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บทที่ ๑ 

บทน ำ 

 
กล่ำวทัว่ไป 

 การวจิยั คอื การหาความจริงอย่างเป็นระบบดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์ เหตทุีต่อ้งท  าการวจิยั เพราะ

ตอ้งการสรา้งความรูใ้หม่ / สิง่ประดษิฐใ์หม่  และเพือ่หาค าตอบของปญัหา เพือ่ประโยชนใ์นการน าไปพฒันาสิง่ทีม่ี

อยู่ใหด้ขีึ้น  เพือ่สรา้งสรา้งทฤษฎใีหม่ขึ้นมา 

วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำคู่มือกำรวจิยั 

 ๑. เพื่อก าหนดรูปแบบในการท าวิจยัที่เป็นมาตรฐานถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ     ต ัง้แต่ข ัน้ตอนการ

เสนอโครงร่างการวจิยั  การด าเนินงานวจิยั  และการเขยีนเอกสารรายงานผลการวจิยั 

 ๒. เพือ่ก าหนดหลกัเกณฑ ์ รูปแบบ / วธิกีารในการประเมนิผลงานวจิยัใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

 ๓. เพือ่เป็นแนวทางแก่ ครู – อาจารย ์และขา้ราชการของโรงเรยีนนายเรือ ใหท้  าการวจิยัไดอ้ย่างถกูตอ้ง
ตามหลกัวชิาการ และมมีาตรฐานทดัเทยีมสถาบนัอดุมศึกษาอื่น ๆ 

นิยำมกำรวจิยั ( Research  Definition) 
๑.  การวจิยั  ตามพจนานุกรม  ฉบบัราชบณัฑติยสถาน  พ.ศ. ๒๕๒๕   การวจิยัม ี ๒  ความหมาย  

คอื การสะสม / การรวบรวม  และการคน้ควา้เพือ่หาขอ้มลูอย่างถี่ถว้นตามหลกัวชิา   

๒.  การวิจยั (Research) ตามพจนานุกรมภาษาองักฤษของเวบสเตอร ์ ค.ศ. ๑๙๖๖  การวิจยัม ี  

๒  ความหมายเช่นกนั  คอื 

 ๒.๑  การสอบสวน (Investigation)  หรือตรวจตราความรูใ้นแขนงใดแขนงหน่ึงอย่างขยนัขนัแขง็ 

อย่างเป็นระบบ   อย่างอดทนและระมดัระวงั 

 ๒.๒  การคน้ควา้ความจริงอย่างต่อเน่ืองและอตุสาหะ 

    ส  าหรบัพจนานุกรมภาษาองักฤษของ คอลลนิ  กล่าวว่า  Research  is  work that 

involves studying  something and trying to discover facts about it. 
 ๓. การวจิยั  ตามระเบยีบกระทวงกลาโหมว่าดว้ยการวจิยัและพฒันาการทหารของกระทรวงกลาโหม  พ.ศ. 

๒๕๓๖  หมายถงึ  การคน้ควา้โดยการทดลอง  การส  ารวจหรือการศึกษาตามหลกัสูตรวชิาการ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลู

ความรู ้  รวมท ัง้การพฒันาผลติภณัฑแ์ละกระบวนการต่าง ๆ อนัจะสามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชนใ์นทางทหาร  

เศรษฐกิจ  สงัคม  วชิาการ  หรือเป็นพื้นฐานของการพฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ ต่อไป 

 ๔.  การวจิยั ในเชิงปรชัญา (Philosophy) เป็นทีย่อมรบักนัว่า การวจิยัเป็นการแสวงหาความรูใ้หม่ / 

สิง่ประดษิฐ ์ หรือการคน้หาค าตอบของปญัหา  โดยอาศยัวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์(Scientific Method) 
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วธิกีารทางวทิยาศาสตร ์ (Scientific  Method) 

  ข ัน้ที ่๑ เกิดปญัหาขึ้นในใจ (A  Felt of Difficulty) / ตอ้งการค าตอบ 

  ข ัน้ที ่๒ ก าหนดปญัหา / จ าแนกปญัหาออกมาใหช้ดัเจน (Definition and Classification 

of the Problem) ว่าปญัหาคอือะไร 

  ข ัน้ที ่๓ ตัง้สมมตฐิาน (Hypothesis) / คาดคะเนค าตอบของปญัหาว่าน่าจะเป็นอะไรไดบ้า้ง

อย่างมเีหตผุล 

  ข ัน้ที ่๔ ทดสอบสมมตฐิาน (Hypothesis  Testing) / สิง่ทีค่าดคะเนไวท้ลีะอย่าง  จากงา่ย

ทีสุ่ดไปหายากทีสุ่ด 

  ข ัน้ที ่๕ สรุปผล (Summing up the Results) ว่าอะไรคือค าตอบสาเหตทุีแ่ทจ้ริงของปญัหา  

 

ระเบยีบวธิวีจิยั (Research Methodology) คอื วธิกีาร / กระบวนการคน้หาค าตอบ ใหก้บัปญัหาของ
การวจิยัทีเ่ชื่อถอืได ้แบ่งออกเป็น ๕ ข ัน้ตอน  (บญุธรรม,๒๕๓๕) ไดแ้ก่ 

            ๑. การตัง้ปญัหาการวจิยั (Statement  of  Research  Problem)  และก าหนดวตัถปุระสงค ์
การวจิยั (Research  Objective) 
        ๒. การตัง้สมมตฐิานการวจิยั (Statement of Research Hypothesis)  (การวจิยับางประเภทไม่
จ าเป็นตอ้งคาดคะเนค าตอบล่วงหนา้  เช่น  การวจิยัเชงิส  ารวจก็จะไม่มสีมมตฐิาน) 
        ๓.  การรวบรวมขอ้มลู (Data  Collecting) 
        ๔.  การวเิคราะหข์อ้มลู (Data  Analysis) 
        ๕.  การสรุปผล (Summing - up Results)   

 

ประเภทของกำรวจิยั (Classification of Research) 

 การวจิยัสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ  ไดม้ากมายขึ้นอยู่กบัหลกัเกณฑใ์นการแบ่ง   ซึ่งในคู่มอืการ

วจิยัน้ีไดจ้ดัแบ่งประเภทการวจิยัตามหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 

๑.  แบ่งตามสาขาวชิา   หรือองคค์วามรู ้ / ศาสตร ์ (Body  of  Knowledge)  ไดแ้ก่ 

           ๑.๑  การวจิยัทางวทิยาศาสตร ์ เช่น  การวจิยัทางชีววทิยา  เคม ี ฟิสกิส ์ วศิวกรรม  และ 
การแพทย ์ เป็นตน้ 

            ๑.๒  การวจิยัทางสงัคมศาสตร ์ เช่น  การวจิยัทางสงัคม  การเมอืง  การปกครอง  การศึกษา  

การบริหาร  การทหาร  และการเศรษฐกิจ  เป็นตน้ 

            ๑.๓  การวจิยัทางมนุษยศาสตร ์ เช่น  การวจิยัทางภาษาศาสตร ์ ดนตรี  ศาสนา  โบราณคด ี 

และปรชัญา  เป็นตน้ 
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๒.  แบ่งตามวธิกีารวจิยั  (Research Methodology) ไดแ้ก่ 

             ๒.๑ การวจิยัเชิงประวตัิศาสตร ์(Historical Research) เป็นการวจิยัทีมุ่่งอธบิาย หรือ บรรยาย 
ภาพเหตกุารณ์ในอดตี  และเชื่อมโยงมาสู่สภาพปจัจบุนั  เช่น  การวจิยัประวตัศิาสตร ์๑๐๐ ปี โรงเรยีนนายเรือ 
 ๒.๒  การวจิยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เป็นการวจิยัทีมุ่่งอธบิาย  หรือ  บรรยาย
สถานภาพปจัจุบนัของสิ่งต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่แนวทางในการพฒันาส  าหรบัอนาคต  เช่น  การวเิคราะหส์ถานภาพ   

การประเมนิโครงการฝึกอบรมในประเทศไทย  

 ๒.๓  การวจิยัเชิงทดลอง  (Experimental Research)  เป็นการวจิยัทีม่กีารสรา้งสถานการณ์  
รูปแบบและวธิกีารใหม่ ๆ  ขึ้นมา  เพือ่ทดลองปฏบิตัจิริงแลว้ดูผลทีเ่กิดขึ้น  เช่น  การวจิยัทางวทิยาศาสตร ์เป็นสว่นใหญ่ 

๓.  แบ่งตามประโยชนข์องการวจิยั  (Utility of Results)  ไดแ้ก่ 
       ๓.๑  การวจิยัพื้นฐาน (Basic  Research) หรือ การวจิยับริสุทธิ์ (Pure Research)  เป็น 

การวจิยัที่มุ่งใหไ้ดอ้งคค์วามรูใ้หม่ในแต่ละศาสตร ์  เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรบัการวจิยัประยุกตต่์อไป   เช่น  การ

วจิยัใหไ้ดม้าซึ่งทฤษฎต่ีาง ๆ  ท ัง้ทางวทิยาศาสตร ์ และสงัคมศาสตร ์

               ๓.๒  การวจิยัประยุกต ์(Applied Research) เป็นการวจิยัทีมุ่่งน าผลการวจิยัไปใช ้เช่น การ
วจิยั พฒันาอาวุธยุทโธปกรณ ์ 

๔.  แบ่งตามทีม่าของฐานขอ้มลู   (Data - Based  Research)   ไดแ้ก่ 
       ๔.๑  การวจิยัเชิงประจกัษ ์ (Empirical  Research)    เป็นการวจิยัทีเ่ก็บรวบรวมขอ้มลูจาก 

แหล่งปฐมภมู ิ(Primary ) โดยตรง / เป็นการเก็บขอ้มลูใหม่โดยอาศยัเครื่องมอื  เช่น  แบบสอบถาม / แบบส ารวจ  /  
การสมัภาษณ์ /  การสงัเกต  เป็นตน้  เช่น  การวจิยั   "การส  ารวจความคดิเหน็ผูส้อบไดเ้ป็นนกัเรียนเตรียมทหาร

ในส่วนของกองทพัเรือ   ประจ าปี  ๒๕๕๐" 
                ๔.๒  การวจิยัเชิงไม่ประจกัษ ์ (Nonempirical  Research) / การวจิยัเอกสาร  (Documentary  

Research)  เป็นการวจิยัที่เก็บรวบรวมขอ้มูลที่มอียู่แลว้ในเอกสาร   หนงัสอื   รายงาน ฯ  แลว้น ามาวเิคราะห์
อย่างมเีหตุผลเพื่อเสนอเป็นแง่คิด แนวทางแกป้ญัหา  เช่น งานวจิยัของสถาบนัการศึกษาทางทหารต่างๆ  ซึ่งมี

ขดีจ ากดัทางดา้นเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มลูใหม่ 
๕.  แบ่งตามคุณลกัษณะของขอ้มลู  (Data Characteristic Research)  ไดแ้ก่ 

       ๕.๑  การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  เป็นการวจิยัทีม่ขีอ้มลูส่วนใหญ่เป็น 
ตวัเลขโดยมกีารวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยค่าสถติต่ิาง ๆ  

             ๕.๒  การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) เป็นการวจิยัทีม่ขีอ้มลูส่วนใหญ่ไม่
เป็นตวัเลข  แต่เป็นขอ้มูลเชิงเน้ือหาสาระ (Content)  ขอ้คดิเหน็เชิงประเมนิคุณภาพ อกีท ัง้ปญัหา  และขอ้เสนอแนะ 

๖.  แบ่งตามบทบาทของผูว้จิยั (Researcher Role)  ไดแ้ก่ 

                 ๖.๑  การวจิยัเชิงทดลอง (Experimental  Research)  เป็นการวจิยัทีผู่ว้จิยัมบีทบาทเป็นผูจ้ดั 
สถานการณ ์  รูปแบบวธิกีารต่าง ๆ เขา้ไป   เพือ่ทดลองและดูผล 
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         ๖.๒   การวจิยัเชิงธรรมชาติ  (Naturalistic  Research)  เป็นการวจิยัที่ปล่อยใหส้ภาพการณ์
เป็นไปตามธรรมชาต ิผูว้จิยัมไิดเ้ขา้ไปจดักระท า 

๗.  แบ่งตามระดบัของการควบคุมสถานการณ์ของการวจิยั (Degree of Control) จากสูงสุดไป 
ต า่สุด  ไดแ้ก่ 

               ๗.๑  การวจิยัเชิงทดลอง (Experimental  Research) 
               ๗.๒  การวจิยัเพือ่แกป้ญัหาเฉพาะ / การวจิยัเชิงปฏบิตักิาร  (Action  Research) 
               ๗.๓  การวจิยัเชิงส  ารวจ  (Survey   Research)  เป็นการส  ารวจหาขอ้เทจ็จริงที่ปรากฏ  /  
บรรยายสถานภาพ  (Status)  ปจัจุบนัทีเ่ป็นอยู่  เช่น  การส  ารวจความคดิเหน็ผูส้อบไดเ้ป็นนกัเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของกองทพัเรือ ประจ าปี ๒๕๕๐ 

       ๗.๔  การวจิยัสนาม  (Field  Research)  เป็นการวจิยัทีม่กีารออกไปเก็บรวบรวมขอ้มลู 
จากแหล่งขอ้มลูทีม่อียู่จริง 

         ๗.๕  การวจิยัเอกสาร   (Documentary  Research)   เป็นการวจิยัเชิงส  ารวจและวเิคราะห์
เน้ือหาสาระในเอกสาร   เช่น  การวจิยัเชิงประวตัศิาสตรก์็ถอืว่าเป็นการวจิยัเอกสารดว้ยเช่นกนั 

         ๗.๖  การศึกษาเฉพาะกรณี (Case  Study) เป็นการวจิยัในปญัหาเฉพาะของบุคคล  กลุ่มคน  
หน่วยงาน หรือองคก์รใดองคก์รหน่ึง  ในลกัษณะเจาะลกึในหว้งเวลาใดเวลาหน่ึง  เช่น  การวจิยัปญัหาอุปสรรค

ในการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๔๕    การเปรียบเทยีบผลการศึกษาของนกัเรียน

นายเรือ บตุรขา้ราชการทหาร - ต ารวจ  และ พลเรือน  
๘.  แบ่งตามจ านวนศาสตรท์ีเ่กี่ยวขอ้ง (Number  of  Disciplines Involved)   ไดแ้ก่  

       ๘.๑  การวิจยัเฉพาะศาสตร ์(Monodisciplinary Research) เป็นการวิจยัในสาขาใด 
สาขาหน่ึงโดยเฉพาะ  เช่น  การวจิยัสมนุไพรรกัษาเอดส ์ การวเิคราะหส์มรรถภาพทางกายนกัเรียนนายเรือ 

        ๘.๒ การวจิยัสหสาขาวชิา  (Interdisciplinary Research) เป็นการวจิยัทีต่อ้งเกี่ยวขอ้งกบั
ศาสตรต่์าง ๆ   ต ัง้แต่  ๒  สาขาขึ้นไป   เช่น  การวจิยัเพือ่พฒันาทุ่งกุลารอ้งไห ้  เป็นการวจิยัที่ตอ้งท  าพรอ้ม ๆ    

กันไปท ัง้การวิจยัทางดา้นการศึกษา   เศรษฐศาสตร์   สงัคมศาสตร์   เกษตรศาสตร์   ภูมิศาสตร์  และ    

สาธารณสุขศาสตร ์ เป็นตน้ ท ัง้น้ีเพือ่ใหผ้ลการวจิยันัน้ครอบคลุม ครบถว้นและครบวงจร 

บทสรุป 

         จากนิยาม  /  ความหมายของการวิจยั    และประเภทของการวิจยัที่กล่าวมาจะเห็นว่าความ 
จริงแลว้การวจิยั   ก็คือการหาค าตอบใหก้บัปญัหาทีเ่กิดขึ้ นทุกชนิดท ัง้ทางวทิยาศาสตร ์ และสงัคมศาสตรด์ว้ย

วธิีการที่เชื่อถือได ้  คอื  วธิกีารทางวทิยาศาสตร ์  หรือระเบยีบวธิกีารวจิยัทีเ่หมอืนกนันัน่เอง 

          การวจิยัเรื่องหน่ึงอาจจดัอยู่ไดห้ลายประเภทของการวจิยั   และชื่อเรื่องของการวจิยัก็หลากหลาย  

แตกต่างกนัไปตามประเภทของการวจิยันัน้ ๆ   ผูว้จิยัสามารถตัง้ชื่อเรื่องไดต้ามความเหมาะสมและใหส้อดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั  โดยควรจะบ่งบอกว่า  ท  าอะไร  อย่างไร  กบัใคร  ทีไ่หน  เมือ่ไร  

 



บทที่ ๒ 

การเขียนโครงร่างการวจิยั 
 

ความหมายของโครงร่างการวจิยั (Research Proposal) 

 โครงร่างการวจิยั หรือ ขอ้เสนอการวจิยั (Research proposal)  หมายถงึ เอกสารทีใ่ชเ้ป็นแนวทาง/

แผนการท าวจิยัทีก่  าหนดไวล้่วงหนา้ก่อนเริ่มด าเนินการวจิยั (ท าไมตอ้งท  า จะท าอะไร และจะท าอย่างไร) ซึ่งควรมี
แนวคดิทีช่ดัเจนเกี่ยวกบัปญัหาการวจิยั  วตัถปุระสงค ์ สมมตฐิาน  รูปแบบการวจิยั  และระเบยีบวธิวีจิยั  ท ัง้น้ี

เพือ่น าเสนอต่อคณะกรรมการ  พจิารณาโครงร่างการวจิยั  และอนุมตัใิหด้  าเนินการวจิยัได ้ นอกจากน้ี โครงร่าง

การวจิยัยงัเป็นเอกสารทีจ่ะสื่อระหว่างผูร่้วมวจิยั เพือ่ใหเ้ขา้ใจในหลกัการเดยีวกนั และสามารถปฏบิตัติามได ้

ถูกตอ้ง ท ัง้ยงัช่วยใหผู้ว้จิยัสามารถติดตาม นิเทศ ควบคุมก ากบังาน และประเมนิผลการด าเนินงานในแต่ละข ัน้ตอน

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 สิง่ส  าคญัทีสุ่ดในการเขยีนโครงร่างการวจิยั คอื ผูว้จิยัตอ้งมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจอย่างถ่องแทว้่า จะท า

วจิยัเรื่องอะไร มวีตัถปุระสงคอ์ะไร สมมตฐิานคืออะไร  ใชรู้ปแบบและระเบยีบวธิวีจิยัแบบใด และศึกษาอย่างไร  

รวมท ัง้งานวจิยันัน้มปีระโยชนอ์ย่างไร 

 

ประโยชนข์องโครงร่างการวจิยั มดีงัน้ี 

 ๑. ใชเ้ป็นแผนในการด าเนินการวจิยัของผูว้จิยัทีต่อ้งวางแผนไวล้่วงหนา้ 

 ๒. ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตรวจสอบ  ตดิตาม และประเมนิผลการวจิยั 

๓. ใชเ้ป็นเอกสารประกอบการขอทนุสนบัสนุนเพือ่พจิารณาขออนุมตัทิ  าการวจิยั 

 
สว่นประกอบของโครงร่างการวจิยั 

 โครงร่างการวจิยั ประกอบไปดว้ยส่วนต่าง ๆ เรียงตามล าดบั ดงัน้ี 

   ๑. ชื่อเรื่อง 

   ๒. ทีม่าและความส าคญัของปญัหา 

   ๓. วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 

   ๔. แนวคดิ  ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

   ๕. สมมตฐิานการวจิยั * 

   ๖. ขอบเขตของการวจิยั 

   ๗. กรอบแนวคดิในการวจิยั 

   ๘. ขอ้ตกลงเบื้องตน้ * 

   ๙. ขอ้จ ากดัของการวจิยั * 
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   ๑๐. ค าจ ากดัความทีใ่ชใ้นการวจิยั / นิยามศพัท ์

   ๑๑. วธิดี  าเนินการวจิยั 

        ๑๑.๑ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

        ๑๑.๒ การรวบรวมขอ้มลูและเครื่องมอืรวบรวมขอ้มลู 

        ๑๑.๓ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

   ๑๒. ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 

   ๑๓. ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั 

   ๑๔. งบประมาณ ค่าใชจ่้ายในการวจิยั 

   ๑๕. ภาคผนวก 

   ๑๖. บรรณานุกรม 

หมายเหต ุ *  มหีรือไม่มกี็ได ้

การเขียนโครงร่างการวจิยั   

มรีายละเอยีดตามส่วนประกอบของโครงร่างการวจิยั ตามแบบ รร.นร.วจ. – 1 ดงัน้ี 

    ๑. ช่ือเรื่องวจิยั/ช่ือโครงการ (The Title) มกัเป็นส่วนดงึดูดความสนใจจดุแรกของโครงร่างการวจิยั
ท ัง้โครงการ จึงควรตัง้ชื่อเรื่องใหน่้าสนใจ ทนัต่อเหตุการณ์ ซึ่งพจิารณาแลว้ว่าเป็นเรื่องที่สามารถท าวจิยัได ้

(Researchable Topic) และควรแก่การแสวงหาค าตอบ  โดยท ัว่ไปหลกัในการตัง้ชื่อเรื่อง ท าไดโ้ดยหยบิยกเอาค า
ส  าคญั (Key Words) ของเรื่องทีจ่ะท  าวจิยั ออกมาประกอบกนัเป็นชื่อเรื่อง จะท าใหช้ื่อเรื่องวจิยันัน้ส ัน้ กระทดัรดั 
ชดัเจน และสือ่ความหมาย ครอบคลุมความส าคญัของเรื่องทีจ่ะศึกษาท ัง้หมด  

       การเลอืกหวัขอ้เรื่อง /ปญัหาในการวจิยัควรพจิารณาดงัน้ี 

         ๑.๑  ความสนใจของผูว้จิยั ควรเลอืกเรื่องที่ตนเองสนใจมากทีสุ่ดและควรเป็นเรื่องทีไ่ม่ยากจนเกินไป 

         ๑.๒  ความส าคญัของเรื่องที่จะท  าวจิยั  ควรเลอืกเรื่องที่มคีวามส าคญั และน าไปใชป้ฏบิตัิ

หรือสรา้งแนวความคดิใหม่ๆ ได ้  

          ๑.๓ เป็นเรื่องทีส่ามารถท าวจิยัได ้ เรื่องทีเ่ลอืกตอ้งอยู่ในวสิยัทีจ่ะท  าวจิยัได ้   โดยไม่มผีลกระทบ  

อนัเน่ืองจากปญัหาต่างๆ เช่น ดา้นจริยธรรม ดา้นงบประมาณ ดา้นตวัแปรและการเก็บขอ้มลู ดา้นระยะเวลาและ

การบริหาร ดา้นการเมอืง หรือเกินความสามารถของผูว้จิยั 

         ๑.๔ ไม่ซ า้ซอ้นกบังานวจิยัทีท่  ามาแลว้ ซึ่งอาจมคีวามซ า้ซอ้นในประเดน็ต่าง ๆ  ทีต่อ้งพจิารณา

เพือ่หลกีเลีย่ง ไดแ้ก่ ชื่อเรื่องและปญัหาของการวจิยั (พบมากทีสุ่ด) สถานทีท่ีท่  าการวจิยั ระยะเวลาทีท่  าการวจิยั 

วธิกีาร หรือระเบยีบวธิขีองการวจิยั 

    ๒. ที่มาและความส าคญัของปญัหา (Background and Rationale) บางโครงงานอาจเรียกวา่ หลกัการ
และเหตผุล  ภมูหิลงัของปญัหา   โดยผูว้จิยัจะตอ้งระบปุญัหาการวจิยัว่าคอือะไร  มคีวามส าคญั  มคีวามจ าเป็น  

คุณค่า และประโยชนท์ีจ่ะไดจ้ากการวจิยัเรื่องน้ี  ผูว้จิยัควรเริ่มจากการเขยีนทีม่องปญัหาและวเิคราะหป์ญัหาอย่าง

กวา้ง ๆ ในภาพรวมก่อนว่าสภาพท ัว่ไปของปญัหาเป็นอย่างไร  และภายในสภาพทีก่ล่าวถงึน้ี มปีญัหาอะไรเกิดขึ้นบา้ง  

และควรระบุว่ามีการศึกษาเกี่ยวกบัเรื่องน้ีมาแลว้หรือยงั  เขียนใหเ้ห็นว่า งานวิจยัเรื่องน้ีมีความส าคญัและ 
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จ าเป็นตอ้งมกีารท  าวจิยัในเรื่องดงักล่าว หลกัการเขยีนจะมุ่งเนน้ความอยากรูใ้นเรื่องทีต่อ้งการศึกษาในประเดน็ต่าง ๆ 

เพือ่ใหไ้ดแ้นวคดิ ทฤษฎ ีวธิกีาร หรือองคค์วามรูใ้หม่ ๆ โดยจะตอ้งเขยีนใหช้ดัเจน และรดักุม เพือ่ใหผู้อ่้านเขา้ใจ

ปญัหาทีจ่ะศึกษาว่ามปีระเดน็อะไร และมคีวามส าคญัอย่างไร  เหตใุดตอ้งน ามาท  าวจิยั ดงันัน้ ผูว้จิยัจะตอ้งหา

พยานหลกัฐานและขอ้มูลมาสนบัสนุนและยนืยนัเหตผุลของขอ้มลู พรอ้มท ัง้อา้งอิงที่มาของปญัหาหลงัจากการศึกษาขอ้มลู 

  หลกัการเขยีนความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา 

            ๑. เขยีนใหต้รงประเดน็ เนน้ทีป่ญัหาใหถู้กจดุ ไม่ยดืเยื้อ ใหค้รอบคลุมประเดน็ส  าคญัทีจ่ะศึกษา

ทกุประเดน็  ไม่ส ัน้หรือยาวเกินไป 

              ๒. มกีารอา้งองิถูกตอ้งตามหลกัวชิา  ผูว้จิยัตอ้งไม่คดิขึ้นเอง ตอ้งมหีลกัฐานยนืยนัการน าเสนอขอ้มลู 

            ๓. ล าดบัประเดน็ปญัหาทีน่ าเสนอใหเ้ป็นข ัน้ตอนและต่อเน่ืองกนั โดยใชภ้าษาทีอ่่านเขา้ใจงา่ยๆ  

ไม่ตอ้งอ่านและแปลความอกีครัง้ 

            ๔. สรุปประเดน็ในส่วนสุดทา้ยใหเ้ชื่อมโยงกบัหวัขอ้เรื่องวจิยัและวตัถปุระสงคข์องการวจิยั 

  

๓. วตัถปุระสงคข์องการวจิยั (Objectives)  เป็นขอ้ความทีร่ะบ/ุบอกถงึเป้าหมาย/วตัถปุระสงคว์่า ท าวจิยั
เพือ่อะไร  ตอ้งการทราบอะไรบา้ง  การตัง้วตัถปุระสงค ์ควรเขยีนใหช้ดัเจน   เฉพาะเจาะจง  ไม่คลุมเครือ  เขยีน

เรียงตามล าดบัความส าคญั  ใชป้ระโยคทีส่มบูรณ ์และไม่ควรใชป้ระโยคทีซ่บัซอ้น หรือยาวจนเกินไป จะท าใหไ้ม่

ชดัเจน  ถอ้ยค าที่ใชค้วรเป็นค าหรือขอ้ความทีแ่สดงอาการหรือระบพุฤตกิรรมทีส่ามารถสงัเกตได ้  วดัได ้  ระบุ

ตวัแปร ขอ้มลูและประชากรทีศึ่กษา เช่น เพือ่ส  ารวจความตอ้งการและความนิยมของประชาชนทีม่ต่ีอ…… เพือ่

เปรียบเทยีบการฝึกภาคปฏบิตัขิองนกัศึกษาวทิยาลยัพยาบาลในส่วนกลางกบัส่วนภมูภิาค 

 

 ๔. แนวคดิ  ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง (Review of Related Literatures)  เป็นการเขยีนถงึสิง่
ทีผู่ว้จิยัไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้เอกสารต่างๆ ท ัง้ทฤษฎ ี และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ทฤษฎ ี หลกัการ 

ขอ้เทจ็จริงต่างๆ แนวความคดิของผูเ้ชี่ยวชาญ ตลอดจนผลงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเดน็ปญัหาของผูว้จิยั 

โดยมเีป้าหมายเพือ่สรุปหรือตรวจสอบขอ้มลูอย่างเป็นระบบในการบ่งชี้ คุณลกัษณะเฉพาะหรือประเดน็ต่างๆ ของขอ้มลู 

ทีน่ าไปใชเ้ป็นกรอบแนวคดิในการวจิยั ซึ่งจะช่วยสรา้งความชดัเจนเกี่ยวกบัปญัหาหรือขอ้สนันิษฐานของการวจิยัให ้

เด่นชดัขึ้น    

 

 ๕. สมมตฐิานการวจิยั (Hypothesis)  เป็นค าตอบ/ขอ้ความทีผู่ว้จิยัคาดเดา  หรือคาดคะเนว่าจะเป็น
ค าตอบ หรือผลของการวจิยัทีถ่กูก าหนดไวล้่วงหนา้อย่างมเีหตผุล  ซึ่งสมมตฐิานทีต่ ัง้ขึ้นน้ีอาจจะถูกหรือผดิก็ได ้ 

โดยจะใชว้ธิกีารทางสถติเิขา้มาทดสอบ แต่ถา้ทดสอบแลว้ผลสรุปว่าเป็นความจริงหรือถกูตอ้ง ก็จะไดค้วามรูใ้หม่ / 

ค าตอบของปญัหา  การเขยีนสมมตฐิานจะตอ้งเขยีนใหช้ดัเจน จะตอ้งมทีฤษฎ ีทีเ่ป็นเหตเุป็นผล  หรือขอ้เทจ็จริง

ทีค่น้พบแลว้มาสนบัสนุน/มใิช่ต ัง้ขึ้นมาลอย ๆ เช่น นกัเรียนชายสนใจข่าวกีฬามากกว่านกัเรียนหญงิ เดก็ทีร่บัการ

อบรมเลี้ยงดูต่างกนัมกีารปรบัตวัแตกต่างกนั  อย่างไรก็ตาม งานวจิยับางชนิด ไม่จ าเป็นตอ้งมสีมมตฐิาน เช่น การ

วจิยัเชิงส  ารวจ (Exploratory Research) เป็นตน้ 
 



 
 

 

 - ๘ - 
 

 

 ๖. ขอบเขตของการวจิยั (Boundary of Research) เป็นการก าหนดว่า การวจิยัเรื่องน้ีมขีอบข่ายของ

การศึกษากวา้งมากนอ้ยแค่ไหน ครอบคลุมเรื่องใดบา้ง ผูว้จิยัจะตอ้งก าหนดใหช้ดัเจนลงไปว่า จะท าการวจิยัเฉพาะ

ส่วนใด เน่ืองจากบางเรื่องไม่สามารถศึกษาไดทุ้กแง่มมุของปญัหา หรือไม่สามารถศึกษากบัประชากรที่กวา้ง

ครอบคลุมท ัง้หมด  การก าหนดขอบเขตของการวจิยันัน้อาจเขยีนแยกเป็นหวัขอ้  เช่น ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่

จะท  าการศึกษา  ตวัแปรทีศึ่กษา ระยะเวลาในการศึกษา 

 

 ๗. กรอบแนวคดิในการท าวจิยั (Conceptual Framework) เป็นการเสนอเหตผุลและหลกัการดว้ย
การน าทฤษฎ ี แนวคดิ สภาพปญัหาและผลงานการวจิยัในอดตี  หลายๆ ทฤษฎ ี  หลายแนวคดิ และหลาย

ผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งมาสนบัสนุนใหเ้หตผุลในการท าวจิยัเรื่องนัน้  เพือ่ใหเ้หน็ความสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกนัระหว่าง

ตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม  และบ่งชี้ถงึลกัษณะหรือทศิทางของความสมัพนัธท์ีเ่กี่ยวขอ้งกนันัน้ดว้ย 

      
 ๘. ขอ้ตกลงเบื้องตน้ (Assumption)  เป็นเงือ่นไขในการท าวจิยั/ขอ้ตกลงบางอย่างเกี่ยวกบัเรื่องทีจ่ะท  า
วจิยั เพือ่ใหผู้อ่้านเกิดความเขา้ใจร่วมกนักบัผูว้จิยั ขอ้ตกลงเบื้องตน้น้ีอาจจะเกี่ยวขอ้งกบัทฤษฎทีีน่ ามาใชเ้ป็น

กรอบแนวคดิในการท าวจิยั หรือ ระเบยีบวธิวีจิยัทีใ่ชห้รือการรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู ท ัง้น้ี การก าหนด

ขอ้ตกลงเบื้องตน้จะตอ้งอยู่ภายใตเ้หตผุลทีเ่หมาะสมหรือมหีลกัฐานยนืยนั ซึ่งตอ้งแสดงใหเ้หน็ว่าอาจจะเป็นจริง 

ตามนัน้  ส่วนใหญ่จะเป็นการตกลงเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง  อนัไดแ้ก่  สภาพการณ ์  สิง่แวดลอ้ม 

หรือเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู  ซึ่งผูว้จิยัคาดการณ์ไวว้่าจะมผีลต่อการเปลีย่นแปลงของตวัแปรตาม 

โดยมขีอ้พจิารณาดงัต่อไปน้ี 

     ๘.๑ ระบขุอ้ตกลงเบื้องตน้ไว ้ในกรณีทีไ่ม่สามารถควบคุมการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้ ท ัง้ทีไ่ดพ้ยายาม 

แลว้  จงึจ าเป็นตอ้งเขยีนขอ้ตกลงเบื้องตน้ไว ้  เช่น การตอบแบบสอบถามตามวนัเวลาและสถานทีแ่ตกต่างกนั จะ

ไม่มผีลต่อการตอบ การทดลองภายใตเ้งือ่นไขเดมิแต่เป็นคนละวนัและเวลา จะไม่มผีลต่อพฤตกิรรมที่แสดงออก  เป็นตน้ 

     ๘.๒  ระบขุอ้ตกลงเบื้องตน้เฉพาะทีส่  าคญัและเหน็ว่ามคีวามจ าเป็นเท่านัน้ 

               ๘.๓ จะตอ้งเป็นการคาดการณ์ที่มเีหตุผล หรือมหีลกัฐานยืนยนัจากเอกสารหรือการคน้พบจาก

การวจิยัที่ผ่านมาแลว้ในหวัเรื่องคลา้ยกนั ไม่ควรเป็นเรื่องเลือ่นลอยหรือขาดเหตผุลสนบัสนุน 

      ๘.๔  ขอ้ตกลงเบื้องตน้  ไม่ใช่ขอ้บกพร่องของการวจิยั    แต่เป็นขอ้จ ากดัทีต่อ้งท  าความตกลงไวก่้อน   

เนื่องจากอาจท าใหผ้ลการวจิยัแตกต่างออกไปจากสิง่ทีค่วรจะเป็นเท่านัน้ 

 

๙. ขอ้จ ากดัของการวจิยั (Research Limitation) เป็นการเขยีนชี้แนะใหผู้อ่้านทราบว่าการวจิยัเรื่องนัน้ 

มขีอ้จ ากดัหรือมคีวามไม่สมบูรณ์ในเรื่องหรือประเดน็ทีส่  าคญั ๆ อะไรบา้ง เหตใุดจงึไม่สามารถท าใหส้มบูรณ์  เพือ่ให ้

ผูอ่้านจะไดร้ะมดัระวงัในการน าผลการวจิยัไปใช ้และน าวธิกีารไปเป็นตวัอย่างในการศึกษาวจิยัต่อไป 

 

 



 
 

 

 - ๙ - 
 

 ๑๐. ค าจ ากดัความที่ใชใ้นการวจิยั (Definition of Term) เป็นการใหค้วามหมายของค า  กลุ่มค า  หรือ
ตวัแปรของการวจิยั  เพือ่ใหผู้อ่้านมคีวามเขา้ใจตรงกนักบัผูว้จิยัว่าค าเหล่านัน้หมายถงึอะไร  ซึ่งค าศพัทด์งักล่าว

อาจเป็นศพัทท์างวชิาการ ศพัทท์ีม่คีวามหมายหลายอย่าง  ศพัทท์ีม่คีวามหมายไม่แน่นอน  การเขยีนตอ้งเขยีนดว้ย

ภาษาทีช่ดัเจน เขา้ใจงา่ย  ยกตวัอย่าง  เช่น  

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน   หมายถงึ  คะแนนเฉลีย่สะสมตัง้แต่  ……ถงึ…… 

  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูง  หมายถงึ  ไดค้ะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้แต่  ๒.๕ ขึ้นไป 

  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต า่  หมายถงึ  ไดค้ะแนนเฉลี่ยสะสมต า่กว่า  ๒.๕ เป็นตน้ 

 

 ๑๑. วธิดี าเนินการวจิยั (Research Methodology) 

      ๑๑.๑ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง (Population and Sample) เป็นการระบปุระชากรใหช้ดัเจนว่า
ใครคอืประชากรทีต่อ้งการศึกษา  และก าหนดคุณลกัษณะของประชากรทีจ่ะศึกษาใหช้ดัเจน เช่น เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ศาสนา เขตทีอ่ยู่อาศยั ซึ่งบางครัง้ประชากรทีต่อ้งการศึกษาอาจไม่ใช่ปจัเจกบคุคล เช่น ครวัเรือน 

หมู่บา้น อ าเภอ จงัหวดั เป็นตน้ นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัตอ้งก าหนดวธิกีารคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัใหเ้ป็น

ตวัแทนทีด่แีละสอดคลอ้งกบัขอบเขตของการวจิยั  พรอ้มท ัง้อาจน าเสนอกระบวนการคดัเลอืกใหไ้ดม้าซึ่งกลุ่ม

ตวัอย่างตามจ านวนทีต่อ้งการ  อา้งองิกบัวธิกีารหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรหรือใชต้ารางส  าเร็จรูป 

     ๑๑.๒ การรวบรวมขอ้มูลและเครื่องมอืรวบรวมขอ้มลู (Data Collection) เป็นการระบวุ่าการวจิยันัน้ 
จะรวบรวมขอ้มลูไดด้ว้ยวธิกีารอย่างไร  และใชอ้ะไรเป็นเครื่องมอืรวบรวมขอ้มลู  เครื่องมอืนัน้ไดม้กีารพฒันาใหม้ี

คุณภาพเชื่อถอืไดเ้พยีงใด  ตัง้แต่การสรา้งเครื่องมอื  การหาคุณภาพของเครื่องมอื   การน าเครื่องมอืไปทดลองใช ้

ท  าอย่างไร  และในทีสุ่ดไดเ้ครื่องมือที่มคุีณภาพเพยีงใดก่อนน าไปใชจ้ริง  เมื่อน าไปใชจ้ริงท  าอย่างไร  ส่งทาง

ไปรษณียห์รือน าไปส่งใหก้ลุ่มตวัอย่างเอง  เป็นตน้ 

        ๑๑.๓ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู (Statistic of Data Analysis)  การเลอืกใชส้ถติจิะตอ้ง   
เหมาะสมกบัปญัหาวจิยั  วตัถปุระสงคก์ารวจิยั  และรูปแบบการวจิยั  การน าเสนอสูตรและสถติทิีใ่ชใ้นการ

วเิคราะหข์อ้มลูส  าหรบัการวจิยั  ใหร้ะบเุฉพาะสถติหิรอืสูตรเท่าทีจ่  าเป็นทีอ่าจส่งผลใหผู้อ่้านเขา้ใจคลาดเคลือ่นไป  

 

๑๒. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั (Expected Benefits and Application) เป็นส่วนทีร่ะบใุหเ้หน็ถงึ
ความคาดหวงัของผูว้จิยัทีม่ต่ีอผลการวจิยั โดยการระบถุงึประโยชนท์ีจ่ะน าไปสู่การท  างานหรือการปฏบิตังิาน โดยจะ

สามารถน าไปขยายผลเพือ่ประยุกตใ์หเ้กิดงานจริงในประเดน็ใดบา้ง เน่ืองจากในการวจิยัทกุเรื่อง ผูว้จิยัจะตอ้งทราบ

ว่า  เมือ่ท  าวจิยัเสร็จแลว้ผลการวจิยัจะก่อใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างไรและส่งผลกบักลุ่มใด ประโยชนข์องการวจิยัมไีดห้ลาย

ลกัษณะ เช่น ใชเ้พือ่ก าหนดนโยบาย เพือ่ปรบัปรุงการปฏบิตังิาน ใชเ้ป็นแนวทางการตดัสนิใจ การแกป้ญัหา หรือ

เพือ่เป็นประโยชนใ์นการท าวจิยัเรื่องต่อไป  เป็นตน้  การเขยีนประโยชนม์ขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
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       ๑๒.๑ ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั  มคีวามหมายในเชิงผลทีเ่กิดขึ้นจากการวจิยั  จงึไม่สามารถน า

วตัถุประสงคข์องการวจิยัมาเขยีนได  ้  แต่ตอ้งเป็นผลที่เกิดจากวตัถุประสงคท์ี่ท  าใหเ้กิดประโยชนข์ึ้นต่อบุคคล   

ต่อระบบ  ต่อองคก์ร  หรือต่อองคค์วามรูใ้ด ๆ 

      ๑๒.๒ เขยีนดว้ยประโยคทีม่คีวามชดัเจน รดักมุ  และครอบคลุมวตัถปุระสงคข์องการวจิยัท ัง้หมด 

       ๑๒.๓ สามารถระบปุระโยชนไ์ดท้ ัง้เป็นขอ้ความหรือเป็นรายขอ้ ขึ้นอยู่กบัความตอ้งการของผูว้จิยั หาก

เขยีนเป็นประโยคควรเชื่อมขอ้ความใหอ่้านแลว้กลมกลนืเป็นเรื่องเดยีวกนั 

 

 ๑๓. ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั (Length of Time) ผูว้จิยัตอ้งระบถุงึระยะเวลาทีจ่ะใชใ้นการ
ด าเนินการวจิยัท ัง้หมดว่าจะใชเ้วลานานเท่าใด และตอ้งระบรุะยะเวลาทีใ่ชส้  าหรบัแต่ละข ัน้ตอนของการวจิยั วธิกีาร

เขยีนรายละเอยีดของหวัขอ้น้ีอาจท  าได ้ ๒ แบบ   ตามทีแ่สดงไวใ้นตวัอย่างต่อไปน้ี (การวจิยัใชเ้วลาด าเนินการ 
๑๒ เดอืน) 
  ตวัอย่างที่ ๑ 

      ก.  ข ัน้ตอนการเตรยีมการ :  คน้หาชื่อเรื่องหรือปญัหาทีจ่ะท  า (๓ เดอืน) 
           ๑. ศึกษาเอกสารและรายงานการวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

          ๒. ตดิต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง (ขออนุมตัดิ  าเนินการ,ตดิต่อผูน้ าชุมชน,เตรียมชุมชน  

                       และรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ ทีจ่  าเป็น)  

           ๓. สรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

           ๔. จดัหาและฝึกอบรมผูช่้วยนกัวจิยั 

           ๕. ทดสอบและแกไ้ขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

   ข.  ข ัน้ตอนการเก็บขอ้มลู (๒ เดอืน) 
           ๖. เลอืกประชากรตวัอย่าง 

           ๗. สมัภาษณ์ประชากรตวัอย่าง 

           ค. ข ัน้ตอนการประมวลผลขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู (๓ เดอืน) 
           ๘. ลงรหสั ตรวจสอบรหสั น าขอ้มลูเขา้เครื่อง และท าการบรรณาธกิารดว้ยเครื่อง 

            ๙.  เขยีนโปรแกรมเพือ่ท  าการวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชส้ถติต่ิางๆ ตามทีก่  าหนดไว ้ รวมท ัง้ 

                     แปลผลขอ้มลู 

   ง. การเขยีนรายงาน และการเผยแพร่ผลงาน (๔ เดอืน) 
                 ๑๐. เขยีนรายงานการวจิยั ๓ เดอืน 

          ๑๑. จดัพมิพ ์๑ เดอืน 
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 ตวัอย่างที่  ๒  ตารางปฏบิตังิานโดยใช ้Gantt Chart 

กจิกรรม 
ปี ๒๕๕๐ 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค. 

ก. การเตรียมการ 

    ๑. การศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่

เกี่ยวขอ้ง 

    ๒. การตดิต่อหน่วยงานและ

รวบรวมขอ้มลูที่จ  าเป็น 

    ๓. สรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

    ๔. จดัหาและฝึกอบรมผูช่้วย

นกัวจิยั 

    ๕. ทดสอบและแกไ้ขเครื่องมอืทีใ่ช ้

ในการวจิยั   

ข. การเกบ็ขอ้มูล 

    ๖. สุ่มตวัอย่าง 

    ๗. สมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่าง 

ค. การประมวลผลและการวิเคราะหข์อ้มูล 

    ๘. ประมวลผลขอ้มลู 

    ๙. วเิคราะหแ์ละแปลผลขอ้มูล 

ง. การเขียนรายงานและการเผยแพร่

ผลงาน 

    ๑๐. เขยีนรายงาน 

    ๑๑. จดัพมิพร์ายงาน      
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 ๑๔. งบประมาณ และค่าใชจ้่ายในการวจิยั (Budget)  
      การก าหนดงบประมาณค่าใชจ่้ายเพือ่การวจิยั ประกอบไปดว้ย ๔ หมวด ไดแ้ก่ 

  ๑๔.๑  ค่าตอบแทน 

  ๑๔.๒  ค่าใชส้อย 

  ๑๔.๓  ค่าวสัดุ 

  ๑๔.๔  ค่าครุภณัฑ ์

  (รายละเอยีดตามผนวก  ช) 

   
        อย่างไรก็ตาม   แหล่งทนุสนบัสนุนการวจิยัแต่ละแห่งอาจก าหนดรายละเอยีดของการเขยีนงบประมาณ 

แตกต่างกนั ผูท้ี่จะขอทนุวจิยัจึงควรศึกษาวธิกีารเขยีนงบประมาณของแหล่งทนุที่ตนตอ้งการขอทุนสนบัสนุน และ

ควรทราบถงึยอดเงนิงบประมาณสูงสุดต่อโครงการทีแ่หล่งทนุนัน้ๆ จะใหก้ารสนบัสนุนดว้ย เนื่องจากถา้ผูว้จิยัต ัง้

งบประมาณไวสู้งเกินไป  โอกาสทีจ่ะไดร้บัการสนบัสนุนก็จะมนีอ้ยมาก 

 

 ๑๕. ภาคผนวก (Appendix) สิง่ทีนิ่ยมเอาไวท้ีภ่าคผนวก  เช่น แบบสอบถาม แบบฟอรม์ในการเก็บ
หรือบนัทกึขอ้มลู เมือ่ภาคผนวกมหีลายภาค ใหใ้ชเ้ป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ  แต่ละภาคผนวกใหข้ึ้น

หนา้ใหม่ 

 

 ๑๖. บรรณานุกรม (Bibliography) เป็นรายชื่อเอกสารท ัง้หมดทีน่ ามาใชใ้นงานวจิยั  ไม่ว่าจะเป็นหนงัสอื 
ต ารา วารสาร หนงัสอืพมิพ ์ โสตทศันวสัดุ ฯลฯ  โดยรูปแบบที่ใชค้วรเป็นไปตามสากลนิยม  ในทีน้ี่ไดก้ าหนดการใช ้

รูปแบบใหเ้ป็นไปตาม อทร. ๘๐๐๗ การเรยีบเรยีงเอกสารวจิยั พ.ศ.๒๕๔๖ 

 

เกณฑใ์นการประเมินโครงร่างการวจิยั 

 หลงัจากทีผู่ว้จิยัเสนอโครงร่างการวจิยัต่อคณะกรรมการวจิยั รร.นร.แลว้    จะมกีารต ัง้คณะอนุกรรมการ 

พจิารณาโครงร่างการวจิยั ตามแบบประเมนิโครงร่างการวจิยั (แบบ รร.นร.วจ.๒)  โดยมเีกณฑใ์นการประเมนิ

โครงร่างการวจิยั ดงัน้ี 

๔ หมายถงึ  ดมีาก     

๓   หมายถงึ  ด ี     

๒   หมายถงึ  พอใช ้   

๑   หมายถงึ  ควรปรบัปรุง 



ปรึกษาผูท้ีม่คีวามรูด้า้น

การวจิยัและความรูเ้ฉพาะ

สาขา 

๕.สรา้งเครื่องมอืในการเก็บรวมขอ้มลู / ประดษิฐ ์/ ออกแบบตามแบบทีก่  าหนดไว ้

๗.บนัทกึขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู 

๘.สรุปผลการวจิยั และเขยีนรายงานผลการวจิยั 

๙.ส่งเอกสาร / รายงานผลการวจิยั     คณะกรรมการวจิยั รร.นร. 

บทที่ ๓ 

แนวทางในการด าเนินงานวจิยั 

 
 

๑.ศึกษาแนวคดิ  ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

 

     ๒.จดัแนวคดิในการวจิยั (Conceptual Paper) และ 
                                                  โครงร่างการวจิยั (Research Proposal)         
    

           ไม่ผ่าน / ปรบัแก ้

 
๓.น าเสนอต่อคณะกรรมการพจิารณา 

 

 
ผ่าน 

            
            
            
            

                                                 
          

 
 
 
 
 

 ๔. พฒันาโครงร่างการวจิยัเพิม่เตมิ  ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ 
     ๔.๑ ศึกษา แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งเพิม่เตมิโดยละเอยีด 
     ๔.๒ วางแผนการวจิยั โดยละเอยีดเกี่ยวกบัประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
           เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั การวเิคราะหข์อ้มลู 

๖.เก็บรวบรวมขอ้มลู / ทดลองใช ้
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รายละเอยีดของแต่ละข ัน้ตอนมดีงัน้ี 

 ๑. ศึกษาแนวคดิ  ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง (Review of the Related Literature) เป็น
การศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูความรูท้ีม่คีวามเกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์นักบัประเดน็ปญัหา / ปญัหาวจิยั   โดยขอ้มลูดงักล่าว

อาจไดม้าจาก หนงัสอื  ต ารา  วารสาร  สิ่งพมิพต่์าง ๆ เป็นตน้  ซึ่งผูว้จิยัควรศึกษาก่อนที่จะเขยีนแนวความคิด

ในการท าวจิยั  (Conceptual paper) และโครงร่างการวจิยั (Research Proposal) เพื่อประโยชนต่์อการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานวจิยั 

 ๒. ในข ัน้ตอนที ่๒ น้ีผูว้จิยัอาจด าเนินการไดใ้น ๒ กรณีดงัน้ี 

 ๒.๑  ผูว้จิยัจดัท  าและเสนอแนวความคิดในการท าวจิยั (Conceptual Paper) เพือ่ใหอ้นุกรรมการ
พจิารณาความเป็นเป็นไดใ้นการท างานวจิยัเรื่องนัน้ๆ  เมื่อผ่านการพจิารณาแลว้จงึเสนอเป็นโครงร่างการวจิยั (Research  
Proposal) เป็นล  าดบัถดัมา  (ยกเวน้นกัวจิยัทีค่ณะกรรมการพจิารณาแลว้ว่าสามารถจดัท  าโครงร่างการวจิยัไดเ้ตม็
รูปแบบใหด้  าเนินการในขอ้ ๒.๒ ไดเ้ลย) 

   ๒.๒  ผูว้จิยัจดัท  าโครงร่างการวจิยั (A Statement of Research Proposal) เป็นการน าขอ้มลู
ทีค่น้ควา้มาไดจ้ากขอ้ ๑ มาเขียนเป็นแนวทางหรือแผนการท าวิจยั  โดยผูว้ิจยัจะตอ้งวางแผนหรือก าหนดไว ้

ล่วงหนา้ก่อนเริ่มด าเนินการวจิยัเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพจิารณาโครงร่างการวจิยั เพื่ออนุมตัิใหด้  าเนินการวจิยัได ้ 

นอกจากน้ีโครงร่างการวจิยัยงัเป็นเอกสารทีจ่ะสื่อระหว่างผูร่้วมวจิยั ใหเ้ขา้ใจในหลกัการเดยีวกนั และสามารถปฏบิตัิ

ตามไดถู้กตอ้งท ัง้ยงัช่วยใหผู้ว้จิยัสามารถติดตาม  นิเทศ  ควบคุม  ก ากบังาน  และประเมนิผลการด าเนินงาน    

ในแต่ละข ัน้ตอนไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

          ๓.  เสนอโครงร่างการวจิยัต่อคณะกรรมการวจิยั รร.นร.  โดยมบีนัทกึขอ้ความเสนอตามล าดบัชัน้  
ดงัรายละเอยีดในผนวกอนุกรรมการพจิารณาโครงร่างการวจิยั (Propose of the Research to the Committee) เพือ่
พจิารณาอนุมตัใิหด้  าเนินการวจิยั  โดยจะพจิารณาความเหมาะสม  ความเป็นไปไดข้องโครงการวจิยั  รวมท ัง้

ช่วยกนัเสนอแนะหรือเพิม่เตมิในส่วนทีย่งัไม่สมบูรณ์ใหม้คีวามชดัเจนมากยิ่งขึ้น 
        เมือ่คณะกรรมการฯ  พจิารณาแลว้   ถา้ไม่ผ่านการอนุมตั ิ   ผูว้จิยัจะตอ้งด าเนินการแกไ้ข

โครงร่างการวจิยัใหถู้กตอ้ง ชดัเจน  และหากผ่านการอนุมตัใิหด้  าเนินการวจิยัได ้ ผูว้จิยัอาจตอ้งด าเนินการดงัขอ้

ต่อไปน้ีควบคู่กนัไป 

  ๔. พฒันาโครงร่างการวจิยัเพิม่เตมิตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ / เพือ่พรอ้มทีจ่ะท  าการวจิยั 

            ๔.๑ ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎ ี และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง (Conducting a Review of Literature 
Precisely) เพิม่เตมิโดยละเอยีด  เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการวางแผนการวจิยั 
            ๔.๒ วางแผนการวจิยัโดยละเอยีด (According to Recommendation of the Committee  
Planning the Research Procedure) เป็นการทบทวนวธิดี  าเนินการวจิยั ท ัง้ในเรื่องของประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัและวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู รวมท ัง้ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยัในแต่ละข ัน้ตอน (อาจ

ตอ้งมกีารปรบัแต่งตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการพจิารณาโครงร่างการวจิยั) 
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          ๕. สรา้งเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ประดษิฐ ์ ออกแบบตามทีก่  าหนดไว ้(Create Data – 
Collection Instrument)  โดยอาจมกีารน าเครื่องมอืทีส่รา้งหรือพฒันาขึ้นไปทดลองใช ้ (Try out) ก่อนเพือ่
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื  โดยน าขอ้มลู  ขอ้บกพร่องมาแกไ้ข  ปรบัปรุง  ก่อนทีจ่ะน าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างจริง 
  ๖. เก็บรวบรวมขอ้มลู (Data Collecting / Testing) เป็นการน าเครื่องมอืในขอ้ ๕ ทีไ่ดส้รา้งและ
พฒันาผ่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้  มาใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอย่างทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นการวางแผนการวจิยั 

  ๗. บนัทกึขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู  (Data Analysis)   เมือ่ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มลูมาไดแ้ลว้ 
เริ่มท  าการบนัทกึขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชเ้ทคนิควธิกีารต่าง ๆ เช่น วเิคราะหห์าค่าสถติต่ิาง ๆ เพือ่น ามา

เสนอเป็นผลการวเิคราะหข์อ้มลูในข ัน้ตอนต่อไป 

  ๘. สรุปผลการวจิยั และเขยีนรายงานผลการวจิยั (Result/Finding and Writing Report) ตามผล
การวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดใ้นขอ้ ๗ โดยน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ ตาราง แผนภมู ิ เป็นตน้ และจดัท  า

รายงานผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ตามรูปแบบในบทที ่๔ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป 
  ๙. ส่งเอกสารรายงานผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ทีแ่กไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ จ านวน ๖ เล่ม  พรอ้มกบับนัทกึ

เป็นไฟล ์ลงแผ่น CD  จ านวน ๑ แผ่น    ไปยงัคณะกรรมการวจิยัโรงเรียนนายเรือ  เพื่อการประเมนิงานวจิยัต่อไป 
   

  
  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บทที่ ๔ 
การเขียนรายงานผลการวจิยั 

 

 

      การเขยีนรายงานผลการวจิยั / การเรียบเรียงเอกสารวจิยั    เป็นกระบวนการทีจ่ะตอ้งด าเนินการตามรูปแบบ

และวิธีการที่ไดก้ าหนดไว ้โดยเป็นเรื่องราวที่เป็นผลจากการคน้ควา้ทางวิชาการ แลว้น ามาเรียบเรียงอย่างมี

ระเบยีบแบบแผน  ท ัง้น้ีเพือ่ใหเ้อกสารนัน้มคีวามเป็นมาตรฐาน  ควรประกอบดว้ย ๓ ส่วน คอื ส่วนตอนตน้  ส่วน

เนื้อเรื่อง  และส่วนตอนทา้ย 

รูปแบบและวธิกีารเขียนรายงานผลการวจิยั 

       ๑. สว่นตอนตน้  หรือส่วนน า  เป็นส่วนแรกสุดของเอกสาร  มรีายละเอยีดดงัน้ี 

    ๑.๑ ปกนอก   ใชต้ามแบบพมิพท์ีก่  าหนดใหใ้นภาคผนวก ง 

    ๑.๒ แผ่นรองปก  ใชแ้ผ่นกระดาษว่างสขีาว  ค ัน่ระหว่างปกนอกและปกใน 

    ๑.๓ ปกใน  ใชแ้ผ่นกระดาษว่างสขีาว  ค ัน่ระหว่างปกนอกและปกใน 

    ๑.๔ บทคดัย่อ  บางสถาบนัอาจก าหนดใหใ้ชค้ าว่า  “บทคดัย่อ”   มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้ท้ีไ่ม่มเีวลาที่ 

จะอ่านเอกสารท ัง้เล่มได ้ เมือ่อ่านบทคดัย่อน้ีแลว้จะสามารถทราบถงึผลของการวจิยัไดโ้ดยสงัเขป  ซึ่งควรเขยีนให ้

ม ี“ความยาวไม่เกิน ๒๕๐ ค า หรือไม่เกิน ๑ หนา้กระดาษ” เนื้อความประกอบดว้ยหวัขอ้ปญัหาทีว่จิยั  ค าอธบิาย

เกี่ยวกบัวธิกีารรวบรวม และการวเิคราะหข์อ้มลู รวมท ัง้สรุปสาระส  าคญัของสิง่ทีค่น้พบว่าเป็นความรูใ้หม่  วธิกีาร

ใหม่  และขอ้เสนอแนะ ส  าหรบัการใหห้มายเลขหนา้นัน้  ใหใ้ชอ้กัษรภาษาไทย เริ่มตน้ทีอ่กัษร “ก”  ต าแหน่ง

ดา้นบนหนา้กระดาษ  บริเวณมมุขวา ห่างจากขอบดา้นบน ๑ น้ิว โดยใชแ้บบอกัษรและขนาดเช่นเดยีวกบัส่วนเน้ือเรื่อง 

     ๑.๕ ค าน าและกิตตกิรรมประกาศ   รายงานการวจิยัก าหนดใหม้กีารเขยีนค าน าเพือ่แสดงใหท้ราบถงึ

วตัถปุระสงค ์หรือแรงจูงใจทีไ่ดท้  าการวจิยัในเรื่องนัน้ ๆ และบอกใหท้ราบถงึเหตผุลในการศึกษาคน้ควา้  ขอบเขต 

และความมุ่งหมาย  รวมท ัง้กิตตกิรรมประกาศ เพือ่ขอบคุณบคุคล และสถาบนัทีช่่วยเหลอืในการด าเนินการ  การ

แสดงเจตจ านงทีจ่ะอทุศิผลงานทีด่ใีหบ้คุคล  หรือสถาบนัทีเ่คารพนบัถอื  การยอมรบัผดิหากมขีอ้บกพร่องพรอ้ม

กบันอ้มรบัค าแนะน าอื่น ๆ (ใหห้มายเลขหนา้โดยใชต้วัอกัษรล าดบัถดัไปจากส่วนก่อนหนา้) 

     ๑.๖ สารบญั  ใชเ้พือ่ระบถุงึหวัขอ้เรื่องต่าง ๆ ของรายงานการวจิยัว่า บทใด หรือเรื่องใดอยู่ในหนา้ใด  

เพือ่ความสะดวกในการคน้หาเรื่องทีจ่ะท  าการศึกษาโดยตรง  (ในการใหห้มายเลขหนา้ให ้ หมายเลขหนา้โดยใช ้

ตวัอกัษรล าดบัถดัไปจากส่วนก่อนหนา้) 

     ๑.๗ สารบญัตาราง  ใชเ้พือ่ระบใุหท้ราบถงึล  าดบัหนา้เอกสารทีต่ารางปรากฏอยู่  เพือ่ความสะดวกใน

การคน้หา  ส  าหรบัส่วนสารบญัตารางจะมหีรือไม่มนีัน้  ขึ้นอยู่กบัขอ้มลูในเอกสาร หากมจีะไม่นบัหนา้รวมกบัเนื้อ

เรื่อง (ใหห้มายเลขหนา้โดยใช ้“ตวัเลขผสมอกัษร”  เช่น ๑๐ ก  หรือ  ๑๑ ข  เป็นตน้) 

     ๑.๘ สารบญัภาพและสารบญัแผนภาพ/แผนภมู ิ   ใชเ้พือ่ระบวุ่ามรูีปภาพ และแผนภาพหรือแผนภมูิ

อยู่ในหนา้ใดของเอกสาร  ท ัง้น้ีเพือ่ประโยชนใ์นการคน้หา  ส  าหรบัหนา้สารบญัและสารบญัตารางจะมหีรือไม่มนีัน้ 

ขึ้นอยู่กบัขอ้มลูในเอกสาร  โดยมกีารใหห้มายเลขหนา้เช่นเดยีวกบัหวัขอ้สารบญัตาราง 
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           ๒. สว่นเน้ือเรื่อง   โดยท ัว่ไปจะประกอบดว้ย ๕ บท  ไดแ้ก่   บทที ่ ๑  บทน า  บทที ่ ๒  แนวคดิ 

ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง  บทที ่๓ วธิดี  าเนินการวจิยั บทที ่๔  ผลการวเิคราะหข์อ้มลู  และบทที ่๕  สรุป

ผลการวจิยั  อภปิรายผล  และขอ้เสนอแนะ  มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 ๒.๑ บทที่ ๑ บทน า  ประกอบดว้ยที่มาและความส าคญัของปญัหา  วตัถุประสงคข์องการวจิยั  

สมมตฐิานการวจิยั  ขอบเขตของการวจิยั  ขอ้ตกลงเบื้องตน้  ขอ้จ ากดัของการวจิยั  ค าจ ากดัความทีใ่ชใ้นการวจิยั 

และประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั   

     ๒.๑.๑ ทีม่าและความส าคญัของปญัหา (Background and Rationale)  
    ๒.๑.๒ วตัถปุระสงคข์องการวจิยั  (Objectives)  
    ๒.๑.๓ สมมตฐิานการวจิยั (Hypothesis)   
    ๒.๑.๔ ขอบเขตของการวจิยั (Boundary of Research)  
    ๒.๑.๕ ขอ้ตกลงเบื้องตน้ (Assumption)   

  ๒.๑.๖ ขอ้จ ากดัของการวจิยั (Research Limitation)  
    ๒.๑.๗ ค าจ ากดัความทีใ่ชใ้นการวจิยั/นิยามศพัทเ์ฉพาะ  (Definition of Term)  

  ๒.๑.๘ ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั (Expected Benefits and Application)  

 ๒.๒ บทที่ ๒ แนวคิด  ทฤษฎ ี และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง (Review of Related Literatures)  
หรือบางคนเรียกว่า การทบทวนวรรณกรรม เป็นการเขยีนถงึสิง่ทีผู่ว้จิยัไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้เอกสารต่างๆ 

ท ัง้ทฤษฎ ี และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งไดแ้ก่ ทฤษฎ ี หลกัการ ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ  แนวความคดิของผูเ้ชี่ยวชาญ 

ตลอดจนผลงานวจิยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปญัหาของผูว้จิยั  โดยจดัล  าดบัหวัขอ้หรือเนื้อเรื่องทีเ่ขยีนตามตวัแปรที่

ศึกษา และในแต่ละหวัขอ้เน้ือเรื่องก็จดัเรียงตามล าดบัเวลาดว้ย เพือ่ใหผู้อ่้านไดเ้หน็พฒันาการต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบั

ปญัหา ซึ่งผูว้จิยัควรจะตอ้งมกีารสรุป เพือ่ใหผู้อ่้านไดเ้หน็ความสมัพนัธท์ ัง้ส่วนทีส่อดคลอ้งกนั ขดัแยง้กนั และ

ส่วนทีย่งัไม่ไดศึ้กษาท ัง้ในแง่ประเดน็ เวลา สถานที ่ วธิกีารศึกษา การเขยีนส่วนน้ีท  าใหเ้กิดประโยชนต่์อการ

ตัง้สมมตฐิานดว้ย 

     ๒.๓  บทที ่๓   วธิดี  าเนินการวจิยั (Research Methodology) 

         ๒.๓.๑ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง (Population and Sample) เป็นการระบถุงึประชากรว่า
ใครคอืประชากรทีต่อ้งการศึกษา และก าหนดคุณลกัษณะของประชากรทีจ่ะศึกษาใหช้ดัเจน เช่น เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ศาสนา เขตที่อยู่อาศยั ซึ่งบางครัง้ประชากรที่ตอ้งการศึกษาอาจไม่ใช่ปจัเจกบคุคล เช่น 

ครวัเรือน หมู่บา้น อ าเภอ จงัหวดั เป็นตน้  นอกจากน้ีเป็นการก าหนดวธิกีารคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั

ใหเ้ป็นตวัแทนทีด่แีละสอดคลอ้งกบัขอบเขตของการวจิยั พรอ้มท ัง้อาจน าเสนอกระบวนการคดัเลอืกใหไ้ดม้าซึ่งกลุ่ม

ตวัอย่างตามจ านวนทีต่อ้งการอา้งองิกบัวธิกีารหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรหรือใชต้ารางส  าเร็จรูป 
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            ๒.๓.๒ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  (Instrumentation)  ระบวุ่าการวจิยันัน้    ใชอ้ะไรเป็นเครื่องมอื    
 รวบรวมขอ้มูล  เครื่องมอืนัน้ไดม้กีารพฒันาใหม้คุีณภาพเชื่อถือไดเ้พยีงใด  นัน่คอื   จะตอ้งกล่าวตัง้แต่การสรา้ง  

 เครื่องมอื  การหาคุณภาพของเครื่องมอื   การน าไปทดลองใชท้  าอย่างไร   และในที่สุด  ไดเ้ครื่องมอืที่มคุีณภาพ 

 เพยีงใดก่อนน าไปใชจ้ริง  เมือ่น าไปใชจ้ริงท  าอย่างไร 

        ๒.๓.๓ การเก็บรวบรวมขอ้มลู  (Data  Collection)   ระบวุ่าการวจิยันัน้  จะรวบรวมขอ้มลูได ้

 ดว้ยวธิกีารอย่างไร  ส่งทางไปรษณีย ์ หรือน าไปส่งใหก้ลุ่มตวัอย่างเอง 

        ๒.๓.๔ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู (Statistic of Data Analysis) การเลอืกใชส้ถติจิะตอ้ง
เหมาะสมกบัปญัหาวจิยั  วตัถปุระสงคก์ารวจิยั  และรูปแบบการวจิยั  การน าเสนอสูตรและสถติทิีใ่ชใ้นการ

วเิคราะหข์อ้มลูส  าหรบัการวจิยั  ใหร้ะบเุฉพาะสถติหิรือสูตรเท่าทีจ่  าเป็นทีอ่าจส่งผลใหผู้อ่้านเขา้ใจคลาดเคลือ่นไป  

เนื่องจากสูตรทางดา้นสถติมิหีลายสูตรดว้ยกนั  ถา้หากการวจิยัใชส้ถติริะดบัพื้นฐานก็อาจจะไม่จ าเป็นตอ้งระบสูุตร

ทีใ่ชแ้ต่อย่างใด  เนื่องจากทกุคนต่างเขา้ใจตรงกนัแลว้  เช่น  รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  เป็นตน้ 

      ๒.๔ บทที ่ ๔  ผลการวเิคราะหข์อ้มูล (Research Analysis) ในบทน้ีจะเป็นการเขยีนเสนอ

ผลการวจิยัในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  ขอ้ความ  ตาราง  แผนภมู ิ กราฟ เป็นตน้  ควรเสนอผลเรียงเป็นส่วน / ตอน 

ตามวตัถปุระสงคข์องการวจิยั   

 ๒.๕ บทที ่ ๕ สรุปผลการวจิยั  อภปิรายผล  และขอ้เสนอแนะ (Summary Discussion and 
Recommendation)   
  ๒.๕.๑  สรุปผลการวจิยั  เป็นการสรุปผลการวจิยัในบทที ่๔  โดยย่อ ๆ 

  ๒.๕.๒ อภปิรายผลการวจิยั  เป็นการประเมนิและขยายความ  (Implication)  ของผลการวจิยั
ทีไ่ด ้ เพือ่ยนืยนัใหผู้อ่้านเหน็ว่า  ผลการวจิยัทีไ่ดน่้าเชื่อถอื  ถูกตอ้ง  เป็นจริง  ตลอดจนผลการวจิยันัน้  เป็นไป

ตามแนวความคดิ  ทฤษฎอีะไรบา้ง  รวมท ัง้สอดคลอ้งกบัขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรบา้ง  หรือผลการวจิยัทีไ่ด ้

นัน้ขดัแยง้กบัสมมตฐิานการวจิยั  แนวความคดิ  ทฤษฎแีละผลการวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งหรือไม่  ถา้ขดัแยง้จะตอ้ง

อธบิายเหตผุลและหาขอ้มลูเพิม่เตมิ  ชี้แจงความเป็นไปไดข้องผลการวจิยัทีข่ดัแยง้นัน้ 

  ๒.๕.๓  ขอ้เสนอแนะ  แยกเป็น 

   ๒.๕.๓.๑ ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยั  เป็นการเขยีนเสนอใหผู้อ่้านและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง

รบัทราบว่า  ผลการวจิยัทีไ่ดน้ัน้  สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างไร  จะตอ้งเสนอแนะใหม้รีายละเอยีดที่

เพยีงพอต่อการน าไปใช ้  ตลอดจนอาจเป็นการเสนอแนะใหผู้อ่้านทีจ่ะท  าการวจิยัศึกษาในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งทราบถงึ

ปญัหา  ผลด ี ผลเสยี  รวมถงึหนทางในการแกป้ญัหา 

 

 

 



 
 

 

- ๑๙ - 

 
 

 

   ๒.๕.๓.๒  ขอ้เสนอแนะเพือ่การวจิยัครัง้ต่อไป  เป็นการเสนอแนะใหผู้อ่้านหรือผูส้นใจ

ปญัหาการวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งรบัทราบว่า  ควรท าวจิยัในประเดน็ปญัหาอะไรอกีบา้ง  ควรศึกษาตวัแปรอะไร  ตวัแปร

ใดไม่จ าเป็นตอ้งศึกษาแลว้  รวมท ัง้ควรจะเปลีย่นระเบยีบวธิกีารวจิยัอย่างไร  จงึจะท าใหก้ารวจิยัในประเดน็ปญัหา

นัน้ไดข้อ้สรุปทีส่มบูรณ์ 

 ๒.๖ การจดัรูปแบบ (อทร.๘๐๐๗ : ๒๕๔๖) 

  ๒.๖.๑  การเรยีงล  าดบัเลขหนา้ ใหใ้ชห้มายเลขเริ่มตน้ทีห่นา้ ๑ ของ “บทที ่๑ บทน า” เป็นตน้ไป  

โดยใหว้างต าแหน่งที ่ “มมุขวาบน”  ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน ๑ น้ิว  และตรงกบัขอบหลงัของขอ้ความ 

(หรือห่างจากขอบขวาของกระดาษ ๐.๗๕ น้ิว)  และ “หนา้แรกของแต่ละบทไม่ตอ้งใส่เลขหนา้”  ก ากบั 

  ๒.๖.๒ หวัขอ้ริมหนา้ (Side Heading) หรือเรียกอกีชื่อหน่ึงว่า  “หวัขอ้น าของบทหรือหวัขอ้ริม
ซา้ย”  เป็นหวัขอ้ใหญ่  ใหห้วัขอ้โดยการ  “พมิพต์วัหนา  และ ขดีเสน้ใต ้ไม่มหีมายเลขหวัขอ้ก ากบั”  มตี าแหน่งชิด

ขอบซา้ยของหนา้กระดาษ  หวัขอ้น าแรกใหเ้วน้ระยะหา่งจากชื่อบท ๒  ช่วงบรรทดัพมิพ ์หรือ ๒ เคาะ  Enter และ
หวัขอ้น าของบทหรือหวัขอ้รองริมซา้ยถดัไป ใหเ้วน้ระยะห่างจากหวัขอ้ก่อนหนา้ ๒ ช่วงบรรทดัพมิพ ์หรือ ๑ เคาะ Enter 
  ๒.๖.๓ หวัขอ้ย่อหนา้ (Paragraph Heading) หรือเรียกอกีชื่อหน่ึงว่า “หวัขอ้รอง”  เป็นหวัขอ้
รองจากหวัขอ้ริมหนา้  ใหห้วัขอ้โดยการ “พมิพต์วัหนาและขดีเสน้ใต ้ มหีมายเลขหวัขอ้ก ากบั”  มตี าแหน่งย่อหนา้

จากขอบซา้ยของหนา้กระดาษเขา้ไปทางขวามอืในระยะ  ๑ / ๒ น้ิว และใหเ้วน้ระยะห่างจากหวัขอ้ริมหนา้ ๑ ช่วง

บรรทดัพมิพห์รือ ๑ เคาะ Enter หวัขอ้ย่อหนา้อาจมหีวัขอ้ย่อย และหวัขอ้ย่อยรองถดัไปไดต้ามลกัษณะของเน้ือหา  
(ดูการจดัรูปแบบในผนวก ง เพิม่เตมิ) 

  ๒.๖.๔ ระยะขอบ (Margin)  และการย่อหนา้ (Indention)  ในการพมิพใ์หป้ฏบิตัดิงัน้ี 

   -  ขอบดา้นบนและขอบดา้นล่าง  ใหเ้วน้ระยะห่างจากริมขอบกระดาษดา้นบนและดา้นล่าง 

เท่ากบั ๑ น้ิว (๒.๕ เซนตเิมตร) 

   -  ขอบดา้นซา้ย  ใหเ้วน้ระยะห่างจากริมขอบกระดาษดา้นซา้ยเท่ากบั   ๑  ๑ / ๒  น้ิว 

(๓.๘ เซนตเิมตร) 

   -  ขอบดา้นขวา   ใหเ้วน้ระยะห่างจากริมขอบกระดาษดา้นซา้ยเท่ากบั ๐.๗๕ น้ิว (๑.๘ 

เซนตเิมตร) 

   -  การย่อหนา้  ใหเ้วน้ระยะหา่งจากขอบดา้นซา้ยเขา้ไป  
 
๑ / ๒ น้ิว  หรือประมาณ ๕ 

ช่วงตวัอกัษร (หรือ ๕ เคาะ  Space  Bar) 
 ๒.๗ วธิกีารเรียบเรยีงส่วนอา้งองิ  (Citation or Reference Matter) ในส่วนเนื้อเรื่อง 
  ส่วนอา้งองิ  เป็นส่วนทีแ่สดงแหล่งทีม่าของขอ้ความ และขอ้มลูต่าง ๆ ทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นเนื้อเรื่อง

เพือ่ใหผู้อ่้านสามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง  ความน่าเชื่อถอื  หรือเพือ่การศึกษาคน้ควา้เพิม่เตมิได ้  ดงันัน้ การ

อา้งองิ (Reference)  จงึหมายถงึการระบแุหล่งทีม่าของขอ้ความในตวัเรื่องท ัง้ทีย่กมาโดยตรงและทีไ่ดม้าจากการ

ประมวลทางความคดิขึ้นมา  ซึ่งมวีธิใีชอ้ยู่ ๓ ลกัษณะ คอื   

   ๒.๗.๑ การอา้งองิแบบเชิงอรรถ  (Footnote) 
   ๒.๗.๒ การอา้งองิแบบอยู่ทา้ยของส่วนเนื้อเรื่อง  (Endnote) และ 



 
 

 

- ๒๐ - 

 
 

 

   ๒.๗.๓  การอา้งอิงแบบแทรกในเน้ือหา หรือที่ปรากฏในเน้ือหา (Havard System)   
ในการเขยีนรายงานการวจิยั  โดยท ัว่ไปจะนิยมการอา้งองิเป็น ๒ แบบดงัน้ี 

๑. การอา้งองิแบบอยู่ทา้ยของส่วนเน้ือหา  (Endnote)         เป็นลกัษณะการอา้งองิโดยการก าหนดหมายเลข 
อา้งอิงไวใ้นเน้ือเรื่องต ัง้แต่ หมายเลข ๑ จนถึงหมายเลขสุดทา้ย และเรียงล  าดบัจากบทที่ ๑ จนถึงบทสุดทา้ย 

(ไม่ตอ้งเริ่มล  าดบัการอา้งองิที ่ ๑ ใหม่ เมือ่ขึ้นบทใหม่) หลงัจากนัน้ใหน้ ารายการอา้งองิไปไวห้ลงัจากบทสุดทา้ย

ภายใตห้วัขอ้การอา้งองิ โดยเรียงล  าดบัตามทีก่  าหนดหมายเลขการอา้งองิไวแ้ลว้ในเนื้อเรื่อง 
๒. การอา้งองิแบบแทรกในเนื้อหา หรือทีป่รากฏในเนื้อหา (Havard System) เป็นการระบแุหล่งทีม่าของ 

ของขอ้มลูทีน่ ามาอา้งองิไวใ้นเครื่องหมายวงเลบ็ และแทรกไวใ้นเนื้อหา โดยอาจจะวางต าแหน่งไวก่้อนหนา้หรือหลงั 
ขอ้ความทีต่อ้งการขยายความก็ได ้   ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัความเหมาะสม และความสละสลวยเป็นส าคญั ซึ่งมรูีปแบบใน 

การเรยีบเรยีงดงัน้ี 

      ๒.๑ การอา้งองิแทรกเนื้อหา  เป็นการอา้งองิในตวัขอ้ความของเอกสารรายงานและผลการศึกษาของ 

เอกสาร มอียู่ ๓ แบบ คอื 

                      ๒.๑.๑ การใชร้ะบบตวัเลข (Number System)     โดยการระบหุมายเลขตามล าดบัทีข่องเอกสาร
หรือหลกัฐานทีใ่ชอ้า้งองิตามทีป่รากฏในทา้ยบท  ใส่ไวใ้นวงเลบ็หลงัขอ้ความหรือชื่อ  ทีต่อ้งการอา้งองิ ท ัง้น้ีจะตอ้ง
เขยีนเอกสารอา้งองิใหเ้สร็จเรียบรอ้ยไวก่้อน ตวัอย่าง เช่น 

 

 
         ๒.๑.๒ การใชร้ะบบ ชื่อ – เลขที ่(Name - Number System)  การระบชุื่อผูแ้ต่ง  และเลขที่

โดยใส่ในวงเลบ็หลงัขอ้ความเอกสารอา้งองิ หรือทา้ยรายงานและในเอกสารอา้งองิจะปรากฏเลขทีก่  ากบัขา้งหนา้ของ 

เอกสารแต่ละเล่ม ตวัอย่าง เช่น 

 

   

     ๒.๑.๓ การใชร้ะบบ ชื่อ – ปี หรือ ระบบ นาม – ปี (Name – Date system)  หรือเรียกอกี 
อย่างหนึ่งว่า Havard System หมายถงึ การระบ ุชื่อ สกุล ของผูแ้ต่ง (ปีทีพ่มิพ ์และหรือหนา้ทีพ่มิพ)์ ก ากบัหลงั
ขอ้ความทีอ่า้งถงึ โดยมรูีปแบบการเขยีน ดงัน้ี 
       - ถา้ชื่อผูแ้ต่งปรากฏแลว้ในรูปประโยค  ใหใ้ส่วงเลบ็ปีต่อทา้ย  เช่น 

…………..Kervene (1978) พบว่า ……………… หรือ ธรีะพนัธ ์ เหลอืงทองค า  (๒๕๒๒) รายงานว่า… 
 
โดยใหใ้ชช้ื่อสกุลในการเขยีนส าหรบัผูแ้ต่งทีเ่ป็นชาวต่างประเทศ  ส  าหรบัชื่อผูแ้ต่งชาวไทยสามารถเขยีนเป็นภาษาไทย

หรือภาษาองักฤษโดยใชช้ื่ออย่างเดยีว  หรือ เขยีน ชื่อ และ สกุล ดว้ยก็ได ้

 

 

           ............. (๑) ..................(๒) หรือ ....................๑/..........................๒/ 
 

................. (สมพงษ,์๑)(สมธิ,๒) หรือ .....................(สมพงษ;์๑) ......................(สมธิ; ๒) 
 



 
 

 

- ๒๑ - 

 
 

 

 
- ถา้ชื่อผูแ้ต่งยงัไม่ปรากฏในรูปประโยค  ใหร้ะบปีุ และหนา้ไวท้า้ยประโยคดว้ย  เช่น 

     ……..….(เปลื้อง ณ นคร,๒๕๒๑)               หรือ ………………..(เปลื้อง,๒๕๒๑) 

หรือ …………(เปลื้อง  ณ นคร, ๒๕๒๑ : ๓๕)      หรือ ………………..เปลื้อง ๒๕๒๑ : ๓๕) 
หรือ …………(McDonough, 1984)                 หรือ ……………….McDonough 1984) 
หรือ …………(McDonough, 1984 : 33)            หรือ ……………….McDonough 1984 : 33) 

- กรณีเป็นการอา้งองิทีม่ผูีแ้ต่งหลายคนและกล่าวถงึในเรื่องเดยีวกนั (เป็นอา้งองิมากกว่า ๑  

เอกสาร) ใหใ้ส่ชื่อผูแ้ต่ง และปีทีพ่มิพต์ามล าดบัปีก่อน หลงัไวท้า้ยประโยค เช่น 

     ……………(Tokman, 1970 ; France, 1975 ; Eckstein, 1980) 
หรือ…………….(ประพาส, ๒๕๑๐ ; ๒๕๑๐ โสภา, ๒๕๑๕ ; สุวรรณ และคณะ, ๒๕๒๓ 

  -  กรณีทีไ่ม่ปรากฏชื่อผูเ้ขยีน  ใหใ้ชช้ื่อเรื่อง หรือชื่อสิง่พมิพก์ ากบัรายการไวแ้ทน เช่น 

      ……….. (คุณานุสรณ์, ๒๕๓๐)  หรือ …………..(การใชโ้ปรแกรมอเิลก็ทรอนิกส,์ เทปโทรทศัน ์๒๕๓๐) 

หรือ …………. (มตชิน ๒๕๓๖, ๑๖ กนัยายน) หรือ …………….. (พรรณไมน้ า้ของไทย, ๒๕๓๗) 

 
      หลกัการเขยีนอา้งองิแทรกเนื้อหา  มรูีปแบบการเขยีนดงัน้ี 

    ๑) การระบเุฉพาะชื่อผูเ้ขยีน ปีทีพ่มิพ ์และเลขหนา้ (ถา้ม)ี เช่น 

……สุวรรณ (๒๕๒๓) … หรือ …..(สุวรรณ, ๒๕๒๓) …. หรือ ….. Gardner (1980) ….(Gardner, 1980) ….. 
    ๒) การระบชุื่อผูเ้ขยีน แลว้ตามดว้ยจลุภาค (บางรายอาจไม่ปรากฏเครื่องหมายจลุภาค) ปีที่

พมิพ ์เครื่องหมายมหพัภาคคู่ เลขหนา้ (ในกรณีอา้งองิท ัง้เล่มจะไม่ระบเุลขหนา้) มรูีปแบบการเขยีนดงัน้ี 

   -  กรณีมผูีเ้ขยีนคนเดยีว  เช่น 

 …………. (เปลื้อง  ณ นคร, ๒๕๑๑ : ๒๐)  หรือ ……. (Fontana, 1985 : 10) 
   - กรณีทีผู่เ้ขยีนมฐีานนัดรศกัดิ์ บรรดาศกัดิ์ หรือสมณศกัดิ์  เช่น 

  ………….(กรมหมืน่นราธปิพงศป์ระพนัธ,์ ๒๕๑๖ : ๔๐ – ๔๒) 
   -  กรณีทีผู่เ้ขยีนมยีศทางทหาร ต ารวจ หรือต าแหน่งทางวชิาการ ศาสตราจารย ์ไม่ตอ้ง

ระบยุศ หรือต าแหน่งไว ้เช่น 

  ………. (วสษิฐ ์ เดชกุญชร, ๒๕๒๒ : ๗๕ – ๘๒) ……… 

   -  กรณีทีม่ผูีเ้ขยีน ๒ คน  ใหเ้ชื่อมดว้ย “และ”  หรือ  “and” 
 

 

 

 



 
 

 

- ๒๒ - 

 
 

 

 ๓)  การอา้งขอ้ความโดยตรง  (Direct Quotation)  เป็นลกัษณะการน าขอ้ความของผูเ้ขยีน
มาใชอ้า้งองิในตวัเรื่องทีเ่รียบเรียงขึ้นโดยตรง  ซึ่งการอา้งดงักล่าว ขอ้ความทีน่ ามาใชจ้ะตอ้งมคีวามถูกตอ้งตาม

ตน้ฉบบัอย่างแทจ้ริง  โดยมลีกัษณะการใชด้งัน้ี 

   ๓.๑) ขอ้ความรอ้ยแกว้  เขยีนขึ้นดว้ยขอ้ความส ัน้ ๆ มคีวามยาวไม่เกิน ๕๐ ค า และ

อยู่ภายในเครื่องหมายอญัประกาศ  โดยใหเ้ขยีนรวมไปกบัขอ้ความในเนื้อเรื่องไดเ้ลย  ดงัตวัอย่าง เช่น 

………… ดงันัน้ การตกลงใจจงึมคีวามส าคญัในดา้นการศึกษา  ซึ่งไม่เพยีงแต่เป็นส่วนหน่ึงของการบรหิารงาน

เท่านัน้  ยงัเป็นแก่น หรือหวัใจส  าคญัทีจ่ะน าไปสู่ความเขา้ใจในทฤษฎขีองการบริหารงานท ัง้มวลทเีดยีว  ดงัที ่เฮอร์

เบอรก์ เอ.ไซมอน  ไดส้รุปไวว้่า “กรรมวธิขีองการบรหิารงาน ก็คอืกรรมวธิขีองการตกลงใจนัน่เอง” …. 

   แต่ถา้ขอ้ความนัน้ยาวเกินกว่า ๕๐ ค า  หรือยาวตัง้แต่ ๔ บรรทดัขึ้นไป  จะตอ้งเขยีน

แยกต่างหากจากขอ้ความในเนื้อเรื่อง  โดยการขึ้นบรรทดัใหม่  และใหข้อ้ความนัน้อยู่ในขอบเขตซึ่งห่างจากขอบ

ซา้ยและขอบขวาของขอ้ความในหนา้นัน้ขา้งละ ๑ / ๒ น้ิว  และไม่ตอ้งใชเ้ครือ่งหมายอญัประกาศ  เช่น 
 
 ๑ / ๒ น้ิว                                                                                       ๑ / ๒ น้ิว 

           หวัเมอืงก็อยู่หลายทศิหลายทาง  จะจดัการอนัใดพน้วสิยัทีเ่สนาบดจีะออกไปจดัการ  หรือตรวจ 

           งานไดเ้อง  แต่มทีอ้งตราส ัง่ขอ้บงัคบั  และแบบแผนส ัง่ออกไปในแผ่นกระดาษใหเ้จา้เมอืงจดัการ 

           ก็เจา้เมอืง   ก็หลายสบิคนดว้ยกนัจะเขา้ใจค าส ัง่ต่างกนัอย่างไร   และใครจะท าการซึ่งส ัง่ไปนัน้ 

           อย่างไร เสนาบดอียู่ในกรุงเทพ ฯ กย็ากทีจ่ะรู…้. 

   ๓.๒) โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน ถา้ใชอ้า้งหลายบรรทดั  ใหแ้ยกต่างหากจากขอ้ความ

ในเนื้อเรื่อง  โดยใชข้ึ้นบรรทดัใหม่  วางต าแหน่งไวต้รงกลางหนา้กระดาษ และไม่ตอ้งใชเ้ครื่องหมายอญัประกาศ 

   ๓.๓) การเวน้ขอ้ความ  ในการอา้งขอ้ความโดยตรงน้ี  สามารถละเวน้ขอ้ความ

ในตน้ฉบบันัน้เสยีบางส่วน หรือบางค าได ้ เมือ่เหน็ว่าขอ้ความทีจ่ะเวน้นัน้ไม่จ าเป็น และไม่ท  าใหเ้สยีความส าคญัไป  

โดยการเวน้ขอ้ความภายในประโยคใหใ้ช ้จุดสามจุด  ( … ) แทนขอ้ความทีเ่วน้  แต่ถา้มกีารอา้งขอ้ความเพิม่เตมิ

ต่อจากขอ้ความทีเ่วน้ก็ใหเ้พิม่มหพัภาคขึ้นอกีรวมเป็น สีจุ่ด ( …. ) ดงัตวัอย่างในขอ้ความว่า  :  
“การน าหลกัธรรมของพระพทุธเจา้ไปใชใ้นการปกครองบงัคบับญัชา  เช่น พรหมวหิาร ๔  อิทธิบาท ๔ และ

สงัคหวตัถ ุ ๔ ฯลฯ  ย่อมจะเป็นการช่วยใหก้ารใชอ้ านาจในการปกครองบงัคบับญัชามผีลสมบูรณ ์ จะเป็นอปุกรณ์

ส่งเสริมความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้หญ่และผูน้อย้ใหเ้ป็นไปโดยราบรื่น และจะช่วยสรา้งเสริมใหก้ารปฏบิตัติามอ านาจ

หนา้ทีข่องผูบ้งัคบับญัชาไดผ้ลเตม็ภาคภมูยิิ่งขึ้น  ขา้พเจา้เขา้ใจว่า ท่านนกับริหารทกุท่านก็คงจะไดใ้ชห้ลกัธรรมน้ี

อยู่แลว้เช่นเดยีวกนั” 
  เมือ่ท  าการอา้งขอ้ความโดยตรง ใหเ้วน้ขอ้ความทีข่ดีเสน้ใต ้ ซึ่งจะไดข้อ้ความใหม่เป็นดงัน้ี 

“การน าหลกัธรรมของพระพทุธเจา้ไปใชใ้นการปกครองบงัคบับญัชา ….. ย่อมจะเป็นการช่วยใหก้ารใชอ้ านาจในการ

ปกครองบงัคบับญัชามผีลสมบูรณ์…… ขา้พเจา้เขา้ใจว่าท่านนกับริหารทกุท่านก็คงจะไดใ้ชห้ลกัธรรมน้ีอยู่แลว้ 

เช่นเดยีวกนั” 
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   ๓.๔) การเตมิขอ้ความ  ถา้ในขอ้ความทีน่ ามาอา้งโดยตรงนัน้  มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง

เตมิขอ้ความบางประการเขา้ไปเพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจทีด่ยีิ่งขึ้นแลว้  ก็สามารถกระท าได ้  แต่ขอ้ความทีเ่ตมิเขา้ไป

นัน้จะตอ้งอยู่ภายใน เครือ่งหมายวงเลบ็ (   )  เพือ่แยกใหเ้หน็ชดัเจนว่าเป็นขอ้ความทีเ่ตมิเขา้ไป เช่น 

“เมือ่เรือจูงเริ่มออกแล่นจะตอ้งค่อยๆ หะเรยี (หย่อน) เชือกพ่วง เพือ่หอ้งกนัมใิหเ้ชือกพ่วงกระตกุกระชากได”้ 

 

      ๓. สว่นตอนทา้ย   ประกอบดว้ย   

      ๓.๑  ภาคผนวก (Appendixes) ในการเรียบเรียงเอกสารนัน้    ภาคผนวกอาจจะมหีรือไม่มกี็ได ้ 
ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัเน้ือเรื่องของเอกสาร โดยถา้มจีะตอ้งจดัล  าดบัผนวกไวก่้อนหนา้บรรณานุกรม  ผนวกจะรวบรวม

ขอ้มลูต่าง ๆ ซึ่งเป็นสรุปรายละเอยีดทีไ่ม่สามารถแสดงไวใ้น บทน า  บทความ หรือบทสรุปไดอ้ย่างเหมาะสม  แต่

ผูว้จิยัเหน็ว่าจะเป็นประโยชนแ์ก่ผูอ่้าน หากตอ้งการทราบรายละเอยีดต่าง ๆ เพิม่เตมิ   
     ๓.๒ บรรณานุกรม (Bibliography) คอื รายชื่อเอกสารทีผู่ว้จิยัใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูเกี่ยวกบั
เรื่องทีก่  าลงัวจิยั  โดยสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ต่าง ๆ ทีใ่ชอ้า้งองิในท ัง้โครงร่างการวจิยั และเอกสารรายงานผลการวจิยั 

และรวบรวมรายชื่อเอกสารเหล่าน้ีไวใ้นส่วนทา้ยของเอกสาร  ส าหรบัการจดัท  าบรรณานุกรมนัน้ มจีดุมุ่งหมายเพือ่

ตอ้งการแสดงความถูกตอ้งและความน่าเชื่อถอืในขอ้มลูทีไ่ดว้เิคราะหห์รือสงัเคราะหข์ึ้นมา และยงัเป็นประโยชนแ์ก่

ผูอ่้านทีต่อ้งการคน้ควา้เพิม่เตมิอกีดว้ย   

 

ขอ้แนะน าในการจดัท าบรรณานุกรม 

      เมือ่ผูว้จิยัไดเ้ริ่มตน้คน้ควา้และรวบรวมขอ้มลูเพือ่ก าหนดชื่อเรื่องวจิยัและโครงร่างการวจิยั  ผูว้จิยั

จะตอ้งจดัท  าบญัชีรายชื่อเอกสารเหล่านัน้ไวเ้พือ่ใชใ้นการอา้งองิดว้ยทกุครัง้  เพือ่การจดัท  าเป็นบรรณานุกรมไวใ้น

ส่วนทา้ยของเอกสารต่อไป  โดยจะท าการแบ่งแยกเอกสารภาษาไทยออกจากเอกสารภาษาองักฤษ (ใหเ้อกสาร
ภาษาไทยอยู่ก่อนเอกสารภาษาองักฤษ)  และจดัแยกประเภทของสิง่พมิพอ์อกเป็นหมวดหมู่เดยีวกนั เช่น หมวด

หนงัสอื บทความในวารสารหรือในหนงัสอืพมิพ ์ และสิ่งพมิพข์องรฐับาล เป็นตน้ จากนัน้จะจดัเรียงเอกสาร

ตามล าดบัอกัษรของชื่อผูแ้ต่ง (เอกสารภาษาไทยเรียงล  าดบัจากอกัษร ก. ถงึ ฮ.  และเอกสารภาษาองักฤษ

เรียงล  าดบัจากอกัษร  A ถงึ Z)  ดงัมรีายละเอยีดของการจดัท  าบรรณานุกรม  ดงัน้ี 
  ๑) จดัเรียงรายการเอกสารหรือสิง่พมิพต่์าง ๆ ตามล าดบัอกัษรของชื่อผูแ้ต่ง  และหรือตาม

อกัษรชื่อเรื่อง  (ถา้สิง่พมิพน์ัน้ไม่มชีื่อผูแ้ต่ง) 

  ๒) จดัแบ่งเอกสารออกเป็นประเภทต่าง ๆ (ถา้มเีอกสารมากกว่า ๑๐ รายการขึ้นไป) เช่น เอกสาร

ทางราชการ  หนงัสอื  บทความในวารสาร  เป็นตน้  และในแต่ละประเภทแยกเป็นเอกสารภาษาไทย  หรือ

ภาษาองักฤษ  และจดัเรียงรายการตามล าดบัอกัษร 
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  ๓) จดัพมิพร์ายชื่อเอกสารแต่ละรายการชิดขอบดา้นซา้ย  (Left – Hand Margin)   และหาก
ขอ้ความของรายการเดยีวกนัตอ้งขึ้นบรรทดัใหม่  ใหจ้ดัย่อหนา้บรรทดัต่อไปมรีะยะห่างจากขอบดา้นซา้ยเขา้ไป

ประมาณ ๘ ตวัอกัษร 

  ๔) จดัระยะหา่งระหว่างประเภทของเอกสารหน่ึง ๆ เท่ากบั ๑ ช่วงบรรทดั 

     ดูรายละเอยีดวธิกีารเขยีนบรรณานุกรมไดใ้นผนวก  ก 

 
 



บทที่  ๕ 
การประเมินงานวจิยั (Evaluation of  Research) 

 
วตัถปุระสงคข์องการประเมิน   

การประเมนิงานวจิยั มวีตัถปุระสงคเ์พือ่พจิารณาตดัสนิคุณค่าผลงานวจิยั โดยจะท าการประเมนิระหว่าง

การด าเนินการวจิยั เพือ่ก ากบั ควบคุมและดูแลใหผู้ว้จิยัด  าเนินการวจิยัใหเ้ป็นไปตามข ัน้ตอน และทนัตามก าหนดเวลา 

และการประเมนิเมือ่สิ้นสุดโครงการ  เพือ่ตดัสนิว่างานวจิยันัน้ ๆ  มคีวามถูกตอ้งสมบูรณ์และมคุีณภาพมากนอ้ย

เพยีงใด งานวจิยันัน้ ๆ  มคีวามถูกตอ้งสมบูรณ์และมคุีณภาพมากนอ้ยเพยีงใด   

รูปแบบและวธิกีารประเมิน 

  การประเมนิงานวจิยัท ัว่ไป จะประเมนิระหว่างการด าเนินการวจิยั และประเมนิเมือ่สิ้นสุดโครงการวจิยั  ดงัน้ี 

       ๑. ประเมนิระหว่างการด าเนินการวจิยั  โดยผูว้จิยัจะตอ้งเสนอแบบรายงานความกา้วหนา้ของงานวจิยั

ตามแบบรายงานความกา้วหนา้ของงานวจิยั (แบบ รร.นร.วจ.๓) ต่อคณะกรรมการวจิยัโรงเรียนนายเรือ ทกุ  ๓  เดอืน   

ซึ่งคณะผูป้ระเมนิ จะพจิารณาในประเดน็ต่อไป 
  ๑.๑ ผูว้จิยัด  าเนินการวจิยั ตามข ัน้ตอนและวธิกีารทีก่  าหนดในโครงร่างการวจิยั 
  ๑.๒ การด าเนินการวจิยัเป็นไปตามตารางเวลาการปฏบิตัทิีก่  าหนด   และคาดว่าจะด าเนินการได ้

แลว้เสร็จตามเวลาทีเ่สนอในโครงร่างการวจิยั 
  ๑.๓ มกีารใชง้บประมาณตามแผนและสามารถด าเนินการดา้นงบประมาณไดค้รบถว้น ถูกตอ้ง 

และทนัตามก าหนดเวลา 
  ๑.๔ ปญัหา  ขอ้ขดัขอ้ง  และอุปสรรคที่ผูว้จิยัพบ  และคาดว่าจะเกิดขึ้น  ซึ่งผูว้จิยัไดเ้ตรียม

แนวทางในการแกป้ญัหาไวอ้ย่างรอบคอบ 
       ๒. ประเมนิเมือ่ด  าเนินการวจิยัเสร็จสิ้นเรยีบรอ้ยแลว้  พจิารณาตามข ัน้ตอนดงัน้ี 
  ๒.๑  ชื่อเรื่อง 
                            ๑)  มคีวามชดัเจนและแสดงถงึขอบเขตของปญัหา 
                           ๒) บ่งบอกประเภทการวจิยัและแนวทางการวจิยั 
    ๓) เป็นเรื่องทีส่ามารถหาค าตอบไดด้ว้ยวธิกีารวจิยั 
 ๔) ความมคุีณค่า  น่าสนใจ และทนัสมยั 
 ๕) ไม่ซ า้ซอ้นกบัผลงานวจิยัของผูอ้ื่น 
 ๒.๒  ส่วนประกอบตอนตน้ 
  ๑)  ตอ้งประกอบดว้ย หนา้ชื่อเรื่อง / หนา้ปกใน  ค าน า  สารบญั  รายการตาราง  

รายการภาพประกอบ หรือแผนภมู ิ(ถา้ม)ี 
  ๒) มคีวามเหมาะสมของเนื้อหาและส่วนประกอบครบถว้นตามรายการในขอ้ ๑. 
  ๓) สารบญั  รายการตาราง  รายการภาพประกอบหรอืแผนภมู ิ(ถา้ม)ี  เรียงตามล าดบั

สอดคลอ้งกนั และตรงตามเลขหนา้ทีร่ะบไุว ้
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  ๔) รูปแบบการน าเสนอในส่วนประกอบตอนตน้ถูกตอ้งตามทีก่  าหนดไวต้ามรูปแบบการ

เขยีนรายงานผลการวจิยั ในบทที ่๔ 
 ๒.๓ ทีม่าและความส าคญัของปญัหา 
  ๑) ความชดัเจนของทีม่าของปญัหา  ชี้ ใหเ้หน็ตน้ตอของปญัหา  โดยขอ้เทจ็จริงทีไ่ดร้บั

ควรวเิคราะหอ์ย่างละเอยีดถี่ถว้น 
  ๒) มกีารเสนอแนวคดิใหเ้หน็ว่าปญัหาทีเ่กิดขึ้นควรศึกษา เพราะเหตใุด  และก่อใหเ้กิด

ประโยชนอ์ย่างไร ตลอดจนมุ่งแกป้ญัหาในประเดน็ใด 
  ๓) เสนอใหเ้หน็ว่าการศึกษาตวัแปรของปญัหานัน้ ๆ อาศยัทฤษฎ ีหรือหลกัการใด 
  ๔) เขยีนบรรยายรายละเอียดของปญัหาไดอ้ย่างมีระบบตามความสมัพนัธข์องสิ่งที่

เกี่ยวขอ้งตามล าดบัดว้ยภาษาเขยีนทีช่ดัเจน และอ่านเขา้ใจงา่ย 
 ๒.๔ แนวคดิ  ทฤษฎ ี และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
  ๑) ทฤษฎแีละงานวจิยัท ัง้หมดทีน่ ามาเขยีน สมัพนัธก์บัปญัหา และเกี่ยวขอ้งกบัตวัแปร

ทีต่อ้งการศึกษาครบถว้น หรือไม่ 
  ๒) การน าเสนองานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง  มเีนื้อหาเกี่ยวกบัวธิกีารวจิยั   การวเิคราะหข์อ้มลู

และการสรุปผลชดัเจนเพยีงใด 
  ๓) งานวจิยัที่น ามากล่าวอา้ง   จะตอ้งผ่านการประเมนิมกีารตรวจสอบความถูกตอ้ง

ชดัเจน สามารถอา้งองิได ้
  ๔) ผูว้จิยัน าเสนอเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง     ในลกัษณะของการจดัหมวดหมู่

ความเกี่ยวขอ้ง ใหเ้หน็ถงึความขดัแยง้และความสอดคลอ้งโดยมตีวัแปรทีศึ่กษาเป็นหลกั 
  ๕) มกีารอา้งองิ   เมือ่กลา่วถงึผลงานวจิยัของผูอ้ื่นอย่างครบถว้น    และถกูตอ้งตาม

หลกัการอา้งองิ 
 ๒.๕  สมมตฐิานการวจิยั (ถา้ม)ี 
  ๑) สามารถอธิบายหรือตอบค าถามของปญัหาวิจยัไดค้รบถว้นหรือไม่   และอยู่ใน

รูปแบบทีส่ามารถหาขอ้สรุปว่าจะยอมรบั หรือปฏเิสธสมมตฐิานไดห้รือไม่ 
  ๒) มคีวามสอดคลอ้งกบัทฤษฎ ีหลกัการและขอ้เทจ็จริงทีย่อมรบักนัโดยท ัว่ไป 
  ๓) สามารถท าการทดสอบได ้
  ๔) ใชค้ าทีม่คีวามหมายชดัเจนและชี้ เฉพาะ งา่ยต่อการตรวจสอบ และสมเหตสุมผล 
 ๒.๖  ขอบเขตของการวจิยั 
  ๑) มกีารก าหนดขอบเขตในการด าเนินการอย่างละเอยีด ชดัเจน และเพยีงพอทีจ่ะใชใ้น

การศึกษาหรือไม่ 
  ๒) การก าหนดขอบเขตของการวิจยัอาจเขยีนใหช้ดัเจนโดยแยกเป็นหวัขอ้    ไดแ้ก่  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีจ่ะท  าการศึกษา  ตวัแปรทีศึ่กษา  ระยะเวลา 
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 ๒.๗ นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  ๑) ใหนิ้ยามศพัทเ์ฉพาะไวอ้ย่างครบถว้น  และมคีวามหมายเฉพาะเจาะจง  มเีหตมุผีล 

และหลกัฐานอา้งองิทีเ่ชื่อถอืได ้ 
  ๒) ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ย  ชดัเจน  ไม่ตอ้งแปลความอกีครัง้ 
  ๓) ในรายงานการวจิยัไดใ้ชค้ าและตวัแปรตรงตามทีก่  าหนด หรือทีนิ่ยามไวห้รือไม่ 
 ๒.๘ ขอ้ตกลงเบื้องตน้ 
  ๑)  มเีหตมุผีลทีเ่หมาะสมหรือมหีลกัฐานยนืยนั 
  ๒) ขอ้ตกลงเบื้องตน้ทีร่ะบ ุจะตอ้งไม่ใช่ขอ้บกพร่องของงานวจิยั 
 ๒.๙ วธิดี  าเนินการวจิยั เนื่องจากการวจิยัแต่ละประเภท มวีธิดี  าเนินการวจิยัเฉพาะ ดงันัน้ในการ

ด าเนินการวจิยั แต่ละประเภทจงึมคีวามแตกต่างกนั  การประเมนิจงึควรพจิารณาแยกกนั  เพือ่ใหผ้ลการประเมนิมี

ความถูกตอ้งยิ่งขึ้น  สรุปไดเ้ป็น ๓ กลุ่ม  ดงัน้ี 
     ๒.๙.๑ การวจิยัเชิงประวตัศิาสตร ์
  ๑) ขอ้มลูทีน่ ามาเป็นหลกัฐานในการสรุปผล  เป็นขอ้มลูปฐมภมูหิรือไม่  ถา้เป็นขอ้มลู

ทตุยิภมู ิ ตอ้งมหีลกัฐานทีแ่สดงความเทีย่งตรงและเชื่อถอืได ้ ผ่านการตรวจสอบแลว้ 
  ๒) มกีารกล่าวถงึพยานหลกัฐานทีเ่ชื่อถอืได ้ มาใชใ้นการสนบัสนุน / ยนืยนัขอ้เทจ็จริง

ทีค่น้พบมากนอ้ยเพยีงใด 
  ๓) มกีารเปรยีบเทยีบ  วเิคราะหเ์อกสารต่าง ๆ อย่างละเอยีดเพยีงใด 
  ๔) มกีารตรวจสอบขอ้มลูอย่างถีถ่ว้น ระบชุื่อผูเ้ขยีน  เวลา  สถานทีช่ดัเจน 
  ๕) จ านวนของขอ้มลูทีน่ ามาใชเ้ป็นหลกัฐานในการลงขอ้สรุปมมีากนอ้ยเพยีงใด 
  ๖) มกีารตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูโดยผูเ้ชี่ยวชาญในสาขานัน้ ๆ  
      ๒.๙.๒ การวจิยัเชิงบรรยาย 
  ๑) การออกแบบงานวจิยัมคีวามเหมาะสมในดา้นขอบเขต  ความลกึซึ้ง  ความชดัเจน

ในการทดสอบสมมตฐิานเพยีงใด 
  ๒) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั เพยีงพอและเหมาะสมกบัการวจิยั 
  ๓) การเก็บรวบรวมขอ้มลูไดร้ะบถุงึพฤตกิรรมทีต่อ้งสงัเกต และรูปแบบของการบนัทกึ

หรือไม่ 
  ๔) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูมคีวามเทีย่งตรง  และมคีวามเชื่อม ัน่สูงมาก

นอ้ยเพยีงใด  สามารถเก็บขอ้มลูทีต่อ้งการไดค้รบถว้นหรือไม่ 
  ๕) ลกัษณะของขอ้มลูทีไ่ด ้ (ขอ้มลูเชิงคุณภาพ / ขอ้มลูเชิงปริมาณ) สอดคลอ้งกบั

ลกัษณะการวจิยันัน้ ๆ หรือไม่ 
  ๖) เกณฑท์ีใ่ชใ้นการจ าแนกประเภทขอ้มลู  มคีวามเหมาะสม  มมีาตรฐาน ชี้ ใหเ้หน็

ความแตกต่าง  ความสมัพนัธข์องขอ้มลูหรือไม่ 
  ๗) การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัอย่างผวิเผนิ หรือศึกษาลกึซึ้งถงึความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 

หรือการวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล 
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      ๒.๙.๓ การวจิยัเชิงทดลอง 
   ๑) แบบแผนการทดลอง   (Experimental  Design)  มคีวามเหมาะสมและชดัเจน
เพยีงใด  สามารถตอบค าถามในสมมติฐานที่ต ัง้ไดห้รือไม่  การออกแบบการวจิยับ่งบอกวธิีการ ในการควบคุม

ตวัแปรแทรกซอ้น (Extraneous Variable) ไดร้ดักุมเพยีงใด 
   ๒) แบบแผนการทดลองนัน้ไดจ้ดัใหต้วัแปรทดลอง ส่งผลต่อตวัแปรตามอย่าง

มีความเทีย่งตรงท ัง้ภายในและภายนอกเพยีงใด 
   ๓) ใชเ้ทคนิคในการสุ่ม (Randomization) ในการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง  เช่น กลุ่ม
หอ้งเรียน  กลุ่มผูส้อน  เวลาทีท่ดลอง  ตวัแปรทดลอง  ฯลฯ  ลงในกลุ่มทดลอง  และกลุ่มควบคุมเพือ่ใหม้คีวาม

เท่าเทยีมกนั 
   ๔) ในกลุ่มทดลอง  ไดแ้ยกกลุ่มตวัอย่างออกเป็นกลุม่ย่อย ๆ สอดคลอ้งกบัตวัแปร

ทีศึ่กษาหรือไม่ 
   ๕) ใชก้ารควบคุมตวัแปรทีแ่ทรกซอ้นโดยเทคนิควธิกีารทางสถติ ิ  เช่น  การวเิคราะห์

ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance : ANCOVA) หรือการจบัคู่กลุ่มตวัอย่าง หรือไม่ 
   ๖) เลอืกใชว้ธิกีารทางสถติเิพือ่วเิคราะหข์อ้มลู หรือทดสอบสมมตฐิานไดเ้หมาะสม

กบัระดบัของขอ้มลูและขอ้ตกลงเบื้องตน้ของเทคนิคทางสถตินิัน้ ๆ เพยีงใด 
   ๗) มกีารก าหนดระดบันยัส  าคญัในการปฏเิสธสมมตฐิานทีเ่ป็นกลาง (Null Hypothesis) 
ขึ้นก่อนการเก็บรวบรวมขอ้มลูหรือไม่ 
   ๘) เป็นการวจิยัทดลองแทจ้ริงหรือไม่ (ผูว้จิยัสามารถจดักระท าตวัแปรทดลองได ้

อย่างเตม็ทีโ่ดยไม่มเีง ือ่นไขใดๆ เพือ่หาความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลของตวัแปร หรือเป็นเพยีงการสงัเกตปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้นแลว้ศึกษายอ้นถงึเหตขุองปรากฏการณ์นัน้ ๆ) 
 ๒.๑๐ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ๑)  มกีารก าหนดขอบเขตของประชากรทีศึ่กษาไวช้ดัเจนเพยีงใด 
  ๒) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศึ้กษาเป็นตวัแทนของประชากรนัน้ ๆ ไดด้เีพยีงใด 
  ๓) เทคนิคในการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง เหมาะสม  สอดคลอ้งกบัลกัษณะของประชากรที่

ศึกษาหรือไม่ 
  ๔) มคีวามชดัเจนในการอธบิายวธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 
  ๕) ขนาดของกลุ่มตวัอย่างมจี านวนมากพอทีจ่ะเป็นตวัแทนของประชากร 
 ๒.๑๑  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  ๑) ใชเ้ครื่องมอืเหมาะสมกบัเรื่องทีจ่ะวจิยัหรือไม่ 
  ๒) เครื่องมอืทีใ่ชม้คีวามเทีย่งตรงและมคีวามเชื่อม ัน่มากนอ้ยเพยีงใด 
  ๓) ผูว้จิยัมคีวามรูเ้กี่ยวกบัขอ้จ ากดัของเครื่องมอืทีใ่ชน้ ัน้หรือไม่ 
  ๔) เครื่องมอืทีใ่ชผู้ว้จิยัสรา้งขึ้นใหม่ หรือดดัแปลงมาจากของผูอ้ื่น หากดดัแปลงมา

ตอ้งมกีารตรวจสอบคุณภาพใหม่ และพจิารณาความเหมาะสมในเรื่องของอายุ ระดบัความรูข้องกลุ่มตวัอย่างทีศึ่กษา 
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  ๕) ใชว้ธิีที่เหมาะสมในการตรวจสอบความเที่ยงตรง และความเชื่อม ัน่ของเครื่องมอื

หรือไม่ และวธิกีารอธบิายเป็นข ัน้ตอนและมคีวามชดัเจนเพยีงใด 
  ๖) ค าชี้แจงวตัถปุระสงคข์องการวจิยั และค าชี้แจงในการใหข้อ้มลูมคีวามชดัเจนเพยีงพอ 
ทีจ่ะท  าใหผู้ต้อบเกิดความเขา้ใจตรงกนัหรือไม่ 
  ๗) เนื้อหาของค าถามมคีวามครอบคลุมเรื่องทีจ่ะถามมากนอ้ยเพยีงใด 
  ๘) การใชถ้อ้ยค า  ส  านวนภาษาในค าถามมคีวามชดัเจน เหมาะสมกบัระดบัของผูต้อบ

หรือไม่ 
  ๙) ค าถามมคีวามเป็นปรนยัหรือไม่ 
         ๑๐) การเรียงล  าดบัขอ้ค าถาม เหมาะสมหรือไม่  กล่าวคือ  จากขอ้ค าถามงา่ยไปหาขอ้

ค าถามยาก  เรียงจากขอ้ค าถามกวา้งไปหาขอ้ค าถามเฉพาะเจาะจง เป็นตน้ 
         ๑๑) วธิกีารตอบงา่ย และสะดวกต่อการวเิคราะหข์อ้มลูเพยีงใด 
         ๑๒) ผูว้จิยัมคีวามรูใ้นการตคีวามหมายขอ้มลูดหีรือไม่ 
 ๒.๑๒ การรวบรวมขอ้มลู 
  ๑) มกีารก าหนดวธิีการในการรวบรวมขอ้มลู   และจดัแยกประเภทขอ้มูลไวต้ ัง้แต่

เริ่มท  าการศึกษาหรือไม่ 
  ๒) การรวบรวมขอ้มลู และการบนัทกึขอ้มลูกระท าอย่างเป็นระบบและเป็นปรนยั  งา่ย

ต่อการทีจ่ะน าไปวเิคราะหท์างสถติต่ิอหรือไม่ 
  ๓) มกีารตรวจสอบกระบวนการของการไดม้าของขอ้มลู และแหล่งขอ้มลูหรือไม่ 
  ๔) มกีารตรวจสอบความซื่อตรง  ความรอบคอบ ของผูร้วบรวมขอ้มลูหรือไม่  
  ๕) ผูว้จิยัยอมรบัและระบุขอ้บกพร่องที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดในการรวบรวมขอ้มูล

ไวด้ว้ยหรือไม่ 
 ๒.๑๓ การวเิคราะหข์อ้มลู 
  ๑) มขีอ้มลูเพยีงพอทีจ่ะใชว้ธิกีารทางสถติแิต่ละชนิดในการทดสอบสมมตฐิานหรือไม่ 
  ๒) วธิีการทางสถิติที่ใชว้เิคราะหข์อ้มูล  เหมาะสมกบัระดบัของขอ้มูลและขอ้ตกลง

เบื้องตน้ของวธิกีารทางสถตินิัน้ ๆ หรือไม่ 
  ๓) การวเิคราะหข์อ้มลูกระท าอย่างมคีวามเป็นปรนยั ไม่มอีคติ มคีวามซื่อตรงในการ

วเิคราะหข์อ้มลูถงึแมว้่าขอ้มลูเหล่านัน้อาจจะใหผ้ลไม่สอดคลอ้ง กบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
  ๔) สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลู เกินขอบเขตของขอ้มลูทีไ่ดม้าหรือไม่ 
  ๕) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธก์บัผลงานวจิยั   ทีเ่คยมมีา

ก่อนแลว้หรือไม่ 
 ๒.๑๔ ผลการวจิยั 
  ๑) มกีารน าเสนอขอ้มลูดว้ย  ตาราง  แผนภมู ิ กราฟ  หรือภาพ  เพือ่ใหก้ารอ่านผลที่

ไดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลู  เขา้ใจไดง้า่ย  และมคีวามเหมาะสมเพยีงใด 
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  ๒) การสรา้ง  ตาราง  แผนภมู ิ  กราฟ หรือภาพเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือไม่  มี

ความถูกตอ้งชดัเจนเพยีงใด 
  ๓) ขอ้ความทีใ่ชอ้ธบิาย  ตาราง  แผนภมู ิ กราฟ  หรือภาพ  มคีวามชดัเจน ถกูตอ้ง

สอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะหท์ีไ่ดห้รือไม่เพยีงใด 
  ๔) มกีารใหค้วามเหมาะสมของสญัลกัษณ์ของค่าสถติต่ิาง ๆ ในตารางหรือไม่  และมี

ความถูกตอ้งเพยีงใด 
  ๕) มกีารแสดงระดบันยัส  าคญัทางสถติขิองค่าสถติทิีว่เิคราะหไ์ดใ้นตารางดว้ยหรือไม่ 
  ๖) การแปลความหมายผลการวเิคราะห ์สอดคลอ้งกบัวธิกีารทางสถติทิีใ่ชห้รือไม่ 
 ๒.๑๕ การสรุปผลการวจิยั 
  ๑) การสรุปผลสอดคลอ้งกบัปญัหาหรือไม่ 
  ๒) สรุปไดช้ดัเจน  กะทดัรดั  และสรุปเฉพาะประเดน็ที่ส  าคญัโดยอาศยัผลการ

วิเคราะหจ์ากขอ้มลูทีร่วบรวมไวเ้ท่านัน้หรือไม่ 
  ๓) ขอ้สรุปแสดงถงึขอบเขตจ ากดัของประชากรทีศึ่กษาหรือไม่ 
  ๔) หากมกีารต ัง้สมมตฐิานการวจิยั การสรุปนัน้เป็นการยอมรบัหรือปฏเิสธสมมตฐิาน

ทางการวจิยัและชี้แนวทางในการศึกษาต่อไปหรือไม่ 
  ๕) มกีารกล่าวถงึขอ้จ ากดัต่าง ๆ ทีจ่ะน าผลการวจิยัไปใชห้รือไม่ 
 ๒.๑๖ การอภปิรายผลการวจิยั 
  ๑) การอภปิรายเขยีนขึ้นโดยอาศยัหลกัฐานจากเอกสาร  และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งทีไ่ด ้

น าเสนอไวใ้นตอนตน้  ตลอดจนขอ้สงัเกตทีไ่ดร้ะหว่างการท าวจิยั  เป็นหลกัในการเขยีนหรือไม่ 
  ๒) หลกัฐานและเหตผุลทีน่ ามาใชอ้า้งองิ  สมเหตสุมผล  ทนัสมยั  และเกี่ยวขอ้งกบั

ปญัหาทีศึ่กษามากนอ้ยเพยีงใด 
  ๓) อภปิรายถงึองคป์ระกอบทีม่ไิดค้วบคุมทีอ่าจส่งผลต่อการวจิยัหรือไม่ 
  ๔) อภปิรายถงึจดุบกพร่อง   หรือจดุอ่อนบางประการทีพ่บระหว่างการวจิยั ซึ่งจะส่ง

ผลการวจิยัหรือไม่ 
  ๕) การอภปิรายผลหรือขอ้คน้พบที่ได ้ เรียงล  าดบัเป็นข ัน้ตอน  สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย

หรือสมมตฐิานการวจิยัหรือไม่ 
 ๒.๑๗ ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 
  ๑) มกีารเสนอแนะถงึการน าผลวจิยัไปใชแ้กป้ญัหาในกรณีต่าง ๆ หรือไม่ 
  ๒) มกีารเสนอแนะเกี่ยวกบัการท าวิจยัปญัหานัน้ต่อไปในประเด็นต่าง ๆ  หรือการ 
ศึกษาปญัหาอื่น ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนัหรือไม่ 
  ๓) การเขยีนขอ้เสนอแนะตามขอ้  ๑)  และ ๒) จะตอ้งอยู่ภายในขอบเขตของขอ้มลูที่

ไดม้าจากการวจิยัเท่านัน้ 
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 ๒.๑๘ บทคดัย่อ 
  ๑) สอดคลอ้งกบัใจความส าคญัของรายงานการวจิยัท ัง้ฉบบัหรือไม่ 
  ๒) ครอบคลุมประเดน็ส  าคญั ๆ    ของงานวจิยัหรือไม่   คือกล่าวถึงขอ้ความที่เป็น

ปญัหาจดุมุ่งหมายของการศึกษา  สมมตฐิาน  ประชากร / กลุ่มตวัอย่าง  เครื่องมอืทีใ่ชร้วบรวมขอ้มลู  สถติทิีใ่ช ้

วเิคราะหข์อ้มลู  และขอ้คน้พบทีไ่ด ้ หรือไม่ 
  ๓) สรุปย่อเกินไปหรือยาวเกินไปหรือไม่ (โดยท ัว่ไปควรมคีวามยาวไม่เกิน ๑ หนา้) 
  ๔) ใชภ้าษางา่ย ๆ แต่มคีวามหมายชดัเจนและตรงประเดน็ 
 ๒.๑๙ บรรณานุกรม 
  ๑) เขยีนไดถู้กตอ้งตามหลกัการเขยีนบรรณานุกรม และงา่ยต่อการตดิตามของผูอ่้าน 
  ๒) แสดงใหเ้หน็ถงึการคน้ควา้มากนอ้ยเพยีงใด 

 ๒.๒๐ ภาคผนวก 
  ๑) ขอ้มูลทีน่ าเสนอในภาคผนวกมคีวามเหมาะสมหรือไม่  กล่าวคอืช่วยอธิบายรายละเอยีด

บางอย่างเพิม่เตมิ  ท  าใหเ้ขา้ใจงา่ยขึ้นเพยีงใด 
  ๒) จดัขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ภายใตห้วัเรื่องอย่างเหมาะสมและถูกตอ้งหรือไม่ 

 
ผูป้ระเมินงานวจิยั 

       ผูป้ระเมนิงานวจิยั  ประกอบดว้ยคณะผูท้รงคุณวุฒจิ านวน ๓ – ๕ คน    ซึ่งมคีวามเชี่ยวชาญสาขาวชิาทีท่  า
วจิยั / สาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง  และไดร้บัการแต่งตัง้โดยค าส ัง่โรงเรียนนายเรือ 

 ๑. จ านวนผูป้ระเมนิ  ๓ – ๕  นาย   ประกอบดว้ย 
  ๑.๑  ศ.ฝศษ.รร.นร. (อตัรา น.อ.พเิศษ) จ านวน ๑ นาย 
  ๑.๒ ผอ.กองวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานวจิยั / ผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ  เชี่ยวชาญในสาขาวชิาที่

เกี่ยวขอ้งกบังานวจิยั  จ านวน ๑ – ๒ นาย 
  ๑.๓ ผูท้ีม่คีวามรูเ้กี่ยวกบัระเบยีบวธิวีจิยั จ านวน ๑ นาย 
        ๑.๔ ผูแ้ทนของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลงานวจิยั เช่น น าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน ์จ านวน ๑ นาย 
 ๒. หนา้ทีข่องคณะผูป้ระเมนิงานวจิยั  ด าเนินการประเมนิงานวจิยัท ัง้ในระหว่างการด าเนินการวจิยั และ
เมือ่การวจิยัเสร็จสิ้น  ตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิในบทที ่๕ 
 ๓. การแต่งต ัง้ผูป้ระเมนิ  ใหค้ณะกรรมการวจิยั รร.นร.  ร่วมกนัพจิารณาเสนอรายชื่อ ผูป้ระเมนิงานวจิยั  เพือ่

ลงค าส ัง่แต่งต ัง้คณะผูป้ระเมนิงานวจิยั  เมือ่ไดร้บัอนุมตัใิหด้  าเนินงานวจิยั 
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ผนวก  ก 

วธิกีารเขียนบรรณานุกรม (Bibliography) 

 ในการจดัท  าบรรณานุกรมนัน้ ผูว้จิยัจะตอ้งลงรายละเอยีดของเอกสารแต่ละรายการใหค้รบถว้นและ

ถูกตอ้งตามรูปแบบทีก่  าหนดใหต้ามประเภทของเอกสาร  เช่น  หนงัสอื (Books)  บทความ  หนงัสอืพมิพ ์หรือ

เอกสารทางราชการ ฯลฯ ตามรายละเอยีดดงัน้ี 

      ๑. หนงัสอื  ใหล้งรายละเอยีดตามล าดบัดงัน้ี  : 

  

 

 

 

  ๑.๑  ช่ือผูแ้ต่ง  ตามหลกัสากลนิยมใช ้: ชื่อสกุล  เครื่องหมายจลุภาค  ชื่อตวั  บรรดาศกัดิ ์

หรือยศ และเครื่องหมายมหพัภาค  (คนไทยนิยมใชช้ื่อตวัก่อนชื่อสกุล)  โดยไม่ตอ้งลงค าน าหนา้ชื่อ  เช่น  นาย  
นาง  นางสาว  ดร.  นายแพทย ์ ศาสตราจารย ์ ตวัอย่าง เช่น 

 

 

 

 
  ส าหรบัหนงัสอืโบราณ  หนงัสือคมัภีร์  หรือหนงัสอือื่น ๆ   ถา้ไม่ทราบชื่อผูแ้ต่ง  ก็ใหเ้วน้

รายละเอยีดนัน้เสยี  และใหล้งชื่อเรื่องกบัรายละเอยีดอื่น ๆ เลย  เช่น 

 

 

๑.๒  ช่ือเรื่อง  ใหใ้ชช้ื่อเรื่องตามที่ปรากฏอยู่ที่ปกใน (Title – page) ขดีเสน้ใตช้ื่อเรื่องตาม 
ดว้ยมหพัภาค  เช่น  ไทยรบพม่า.  หรือ ประวตักิารทหารเรือไทย.  เป็นตน้  ส าหรบัชื่อเรื่องหนงัสอืภาษาองักฤษ

ใหเ้ขยีนอกัษรตวัหนา้ของทกุค าดว้ย  “ตวัใหญ่”   เวน้แต่ ค าน าหนา้นาม (Article)  บพุบท (Preposition)  และ
สนัธาน (Conjunction)  เช่น  The War at Sea.  และ  The Rise and Fall of the Third Reich.  เป็นตน้ 
  หนงัสอืบางเล่มมชีื่อรอง (Subtitles) ถา้เหน็ว่าจ าเป็นเพื่อใหเ้ขา้ใจชดัเจนยิ่งขึ้นก็ใหใ้ส่ไวด้ว้ย  

โดยคัน่ดว้ยจดุคู่ (Colon)  เช่น 
 

 

 

 

 

 

 

ช่ือผูแ้ต่ง, ช่ือเรื่อง, ช่ือผูร้วบรวมหรอืผูแ้ปล (ส าหรบัหนงัสอืทีร่วบรวมหรือแปล)  รายละเอยีดเกี่ยวกบัการ
พมิพ ์(จ านวนเล่มของชุด, ครัง้ทีพ่มิพ ์ และการแกไ้ข, ชื่อชุดหนงัสอื, สถานทีพ่มิพ,์ ส านกัพมิพ,์  ปีพมิพ)์  
เล่มทีข่อง   หนงัสอื  ชุด  และ จ านวนหนา้ 
 

ด ารงราชานุภาพ,  สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  กรมพระยา.  ความทรงจ า.  พระนคร  :  โรงพมิพ ์
เจริญธรรม, ๒๔๙๔.  หรือ 
นิทานโบราณคด.ี,  พระนคร  :  โรงพมิพอ์กัษรเจริญทศัน์,  ๒๔๙๓. 
 
 
 
 The  Lottery.   Londor  :  S.  Watis, ๑๗๓๒. 
 
 
 
 

กฎหมายปกครอง   :   ค าสอนชัน้ปริญญาตร ี
หรือ 
Chapping  Our Times  :  What  the  United  Nations  Is  and  Does. 
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  ๑.๓  ช่ือผูร้วบรวมหรือผูแ้ปล    ถา้ถือว่าผูร้วบรวมหรือผูแปลมคีวามส าคญัก็ใหเ้ขยีนค าว่า  

“ผูร่้วมพมิพ ์หรือ ed.”   “ผูแ้ปล หรือ trans.”   ต่อทา้ยชื่อเรื่อง  ตามดว้ยชื่อผูร้วบรวมหรือผูแ้ปล เช่น 
 

 

 

 

 

   

๑.๔ รายละเอยีดเกี่ยวกบัการพมิพ ์

   - จ านวนเล่ม   ถา้เป็นหนงัสอืชุดทีม่หีลายเล่ม    และตอ้งการใหท้ราบว่ามกีี่เล่มก็ให ้

บอกจ านวนเล่มของหนงัสอืชุดนัน้ไวด้ว้ย  เช่น ๓ เล่ม หรือ ๓ Vols.  ตวัอย่าง 
 

 

 

 

   - คร ัง้ที่พมิพ ์(Edition)   และแกไ้ขเพิม่เตมิ (Revision)   ถา้เป็นฉบบัทีม่ใิช่การ
พมิพค์รัง้แรก หรือเป็นฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิใหบ้อกครัง้ทีพ่มิพ ์(ed.) หรือการแกไ้ขเพิม่เตมิ (re.) ไวด้ว้ย เช่น 
 

 

   - ช่ือชุดหนงัสอื (Series Title) ถา้เป็นหนงัสอืทีม่ชีุดหลายเล่ม และแต่ละเล่มในชุดนัน้ 
มชีื่อแตกต่างกนั  ใหแ้สดงชุดหนงัสอืไวภ้ายในเครื่องหมาย  “……………….”  เช่น 

 

 

 

   - สถานที่พมิพ ์ ใหใ้ชช้ื่อจงัหวดัตามดว้ยจดุคู่  (Colon)  ส าหรบัหนงัสอืบางเล่มทีม่ี
ชื่อสถานทีพ่มิพห์ลายแห่งใหใ้ชช้ื่อแรกเพยีงแห่งเดยีว  เช่น 

 

 

    
หรือถา้การระบชุื่อจงัหวดัเพยีงอย่างเดยีว    ยงัไม่สามารถแสดงสถานทีพ่มิพไ์ดช้ดัเจน 

พอซึ่งอาจสบืเนื่องมาจากมจีงัหวดัชื่อเดยีวกนัหลายแหง่  ก็ใหร้ะบชุื่อรฐั หรือประเทศต่อทา้ย  โดยใหค้ ัน่ดว้ย

เครื่องหมายจลุภาค  เช่น 

 

 

 

Dryden, John. The Political World of John Dryden.ed. George R. Noyes,Cambridge, 
Mass : 
       Houghton Miffen Company, ๑๙๕๗. 
หรือ 
มาสม์ อาเลก็ซานโดร ์ทหารสามเกลอ ผูแ้ปล สนัตสริิ, พระนคร  :  คลงัวทิยาม ๒๔๙๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cole, G.D.H.  A Short History of the British Working Class Movement. ๓ Vols., New York  : 
Macmillan Co., ๑๙๐๓. 
คกึฤทธิ์  ปราโมช, ม.ร.ว. สีแ่ผ่นดนิ. ๒ เล่ม,  พระนคร  :  แพร่พทิยา, ๒๕๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 

Cole, G.D.H. Self – Government in Industry. ๕th  ed. London :  B.Bell  Col, Ltd., ๑๙๒๐. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chesterton, G.K. Robert Browning.  “English Men of Letters.”  New York  :  Macmillan Co., 
๑๙๐๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 

London :  พระนคร  : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glencee  Lilinois :   
Garden City, N.Y.  : 
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   - ส านักพมิพ ์ ใหใ้ชช้ื่อส  านกัพมิพต์ามดว้ยจุลภาค  ส าหรบัหนงัสอืภาษาไทยถา้ไม่

ปรากฎชื่อส  านกัพมิพก์็ใหใ้ชช้ื่อโรงพมิพแ์ทนได ้ เช่น 

 

 

   หรือถา้ไม่ปรากฏสถานทีพ่มิพห์ลงัส  านกัพมิพใ์หใ้ชค้ าย่อ “ม.ป.ท.”  (ไม่ปรากฏที)่ 
หรือ  “n.p.”  (no place)  ระบไุวใ้หท้ราบแทน 
   - ปีพมิพ ์ ใหใ้ชปี้ลขิสทิธิ์  (Copyright  date)  ตามดว้ยมหพัภาค  ไม่ใชปี้พมิพซ์ า้  
(Reprinted)  หรือถา้มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง (edition  หรือ  revisions)  ก็ใชใ้ชปี้พมิพแ์กไ้ขครัง้หลงัสดุ หรือ
ถา้ไม่ปรากฏปีพมิพใ์หใ้ชค้ าย่อ  “ม.ป.ป.”  (ไม่ปรากฏปีพมิพ)์  หรือ “n.d.” (no date) 
   - เล่มที่  ถา้เป็นหนงัสอืชุดทีม่หีลายเล่ม   และไดน้ ามาใชอ้า้งองิเพยีงบางเล่มก็ใหร้ะบุ
เฉพาะเล่มทีใ่ช ้ เช่น  เล่ม ๑ (หรือ Vol.I.)  เล่ม ๑ - ๓  (หรือ  Vol. I – Ш)  คอืใชเ้ล่ม ๑, ๒ และ ๓ หรือ

เล่ม ๑, ๓ (หรือ  Vol. I, Ш) คอืใชเ้ล่ม ๑ และเล่ม ๓ เป็นตน้ 

   - จ านวนหนา้  ตามปกตแิลว้ จะไม่นิยมแสดงจ านวนหนา้ของเอกสาร 
  ๒. บทความในหนงัสอื  ส าหรบัหนงัสอืซึ่งรวบรวมบทความ หรือเรื่องของผูแ้ต่งไวห้ลายคน  

ถา้ตอ้งการแสดงบรรณานุกรมเฉพาะบทความเรื่องใดเรื่องหน่ึงในหนงัสอืนัน้  ใหล้งรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 

 
 ตวัอย่าง 

 

 

 

 

  ๓. บทความในวารสาร (Periodical)  ใหล้งรายละเอยีดเกี่ยวกบั 
 

 

 

 

 
ตวัอย่าง 

 

 

 

 

 

โอเดยีนสโตร,์ โรงพมิพก์รมสารบรรณทหารเรือ, Cambridge University Press, 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผูแ้ต่งบทความ  เครื่องหมายมหพัภาค  ชื่อเรื่องของบทความ  เครื่องหมายจลุภาคภายในเครื่องหมาย

อญัประกาศ  ชื่อผูร้วบรวมและรายละเอยีดอื่น ๆ ของหนงัสอื และเลขหนา้ของบทความนัน้ในหนงัสอืดงักล่าว 
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ชื่อผูแ้ต่งบทความตามดว้ยเครื่องหมายมหพัภาค  ชื่อเรื่องของบทความตามดว้ยจลุภาค  ภายในเครื่องหมาย

อญัประกาศ  ชื่อวารสารขดีเสน้ใตต้ามดว้ยจลุภาค ปีทีพ่มิพ ์โดยจะบอกฉบบัที ่(Volume) ดว้ยก็ได ้เดอืน
และปีภายในวงเลบ็ตามดว้ยจลุภาค  หนา้ 
 
 
 
 
 

ชุบ  กาญจนประกร.  “หวัหนา้งาน,”  วารสารรฐัประศาสนศาสตร,์ ปีที ่๒  ฉบบัที ่๒ (ตลุาคม ๒๕๐๔),  หนา้ 
๒๒๐ - ๒๕๒.  หรือ 
Fukudone, Voce – Admiral Shigeru.  “Hawaii Operation.”  United States Naval Institute 
Proceedings. Vol.๘๑ No.๑๒ (December ๑๙๕๕), p.๑๓๑๕ - ๑๓๓๐. 
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   - ส าหรบัหนงัสอืพมิพร์ายวนั รายสปัดาห ์ ไม่ตอ้งระบปีุที ่ฉบบัที ่ใหร้ะบเุพยีงวนั 
เดอืน ปี และหนา้เท่านัน้ เช่น 

 

 

 

 

  ๔. ขอ้ความจากสารานุกรมหรอืเอกสารอา้งองิ  ใหล้งรายละเอยีดเกี่ยวกบั 

 

 
ตวัอย่าง 

 

 

 

  ๕. เอกสารทางราชการ    การลงรายละเอยีดใหถ้อืหลกัการท ัว่ไป  ตามทีก่ล่าวมาแลว้ เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๖. สือ่ทีเ่ป็นโสตทศันวสัดุ    สือ่ไม่ตพีมิพซ์ึ่งเป้นโสตทศันวสัดุ   ใหล้งรายการโดยใชแ้บบแผน 

เดยีวกบัการลงรายการหนงัสอื แต่ใหร้ะบปุระเภทของสือ่นัน้โดยใส่ค าทีร่ะบปุระเภทไวใ้นวงเลบ็ต่อทา้ยชื่อเรื่อง เช่น 

 

      สมาพนัธป์ระชาธปิไตย 

      ๒๕๓๕.   ตน้กลา้ประชาธปิไตย  (เทปโทรทศัน)์   กรุงเทพ ฯ  : สมาพนัธป์ระชาธปิไตย 
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หรือ 
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๗. แหล่งสารสนเทศทางอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มลูทางบรรณานุกรมทีจ่ะระบ ุ   หากพบว่าสารสนเทศ 

จากสื่ออิเลก็ทรอนิกสม์ตีน้ฉบบัที่เป็นสิ่งพมิพค์วบคู่กนั   ใหใ้ชห้ลกัการอา้งอิงแบบสื่อสงิพมิพน์ัน้ ๆ  และระบุ

รายละเอยีดเพิม่เตมิว่าเป็นสือ่อเิลก็ทรอนิกสป์ระเภทใด  ทีม่า  โดยไม่ตอ้งใหร้ายละเอยีดเกี่ยวกบัสถานทีพ่มิพ ์

และส  านกัพมิพ ์ หากไม่มกีารระบปีุทีพ่มิพใ์หบ้อกวนั  เดอืน  ปีทีค่น้สารสนเทศดว้ย  โดยใส่ไวห้ลงัรายการชื่อผูแ้ต่ง 

       ๗.๑ การอา้งองิเอกสารท ัง้ฉบบั  (Full-Text Database) 

       ชื่อผูแ้ต่ง./ ปีทีพ่มิพ.์/ ชื่อเรื่อง / (ประเภทวสัดุ)./ ทีม่า  :  สถานทีม่าของสารสนเทศ 
       (hew, J.J. ๑๙๙๑. Internet work mail guide (Online). 
       Available   e – mail  :  comserve @  Price  Message:  Get Network, Guide 

       ๗.๒ การอา้งองิบทหนึ่งของงานฉบบัเตม็ 

       ชื่อผูแ้ต่ง./ ปีทีพ่มิพ.์/ ชื่อเรื่องของบท / ใน / ชื่อเรื่องของงานฉบบัเตม็ / (ประเภทวสัดุ)./ ทีม่า  :   
       สถานทีม่าของสารสนเทศ 

       Apple  Introduces Quickring. ๑๙๙๒ (May, ๑๑), In Dow Jone News (Online). Available :   
       Dowjones News 2 Retrieval Services Files : Quick       

       ๗.๓ การอา้งองิวทิยานิพนธฉ์บบัเตม็ 

       ชื่อผูแ้ต่ง./ ปีทีพ่มิพ.์/ ชื่อเรื่องวทิยานิพนธ ์/ (ระดบัวทิยานิพนธ)์, / (ชื่อสถาบนั) / (ประเภทวสัดุ)./ 
ทีม่า : / แหล่งทีม่าของสารสนเทศ 

       Stranglore, M. ๑๙๙๒. Patron – client dynamics in Flarius Josephus  VITA :   
       A cross – disciplinary analysis (Master’s theses, University of ottawa, Canada)   
       (Online). Available : FTP : ๑๓๗.๖.๑๖  Directory :  pub / religion File : Josephus. Zip       

       ๗.๔ การอา้งองิจากอนิเตอรเ์น็ท 

       ชื่อผูแ้ต่ง./ ปีทีพ่มิพ.์/ (เดอืน, วนัที)่  ชื่อเรื่อง / (ประเภทวสัดุ)./ ทีม่า  : ทีม่าของสารสนเทศ 
       Pioch, Nicholas. ๑๙๙๕ (August, ๒๑) . All you ever wanted to Know about the Web  
       Museum (online) . Available URL  : http  : //  sunsite. Unc.edu / wrn – abpit /       

 

  ๘. การสมัภาษณ์   ใหร้ะบ ุยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต าแหน่ง และวนั เดอืน ปี ทีส่มัภาษณ์ เช่น 

 

 

 

 

 

 

สมัภาษณ์  นาวาเอก  นาว ี รกัเกียรต.ิ  ผูอ้  านวยการ  กอง …………… ๙ เมษายน ๒๕๔๗. 
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ผนวก  ข 

 
ตวัอย่างโครงร่างงานวจิยั 

แบบเสนอขอรบัทนุสนบัสนุน 

โครงการวจิยัท ัว่ไปและโครงการวจิยัหน่วยงาน 

กองทนุวจิยั คณะครุศาสตร ์ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ 

 
๑. โครงการเสนอเพือ่ท าวจิยั  

  เรื่อง  “ความคิดเหน็ของนิสติ  และอาจารยท์ี่ปรึกษาเกี่ยวกบับทบาทของอาจารยท์ี่ปรึกษา
คณะครุศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั” 
  THE ROLES OF ADVISORS : OPINIONS OF STUDENTS AND 

ADVISORS FROM FACULTY OF EDUCATION, CHULALONGKORN 

UNIVERSITY. 

 

๒. ช่ือนกัวจิยั รองศาสตราจารย ์ดร.ณรุทธ ์  สุทธจติต ์

     ช่ือผูร้่วมวจิยั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภภิา   ปรชัญพฤทธิ์ 

  อาจารย ์ดร.ปทัมศิริ ธรีานุรกัษ ์ จารุชยันิวฒัน ์

  อาจารย ์ดร.จฑุารตัน ์ วบิูลผล 

ประเภทของการวจิยั การวจิยัเชิงส ารวจ 

ช่วงเวลาในการเกบ็ขอ้มูล แบ่งเป็น 

  ๑. เก็บขอ้มลูกบันิสติท ัง้ระดบัปริญญาบณัฑติ และระดบับณัฑติศึกษา ต ัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึ

เดอืนมนีาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 

  ๒. เก็บขอ้มลูกบัอาจารยท์ีป่รึกษา  ต ัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์    ถงึเดอืนมถินุายน พ.ศ.๒๕๔๘ 

สถานทีท่  าการจดัเก็บขอ้มูล  คณะครุศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  หน่วยงานทีท่  าการวจิยั  งานหลกัสูตรและ

การสอน 

 

๓. ความส าคญัและความเป็นมาของปญัหา 

 มหาวทิยาลยัเป็นสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษามหีนา้ที่ใหก้ารศึกษาวชิาการ  และวชิาชีพชัน้สูง ซึ่ง

จดุมุ่งหมายของการศึกษาระดบัอดุมศึกษา คอื มุ่งพฒันาความเจริญงอกงามทางสติปญัญาและความคดิเพือ่

ความกา้วหนา้ทางวชิาการ สรา้งก าลงัคนในระดบัวชิาการและวชิาชีพชัน้สูงเพือ่พฒันาประเทศ (แผนการศึกษา

แห่งชาติ พทุธศกัราช ๒๕๒๐ : ๖) ดงันัน้สถาบนัอุดมศึกษาจึงเป็นสถานทีท่ีจ่ะฝึกฝน อบรม  ปลูกฝงั  และให ้

โอกาสในการเรียนรู ้ และพฒันานิสติใหส้ามารถอยู่ร่วมและท างานกบัผูอ้ื่นในสงัคมได ้ ตลอดจนสรา้งบคุลกิภาพ 

พฒันานิสยั และพฤตกิรรมใหเ้ป็นคนโดยสมบูรณ์ มคุีณธรรม จริยธรรม และพรอ้มสรา้งสรรคป์ระเทศให ้

เจริญกา้วหนา้ (นฤพรรณ  วลัลสิุพรรณ, ๒๕๒๙) 
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 คณะครุศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  เป็นหน่วยงานหน่ึงในสถาบนัการศึกษาในระดบัอดุมศึกษา ที่

รบัผดิชอบเรื่องการผลติบณัฑติในสายวชิาชีพทางดา้นการศึกษา ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มีความรบัผดิชอบใน

หนา้ที ่ มคีวามรกั ความศรทัธาและมจีติวญิญาณของความเป็นครูเพือ่ท  าหนา้ทีใ่นการส ัง่สอน ปลูกฝงั และให ้

ความรูแ้ก่เยาวชนของชาต ิซึ่งผูท้ีจ่ะประกอบวชิาชีพน้ีจะตอ้งมคีวามประพฤต ิและมบีคุลกิภาพทีด่ ี เป็นตวัอย่างทีด่ี

ใหก้บัเยาวชน ตลอดจนจะตอ้งเป็นผูท้ี่มคีวามเชี่ยวชาญในสาขาวชิาต่าง ๆ ทีร่บัผดิชอบ   ดงันัน้หนา้ทีห่ลกัของ

คณะครุศาสตร ์จึงจ าเป็นจะตอ้งพฒันานิสติขงิคณะใหม้ที ัง้ความรู ้ความสามารถ รวมท ัง้สามารถเป็นแบบอย่างที่

ด ี มคีวามพรอ้มท ัง้ร่างกาย จติใจ และอารมณ์เพือ่จะสามารถออกไปพฒันาเยาวชนทีจ่ะเตบิโตไปเป็นอนาคตของ

ชาติได ้การที่จะผลติครูใหไ้ดคุ้ณลกัษณะดงักล่าว จ าเป็นตอ้งอาศยัการดูแลจากอาจารยท์ี่ปรึกษาของนิสติ  ซึ่ง

ถือไดว้่าเป็นกลไกส าคญัในการดูแลและใหค้ าปรึกษากบันิสิต  เพื่อช่วยเหลือใหนิ้สิตสามารถศึกษาหาความรูใ้น

ระหว่างทีศึ่กษาอยู่ในระดบัอดุมศึกษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถพฒันาตนเองท ัง้ทางร่างกาย อารมณ์ และ

สงัคมใหเ้ป็นไปตามทีส่งัคมคาดหวงั ดงันัน้อาจารยท์ีป่รึกษาจงึควรเหน็ความส าคญัของบทบาทหนา้ทีข่องตนเอง 

รวมท ัง้ใหค้วามส าคญักบัการใหค้ าแนะน า การใหค้ าปรึกษาแก่นิสตินกัศึกษาในความดูแล เพือ่ช่วยเหลอืนิสติ

นกัศึกษาใหบ้รรลุผลสมัฤทธิ์เป็นไปตามตอ้งการ แต่จากผลการวจิยัของนกัวชิาการหลายท่านซึ่งไดท้  าการวจิยั

เกี่ยวกบับทบาทของอาจารยท์ีป่รึกษา พบว่า ปญัหาหน่ึงที่ท  าใหก้ารด าเนินงานต่างๆ เพือ่พฒันานิสติไม่ประสบ

ผลส าเร็จเนื่องมาจากขาดการดูแลเอาใจใส่ของอาจารยท์ี่ปรึกษา อาจารยท์ี่ปรึกษายงัไม่เขา้ใจ  และไม่ทราบ

บทบาท  ขอบเขตหนา้ที ่  และความรบัผิดชอบของตนเอง ตลอดจนบคุลกิลกัษณะทีค่วรจะมใีนฐานะอาจารยท์ี่

ปรึกษา (นฤพรรณ  วลัลสิุพรรณ, ๒๕๒๙) 

 ผูว้จิยัไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของบทบาทของอาจารยท์ีป่รึกษาทีม่ต่ีอนิสติ คณะครุศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัว่าเป็นผูท้ี่มสี่วนอย่างมากในการพฒันาคุณภาพของนิสติ และช่วยใหนิ้สติใชช้ีวติในการศึกษา

ระดบัอดุมศึกษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  และเกิดประโยชนต่์อตวันิสติมากทีสุ่ด ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศึกษาเกี่ยวกบั

ความคดิเหน็ของนิสติ และอาจารยท์ีป่รกึษาเกี่ยวกบับทบาทของอาจารยท์ีป่รึกษาในปจัจบุนั จงึไดท้  าการศึกษาวจิยั

ในเรื่องน้ี เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาบทบาทหนา้ที่ของอาจารยท์ี่ปรึกษาของคณะครุศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัใหด้ยีิ่งขึ้น เพื่อประโยชนสู์งสุดต่อนิสติคณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

๔. วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 

 ๔.๑ เพือ่ส  ารวจความคดิเหน็ของนิสติเกี่ยวกบับทบาทของอาจารยท์ีป่รึกษาในการดูแล และใหค้ าปรึกษาแก่

นิสติในปจัจบุนั ตามการรบัรูข้องนิสติ 

 ๔.๒ เพือ่ส  ารวจบทบาทของอาจารยท์ีป่รกึษาตามการรบัรูข้องตนเอง 

 ๔.๓ เพือ่เปรยีบเทยีบบทบาทของอาจารยท์ีป่รึกษา ระหวา่งการรบัรูข้องนิสติกบัการรบัรูข้องอาจารย ์
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๕. วรรณกรรมและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง 

แนวความคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบับทบาท 

 แนวความคดิเกี่ยวกบับทบาทพจิารณาได ้๒ ลกัษณะ คอื ลกัษณะทางดา้นจติวทิยา และลกัษณะทางดา้น

สงัคมวทิยา กล่าวคอื โดยท ัว่ไปแลว้ ค าว่า “บทบาท” จะเป็นค าทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความคาดหวงัในพฤตกิรรมของผู ้
ครองต าแหน่งหรือสถานภาพนัน้ ๆ (อจัฉรา  ปทัมะวภิาค, ๒๕๓๗) 

  บรูมและเซลสนิค (Broom and Selznick, 1977(อา้งในอจัฉรา  ปทัมะวภิาค, ๒๕๓๗) กล่าวว่า บทบาท

เป็นแบบแผนของพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัสถานภาพทางสงัคม ซึ่งประกอบดว้ย 

   ๑. บทบาททีก่  าหนดไวใ้นสงัคมหรือบทบาทตามอดุมคติ 

   ๒. บทบาทตามการรบัรู ้

   ๓. บทบาททีป่ฏบิตัจิริง 

ไพบูลย ์ ช่างเรยีน (๒๕๑๖)  ไดก้ล่าวถงึความหมายของบทบาทได ้๒ นยั  คอื  นยัแรกพจิารณา 

ดา้นโครงสรา้งสงัคม บทบาทจะหมายถึง ต าแหน่งทางสงัคมที่มชีื่อเรียกต่าง ๆ ซึ่งแสดงลกัษณะ โดยคุณสมบตัิ

หรือกิจกรรมของบคุคลทีค่รองต าแหน่งนัน้ อกีนยัหน่ึง บทบาทหมายถงึ ผลสบืเนื่องที ่  มแีบบแผนของการกระท า

ทีเ่กิดจากการเรียนรูข้องบคุคลทีอ่ยู่ในสถานการณ์แห่งการปะทะสงัสรรคน์ัน้ โดยสรปุแลว้บทบาทจะมสีาระส  าคญั

ดงัน้ี 

    ๑. บทบาทมปีระจ าอยู่ในทกุสถานภาพของสงัคม 

    ๒. วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในสงัคมเป็นสิง่ส  าคญัอย่างหน่ึงในการก าหนดบทบาท 

    ๓. การทีบ่คุคลจะทราบบทบาทไดต้อ้งมสีงัคมประกิต (Socialization) 

    ๔. บทบาทจริงที่บุคคลแสดงนัน้   ไม่แน่นอนเสมอไปว่าจะเหมือนกบับทบาทที่ควรจะเป็นเพราะ

บทบาทที่บุคคลแสดงจริงๆ นัน้  เป็นผลของปฏิกิริยาแห่งบุคลกิภาพของบุคคลที่ครองสถานภาพรวมกบั

บุคลกิภาพของบุคคลอื่นที่มาร่วมในพฤติกรรมและเครื่องกระตุน้ต่างๆ ที่มอียู่ในเวลาและสถานที่ที่เกิดการ

แสดงบทบาท 

 ทติยา  สุวรรณะชฏ (๒๕๒๗) กล่าวบทบาทเป็นลกัษณะของพฤตกิรรมทีถู่กก าหนดโดยฐานะต าแหน่ง 

และยงัไดแ้บ่งบทบาทออกเป็น บทบาทตามอดุมคต ิและบทบาททีป่ฏบิตัจิริง 

แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบับทบาทหนา้ทีข่องอาจารยท์ีป่รึกษา 

 งานการใหค้ าปรึกษาของอาจารยท์ี่ปรึกษามีความส าคญัในการส่งเสริม และสนบัสนุนให ้การเรยีนของ

นิสติผ่านพน้ไปไดด้ว้ยด ีดงันัน้อาจารยท์ีป่รึกษาจงึมบีทบาทส าคญัอย่างยิ่งในดา้นการดูแลและใหค้ าปรกึษาแก่นิสติ

ในทกุ ๆ ดา้น จงึมผูีส้นใจศึกษาเกี่ยวกบับทบาทของอาจารยท์ีป่รกึษา ดงัน้ี 

 ทองเรียน อมรชักลุ (๒๕๑๙) ใหค้วามหมายของการใหค้ าปรึกษาในระดบัอดุมศึกษา ว่าเป็นกระบวนการ

พบปะระหว่างผูใ้หค้ าปรกึษากบันกัศึกษา อาจจะเป็นรายกลุ่มหรือรายบคุคล เพือ่ช่วยใหน้กัศึกษาเขา้ใจตนเองดขีึ้น 

รูจ้ดุยนืของตนในมหาวทิยาลยัและสงัคม รูจ้กัทศันะของตนทีม่ต่ีอบคุคลและต่อตนเอง รวมท ัง้ตระหนกัถงึโอกาส

และทางเลอืกต่าง ๆ ทีน่กัศึกษามอียู่ 



 -๔๔- 

 โดยท ัว่ไปสถาบนัอุดมศึกษา ไดแ้ต่งต ัง้คณาจารยใ์นภาควชิาเพื่อใหก้ารดูแลและใหค้ าปรึกษา แก่นิสติ

นกัศึกษาในภาควชิานัน้ ๆ อาจารยท์ี่ปรึกษาแต่ละคน  จะมนิีสตินกัศึกษาในความรบัผิดชอบ   ๑๐ - ๒๐ คน  
จ านวนนิสตินกัศึกษาที่อยู่ในความรบัผิดชอบของอาจารยจ์ะขึ้นอยู่กบัจ านวนอาจารย์ และจ านวนนิสตินกัศึกษา 

และโดยท ัว่ไปคณบดเีป็นผูม้ีอ านาจแต่งต ัง้อาจารยท์ี่ปรึกษาในคณะ (อจัฉรา  ปทัมะวภิาค, ๒๕๓๗) 

 ทบวงมหาวทิยาลยัร่วมกบัสมาคมอดุมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย จดัสมัมนาทางวชิาการเรื่องอาจารย์

ทีป่รึกษา เมือ่วนัที ่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๓ โดย พงษพ์นัธ ์  พงษโ์สภา  ไดบ้รรยายเรื่องเทคนิคการสรา้ง
ความสมัพนัธร์ะหว่างอาจารยท์ีป่รึกษากบันิสตินกัศึกษา สรุปว่าเทคนิคการสรา้งความสมัพนัธน้ี์ อาจารยอ์าจเป็นมา

ตัง้แต่เริ่มตน้  หรือเป็นศิลปะทีอ่าจารยเ์สริมสรา้งขึ้นมาภายหลงั  ถา้อาจารยม์บีคุลกิลกัษณะทีอ่บอุ่นยิ้มแยม้

แจ่มใสตลอดเวลา ก็เป็นสิง่ทีจ่ะช่วยใหน้กัศึกษาเขา้มาสมัผสัและถา้อาจารยใ์ชเ้ทคนิคประการแรก คอื เรื่องของ

มนุษยสมัพนัธอ์าจารยจ์ะเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาไดด้ ี  อาจารยอ์ย่าเนน้หนกัดา้นวชิาการจนเกินไป จะตอ้งสมัผสัใน

ความเป็นมนุษยข์องมนุษย ์ ตอ้งคดิว่าไม่มใีครดพีรอ้ม และไม่มใีครเลว อาจารยต์อ้งใจกลา้  ประการทีส่อง  คอื  

อาจารยจ์ะตอ้งไม่อาฆาต  และประการทีส่าม  คอื  อาจารยต์อ้งไม่อคต ิ  อาจารยท์ีป่รึกษาตอ้งกลา้ฟงักลา้รบัรู ้

ปญัหา ถา้ช่วยไดก้็ช่วย ถา้ช่วยไม่ไดก้็ส่งต่อไปยงัผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง อาจารยจ์ะตอ้งแยกออกว่าปญัหาเป็น

ระดบัความคดิ หรือความรูส้กึ หรือพฤตกิรรม  รบัฟงัปญัหาแลว้ค่อยใหเ้หตผุล  ใหนิ้สตินกัศึกษาเลอืกวถิชีวีติของ

ตนเอง เพือ่ความภาคภมูใิจของนิสตินกัศึกษาเอง (อจัฉรา ปทัมะวภิาค, ๒๕๓๗) แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกบับทบาท

อาจารยท์ีป่รกึษาของวนิสตนัและคณะ 

 ในปี ค.ศ.๑๙๗๐ ระบบอดุมศึกษาของประเทศสหรฐัเผชิญกบัปญัหามากมาย  ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพทาง

วชิาการ วนิสตนัและคณะ (Winston et.al,1988 (อา้งใน  อจัฉรา  ปทัมะวภิาค,๒๕๓๗)) จงึใหค้วามเหน็เกี่ยวกบั
บทบาทของอาจารยท์ีป่รึกษาว่า บทบาทของอาจารยท์ีป่รึกษาจะตอ้งปรบัเปลีย่นไป  โดยเนน้การมปีฏสิมัพนัธใ์กลช้ิด

ระหว่างนิสตินกัศึกษากบัอาจารยใ์นกระบวนการใหค้ าปรึกษา  ซึ่งเชื่อว่าจะมผีลส่งเสริมความเจริญงอกงาม

ทางดา้นวชิาการ และดา้นส่วนตวัของนิสิตนกัศึกษาดว้ยกระบวนการใหค้ าปรกึษา ในการพฒันานิสตินกัศึกษา

และการทีจ่ะประสบความส าเร็จไดน้ัน้ตอ้งมกีารร่วมมอืร่วมใจกนัระหว่างนิสตินกัศึกษาและสถาบนั  วนิสตนัและ

คณะไดจ้ าแนกบทบาทของอาจารยท์ีป่รึกษาออกเป็น ๔ ดา้น  คอื 

    ๑. บทบาทดา้นการแนะน าและใหค้ าปรึกษา  ไดแ้ก่  การใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัโปรแกรมการศึกษา  

หลกัสูตร รายวชิา แนวทางการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  วธิกีารปรบัตวั  การใชช้ีวติในมหาวทิยาลยั  รูปแบบ

และวธิกีารศึกษาในระดบัอดุมศึกษา  เป็นตน้ 

    ๒. บทบาทดา้นการพฒันานิสตินกัศึกษา  ไดแ้ก่  การแสวงหาวธิใีนการพฒันานิสตินกัศึกษาใหม้ี

คุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคซ์ึ่งสถาบนัไดก้ าหนดไว  ้

    ๓. บทบาทดา้นการปฏสิมัพนัธก์บันิสตินกัศึกษา  ไดแ้ก่  การสรา้งความรูส้กึอบอุ่นเป็นกนัเอง  

เพือ่ใหนิ้สตินกัศึกษาเกิดความรูส้กึสบายใจและม ัน่ใจเมือ่มาพบอาจารยท์ีป่รึกษา 

    ๔. บทบาทดา้นการใหค้วามช่วยเหลอืและประสานงาน  ไดแ้ก่  การร่วมคดิ  ร่วมวางแผนและ

ช่วยเหลอืเรื่องการศึกษาและปญัหาและอปุสรรคของนิสตินกัศึกษา  โดยมุ่งเนน้ใหนิ้สตินกัศึกษาสามารถตดัสนิใจ

ในการแกป้ญัหานัน้ ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 



 -๔๕- 

งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 บทบาทหนา้ทีข่องอาจารยท์ีป่รึกษาทีม่ต่ีอนิสติในความดูแล เป็นสิง่ส  าคญัในการเอื้ออ านวยใหนิ้สติ

สามารถประสบความส าเร็จในการศึกษาในระดบัอดุมศึกษา  ดงันัน้จงึมผูีส้นใจศึกษาเกี่ยวกบับทบาทของอาจารยท์ี่

ปรึกษามากมาย  ดงัเช่น 

 ในปี พ.ศ.๒๕๑๙ ไดม้กีารส  ารวจปญัหาทีอ่าจารยท์ีป่รึกษาในจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดป้ระสบเกี่ยวกบั

การใหค้ าปรึกษา  ปญัหาทีร่วบรวมไดค้อื 

   ๑. เวลาทีนิ่สติว่างตรงกนัเพือ่พบอาจารยท์ีป่รึกษาหาไดย้ากท าใหต้อ้งแบ่งเป็นการประชุมย่อย ๆ ท  าให ้

สิ้นเปลอืงเวลา 

   ๒. นิสติมกัเชื่อค าแนะน าของรุ่นพีใ่นการเลอืกเรียนวชิามากกว่าทีจ่ะเชื่ออาจารยท์ีป่รกึษา 

   ๓. นิสติไม่มาพบอาจารยท์ีป่รึกษาตามเวลานดั หรอืมาโดยไม่ไดน้ดัล่วงหนา้ 

   ๔. นิสติมกัพบอาจารยท์ีป่รึกษาในระยะสุดทา้ยของปญัหา จงึไม่สามารถแกไ้ขไดท้นั 

   ๕. นิสติไม่เขา้ใจระเบยีบการเรยีนและระเบยีบของคณะ 

   ๖. บางครัง้นิสติมปีญัหาแต่ไม่มาปรึกษาอาจารย ์

   ๗. นิสติมกัจะมปีญัหาเรื่องการเงนิ  แต่เนื่องจากทนุการศึกษาของคณะมนีอ้ย  อาจารยท์ี่ 

ปรึกษาจงึตอ้งออกเงนิส  ารองใหก่้อนซึ่งบางครัง้ก็ไม่ไดร้บัคนื 

    ๘. นิสติไม่ตดิตามเรื่องของตนเอง 

    ๙. นิสติมทีศันคตทิีไ่ม่ค่อยดต่ีอคณะ 

  
 พรรณนิภา  ธรรมวริชั(๒๕๒๗) ไดศึ้กษาเกี่ยวกบับทอาจารยท์ีป่รกึษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล  ใน

สงักดัทบวงมหาวทิยาลยั ผลการวจิยัมดีงัน้ี 

    ๑. การตดิต่อสมัพนัธร์ะหว่างอาจารยท์ีป่รึกษา  กบันกัศึกษาในความดูแลอยู่ในลกัษณะของการแยก

กลุ่มสงัคม  กล่าวคอื  อาจารยท์ีป่รึกษามกัมกีารตดิต่อสมัพนัธก์บักลุ่มอาจารยด์ว้ยกนัมากกวา่ทีจ่ะตดิต่อกบั

นกัศึกษาในความดูแลของตน  ส่วนนกัศึกษาก็มกัมกีารตดิต่อสมัพนัธก์บักลุ่มนกัศึกษาดว้ยกนัมากกว่าทีจ่ะตดิต่อ

กบัอาจารยท์ีป่รึกษาของตน 

    ๒. อาจารยท์ี่ปรึกษาและนกัศึกษาในความดูแลมคีวามคิดเหน็  เกี่ยวกบับทบาทอาจารยท์ี่ปรึกษา

แตกต่างกนัอย่างมนียัส  าคญัทางสถติ ิ

    ๓. นกัศึกษาชัน้ปีที ่ ๓ และ ๔  มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบับทบาทอาจารยท์ีป่รึกษาแตกต่างกนัอย่างมี

นยัส  าคญัทางสถติ ิ

    ๔.  อาจารยท์ีป่รกึษามคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบับทบาทอาจารยท์ีป่รกึษาแตกต่างกนัอย่างมนียัส  าคญั 

ทางสถติ ิ เมือ่จ าแนกตามระยะเวลาทีท่  าหนา้ทีอ่าจารยท์ีป่รึกษา  และจ าแนกตามมหาวทิยาลยั 

    ๕. นกัศึกษามคีวามคิดเหน็เกี่ยวกบับทบาทอาจารยท์ีป่รึกษาแตกต่างกนั  อย่างมนียัส  าคญัทางสถิต ิ 

เมือ่จ าแนกตามมหาวทิยาลยั 



 -๔๖- 

 นฤพรรณ   วลัลสิุพรรณ (๒๕๒๙)  ไดศึ้กษาเกี่ยวกบัความคดิเหน็ของผูบ้ริหาร  อาจารยท์ีป่รกึษาและ

นิสตินกัศึกษาเกี่ยวกบับทบาทอาจารยท์ีป่รึกษาฝ่ายกิจกรรมนิสตินกัศึกษาในมหาวทิยาลยัของรฐั  ผลการวจิยั

สรุปว่า  บทบาททีเ่ป็นจริงของอาจารยท์ีป่รึกษาฝ่ายกิจกรรมนิสตินกัศึกษาตามทศันะของผูบ้ริหาร  อาจารยท์ี่

ปรึกษา  และนิสตินกัศึกษา  มคีวามเหน็ตรงกนัว่า อาจารยท์ีป่รกึษามบีทบาทโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  แต่มี

บางขอ้ในดา้นการสอนและใหค้ าปรึกษาทีท่ ัง้ ๓ กลุ่ม  มคีวามเหน็ตรงกนัว่า  อาจารยท์ีป่รึกษาไดม้บีทบาทอยู่ใน

ระดบันอ้ย  ไดแ้ก่  การจดัวชิาการเพิม่เตมิเป็นพเิศษใหนิ้สตินกัศึกษาในชมรม  ในดา้นบทบาททีค่าดหวงัของ

อาจารยท์ีป่รกึษาระหว่างกลุ่มตวัอย่างท ัง้ ๓ กลุ่ม  พบว่ามคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอย่างมนียัส  าคญัทางสถติิ 

 อจัฉรา  ปทัมะวภิาค   (๒๕๓๗)  ไดศึ้กษาการวเิคราะหบ์ทบาทของอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ  สาขา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนมหาวทิยาลยัของรฐัตามทฤษฎขีองวนิสตนัและคณะ  ผลการวจิยัพบว่า 

    ๑. ความคิดเหน็ของอาจารยท์ี่ปรึกษาวชิาการและนิสตินกัศึกษาสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีน

มหาวทิยาลยั  เมือ่เปรียบเทยีบกบัแนวคดิของวนิสตนัทีม่ต่ีอบทบาทอาจารยท์ีป่รึกษาวชิาการ ๔ ดา้น  พบว่า        

การปฏบิตัขิองอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการส่วนใหญ่ยงัไม่เป็นไปตามทฤษฎีของวนิสตนั  บทบาททีม่กีารปฎบิตัมิาก

ทีสุ่ด  คอื  บทบาทดา้นการแนะน าและใหค้ าปรึกษา  รองลงมา  คอื  บทบาทดา้นการมปีฏสิมัพนัธก์บันกัศึกษา 

และบทบาทดา้นการพฒันานิสตินกัศึกษา 

   ๒. การส  ารวจปญัหา และอุปสรรคในการด าเนินบทบาทของอาจารยท์ีป่รึกษาวชิาการสาขาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี  พบว่า  มอียู่ ๒ ขอ้  คอื  นกัศึกษามกัเชื่อค าน าของรุ่นพีใ่นการเลอืกวชิาเรียน  และงานใหค้ าปรึกษา

วชิาการไม่ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นผลงานของอาจารย ์  ส่วนปญัหาและอปุสรรคของนกัศึกษาทีม่ต่ีอการด าเนิน

บทบาทของอาจารยท์ีป่รึกษาวชิาการมอียู่ ๒ ขอ้  คอื อาจารยท์ีป่รึกษาไม่ไดจ้ดัตารางการเขา้พบใหนิ้สตินกัศึกษา  

และการขาดกิจกรรมทีเ่สริมสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างอาจารยท์ีป่รกึษากบันิสตินกัศึกษา 

   ๓. การเปรียบเทยีบบทบาทอาจารยท์ี่ปรึกษาวชิาการสาขาวทิยาศาสตร์   และเทคโนโลยีระหว่าง

สถาบนัอดุมศึกษาส่วนกลางและส่วนภมูภิาค  พบว่า  ประเดน็การปฏบิตัจิริงและการไม่ปฏบิตัขิองอาจารยท์ี่

ปรึกษาวชิาการส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกนั 

   ๔. การเสนอแนะแนวทางการพฒันาอาจารยท์ี่ปรึกษาวชิาการสาขาวทิยาศาสตร์   และเทคโนโลยี  

ผลการวิจยัไดเ้สนอว่าควรพฒันาในประเด็นต่อไปน้ี คือ การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา

ใหช้ดัเจน  การคดัเลือกอาจารยท์ี่ปรึกษา  การก าหนดแนวปฏิบตัิของอาจารยท์ี่ปรึกษา  การ พฒันาการด าเนิน

บทบาทของอาจารยท์ีป่รึกษาใหเ้ป็นไปตามแนวคดิของวนิสตนั และการแกไ้ขปญัหาและอปุสรรคของอาจารยท์ี่

ปรึกษา 

จากวรรณกรรมและงานวจิยัดงักล่าว จะเหน็ว่าอาจารยท์ีป่รกึษามบีทบาทส าคญัทีจ่ะช่วยอ านวยใหนิ้สติ

นกัศึกษาท าการศึกษาในระดบัอดุมศึกษาไดอ้ย่างราบรื่น และประสบความส าเรจ็ตามความมุ่งหวงั  โดยอาจารยท์ี่

ปรึกษามไิดม้บีทบาทเฉพาะเรื่องวชิาการเพยีงอย่างเดยีว  อาจารยย์งัจะตอ้งมบีทบาทในการใหค้ าปรกึษา  และดูแล

นิสตินกัศึกษาในดา้นความเป็นอยู่  ความรูส้กึและปญัหาต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นกบันิสตินกัศึกษา  เพือ่ช่วยใหนิ้สติ

นกัศึกษาบรรลุผลส าเร็จทางการศึกษาอย่างมปีระสทิธภิาพ  แต่จากการวจิยัเกี่ยวกบับทบาทของอาจารยท์ีป่รึกษาใน

ความเป็นจริง  จะพบว่าอาจารยท์ีป่รึกษาส่วนใหญ่ยงัปฏบิตัติามบทบาทหนา้ที่ทีค่วรจะเป็นไดไ้ม่เตม็ที ่ อาจจะดว้ย



 -๔๗- 

เหตผุลหลาย ๆ ประการ  เช่น  ภาระงานมาก  นิสติในความดูแลมาก  หรือไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการให ้

ค าปรึกษาอย่างชดัเจน ท  าใหง้านในการใหค้ าปรึกษาไม่เป็นไปตามจดุมุ่งหมาย  ซึ่งจะส่งผลต่อนิสตินกัศึกษา

โดยตรง   ดงันัน้จงึเป็นสิง่จ าเป็นทีจ่ะตอ้งศึกษาถงึบทบาทของอาจารยท์ีป่รึกษาในปจัจบุนั  เพือ่น ามาเป็นแนวทาง

ในการแกไ้ข   พฒันา   ปรบัปรุงเพือ่ประโยชนต่์อนิสตินกัศึกษา          

 

๖. ขอบเขตการวจิยั 

 ๖.๑ ตวัแปรทีศึ่กษา  คอื  ความคดิเหน็เกี่ยวกบับทบาทของอาจารยท์ีป่รึกษา  ในทศันะของนิสติและ

อาจารยท์ีป่รกึษา คณะครุศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ๖.๒ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  แบ่งเป็น 

  ๖.๒.๑ นิสติ คณะครุศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยแบ่งเป็นระดบัปริญญาบณัฑติ 

จ านวน ๑,๑๙๐ คน  และระดบับณัฑติศึกษา จ านวน ๙๘๐ คน  รวมท ัง้สิ้น ๒,๑๗๐ คน 

  ๖.๒.๒ อาจารยค์รุศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้  าหนา้ทีเ่ป็นอาจารยท์ี่

ปรึกษา  แบ่งเป็นระดบัปรญิญาบณัฑติ จ านวน ๕๘ คน  และระดบับณัฑติศึกษา จ านวน  ๑๓๑  คน   รวมท ัง้สิ้น 

๑๘๙ คน 

 ๖.๓ การศึกษาบทบาทของอาจารยท์ีป่รกึษา คณะครศุาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในครัง้น้ี จะศึกษา

บทบาทใน ๔ ดา้น  คอื 

  ๖.๓.๑  บทบาทดา้นการแนะน าและใหค้ าปรึกษา 

  ๖.๓.๒ บทบาทดา้นการพฒันานิสติ 

  ๖.๓.๓ บทบาทดา้นการมปีฏสิมัพนัธก์บันิสติ 

  ๖.๓.๔ บทบาทดา้นการใหค้วามช่วยเหลอืและประสานงาน 

๗. ขอ้ตกลงเบื้องตน้ 

 ๗.๑ วนัและเวลาในการตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกนั    ไม่มีผลต่อความคิดเห็นในการตอบ

แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง 

 ๗.๒ กลุ่มตวัอย่างมอีสิระในการตอบแบบสอบถาม 

๘. นิยามศพัท ์

 ๘.๑ อาจารยท์ีป่รกึษา  หมายถงึ  อาจารยใ์นคณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้

ใหท้  าหนา้ทีเ่ป็นผูใ้หค้ าปรึกษา ช่วยเหลอื และแนะแนวทางแก่นิสติในดา้นวชิาการและความประพฤต ิ

 ๘.๒ นิสติ  หมายถงึ  นิสติคณะครุศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ท ัง้ในระดบัปรญิญาบณัฑติ และ

ระดบับณัฑติศึกษา  

 ๘.๓ บทบาทของอาจารยท์ีป่รึกษา  ตามทฤษฎขีองวนิสตนัและคณะ หมายถงึ พฤตกิรรมเกี่ยวกบัหนา้ที่

ความรบัผดิชอบในฐานะอาจารยท์ีป่รกึษา ซึ่งพฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนานัน้สามารถสงัเกต และ วดัพฤตกิรรม

ออกมาได ้โดยแบ่งออกเป็น ๔ ดา้น คอื 
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  ๑.) บทบาทดา้นการแนะน าและใหค้ าปรึกษา   หมายถงึ   พฤตกิรรมของอาจารยท์ีป่รึกษาทีพ่งึ

ปฏบิตัต่ิอนิสติ  เกี่ยวกบัการแนะน าและใหค้ าปรึกษาท ัง้ดา้นวชิาการและส่วนตวั 

  ๒.) บทบาทดา้นการพฒันานิสติ  หมายถงึ  พฤตกิรรมของอาจารยท์ีป่รกึษาทีพ่งึปฏบิตัต่ิอนิสติ  

เกี่ยวกบัการพฒันานิสติท ัง้ดา้นสตปิญัญา  สงัคมและจติใจ 

  ๓.) บทบาทดา้นการมปีฏสิมัพนัธก์บันิสติ   หมายถึง  พฤตกิรรมของอาจารยท์ี่ปรึกษาที่พงึ

ปฏบิตัต่ิอนิสติ  เกี่ยวกบัการมปีฏสิมัพนัธก์บันิสติ  ครอบคลุมถงึพฤตกิรรมการสรา้งความใกลช้ิด  อบอุ่นและเป็น

กนัเองของอาจารยท์ีป่รกึษา 

  ๔.) บทบาทดา้นการใหค้วามช่วยเหลอืและประสานงาน  หมายถงึ   พฤตกิรรมของอาจารยท์ี่

ปรึกษาทีพ่งึปฏบิตัต่ิอนิสติ  เกี่ยวกบัการใหค้วามช่วยเหลอืและประสานงาน  ครอบคลุมถงึการตดิต่อประสานงาน

กบัหน่วยงานอื่นเพือ่ช่วยเหลอืในการแกป้ญัหา ตลอดจนเพือ่พฒันานิสติ 

๙. วธิดี าเนินการวจิยั 

 การวจิยัในครัง้น้ีใชร้ะเบยีบวธิีวจิยัเชิงบรรยาย  โดยมขี ัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั  ดงัน้ี 

 ๙.๑ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  ไดแ้ก่ 

  ๙.๑.๑ นิสติ  คณะครุศาสตรจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  จ านวน ๒,๑๗๐ คน  โดยแบ่งเป็น

ระดบัปริญญาบณัฑติ  จ านวน ๑,๑๙๐ คน  และระดบับณัฑติศึกษา  จ านวน ๙๘๐ คน 

  ๙.๑.๒ อาจารยค์ณะครุศาสตร ์  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้  าหนา้ทีเ่ป็น

อาจารยท์ีป่รกึษา  จ านวน ๑๘๙ คน แบ่งเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ  จ านวน ๕๘ คน  และ

อาจารยท์ีป่รกึษาระดบับณัฑติศึกษา  จ านวน ๑๓๑ คน 

 ๙.๒ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ แบบสอบถามเรื่อง  “ความคดิเหน็เกี่ยวกบับทบาทของอาจารยท์ี่
ปรึกษาในปจัจบุนั”  แบ่งออกเป็น ๓ ฉบบั  คอื  แบบสอบถามความคดิเหน็ของนิสติระดบัปริญญาบณัฑติ  
แบบสอบถามความคดิเหน็ของนิสติระดบับณัฑติศึกษา  และแบบสอบถามความคิดเหน็ของอาจารยท์ี่ปรึกษา  ซึ่ง

ผูว้จิยัสรา้งขึ้นมาดว้ยตวัเองร่วมกบัการพฒันาแบบสอบถามของ  อจัฉรา  ปทัมะวภิาค (๒๕๓๗)  แบ่งออกเป็น 

๓ ตอน  ดงัน้ี 

       ตอนที ่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัสถานภาพของผูต้อบ มลีกัษณะเป็นแบบเลอืกตอบโดย

แบบสอบถามความคดิเหน็ของนิสติระดบัปริญญาบณัฑติศึกษา  มจี  านวน ๕ ขอ้  และแบบสอบถามความคดิเหน็

ของนิสติระดบับณัฑติศึกษา มจี านวน ๕ ขอ้ และแบบสอบถามความคดิเหน็ของอาจารยท์ีป่รึกษา  มจี  านวน ๕ ขอ้ 

       ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความคิดเห็น  ของผูต้อบที่มีต่อบทบาทของอาจารย์ที่

ปรึกษาในปจัจบุนั ซึ่งมลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ม ี ๕ ทางเลอืกและ 

แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยแบบสอบถามความคดิเหน็ของนิสติระดบัปริญญาบณัฑติ มจี านวน ๒๘ ขอ้ 
แบบสอบถามความคดิเหน็ของนิสติระดบับณัฑติศึกษา  มจี  านวน ๓๐ ขอ้ และแบบสอบถามความคดิเหน็ของ

อาจารยท์ีป่รกึษา มจี  านวน ๒๘ ขอ้ 
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 ตอนที ่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัปญัหา  และอปุสรรคเกี่ยวกบัการด าเนินบทบาทอาจารยท์ีป่รกึษา

ตามความคดิเหน็ของผูต้อบ ซึ่งมลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ม ี ๕ ทางเลอืก  และ
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยแบบสอบถามความคดิเหน็ของนิสติระดบัปริญญาบณัฑติมจี านวน ๘ ขอ้  
แบบสอบถามความคดิเหน็ของนิสติระดบับณัฑติศึกษา มจี านวน ๘ ขอ้  และแบบสอบถามความคดิเหน็ของ

อาจารยท์ีป่รกึษา มจี  านวน ๙ ขอ้ 

๙.๓ การเก็บรวบรวมขอ้มลู  ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปแจกใหก้บักลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเองใชเ้วลาในการ

เก็บขอ้มลู จากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นนิสติ ประมาณ ๑ เดอืน และจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นอาจารยท์ีป่รึกษา ประมาณ 

๒ - ๓ เดอืน 

 ๙.๔ การวเิคราะหข์อ้มลู 

     ผูว้จิยัจะด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติ ิดงัน้ี 

    ๙.๔.๑ ขอ้มลูตอนที ่ ๑  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  วเิคราะหโ์ดยการหารอ้ยละ ค่าเฉลีย่  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      ๙.๔.๒ ขอ้มลูตอนที ่ ๒ เกี่ยวกบัความคดิเหน็ของนิสติและอาจารยท์ีป่รึกษา วเิคราะหโ์ดยหาค่าเฉลีย่ 

และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานรายขอ้ ซึ่งผูว้จิยัไดใ้ชเ้กณฑใ์นการคดิน า้หนกัค่าเฉลีย่แต่ละช่วงความคดิเหน็ ดงัน้ี 

       ค่าเฉลีย่   ๔.๕๐ - ๕.๐๐  ถอืว่า  ในปจัจบุนัอาจารยท์ีป่รกึษาไดก้ระท าบทบาททางดา้นน้ีมากทีสุ่ด 

         ๓.๕๐ - ๔.๔๙  ถอืว่า  ในปจัจบุนัอาจารยท์ีป่รึกษาไดก้ระท าบทบาททางดา้นน้ีมาก 

         ๒.๕๐ - ๓.๔๙  ถอืว่า  ในปจัจบุนัอาจารยท์ีป่รึกษาไดก้ระท าบทบาททางดา้นน้ีปานกลาง 

         ๑.๕๐ - ๒.๔๙  ถอืว่า  ในปจัจบุนัอาจารยท์ีป่รกึษาไดก้ระท าบทบาททางดา้นน้ีนอ้ย 

         ๑.๐๐ -  ๑.๔๙   ถอืว่า  ในปจัจบุนัอาจารยท์ีป่รึกษาไดก้ระท าบทบาททางดา้นน้ีนอ้ยทีสุ่ด 

      ๙.๔.๓ เปรียบเทยีบความคดิเหน็ระหว่างนิสติ และอาจารยท์ีป่รึกษา โดยใชส้ถติวิเิคราะหค์วาม

แปรปรวนทางเดยีว (One – Way Analysis of Variance)  
 ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติดิว้ยวธิทีางสถติดิงักล่าว ผูว้จิยัหาค่าและท าการทดสอบทางสถติโิดยใช ้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)  
  

๑๐. ประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการวจิยั 

 ผลการวจิยัจะท าใหท้ราบถงึบทบาทของอาจารยท์ีป่รึกษา ตามทศันะของนิสติ และอาจารยท์ีป่รึกษา  

คณะครุศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในปจัจบุนั  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการแกไ้ขปรบัปรุง  หรือก าหนดบทบาท

และความรบัผดิชอบของอาจารยท์ีป่รกึษาเพือ่ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อนิสติต่อไป 
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๑๑. แผนการด าเนินการวจิยั 

กิจกรรม ช่วงเวลา ผลผลติ 

๑.สรา้งแบบสอบถาม ๑ - ๑๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๘ แบบสอบถาม เรื่อง ความคดิเหน็

เกี่ยวกบับทบาทของอาจารยท์ี่

ปรึกษาในปจัจบุนั 

๒.เก็บรวบรวมขอ้มลูจากลุ่ม

ตวัอย่าง 

๑๔ กุมภาพนัธ ์-  

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

ขอ้มลูความคดิเหน็ของนิสติและ

อาจารยท์ีป่รกึษา เพือ่น ามาใชใ้นการ

วเิคราะห ์

๓.วเิคราะหข์อ้มลู มถินุายน -  กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผลสรุปของการวจิยั 

 
๑๒. งบประมาณและค่าใชจ้่ายของโครงการ 

 ๑๒.๑ หมวดค่าตอบแทน   รวมเป็นเงนิท ัง้สิ้น   ๑๗,๕๐๐ บาท 

  ๑๒.๑.๑ ค่าจา้งผูช่้วยนกัวจิยัเป็นนิสติทีก่  าลงั  ๑๗,๕๐๐ บาท 

   ศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาโท ๑ คน 

   ๕ เดอืน (เดอืนละ ๓,๕๐๐ บาท) 

 ๑๒.๒ หมวดค่าใชส้อย  รวมเป็นเงนิท ัง้สิ้น  ๗,๕๐๐  บาท 

  ๑๒.๒.๑  ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถามนิสติและอาจารย ์ ๔,๕๐๐  บาท 

  ๑๒.๒.๒ ค่าจดัท  ารูปเล่มรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์  ๒,๐๐๐  บาท 

  ๑๒.๒.๓ ค่าจดัท  าเอกสารบทความวจิยั   ๑,๐๐๐  บาท 

 ๑๒.๓ ส ารองทัว่ไป      ๑,๐๐๐  บาท 

     รวมเป็นเงนิ             ๒๖,๐๐๐  บาท 

 
     ลงชื่อ .....................................................................................  

      (รองศาสตราจารย ์ดร. ณรุทธ ์         สุทธจติต)์ 

               หวัหนา้โครงการวจิยั 

      วนัที.่................../............................/...................... .. 
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หนา้ ๑ จาก ๓ 
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แบบ รร.นร.วจ.-๑ 
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ขอบเขตการวจิยั 
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อย่างไร  ผูว้จิยัสรา้งเครื่องมอืเอง  หรือน าของผูอ้ื่นมาปรบัปรุงแลว้จงึน าไปใช ้ และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื
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แบบ รร.นร.วจ.-๑ 

หนา้ ๓ จาก ๓ 
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แบบประเมนิโครงร่างการวจิยั (Research Proposal) 
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ผูว้จิยั /หวัหนา้โครงการ .....................................................................................................................................  

ผูร้่วมวจิยั ............................................................................................................................. .............................. 

๑. ผลการประเมิน 

หวัขอ้ประเมิน 
ระดบัผลการประเมิน 
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๑. ความเป็นไปไดใ้นการท าวจิยั     

    ๑.๑ รายละเอยีดของโครงร่างการวจิยั     

    ๑.๒ ความพรอ้มของสถานที ่/อปุกรณ์ในการท าวจิยั     

    ๑.๓ ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยั      

๒. จดุมุ่งหมายของโครงการ     

    ๒.๑ เป็นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ไม่เคยมกีารศึกษา/

คน้ควา้ 

    

     ๒.๒ มปีระโยชนใ์นการพฒันางานวจิยัในเรื่องอื่น ๆ 

ต่อไป 

    

๓. ชื่อเรื่องวจิยั/โครงการ     

    ๓.๑ ชี้ ใหเ้หน็ถงึประเดน็ปญัหาอย่างชดัเจน     

    ๓.๒ สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารวจิยั     

    ๓.๓ มคีวามชดัเจน รดักุม ไม่ใชค้ าฟุ่มเฟือย      

๔. ทีม่าและความส าคญัของปญัหา     

   ๔.๑ บอกถงึปญัหาอย่างชดัเจน     

   ๔.๒ ระบเุหตผุลทสี  าคญัของปญัหาทีต่อ้งท  าวจิยั     

๕. วตัถปุระสงคข์องการวจิยั     
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๖. วธิดี  าเนินการวจิยั ระบขุ ัน้ตอนการด าเนินการวจิยัไว ้

ชดัเจน  ครบถว้น 

    

๗. วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู ใชส้ถติไิดถู้กตอ้ง เหมาะสม     

๘. ประโยชนท์ีไ่ดร้บั  มคีวามคุม้ค่า สามารถน าไปใช ้

ประโยชนไ์ด ้
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หนา้ ๒ จาก ๒ 
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แบบรายงานความกา้วหนา้ของงานวจิยั 

 
๑. ชื่องานวจิยั/โครงการ ................................................. ............................................................................................. 

๒. ผูว้จิยั /หวัหนา้โครงการ (ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเลขโทรศพัท)์  .......................................................................... 

   ผูร้่วมวจิยั ....................................................................... ........................................................................................ 

๓.ไดร้บัอนุมตัใิหด้  าเนินการวจิยั เมือ่ ................................................................ 

๔. ไดร้บังบประมาณจ านวน.......................บาท (.................................................................................................. ...) 
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๗. รายละเอยีดเกี่ยวกบัความกา้วหนา้ของการวจิยั 

    ๗.๑  วตัถปุระสงคข์องโครงการวจิยั (โดยสรุป) 

    ๗.๒  งานวจิยัทีด่  าเนินการไปแลว้เปรียบเทยีบกบังานวจิยัตามทีเ่สนอไวใ้นโครงการวจิยั คดิเป็นรอ้ยละ.............. 

    ๗.๓  งบประมาณไดใ้ชจ่้ายไปแลว้นบัต ัง้แต่เริ่มด าเนินการวจิยั  เป็นเงนิท ัง้สิ้น ................ บาท   

           และคดิเป็นรอ้ยละ.....................ของงบประมาณท ัง้หมด 

    ๗.๔ งานตามแผนงาน /แผนการวจิยัทีจ่ะด าเนินการต่อไป 

    ............................................................................................................................. ................................................. 

      .............................................................................................................................................................................. 
    ๗.๕ ปญัหา  อปุสรรค ขอ้ขดัขอ้งในการวจิยั  ในดา้นต่าง ๆ 

    ............................................................................................................................. ................................................. 

      ..............................................................................................................................................................................  
     ๗.๖ แนวโนม้และความเป็นไปได ้

           ความเป็นไปไดท้ีจ่ะเสร็จตามระยะเวลาทีก่  าหนด  
           ความเป็นไปไดท้ีจ่ะใชง้บประมาณครบตามแผน  

            ความเป็นไปไดท้ีจ่ะใชง้บประมาณไม่เพยีงพอและตอ้งขอเพิม่เตมิ  

             ควรมกีารขยายระยะเวลาในการด าเนินการวจิยัต่ออกี ............. ปี...............เดอืน 
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แบบ รร.นร.วจ.-๔ 

(ส ำหรบัผูว้จิยั) 

แบบขออนุมตัปิิดโครงกำรวจิยั 

 

1. ชื่องานวจิยั/โครงการ ................................................. ............................................................................................. 

2. ผูว้จิยั /หวัหนา้โครงการ ......................................................................................................................................... 

   ผูร่้วมวจิยั ........................................................................................................ ................................................... 

3. ไดร้บังบประมาณจ านวน.......................บาท 

4. ระยะเวลาด าเนินการวจิยั  เริ่ม .................................ถงึ ................................ 

5. การบรรลุวตัถปุระสงคข์องงานวจิยั /โครงการวจิยั 

     วตัถปุระสงคเ์ป็นไปตามขอ้เสนอครัง้แรก 

     การด าเนินการวจิยัเป็นไปตามข ัน้ตอน/ ขอ้เสนอในครัง้แรก 

     ผลการวจิยัทีไ่ดส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการวจิยัทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 
ลงชื่อ .............................................  ผูว้จิยั 

.................................................... ............... 

................................................................... 

 
หมำยเหตุ 

เอกสำรแนบ 

 เอกสารวจิยั จ านวน .................. ชุด 

 แผ่น CD-Rom จ านวน ................ แผ่น 

 อื่น ๆ .............................................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ รร.นร.วจ.-๔ 

(ส ำหรบัผูว้จิยั) 

แบบอนุมตัปิิดโครงกำร 

๑. กำรอนุมตัปิิดโครงกำร 

           อนุมตัใิหปิ้ดโครงการ 

           อนุมตัใิหปิ้ดโครงการ และใหน้กัวจิยัเสนอโครงการพฒันาต่อยอด 

           ไม่อนุมตัใิหปิ้ดโครงการ         

 ควรท าวจิยัเพิม่เตมิ แลว้จงึขอเสนอปิดโครงการใหม่ 

     ควรปรบัแกเ้อกสารเพิม่เตมิ  แลว้จงึขอเสนอปิดโครงการใหม่ 

     ควรพฒันาผลงานวจิยัใหเ้รียบรอ้ยมากขึ้น 

     ควรเปลีย่นหรือสรรหานกัวจิยัเพิม่เตมิ 

     ควรเสนอของบประมาณวจิยัเพิม่เตมิ 

     ควรขยายระยะเวลาการท าวจิยั เพือ่ใหผ้ลงานวจิยัสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

     อื่น ๆ ................................................................... 

 
 

   อนุมตัิ 

   ไม่อนุมตัิ 

 
      ลงชื่อ  ......................................... 

  ................................................... 

 



แบบ รร.นร.วจ.-๕ 

 

แบบอนุมตัปิิดโครงการ 

๑. การอนุมตัปิิดโครงการ 

           อนุมตัใิหปิ้ดโครงการ 

           อนุมตัใิหปิ้ดโครงการ และใหน้กัวจิยัเสนอโครงการพฒันาต่อยอด 

           ไม่อนุมตัใิหปิ้ดโครงการ         

 ควรท าวจิยัเพิม่เตมิ แลว้จงึขอเสนอปิดโครงการใหม่ 

     ควรปรบัแกเ้อกสารเพิม่เตมิ  แลว้จงึขอเสนอปิดโครงการใหม่ 

     ควรพฒันาผลงานวจิยัใหเ้รียบรอ้ยมากขึ้น 

     ควรเปลีย่นหรือสรรหานกัวจิยัเพิม่เตมิ 

     ควรเสนอของบประมาณวจิยัเพิม่เตมิ 

     ควรขยายระยะเวลาการท าวจิยั เพือ่ใหผ้ลงานวจิยัสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

     อื่น ๆ ................................................................... 

 
 

   อนุมตัิ 

   ไม่อนุมตัิ 

 
      ลงชื่อ  ......................................... 

  (.............................................)    

  ประธานคณะกรรมการวจิยั รร.นร. 

 

 
 



แบบ รร.นร.วจ.-๖ 

          แบบประเมินผลงานวจิยั 

 
ชื่องานวจิยั/โครงการ ................................................. .................................................................................. .............. 

ผูว้จิยั /หวัหนา้โครงการ ............................................................................................................................... ............. 

ผูร่้วมวจิยั ........................................................................................................ ......................................................... 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม/คุณภาพ 

ดมีาก 
(๔) 

ด ี
(๓) 

พอใช ้
(๒) 

ควรปรบัปรุง 
(๑) 

๑. การจดัท ารูปเล่ม และวธิกีารเรยีบเรยีงเอกสาร เป็นไปตามเหลกั

เกณฑท์ี่ก าหนด 

    

   ๑.๑ หวัเรื่อง (ค าน า กิตตกิรรมประกาศ  สารบญัเรื่อง สารบญั

ภาพ  บทคดัย่อ) 

    

   ๑.๒ บทน า (ทีม่าและความส าคญัของปญัหา วตัถปุระสงคก์ารวจิยั 

สมมตฐิาน  ขอบเขตการวจิยั นยิามศพัท ์ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั) 

    

   ๑.๓ เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง     

   ๑.๔ วธิดี  าเนินการวจิยั     

   ๑.๕ ผลการวเิคราะหข์อ้มลู สมบูรณ์ ครบถว้น ตามวตัถปุระสงค ์     

   ๑.๖ บทสรุป  ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ     

   ๑.๗ ผนวก (คู่มอื...........)     

   ๑.๘ บรรณานุกรม     

๒. ผลผลติ     

   ๒.๑ ความส าคญัของผลงานวจิยั     

   ๒.๒ ความครอบคลุม และตรงตามวตัถปุระสงค ์     

   ๒.๓ ความถกูตอ้งตามระเบยีบวธิวีจิยั     

   ๒.๔ ความถูกตอ้งและพอเพยีงของขอ้มลู     

๓. ผลลพัธ ์/ ผลกระทบ     

   ๓.๑ การน าไปใชง้าน     

   ๓.๒ การประหยดังบประมาณหรือลดการสูญเสยี     

   ๓.๓ การเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน     

   ๓.๔ ประโยชนข์องผลงานวจิยั      

 

 

 



แบบ รร.นร.วจ.-๖ 

ขอ้เสนอแนะ 

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................. .......................................................................................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 

      ลงชื่อ........................................................... ผูป้ระเมนิ 

      วนัที.่........เดอืน..............................พ.ศ. ................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ รร.นร.วจ.-๗ 

        แบบประเมินผลงาน /สิ่งประดิษฐ ์

ชื่อผลงาน / สิง่ประดษิฐ.์............................................................................................................................................. 

ผูว้จิยั /หวัหนา้โครงการ ............................................................................................................................................. 

ผูร่้วมวจิยั ........................................................................................................ ......................................................... 

 

รายการประเมิน 

ระดบัความเหมาะสม/คุณภาพ 
ดมีาก 
(๔) 

ดมีาก 
(๔) 

ดมีาก 
(๔) 

ดมีาก 
(๔) 

๑. การจดัท ารายละเอยีดหรอืคู่มือประกอบการใชง้าน     

   ๑.๑ หวัเรื่อง (ค าน า สารบญั)     

   ๑.๒ รายละเอยีดเกี่ยวกบัผลงาน ( ความเป็นมา  วตัถปุระสงค์

ของการประดษิฐ ์  ขอบเขตการด าเนินการ  ภมูหิลงัของศิลป

วทิยาการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประดษิฐ ์

    

    ๑.๓ หลกัการ  ข ัน้ตอน และกรรมวธิทีีใ่ชใ้นการประดษิฐ ์     

    ๑.๔ การทดสอบ / ทดลอง     

    ๑.๕ บทสรุป (ผลการด าเนินงาน  ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ     

    ๑.๖ ผนวก (คู่มอืประกอบการใชง้าน  รูปแบบ  รูปภาพ)     

๒. ผลผลติ     

   ๒.๑ ความส าคญัของผลงานสิง่ประดษิฐ ์     

   ๒.๒ ความครอบคลุม และตรงตามวตัถปุระสงค ์     

   ๒.๓ ความถกูตอ้งของรายละเอยีดหรือคู่มอืประกอบการใชง้าน     

   ๒.๔ ลกัษณะเด่นและคุณสมบตัขิองผลงานสิง่ประดษิฐ ์     

๓. ผลลพัธ ์/ ผลกระทบ     

   ๓.๑ การน าไปใชง้าน     

   ๓.๒ การประหยดังบประมาณหรือลดการสูญเสยี     

   ๓.๓ การเพิม่อ านาจก าลงัรบ หรือเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน     

   ๓.๔ การเกิดผลกระทบทีด่ ี      

   ๓.๕ ประโยชนข์องผลงานสิง่ประดษิฐ ์     

 

ขอ้เสนอแนะ 

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................................................... ..................... 

      ลงชื่อ........................................................... ผูป้ระเมนิ 

      วนัที.่........เดอืน..............................พ.ศ. ................. 



ผนวก ง 

แบบฟอรม์การจดัท ารูปเลม่รายงานการวจิยั 

 ในการจดัท  าเอกสารรายงานการวจิยั  คณะท างานจดัท  าคู่มอืวจิยัและงานสรา้งสรรคโ์รงเรียนนายเรือ  ได ้

ก าหนดการจดัเรียงเอกสาร/รูปเล่มไว ้  เพือ่ใหเ้กิดความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  และเป็นมาตรฐานเดยีวกนั  โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

๑. ปกนอก 

๒. แผ่นรองปก 

๓. ปกใน 

๔. บทคดัย่อ 

๕. ค าน า และกิตตกิรรมประกาศ 

๖. สารบญั 

๗. สารบญัตาราง (ถา้ม)ี 

๘. สารบญัภาพ (ถา้ม)ี 

๙. สารบญัแผนภาพหรือแผนภมู ิ(ถา้ม)ี 

๑๐. ตวัเรื่อง (บทที ่๑-๕) 

๑๑. ภาคผนวก 

๑๒. บรรณานุกรม 

๑๓. ประวตัย่ิอผูว้จิยั 

 

 
* หมายเหตุ 

    การพมิพเ์อกสาร  ก าหนดใหใ้ชท้ ัง้เล่มใชแ้บบอกัษร ดงัน้ี 

         ๑. ภาษาไทย  ใชแ้บบอกัษร “ Dillinea UPC” ขนาด ๑๖ พอยต ์(pt) 

  ๒. ภาษาองักฤษ  ใชแ้บบอกัษร  “Times New Roman”   ขนาด ๑๑ พอยต ์(pt) 

      กรณีใชแ้บบอกัษรอื่น  จะตอ้งก าหนดขนาดตวัอกัษรใหใ้กลเ้คยีงกบัทีก่  าหนดไวข้า้งตน้  

เนื่องจากอกัษรแต่ละแบบมมีาตรฐานขนาดไม่เท่ากนั  เช่น เสน้หนา-บาง  ตวัอว้น-ผอม หรือช่องว่างระหว่างอกัษร 

 

 

 

 

 

 

 



 - ๖๔ - 

  

โรงเรยีนนายเรอื 
 

 

 

 

รายงานการวจิยั 
 

 

 

 

 

 

การวเิคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นของนกัเรียนนายเรือในการใชภ้าษาองักฤษ 
เพื่อประโยชนใ์นการฝึกภาคตา่งประเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๘ 

 
 

โดย 

 
 
 
 
 

น.ต.หญิง จติตมิา   จารยะพนัธุ ์
 

 

แบบปกนอก 

- Dillenia UPC  ขนาด 36 pt 
พิมพ์ตัวหนา 

- Dillenia UPC 

 - ขนาด 30 pt พมิพ ์

ตวัหนา 

- Dillenia UPC 

- ขนาด 24 pt พมิพต์วัหนา 

- Dillenia UPC 

- ขนาด 28 pt พมิพต์วัหนา 



 - ๖๕ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผ่นรองปกหนา้ 
(กระดาษเปลา่ค ัน่ระหวา่งปกหนา้และปกใน) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - ๖๖ - 

 

 

 

การวเิคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นของนกัเรียนนายเรือในการใชภ้าษาองักฤษ  

     เพื่อประโยชนใ์นการฝึกภาคต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๘ 

 
 
 
 
 

                                                       โดย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          น.ต.หญิง จติติมา    จารยะพนัธุ ์ 
                     อาจารยฝ่์ายศึกษา   กองวิชามนุษยศ์าสตร ์
                          ฝ่ายศึกษา     โรงเรียนนายเรือ 

- Dillenia UPC - ขนาด 

20 pt พมิพต์วัหนา 

- Dillenia UPC 

- ขนาด 24 pt พมิพต์วัหนา 



 - ๖๗ - 

½ น้ิว 

บทคดัย่อ 
       (หวักระดาษพมิพอ์กัษรดว้ยตวัหนา ไม่ขดีเสน้ใต ้ขนาด ๑๘ pt แบบอกัษร “Angsana UPC  ”) 

                                                                                  ๒ เคาะ Enter 
       
 
 เริม่ขอ้ความ ในส่วนน้ีเป็นขอ้ความโดยสรุปของการวจิยั ทีเ่รยีบเรยีงไวอ้ย่างกะทดัรดั ชดัเจน ไดใ้จความ

สมบูรณ ์ครอบคลุมเรือ่งทีว่จิยัท ัง้หมด มลีกัษณะคลา้ยเป็นขอ้สรุป (Conclusion) ทีเ่ขยีนในลกัษณะแนวความคิด 
(Concept)  มใิช่การย่อความ (Summary) และนิยมเขยีนเป็นตอน ๆ ต่อเนือ่งกนัไปโดยไม่มหีวัขอ้ เน้ือความจะ
ประกอบดว้ย ปญัหา สมมตฐิาน วธิกีารรวบรวมและการด าเนินการกบัขอ้มลู ผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บั 
 
 
 
หมายเหต ุ บทคดัย่อควรมคีวามยาวไม่เกิน ๑ หนา้กระดาษ หรือมจี  านวนค าไม่เกิน ๒๕๐ ค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๖๘ - 

ค าน า 
                                                                       ๒ เคาะ Enter 
 
 เริม่ขอ้ความ ในส่วนน้ีเป็นการกล่าวน าของผูว้จิยัเกีย่วกบั วตัถปุระสงคห์รือมลูเหตจูุงใจทีท่  าใหว้จิยัเรือ่งน้ี

อปุสรรคในการท าวจิยั  และกล่าวขอบคณุผูท้ีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื  และสนบัสนุนในการจดัท าเอกสาร รวมทัง้การ

ยอมรบัผดิหากปรากฏว่ามขีอ้ผดิพลาด 
 
 
 
 
 
          ยศ  และลายมอืชื่อ 
      (        ชื่อตวัพมิพ ์      ) 
        วนั เดอืน(ค าเตม็) พ.ศ.(เลขไทย ๔ หลกั) 
 
 
หมายเหต ุ -ค าน าไม่ควรยาวเกิน ๑ หนา้กระดาษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๖๙ - 

สารบญั 
 
     ๒ เคาะ Enter 
 
ค าน า ..............................................................................................................................................   ก 
สารบญั ........................................................................................................................ ...................   ข 
สารบญัตาราง (ถา้ม)ี ...................................................................................................................... ..   ค 
สารบญัภาพ (ถา้ม)ี ..................................................................... .................................................... .   ง 
สารบญัแผนภาพ/แผนภมู ิ(ถา้ม)ี ........................................................................ .............................. 
บทที่    (ตวัหนา ไม่ขดีเสน้ใต)้             หนา้  
   ๑  บทน า  (ตวัหนา ไม่ขดีเสน้ใต)้               ๑ 
        ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา 
 วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 

สมมตฐิาน 
 วธิดี  าเนินการวจิยั 
 ขอบเขตของการวจิยั 
 ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ (ถา้ม)ี 
        (๑ เคาะ Enter ก่อนพมิพบ์ทต่อไป) 
    ๒   [พมิพช่ื์อบท]  (ตวัหนา ไม่ขดีเสน้ใต)้  เหมอืนกบับทที ่๑ 

      [พมิพห์วัขอ้น าของบท] 
  [หวัขอ้รองจากหวัขอ้น า] 
      [พมิพห์วัขอ้น าของบท] 
 
 ผนวก   (ตวัหนา ไม่ขดีเสน้ใต)้ 
      ก. [พมิพห์วัขอ้ผนวก] 
 
 บรรณานุกรม    (ตวัหนา ไม่ขดีเสน้ใต)้ 
 
 
 
 



 - ๗๐ - 

สารบญัตาราง 
 
     ๒ เคาะ Enter 
 
ตารางที่    (ตวัหนา ไม่ขดีเสน้ใต)้         หนา้  
       ๑.     [พมิพช์ื่อของตาราง]                                      ๑๐ 

       ๒.      [พมิพช์ื่อของตาราง]             ๑๔ 

       ๓.     [พมิพช์ื่อของตาราง]              ๒๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๗๑ - 

สารบญัภาพ 
 
      ๒ เคาะ Enter 
 
ภาพที่    (ตวัหนา ไม่ขดีเสน้ใต)้          หนา้  
       ๑.     [พมิพช์ื่อของภาพ]                                        
       ๒.      [พมิพช์ื่อของภาพ]               
       ๓.     [พมิพช์ื่อของภาพ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๗๒ - 

สารบญัแผนภาพ/แผนภมู ิ
                                                           ๒ เคาะ Enter 
      
 
แผนภาพ/แผนภมูิ  (ตวัหนา ไม่ขดีเสน้ใต)้         หนา้  
       ๑.     [พมิพช์ื่อของแผนภาพ/แผนภมู]ิ                                       
       ๒.     [พมิพช์ื่อของแผนภาพ/แผนภมู]ิ              
       ๓.     [พมิพช์ื่อของแผนภาพ/แผนภมู]ิ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - ๗๓ - 

บทที่ ๑ 
บทน า 

 
                                       ๒ เคาะ Enter 
 
ที่มาและความส าคญัของปญัหา 
    ½ น้ิว  …………………………………………………………………………………................ 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
  (๑ เคาะ Enter) 
 วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 
   ½ น้ิว   …………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
(๑ เคาะ Enter ) 
สมมตฐิานการวจิยั (ถา้มี) 
    ½ น้ิว  …………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
(๑ เคาะ Enter ) 
ขอบเขตของการวจิยั  
   ½ น้ิว  ………………………………………………………………………………………..….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 (๑ เคาะ Enter) 

ขอ้ตกลงเบื้องตน้  (ถา้ม)ี                                     
  ½ น้ิว  ……………………………….……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 



 - ๗๔ - 

            
ขอ้จ ากดัของการวจิยั   (ถา้ม)ี 
½ น้ิว   ……………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 (๑ เคาะ Enter) 
ค าจ ากดัความที่ใชใ้นการวจิยั/นิยามศพัทเ์ฉพาะ   
½ น้ิว  ……………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
(๑ เคาะ Enter) 
ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั  
½ น้ิว  ……………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๗๕ - 

บทที่ ๒ 

แนวคิด ทฤษฎ ี และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง 

 
                                           ๒ เคาะ Enter 

การวจิยัเรื่อง................................................ ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้  ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว 

จากเอกสาร   วารสาร   ต ารา ................................... ฯลฯ  โดยน าเสนอผลการศึกษา ตามล าดบัดงัน้ี  (กล่าว

เป็นหวัขอ้ ๆ ) 

๑. หวัขอ้...................................... 

๒. หวัขอ้ ...................................... 

๓. หวัขอ้......................................... 

๔.  งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ........................ 

(๑ เคาะ Enter) 

 หวัขอ้ (จดัชิดริมซา้ย) (สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ทีร่ะบไุวข้า้งตน้)พรอ้มกบัอธิบายรายละเอียดในหวัขอ้นัน้ ๆ) 

(๑ เคาะ Enter) 

 

 

  

 

 

 

 

 



 - ๗๖ - 

บทที่ ๓ 

วธิดี าเนินการวจิยั 
 

                                                     ๒ เคาะ Enter 

 การวจิยัเรื่อง............................ กล่าวน าเกี่ยวกบั สิง่ทีผู่ว้จิยัตอ้งการศึกษา ในเรื่องใด  ประเดน็ใดบา้ง  

และบอกประเภทของการวจิยั ว่าเป็นการวจิยัประเภทใด  ซึ่งมวีธิดี  าเนินการวจิยัดงัน้ี 
(๑ เคาะ Enter) 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
½ น้ิว  ……………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
(๑ เคาะ Enter) 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวจิยั (รวมท ัง้การสรา้งเครื่องมอืวจิยั และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืดงักล่าว) 
½ น้ิว  ……………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
½ น้ิว  ……………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
การวเิคราะหข์อ้มูล 
½ น้ิว  ……………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

 

 
 
 

 



 - ๗๗ - 

 

บทที่ ๔ 

ผลการวเิคราะหข์อ้มูล 

                                            ๒ เคาะ Enter 
 

 จากการศึกษาเรื่อง ...................................................................................... ผูว้จิยัน าเสนอผลการ

วเิคราะหข์อ้มลูตามล าดบั  โดยแบ่งออกเป็น.............. ตอน ดงัน้ี 

 ๑. ผลการวเิคราะห.์...................................................................................................................... 

 ๒. ผลการวเิคราะห ์..................................................................................................................... 
 

(๑ เคาะ Enter) 
ตอนที่ ๑ ผลการวเิคราะห.์.............................(สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ทีร่ะบไุวต้ามล าดบัขา้งตน้) 

(๑ เคาะ Enter) 
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บทที่ ๕ 

สรุปผลการวจิยั  อภปิราย และขอ้เสนอแนะ 
 

                                                         ๒ เคาะ Enter 
 

 การเสนอผลการวจิยั  เรื่อง.............................................................. โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่

......................................... .................................................มลี  าดบัการเสนอผลการวจิยั  สรุปไดด้งัน้ี 

(๑ เคาะ Enter) 
 

สรุปผลการวจิยั 

½ น้ิว  ……………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
การอภปิรายผล 

½ น้ิว  ……………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
ขอ้เสนอแนะ  

½ น้ิว  ……………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก 
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ผนวก 
ผนวก ก     ........................................................................  
ผนวก ข  ........................................................... ................ 
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ผนวก ก 
............................. 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดในแต่ละผนวก 
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บรรณานุกรม 
    ๒ เคาะ Enter 

หนงัสอื  (ตวัหนา ขีดเสน้ใต)้ (ถา้มี) 

เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องแรก 

 

เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องทีถ่ดัไป 

 

 

(๑ เคาะ Enter) 
วารสาร (ถา้ม)ี 

เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องแรก 

 

เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องทีถ่ดัไป 

 

 
(๑ เคาะ Enter) 
กฎหมายหรือประกาศของทางราชการ (ถา้มี) 

เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องแรก 

 

เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องทีถ่ดัไป 

 

 

(๑ เคาะ Enter) 

หนงัสอืราชการ (ถา้ม)ี 

เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องแรก 

 

เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องทีถ่ดัไป 

 

 

(๑ เคาะ Enter) 
 

½ น้ิว 
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วทิยานิพนธแ์ละเอกสารวจิยัสว่นบคุคล (ถา้ม)ี 

เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องแรก 

 

เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องทีถ่ดัไป 

 

 

(๑ เคาะ Enter) 

เอกสารประกอบการศึกษา (ถา้ม)ี 

เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องแรก 

 

เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องทีถ่ดัไป 

 

 

(๑ เคาะ Enter) 

เอกสารที่ยงัไม่ไดจ้ดัพมิพ ์(ถา้ม)ี 

เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องแรก 

 

เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องทีถ่ดัไป 

 

 

(๑ เคาะ Enter) 

ค าสมัภาษณ์หรอืค าบรรยาย (ถา้ม)ี 

เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องแรก 

 

เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องทีถ่ดัไป 

 

(๑ เคาะ Enter) 
เอกสารต่างประเทศ (ถา้ม)ี 

 - ใหเ้รียงหวัขอ้เอกสารตามตวัอย่างของเอกสารภาษาไทย (หวัขอ้ใดไม่มใีหข้า้มไป) 
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ประวตัิย่อผูว้จิยั 
(๑ เคาะ Enter ของขนาดอกัษร 16 pt) 
ช่ือ     ................................................................................................................................................ 
วนั/เดือน/ปีเกดิ   ................................................................................................................................ 
ประวตักิารศึกษา   …………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………... 
ประวตัติ าแหน่งการท างาน  …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….... 
ต าแหน่งปจัจุบนั  ................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………….... 
   

 

 



ผนวก  จ 
จรรยาบรรณนักวจิยั 

 
จรรยาบรรณนกัวจิยั  หมายถงึ  หลกัเกณฑค์วรประพฤตปิฏบิตัขิองนกัวจิยัท ัว่ไป  เพือ่ใหก้ารด าเนินงานวจิยั

ต ัง้อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลกัวชิาการทีเ่หมาะสม  ตลอดจนประกนัมาตรฐานของการศึกษาคน้ควา้ใหเ้ป็นไป

อย่างสมศกัดิ์ศรีและเกียรตภิมูขิองนกัวจิยั (สภาวจิยั ส  านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ)  
 
ขอ้ 1  นกัวจิยัตอ้งซื่อสตัย ์และมีคุณธรรมในวชิาการและการจดัการ   
        นกัวจิยัตอ้งมคีวามซื่อสตัยต่์อตนเอง  ไม่น าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตนเอง  ไม่ลอกเลยีนงานของ

ผูอ้ื่น  ตอ้งใหเ้กียรตแิละอา้งถงึบคุคลหรือแหล่งทีม่าของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นงานวจิยั  ตอ้งซื่อตรงต่อการแสวงหาทนุวจิยั  

และมคีวามเป็นธรรมเกี่ยวกบัประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการวจิยั 
 
ขอ้ 2  นกัวจิยัตอ้งตระหนกัถงึพนัธกรณีในการท าวจิยั ตามขอ้ตกลงที่ท าไวก้บัหน่วยงานที่สนบัสนุนการวิจยั  

และต่อหน่วยงานที่ตนสงักดั 
         นกัวจิยัตอ้งปฏบิตัติามพนัธกรณีและขอ้ตกลงการวจิยัทีผู่เ้กี่ยวขอ้งทกุฝ่ายยอมรบัร่วมกนั  อทุศิเวลา

ท  างานวจิยัใหไ้ดผ้ลดทีีสุ่ด และเป็นไปตามก าหนดเวลา  มคีวามรบัผดิชอบ ไม่ละทิ้งงานระหว่างด าเนินการ 
 
ขอ้  3  นกัวจิยัตอ้งมีพื้นฐานความรูใ้นสาขาวชิาการที่ท าวจิยั 
         นกัวจิยัตอ้งมพีื้นฐานความรูใ้นสาขาวชิาการทีท่  าวจิยัอย่างเพยีงพอ และมคีวามรูค้วามช านาญหรอืมี

ประสบการณ์เกี่ยวเน่ืองกบัเรื่องทีท่  าวจิยั  เพือ่น าไปสู่งานวจิยัทีม่คุีณภาพ  และเพือ่ป้องกนัปญัหาการวเิคราะห ์  การ

ตคีวาม หรือการสรุปทีผ่ดิพลาด  อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายต่องานวจิยั 
 
ขอ้ 4   นกัวจิยัตอ้งมีความรบัผิดชอบต่อสิง่ที่ศึกษาวจิยั  ไม่ว่าจะเป็นสิง่ที่มีชีวติหรอืไม่มีชีวติ 
         นกัวจิยัตอ้งด าเนินการดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั  และเทีย่งตรงในการท าวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคน  

สตัว ์  พชื ศิลปวฒันธรรม  ทรพัยากร  และสิง่แวดลอ้ม  มจีติส  านึกและมปีณิธานทีจ่ะอนุรกัษ ์ ศิลปวฒันธรรม 

ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 
 
ขอ้  5  นกัวจิยัตอ้งเคารพศกัดิ์ศร ี และสทิธขิองมนุษยท์ี่ใชเ้ป็นตวัอย่างในการวจิยั 
         นกัวจิยัตอ้งไม่ค านึงถงึผลประโยชนท์างวชิาการจนละเลย  และขาดความเคารพในศกัดิ์ศรีของเพื่อน

มนุษย ์ ตอ้งถอืเป็นภาระหนา้ทีท่ีจ่ะอธบิายจดุมุ่งหมายของการวจิยัแก่บคุคลทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง  โดยไม่หลอกลวงหรือ

บบีบงัคบั  และไม่ละเมดิสทิธสิ่วนบคุคล 
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ขอ้ 6  นกัวจิยัตอ้งมีอสิระทางความคดิ  โดยปราศจากอคตใินทกุขัน้ตอนของการท าวจิยั 
        นกัวจิยัตอ้งมอีสิระทางความคดิ ตอ้งตระหนกัว่า อคตสิ่วนตนหรือความล าเอยีงทางวชิาการ  อาจส่งผล

ใหม้กีารบดิเบอืนขอ้มลูและขอ้คน้พบทางวชิาการ  อนัเป็นเหตใุหเ้กิดผลเสยีหายต่องานวจิยั 
 
ขอ้ 7  นกัวจิยัพงึน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชนใ์นทางที่ชอบ   
       นกัวจิยัพงึเผยแพร่ผลงานวจิยัเพือ่ประโยชนท์างวชิาการและสงัคม  ไม่ขยายผลขอ้คน้พบจนเกินความ

เป็นจริง  และไม่ใชผ้ลงานวจิยัไปในทางมชิอบ 
 
ขอ้ 8  นกัวจิยัพงึเคารพความคดิเหน็ทางวชิาการของผูอ้ืน่ 
        นกัวจิยัพงึมใีจกวา้ง  พรอ้มทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูและข ัน้ตอนการวจิยั  ยอมรบัฟงัความคดิเหน็และ

เหตผุลทางวชิาการของผูอ้ื่น  และพรอ้มทีจ่ะปรบัปรุงแกไ้ขงานวจิยัของตนใหถู้กตอ้ง 
 

ขอ้ 9  นกัวจิยัพงึมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมทกุระดบั 
        นกัวจิยัพงึมจีติส  านึกทีจ่ะอทุศิก าลงัสตปิญัญาในการท าวจิยั  เพื่อความกา้วหนา้ทางวชิาการ  เพื่อความ

เจริญและประโยชนส์ุขของสงัคมและมวลมนุษยชาต ิ
 



ผนวก  ฉ 
ตัวอย่าง บันทึกข้อความ ขอเสนอโครงร่างการวิจัย 

 

                                            บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ       แผนก / กอง......................  (โทร. ...............) 
ที่          กห.๐๕๓๕.๕.๒ /                                               วันที่                 มี.ค. ๕๐ 
เร่ือง    ขอเสนอโครงร่างการวจิยั 
 
เสนอ     .........ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น........... 
 

          ดว้ยกระผม / ดิฉนั ................................................................ ต  าแหน่ง ........................................ 
มีความประสงคจ์ะท างานวจิยัเร่ือง ...........................................................  จึงขอเสนอโครงร่างการวจิยั 
(Research Proposal) ตามที่แนบ 
 
 จึงเสนอมาเพือ่โปรดพจิารณาด าเนินการต่อไป 
 
              ยศ        (ลงนาม)           . 

            ต  าแหน่ง ............................... 
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แผ่นรองปกหลงั 

(กระดาษเปลา่คัน่ระหวา่งเอกสารกบัปกหลงั) 



ผนวก  ช 
การก าหนดงบประมาณค่าใชจ้า่ยเพื่อการวจิยั 
(งบอดุหนุนการวจิยัและพฒันาการทหาร) 

๑. ค่าตอบแทน   
- ค่าอาหารท าการนอกเวลา 
- ค่าเบี้ยประชุม 
- ค่าสอนพเิศษ 
- เงนิรางวลั 
    ฯลฯ 

๒. ค่าใชส้อย 
 -  ค่าเบี้ยเลี้ยงหอ้งพกั 
 -  ค่าเช่าทีพ่กั 
 -  ค่าพาหนะ 
 -  ค่าซ่อมบ ารุง 
 -  เดนิทางไปราชการในประเทศ 
 -  เดนิทางไปราชการต่างประเทศ 
 -  ค่าใชส้อยอื่น ๆ 
        ฯลฯ 
๓. ค่าวสัดุ 
 -  ค่าวสัดุส  านกังาน 
 -  ค่าวสัดุซ่อมบ ารุงยานพาหนะ/ขนส่ง 
 -  ค่าน า้มนัเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 
 -  ค่าวสัดุการพมิพแ์ละแบบพมิพ ์
 -  ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 
 -  ค่ากระสุนและวตัถรุะเบดิ 
 -  ค่าวสัดุอื่น ๆ 
      ฯลฯ 
๔. ครุภณัฑ ์
 -  ค่าครุภณัฑส์  านกังาน 
 -  ครุภณัฑย์านพาหนะ 
 -  ครุภณัฑอ์าวุธยุทโธปกรณ ์
 -  ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 
 -  ครุภณัฑง์านวจิยั 
 -  ครุภณัฑอ์ื่น ๆ  
      ฯลฯ 



บรรณานุกรม 
 

กองทพัเรือ.   คู่มือมาตรฐานยุทโธปกรณ์  สวพ.ทร. ส  ำนกังำนวจิยัและพฒันำกำรทำงทหำรของกองทพัเรือ, ๒๕๔๙. 
กองทพัเรือ.   เอกสารอา้งองิของกองทพัเรอื  หมายเลข ๘๐๐๗ การเรยีบเรยีงเอกสารวจิยั.  คณะท ำงำนพจิำรณำและจดัท  ำ  
            อทร.ดำ้นกำรศึกษำชัน้สูง, ๒๕๔๖. 
ดเิรก  พรสมีำ.   “การประเมินเคา้โครงการวจิยั”  วำรสำรวธิวีทิยำกำรวจิยั ๒ (มกรำคม – เมษำยน ๒๕๓๐), ๑๑ – ๒๓. 
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