไร 

เปาหมายที่ศึกษาคือ อะไร 

  

๑.๓ ปญหาการวิจัย ระบุปญหาการวิจัย ๒-๓ ขอตามท่ีระบุใน

วัตถุประสงค แตใหเขียนเปนประเด็นปญหา

วา เราตองการพัฒนาและแกไขอะไร 

  

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

    - ขอบเขตเน้ือหา 

    - ขอบเขตพ้ืนท่ี/องคกร 

    - ขอบเขตประชากร 

     กลุมตัวอยาง  ผูใหขอมูล 

-ขอบเขตดานแนวคิด ทฤษฎี 

- ขอบเขตระยะเวลา 

เปนการระบุขอบเขตท่ีศึกษาประกอบดวย 

-ขอบเขตเน้ือหาท่ีจะศึกษาตามวัตถุประสงค 

โดยระบุถึงประเด็น/ตัวแปรการวิจัยท่ีเปน

รูปธรรม 

-ขอบเขตพื้นท่ี/องคกรท่ีจะศึกษาระบุจํานวน 

-ขอบเขตประชากร กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูล 

ใหระบุจํานวนคน...ราย 

-ขอบเขตดานแนวคิด ใหใสแนวคิดทฤษฎีท่ี

จะนมาเขียนในบทท่ี ๒ จํานวนไมนอยกวา 

๔ แนวคิด 

ขอบเขตระยะเวลา ใสเวลาที่ใชในการศึกษา  

  

๑.๕ นิยามศัพทในการวิจัย ระบุศัพทท่ีอยูในช่ือเรื่อง วัตถุประสงค และ

คาํศัพทสําคัญจํานวน 5-10 คํา 

  



๑.๖ สมมติฐาน  

(ถามี เนนปริมาณ) 

กรณีวิจัยในเชิงปริมาณควรระบุสมมติฐาน 

เชิงคุณภาพก็สามารถเขียนไดแตตองชัดเจน 

  

๑.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ในบทที่ ๑ ควรเขียนกรอบแนวคิดในเชิง

แนวคิด ทฤษฎี ซึ่งแตกจากกรอบแนวคิดบท

ท่ี ๒ ที่เนนกรอบแนวคิดเชิงตัวแปรวิจัย 

  

๑.๘ ประโยชนท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

 

ระบุประโยชนท่ีคาดวาจะได ตาม

วัตถุประสงคท่ีเขียนไวโดยเพิ่มตัวช้ีวัดหรือสิ่ง

ท่ีเปนรูปธรรม 

  

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

หลักการและความหมาย ขอพิจารณา หมายเหต ุ

๒.๑ แนวคิดเรื่อง... ภายใตแนวคิด ๑ เรื่องจะตองเขียนเน้ือหาให

ครอบคลุมดังน้ี) 

๑. ท่ีมาของแนวคิด 

๒. ความหมาย 

๓. หลักการสําคัญ 

๔. ประเภท/องคประกอบ 

๕. กระบวนการ/วิธีการ 

๖. การประยุกตใช 

๗. อื่นๆ (โดยจะตองมีการอางอิงที่ถูกตอง) 

  

๒.๒ แนวคิดเรื่อง... 

๒.๓ แนวคิดเรื่อง... 

๒.๔ ทฤษฎี.... 

๒.๕ หลักธรรม.... 

(1 แนวคิด ทฤษฎี จะตองมี

ไมนอยกวา ๘ –๑๐ หนา) 

๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ระบุงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีศึกษา

จํานวน 10-15 เรื่องท้ังในและตางประเทศ 

  

บทท่ี ๓ ระเบียบวิธีวิจัย    

๓.๑ รูปแบบการวิจัย  

     (เชน ปริมาณ/คุณภาพ/ 

     ปฏิบัติการ/เอกสาร) 

 

ระบุรูปแบบการวิจัยวา เปนรูปแบบไหน 

-วิจัยเอกสาร ปริมาณ คุณภาพ ปฏิบัติการ 

ทดลอง  (หรือผสมก่ีรูปแบบ ใหเขียนเปน

ขอๆ ของแตละรูปแบบการวิจัย) 

  

๓.๒ พื้นท่ีการวิจัย  ระบุพ้ืนท่ีและเหตุผลในการคัดเลือกพื้นท่ี 

 

  



๓.๓ ประชากร 

   กลุมตัวอยาง (ปริมาณ) 

   ผูใหขอมูลสําคัญ(คุณภาพ/ 

   ระบุช่ือผูใหสัมภาษณ) 

 

ระบุจํานวนประชากรที่แทจริง และกลุม

ตัวอยาง (เชิงปริมาณ) โดยมีสูตรการ

คัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีชัดเจน 

เชิงคุณภาพ จะตองอธิบายผูใหขอมูลท่ี

ครอบคลุมทุกทภาคสวนจํานวนไมนอยกวา 

๑๕-๒๐ ราย 

  

๓.๔ เครื่องมือการวิจัย 

  - แบบสอบถาม/สัมภาษณ 

  - สนทนากลุม/ชุดปฏิบัติ 

รวมถึงการสรางเครื่องมือ 

ระบุเครื่องมือวิจัยท้ังเชิงปริมาณ คุณภาพ 

และชุดกิจกรรมกรณีวิจัยเชิงปฏิบัติการ และ

เน้ือหาของเครื่องท่ีชัดเจน รวมท้ังอธิบาย

การสรางเครื่องมือ 

  

๓.๕ การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การปฏิบัติการวิจัย/ทดลอง 

 

อธิบายการเขียนข้ันตอนการเก็บรวบรวม

ขอมูล ต้ังแตตนจนจบ โดยใหระบุเปนขอๆ 

และจัดทําในรูปแบบตาราง Time line 

  

๓.๖ การวิเคราะหขอมูล 

 

ระบุแนวทางการวิเคราะหขอมูล เชน เชิง

ปริมาณใหเนนตัวเลข สถิติ สวนเชิงคุณภาพ

เนนการวิเคราะหปรากฎการณและผลท่ี

เกิดขึ้น และงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เนน

อธิบายกระบวนการ 

  

๓.๗ สถิติท่ีใชในการวิจัย (ถามี) 

 

กรณีวิจัยเชิงปริมาณ จะตองแสดงสถิติท่ีใช

ในการวิจัยท้ังเชิงพรรณนา และอนุมาน 

(ทดสอบความสัมพันธของตัวแปรตน-ตาม) 

  

๓.๘ สรุปกระบวนการวิจัย 

 

สรุปแผนผังข้ันตอนการวิจัยท่ีเปนรูปธรรมให

เห็นขั้นตอนการวิจัย 

  

บทที่ ๔ ผลการศกึษา    

๔.๑ ผลการศึกษาตาม 

      วัตถุประสงคขอท่ี ๑  

 

ใหเขียนผลการวิจัยตามที่กําหนด

วัตถุประสงคไว โดยแสดง 

๑) ขอเท็จจริงของเร่ืองท่ีศึกษา  

๒) ความคิดเห็นจากการเก็บขอมูล 

๓) กระบวนการพัฒนาที่ดําเนินการ 

๔) ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 

  

๔.๒ ผลการศึกษาตาม 

      วัตถุประสงคขอท่ี ๒  

 

  



๔.๓ ผลการศึกษาตาม 

      วัตถุประสงคขอท่ี ๓  

๕) อ่ืนๆ    

๔.๔ องคความรูจากการวิจัย 

 

ใหระบุองคความรูจากการวิจัย โดยเขียน

เปน Model และอธิบายตามผลการศึกษา 

  

บทท่ี ๕  

สรุปและขอเสนอแนะ 

   

๕.๑ สรุปผลการศึกษา ระบุผลการศึกษาโดยสรุป ต้ังแต

วัตถุประสงค วิธิวิจัย และผลการศึกษา 

  

๕.๒ อภิปรายผล  โดยอธิบายวิเคราะหเช่ือมโยงกับแนวคิด 

ทฤษฎีในบทท่ี ๒ 

  

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

 

ใหขอเสนอแนะในระดับนโยบาย พื้นท่ี และ

ปฏิบัติการ 

  

บรรณานุกรม ตามท่ีอางอิงท้ังหมด ตามระบบ APA   

ภาคผนวก 

 ผนวก ก หนังสือนํา 

 ผนวก ข แบบสอบถาม 

 ผนวก ค ภาพประกอบ 

 ผนวก ง สถิติ (ถามี) 

 ผนวก จ รายชื่อผูใหขอมูล 

 

ตามท่ีมีในการวิจัย   

ประวัติผูวิจัย 

 

จํานวน ๑ หนา   

 

 

 


