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เอกสารประกอบการบรรยาย
วิชา การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
(Seminar in Public  Administration)

(PAM 0106)

แผน บังคับ เลือก ภาคนิพนธ ประเภทภาคนิพนธ

ก 6 (18) 3(9) 12 วิทยานิพนธ

ข 6 (18) 5(15) 6

การศึกษาอิสระ

(I.S.)

จํานวนหนวยกิต ในการเรียนปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร
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วิชา การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
(Seminar in Public  Administration)

3 (2-2-5)

รหัสวิชา PAM 0106

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

          สัมมนาการบริหารองคกร การวิเคราะห 

การบูรณาการ  ระหวาง  การบริหารภาครัฐ 

ภาคเอกชน  และประชาสังคม 

 

คําอธิบายรายวิชา
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         แผน ก เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดใน

หลักสูตรจะตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา ๓.๐๐ 1)เสนอ

วิทยานิพนธ และสอบผานการปกปองจากการสอบปากเปลา ขั้นสุดทายโดย

คณะกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก และ 2)ผลงานวิทยานิพนธ

จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของ

ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีไดมาตรฐาน

          แผน ข เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดใน

หลักสูตรจะตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา ๓.๐๐ สอบผานการ

สอบประมวลความรูดวยขอเขียนหรือสอบปากเปลา เสนอผลการคนควาอิสระและ

สอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในและ

ภายนอก

 

การทําภาคนิพนธ

• วิทยานิพนธ (Thesis)

 • การศึกษาอิสระ (I.S. :  (Independent Study)
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การวิจยั (Research)
• การค้นหาความรู้/ความจริง มีวตัตปุระสงค์

• เป็นการศึกษาซาํ  อย่างมีระบบ

• ได้องคค์วามรู้/ได้ความจริง  (ในช่วงเวลานัน)

• ผลทีได้นําเครืองมืออะไรมาทดสอบในบริบท

เดียวกนั ผลจะได้เหมือน/ใกล้เคียงกนั

         กระบวนการค้นหาความรู้  ความจริง  

โดยอาศยัวิธีการทีมีระบบ/ระเบียบ             

เป็นทีเชือถือได้ (กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร)์
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ประเภทของการวิจัย : ขอคิด

 อยายึดม่ันถือม่ัน งานวิจัย 1 เร่ือง

อาจจัดเปนไดหลายประเภท

 ประเภท ไมไดบงบอก “คุณภาพ” 

ของงานวิจัยเสมอไป

ประเภทของการวิจัย : ระเบียบวิธีวิจัย

1 ) การวิจัยเชิงประวัติศาสตร ( Historical Research)

- ศึกษาขอเท็จจริงที่เปนเรื่องราวในอดตี
2 ) การวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive Research )

- บรรยาย / อธิบายปรากฏการณ หรือภาวะการณ ในปจจุบัน

4 ) การวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental  Research )
- ศึกษาความสัมพันธเชิงเหต ุ- ผลของตัวแปรโดยการจัดกระทํา
แลวสังเกตผล

3 ) การวิจัยเชิงวิเคราะห ( Analytical Research )

- เนนการตีความเก่ียวกับความสัมพันธโดยใชสถิติ
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ประเภทของการวิจัย : คุณลักษณะและการวิเคราะหขอมูล

1 ) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Res.)

  - ขอมูลในลักษณะบอกความมากนอยไดดวยตัวเลข นิยมใช

วิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 

2 )  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Res.)

  - ขอมูลเชิงคุณลักษณะท่ีไมสามารถจัดกระทํา

    ในรูปปริมาณได  ใชการวิพากษ  แสดงความคิดเห็น

ในการวิเคราะหขอมูล (อาจมีการใชสถิติขั้น

    พ้ืนฐาน)

ประเภทของการวิจัย : ประโยชนที่ไดรับ

1 )  การวิจัยพื้นฐาน ( Basic  Research )

• มุงแสวงหาความรู / ความจริง เพื่อสรางกฎ สูตร ทฤษฎี  ที่
เปนพื้นฐานในการศกึษาเรื่องอื่นๆ

• Ex. Health beliefs and health behavior

2 )  การวิจัยประยุกต ( Applied Research )

•  มุงนําผล / ขอคนพบ จากการวิจัยพื้นฐานไป 

    ทดลองแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน

• Ex. ผลของการปรับพฤติกรรมการบริโภคดวย

  การสนับสนุนทางสังคม
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ประเภทของการวิจัย : ลักษณะการศึกษา

1 )  การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)

• เนนการสํารวจขอเท็จจริงตางๆในสภาพปกติ

2 )  การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Res.)

•  เนนการศึกษาเชิงเหตุ - ผล

•  ผูวิจัยจัดกระทําสภาพการศึกษาแลวสังเกตหรือวัดผล

ประเภทของการวิจัย :  ลําดับเวลา

1) การวิจัยยอนหลัง (Retrospective  Res.)

2) การวิจัยไปขางหนา (Prospective 

Res./Cohort or Follow-up Study)

3) การศึกษา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง 

(Cross -Sectional Study) 
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ขนัตอนการทาํวิจยั

กระบวนการทางวิทยาศาสตร

• การกําหนดปญหา (Problem)

• การต้ังสมมุติฐาน (Hypothesis)

• การรวบรวมขอมูล (Data gathering)

• การวิเคราะหขอมูล (Data analysis)

• การสรุปผล (Conclusion)
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ขั้นตอนการทําการวจิัย

1 การกําหนดเร่ือง และ ปญหาการวิจัย (Research 
Problem/Question) 

2 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ (Literature 
Review)

3 การกําหนดตัวแปร(Variables) วัตถุประสงค 
(Objective)/ สมมุติฐาน (Hypothesis)

4 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
(Conceptual Framework)

5 การออกแบบการวิจัย (Research Design)

6 การเตรียมและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย (Research 
Instrument)

7 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
(Population and Sample)
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8 การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection)

9 การจัดการและวิเคราะหขอมูล (Data   Processing 
and Analysis)

10 การแปลผล อภิปรายและสรุปผล (Interpretation, 
Discussion and Conclusion of Results)

11 การเผยแพรผลงานวิจัย (Reports and 
Presentation)

การเลือกเรื่อง 

และ

ปญหาการวิจัย
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การเลือกเรืองเพือทาํการวิจยั

เรือง?

• ตรงกบัประสบการณ์  ความถนัด และความสนใจ

• มีความสาํคญัด้านการเพิมความรู้และ/หรือการ
แก้ปัญหา

• ความเป็นไปได้ในทางปฏิบติัหรือเหมาะสมในแง่
ความสามารถ  การเกบ็ข้อมูล  ความร่วมมือ 
ทรพัยากร  ระยะเวลา  อนัตราย ฯลฯ

จะค้นหาเรืองได้อย่างไร?

• เริมจากความสนใจหรือปัญหาทีอยากแก้  ทาํเป็น 
list 2-3 เรืองกว้างๆ  (อาจเริมจากการคยุกบัผู้รู้
หลายๆคน)

• ไปห้องสมุดหรือค้นเอกสารทีเกียวข้อง เช่น 
เอกสารการวิจยั การประชุม เวทีอภิปราย ใหม่ๆมา
อ่านเพิมเติม

•  ความต้องการของแหล่งทุน/ตรงตามศาสตรที์
ศึกษาในสาขาระดบันัน ๆ
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การวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์

“การแสวงหาข้อเทจ็จริงเกียวกบั

ปรากฏการณ์ทางด้านการบริหารกิจการ

สาธารณะด้วยวิธีการทีเป็นวิทยาศาสตร”์

• ข้อสงสยั หรือคาํถามย่อย ทีเกิดขึนแก่ผู้วิจยั
เนืองจากความไม่สอดคล้องกนัระหว่างความ
ต้องการของผู้วิจยักบัสิงทีเกิดขึนจริงแก่ผู้วิจยั

• ประเดน็ย่อยในเรือง  ทีผู้วิจยัไม่เข้าใจ  
หรือไม่พอใจในปรากฏการณ์ทีเกิดขึน 

• คาํถาม (question) ทีถามเกียวกบัตวัแปร
หรือความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร
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ไม่มีการวิจยัใดทีทาํได้โดยปราศจากปัญหา

การวิจยั

(ดตูวัอย่างบทคดัย่อ ปัญหาหรือคาํถามการ

วิจยัคืออะไรบา้ง)

แหล่งทีมาของปัญหาการวิจยั

1. เอกสาร  ตาํรา  บทความ  บทคดัย่องานวิจยั  

หรือรายงานวิจยัของผู้อืน

3. ปัญหาในการทาํงาน  ประสบการณ์หรือ
ความสนใจ

4. ข้อเสนอของผูรู้้  ผูช้าํนาญ อาจารยที์ปรึกษา

5. แหล่งทุนวิจยั

6. อืนๆ  ได้แก่  เวทีสมัมนา อภิปราย
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ลกัษณะทีดีของปัญหาการวิจยั
•  มีความสาํคญัและประโยชน์ ในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่  หรือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา

•  สามารถหาข้อสรปุหรือยุติได้

• มีขอบเขตทีเหมาะสมแก่ความสามารถ  และ
ทรพัยากร 

• ไม่ซาํซ้อนกบังานวิจยัอืน ด้านประเดน็ปัญหา 

สถานที ประชากร และวิธีการศึกษา

ขนัตอนการเลือกปัญหาการวิจยั

1. เขียนปัญหา หรือคาํถามทีอยากรู้คาํตอบ ทุก

ข้อ

2. เรียงลาํดบัความสาํคญัของปัญหา  จากมาก

ไปหาน้อย 
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ขนัตอนการเลือกปัญหาฯ (ต่อ)

3. พิจารณาปัญหาลาํดบัต้นๆ ตามประเดน็:

3.1 หาข้อยติุได้ ?

3.3 ซาํซ้อนกบัผู้อืน (ประเดน็ปัญหา สถานที  

ประชากร  และวิธีการศึกษา)?

3.2 ขอบเขตเหมาะสมกบัความสามารถและ

      ทรพัยากร อปุกรณ์ต่างๆ?

การตงัชือเรือง (Research 

Title)• ใช้ภาษาทีง่ายแก่การเข้าใจ  กะทดัรดั  

ชดัเจน ครอบคลมุปัญหาทีจะศึกษาทงัหมด 

ไม่ขดัแย้งกบัเนือหาทีจะทาํวิจยั

• ตอบว่า ศึกษาปรากฏการณ์หรือตวัแปร

อะไร  กบัใคร ทีไหน หรือเมือไร (ถ้าเกียวกบั

เวลา) 
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วิจารณ์การตงัชือเรือง

• ตวัอย่างที 1 - 4 

การกาํหนดตวัแปร  

วตัถปุระสงค ์และสมมุติฐาน
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ตวัแปรในการวิจยั (Variable)
คณุสมบติัใดๆ ทีมีค่าเปลียนแปลงได้ 
(vary) ในขอบเขตหนึงๆ (Kerlinger, 1973)

• ความรู้เรืองการเลียงทารกของแม่วยัรุ่น
เป็นอย่างไร?
• เพศมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมสขุภาพ
หรือไม่?

ชนิดของตวัแปร

แบ่งตามคณุลกัษณะของตวัแปร

1. Concept Variable: ตวัแปรทีแสดง
ความหมายทีรบัรู้ได้ตรงกนั (รปูธรรม)

2. Construct Variable: ตวัแปรที

แสดงความหมายในลกัษณะเฉพาะบคุคล  

อาจรบัรู้ตรงกนัหรือไม่กไ็ด้ (นามธรรม) 
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ชนิดของตวัแปร (ต่อ)

แบ่งตามค่าทีวดัได้ของตวัแปร

1. Quantitative Variable: ค่าทีวดัได้
สามารถบอกความมากน้อยเชิงคณิตสาสตร์

2. Qualitative Variable: ค่าทีวดัได้

แสดงรายละเอียดเชิงคณุลกัษณะ ไม่สามารถ

แจงนับได้ ไม่มีความหมายเชิงคณิตศาสตร์

แบ่งตามความเป็นเหต-ุผล (ความสมัพนัธ)์

1. ตวัแปรต้น/อิสระ (Independent Variable): มี

ลกัษณะทีเป็นเหตุ(cause), เกิดก่อน

(antecedence), ทีถกูจดักระทาํ(manipulated) 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable):            

มีลกัษณะทีเป็นผล (effect) เกิดทีหลงั 

(consequence) ทีต้องการสงัเกต/วดั 

(measured) 

ชนิดของตวัแปร (ต่อ)
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3. ตวัแปรแทรกซ้อน/เกิน (Extraneous 
Variable): มีผลต่อตวัแปรตามเช่นเดียวกบั
ตวัแปรต้น แต่เราไม่ต้องการศึกษา สามารถ

คาดการณ์ได้ จึงควบคมุได้ 

ชนิดของตวัแปร (ต่อ)

ผลของการใช้ฉลากช่วยทีเป็นรปูภาพต่อความรู้ในการ

ใช้ยาของคนไข้ทีรู้หนังสือน้อย

ฉลากช่วยทีเป็นรปูภาพ

ฉลากช่วยธรรมดา

ความรู้

ความรู้

ผูช่้วยในการใช้ยา    พืนความรู้เดิม    ความทรงจาํ   การได้รบั

ความรู้จากสือต่างๆหรือบคุคล   จาํนวนขนานยา และอืนๆ
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ชนิดของตวัแปร (ต่อ)

ความรู้ของแม่บ้านมีผลต่ออตัราป่วยโรคอจุจาระ

ร่วงของครวัเรือนหรือไม่

ความรู้ อตัราป่วย

การนิยามตวัแปรการวิจยั

•  นิยามองคป์ระกอบหรือนิยามทวัไป 

(Constitutive or general definition): 

– นิยามด้วยการใช้คาํบรรยายอืน

• นิยามปฏิบติัการ (Operational definition): 

– นิยามด้วยการระบุถึง กิจกรรมหรือการกระทาํ 

(activities or operations) ทีใช้ในการวดั 

(measure) ตวัแปรนันๆ
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• ตวัอย่างการนิยามตวัแปรการวิจยั

• ความร่วมมือของผู้ป่วย

–การทีผู้ป่วยมีพฤติกรรมสอดคล้องกบัคาํแนะนํา

ทางการแพทย์

–สดัส่วนระหว่างจาํนวนเมด็ยาทีจ่ายให้ผป.ลบ

จาํนวนเมด็ยาทีเหลือ ณ วนันัด และจาํนวนเมด็

ยาทงัหมดทีจ่ายให้ผป. 

ค่าสัดส่วนทีเข้าใกล้ 
1 แสดงอะไร

การใช้นิยามปฏิบติัการของตวัแปรการวิจยั

• เพิมความเป็นประโยชน์ของข้อค้นพบในการ
วิจยัแก่ผู้อืนทีสนใจ

• นิยามมากไป (over-define) ดีกว่านิยามน้อย
ไป (under-define)

• มีความจาํเป็นมากในกรณี

– ตวัแปรมีคณุลกัษณะทีหลากหลาย

– ตวัแปรมีลกัษณะเป็นนามธรรม
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ฝึกหดัหาตวัแปรการวิจยั

• ตวัอย่างที 1-3 (หากเป็นการศึกษา

ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร ให้ระบุ

ตวัแปรต้นและตวัแปรตาม)

• นิยามตวัแปร ตวัอย่าง 1 และ 2

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั

• ข้อความแสดงสิงทีต้องการคาํตอบหรือ

ข้อเทจ็จริงจากการวิจยั

• ระบวุ่าต้องการศึกษาเรืองใด/อยากรู้สิงใด?
เพือศึกษา…  เพือประเมิน…

• เขียนจาก ปัญหา (คาํถาม) การวิจยั
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ประโยชน์ของวตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

• กําหนดขอบเขตของการวิจัย (ปญหา ตัวแปร 

ความสัมพันธ)

• ชวยในการวางแผนการวิจัย

เปรียบเทียบภาวะสุขภาพของประชาชนท่ีอยูใกลสวนสาธารณะ

และผูท่ีอยูหางสวนสาธารณะ

เพ่ือเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของประชาชนท่ีพักอาศัยในระยะ

ไมเกิน 1,000 เมตรจากสวนสาธารณะและของประชาชนท่ีพัก

อาศัยไกลออกไปเกิน 1,000 เมตรจากสวนฯ

สมมุติฐาน (Hypothesis)

• คาํตอบของปัญหาการวิจยัทีคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า

อย่างสมเหตุสมผล เป็นข้อความทีระบุ

ความสมัพนัธข์องตวัแปรตงัแต่ 2 ตวัขึนไป

• คณุลกัษณะ

– เขียนในรปูประโยคบอกเล่า

– ต้องบง่ชีวิธีการในการทดสอบ

– ตวัแปรทีระบุต้องสามารถทาํการวดั (measure) ได้

– ความสมัพนัธ์ทีระบุควรมีความชดัเจน
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สมมุติฐาน (ต่อ)

• คะแนนเฉลียของความรู้ในการใช้ยาของคนไข้ทีรู้

หนังสือน้อยทีได้รบั ฉลากช่วยทีเป็นรปูภาพ สูงกว่า 

คะแนนเฉลียของความรู้ในการใช้ยาของคนไข้ทีรู้

หนังสือน้อยทีได้รบั ฉลากช่วยธรรมดา

• การแนะนําผู้ป่วยโดยวาจาดีกว่าการแจกเอกสาร

คาํแนะนําให้ผู้ป่วยอ่านเอง

ประเภทของสมมุตฐิาน

• สมมุติฐานการวิจัย (Research hypothesis)

– แบบมีทิศทาง (Directional) หรือ

– แบบไมมีทิศทาง (Nondirectional) 

• สมมุติฐานทางสถิติ (Statistical hypothesis)

– สมมุติฐานเปนกลาง (Null hypothesis) และ

– สมมุติฐานอื่น (Alternative hypothesis)
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สมมุติฐานการวิจยั 
ขอความอธิบายความสัมพันธของตัวแปร

1) สมมุติฐานแบบมีทิศทาง 

- ระบุทิศทางของความสัมพันธของตัวแปร

 ผูหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคถูกตองกวาผูชาย

2) สมมุติฐานแบบไมมีทิศทาง 

- ไมไดระบุทิศทางของความสัมพันธของตัวแปร

ผูชายและผูหญิงมีพฤติกรรมการบริโภค  แตกตางกัน

• แปลงรปูจากสมมุติฐานการวิจยัให้อยู่ในรปู

ของโครงสร้างทางคณิตศาสตร ์โดยใช้

สญัลกัษณ์ทีแทนคณุลกัษณะของประชากร 

(Parameter)
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สมมุติฐานทางสถิติ (ตอ)

• Parameters VS Statistics

– คาสถิติ คือ คาของตัวแปรท่ีวัดไดจากกลุมตัวอยาง 

,  SD,   r

– คาพารามิเตอร คือ คาของตัวแปรในประชากร                       

 ,,

x

ประโยชนของสมมุติฐาน

• ชวยใหเห็นขอบเขตหรือกรอบของการวิจัยอยางชัดเจน 

(ปญหา ตัวแปร และความสัมพันธระหวางตัวแปร) 

• ชวยบงช้ีทิศทางสําหรับการออกแบบและวางแผนการทํา

วิจัย

• ใหกรอบหรือแนวทางในการรายงานขอสรุปของการวิจัย
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  Brain Exercise 

งานวจิัยทุกเรืองจําเป็นต้องมี

สมมุติฐานหรือไม่?

กรอบแนว(ความ)คดิการวิจัย

• แนวความคิดของผูวิจัยเก่ียวกับตัวแปรและ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่กําหนดไว เปน

ขอสมมติฐานในการวิจัย

• ลักษณะสําคัญคือ มีพ้ืนฐานทางทฤษฎี
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• แตกตางจากขอบเขตของการวิจัย (วัตถุประสงค 

สาระสําคัญและประชากรท่ีศึกษา)

• ปญหาการวิจัยใดๆอาจมีกรอบแนวคิดได หลาย

แบบ   เพราะมีทฤษฎีหรือแนวคิดในการมอง

ปญหาหลากหลาย

แหลงท่ีมาของกรอบแนวคดิการวิจัย

• ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ

• ทฤษฎีตางๆที่เก่ียวของ

• แนวความคิดจากการประมวลของผูวิจัย
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การเสนอกรอบแนวคดิการวจิัย

• แผนภาพ

รายได้

การศึกษา

การเตรียมตัว

พฤติกรรมการมส่ีวนร่วมในการ......

ประโยชน์ของกรอบแนวคดิการวจิัย

ชวยในการ

• สรางสมมติฐาน

• ออกแบบวิจัย

• สรางเคร่ืองมือวิจัยและรวบรวมขอมูล

• วิเคราะหขอมูล

• แปลความหมายผลการวิจัย

รายได้

การศึกษา

การเตรียมตัว

พฤติกรรมการมส่ีวนร่วม.....
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  Brain Exercise 

• เขียนกรอบแนวคิดการวิจัยสําหรับตัวอย่าง 1 - 3

Workshop: ปญหาการวิจัย R to R

• คิดปญหา 3 ปญหา  เขียนในรูปประโยค
คําถามหรือบอกเลา

• คิดชื่อเร่ืองวจิัย

• ใชเวลาท้ังหมด 15 นาที
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. จากหวัข้อ

. ส่งเค้าโครงวิจยั 3 บท (มีบรรณานุกรม)

. ทาํกรอบแนวคิด (แยก 1 แผ่น)

  - นําเสนอหน้าห้อง ปากเปล่า - กระดานดาํ

. ส่งเค้าโครงวิจยั 3 บท (มีบรรณานุกรม)                      

ฉบบักาํลงัจะสมบูรณ์

- บทที 3 ครบถ้วน ชดัเจน (ทงั 15 หวัข้อ) แนบ

เครืองมือ/แบบสอบถาม/แบบสมัภาษณ์

นําเสนอหน้าห้อง (ปากเปล่า- กระดานดาํ)
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เรือง....

• วตัถุประสงค์

      1…………..
2…………..
3………….

กรอบแนวคิดการวิจยั

X                           Y

ชือ – สกุล เลขที...........แผน..........

การนําเสนอของวิชานี

(คนละไม่เกิน 10 นาที)

วันอาทิตย์ ที 22  ตุลาคม 2561 เริม 08.00 น.
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ขนัตอนการนําเสนอ

1. ช่ือเรื่อง ช่ือ-สกุล  ตําแหนงหนาที่

2. สภาพปญหา (ทําไมจึงทําเรื่องนี้)

3. วัตถุประสงค

4. กรอบแนวคิด ซ่ึงมาจากแนวคิดทฤษฎีของ.....หรือสังเคราะห
จากนักวิชาการประกอบดวย....................

5. Methodology (เพื่อคนใหพบตามวัตถุประสงค)

6. สิ่งที่คนพบ (ตอบวัตถุประสงค)

7. ขอเสนอแนะ

การเขียนบทความตีพิมพ ์(สาํหรบัวิทยานิพนธ)์

• ตองเปนวารสารท่ีไดรับการรับรองจาก ฐานขอมูลวารสารวิชาการการ 

(TCI : Thai – Journal Citation index) อยางนอยฐาน 2

                           - ไดใบตอบรับ –

                    (วาจะตีพิมพในเวลาไมเกิน 1 ป)
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จบเน้ือหาหลัก


