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ส่ วนที่ 1
การให้ ทุนสนับสนุนการวิจัย
เพื่อสนับสนุ น ส่ งเสริ ม และพัฒนาการผลิตผลงานวิจยั ของคณาจารย์ ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
โดยมุ่ง เป้ าให้เกิ ดผลงานวิจยั ที่สามารถตีพิมพ์และเผยแพร่ ผลงานเป็ นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ เกิดการ ถ่ายทอดความรู ้สู่ทอ้ งถิ่น รวมทั้งสามารถนาไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
ได้ วิทยาลัยทองสุ ขจึง ประกาศทุนสนับสนุนการวิจยั แบบมุ่งเป้ า โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ลักษณะโครงการทีใ่ ห้ การสนับสนุน
1. สอดคล้องกับแผนงานส่ งเสริ มและสนับสนุ นการวิจยั ที่มุ่งเป้ าตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ และหรื อแผนงานการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการวิจยั พื้นฐาน การวิจยั เชิ ง
นโยบายและการประยุ ก ต์ ใ ช้ป ระโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์แ ละอุ ต สาหกรรม ตามกรอบการวิจ ัย ของ
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติประจาปี งบประมาณ 2560
2. เป้ าหมายชัดเจน จัดผลได้โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้
2.1 ตี พิ ม พ์ใ นวารสารวิ ช าการระดับ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ที่ อ ยู่ ใ นฐานข้อ มู ล ที่
คณะกรรมการการ อุดมศึกษากาหนด ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 หรือ
2.2 มีผลิตภัณฑ์ที่เกิ ดจากโครงการ สิ ทธิ บตั ร อนุ สิทธิ บตั ร หรื อเกิดกิ จกรรมที่ทา
ให้เกิ ดการ ยกระดับคุ ณภาพชี วิต การถ่ ายทอดเทคโนโลยี มีขอ้ เสนอเชิ งนโยบายเพื่อตอบปั ญหา/
แก้ไขปั ญหาสังคม ชุมชน ประเทศชาติ เชิงวิชาการ เชิงพื้นที่ อย่างเป็ นรู ปธรรม
2.3 มีระยะเวลาดาเนินการไม่เกิน 1 ปี
1.2 คุณสมบัติของผู้ขอทุน
ผูเ้ สนอขอทุนที่เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั ต้องเป็ นอาจารย์ประจาวิทยาลัยทองสุ ข โดยได้รับ
การพิจารณาอนุมตั ิจากหัวหน้าคณะวิชา/หน่วยงานที่สังกัด
1. ผูเ้ สนอขอทุ น ที่ มี โ ครงการวิจ ัย ที่ ไ ด้รั บทุ น สนับ สนุ น วิจ ัย และระยะเวลาใน
โครงการลิ้นสุ ดมาแล้ว 2 ปี การศึกษาขึ้นไป จะต้องส่ งผลงานเพื่อปิ ดโครงการวิจยั ดังกล่าวก่อนรับ
ทุนใหม่
2.ไม่เป็ นผูค้ า้ งส่ งรายงานการวิจยั ผลงานวิจยั หรื อผลผลิตของโครงการวิจยั /ทุน ที่
ไค้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัย
3. ไม่อยูใ่ นระหว่างลาศึกษาต่อ/ลาฝึ กอบรม/หรื ออื่นๆ ที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป
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4. นักวิจยั สามารถเสนอขอรับทุนนี้ ในฐานะหัวหน้าโครงการ ไค้เพียง 1 เรื่ อง แต่
สามารถเป็ นผูร้ ่ วมวิจยั ในโครงการอื่นไค้
1.3 การจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการวิจัย
1. งบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัย
โครงการละไม่เกิ น 100,000 บาท ตามเนื้ อหางานวิจยั ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการส่ งเสริ มการวิจยั
2. อัตราค่ าใช้ จ่ายงบประมาณทีจ่ ัดสรรสาหรับการอุดหนุนการวิจัย
เงิ นทุนสนับสนุ นการวิจยั ของแต่ละโครงการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ ยวข้องกับการวิจยั การจัดทางบประมาณของโครงการวิจยั เพื่อ
ขอรับทุนให้กาหนดอัตรา ค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 หมวดค่ าตอบแทน
ค่าตอบแทนนักวิจยั ไม่เกิน 20 % ของค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ
1. ค่าจ้างผูช้ ่ วยนักวิจยั ได้แก่ ค่าตอบแทนการจ้างบุ คคลที่มิใช่
นักวิจยั ในโครงการวิจยั เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยวิจยั มีอตั ราดังนี้
ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
9,500 บาท ต่อเดือน
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
7,500 บาท ต่อเดือน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 5,500 บาท ต่อเดือน
หัวหน้าโครงการวิจยั สามารถจ้างผูช้ ่ วยนักวิจยั ที่มีคุณวุฒิดงั กล่าวข้างต้นไค้
โครงการละไม่เกิน 1 คน โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ในสาขาวิชาของโครงการวิจยั นั้น
2. สาหรับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผูช้ ่ วยนักวิจยั เป็ นรายวัน ให้ใช้
อัตรารายเดือน ข้างต้นหารด้วย 30 ทั้งนี้หมวดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้ นต้องไม่เกิน 35% ของค่าใช้จ่าย
ของแต่ละโครงการวิจยั
3. กรณี งานวิจยั มีความจาเป็ นต้องตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมือ
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ค่าตอบแทน ไม่เกิน 500 บาทต่อคน
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2.2 หมวดค่ าใช้ สอย
2.2.1 ค่ายานพาหนะ / ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (เหมาจ่ายตามระยะเดินทางจริ ง)
2.2.2 ค่ า ติ ด ต่ อ ประสานงาน (ค่ า จัด ส่ ง ไปรษณี ย ์/ ค่ า โทรศัพ ท์ ) ที่ มี
ใบเสร็ จรับเงินระบุเลข หมายโทรศัพท์สามารถตรวจสอบไค้
2.2.3 ค่าที่พกั (กรณี ตอ้ งเดินทางไปเก็บข้อมูลต่างจังหวัด)
2.2.4 ค่าผลิตรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (ไม่เกิน 3,000 บาท)
2.2.5 ค่าผลิตแบบสอบถาม (จานวนชุด X จานวนหน้า X 0.50 บาท)
2.2.6 ค่าประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน 5,000 บาท)
2.2.7 ค่าถ่ายเอกสาร
2.3 หมวดค่ าวัสดุ
2.3.1 ค่าวัสดุสานักงาน (กระดาษ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์สานักงาน เป็ นต้น)
2.3.2 ค่าอุปกรณ์
2.3.3 ค่าวัสดุอื่นๆ ที่จาเป็ นสาหรับการวิจยั
2.4 หมวดค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ (ไม่เกิน 5,000 บาท)
3. การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุน
การพิจารณาจัดสรรทุน จะพิจารณาจากผลการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิและ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ งเสริ มวิจยั
1.4 การแจ้ งผลและการจัดทาสั ญญารับทุน
ส่ วนงานวิจยั จะประกาศผลการให้ทุนสนับสนุ นการวิจยั พร้ อมทั้งรายละเอียดการทา
สัญญาให้ผทู ้ ี่ได้รับทุนทราบ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ ผไู ้ ด้รับทุนจะต้องจัดทาสัญญาการรับทุน
สนับสนุนวิจยั หลังจากได้รับทราบผลประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับทุนภายใน 30 วัน
1.5 การจ่ ายเงินทุนสนับสนุน
การเบิกเงินงวดให้ นักวิจัย โดยแบ่ งจ่ ายเป็ น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เบิกเงินทุนสนับสนุนการวิจยั ร้อยละ 50 หลังจากลงนาม
ในสัญญารับทุน
งวดที่ 2 เบิ กเงิ นทุนสนับสนุ นการวิจยั ร้ อยละ 30 เมื่อผูว้ ิจยั ได้
จัดส่ งสิ่ งต่อไปนี้แล้ว
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- รายงานความก้าวหน้าของการวิจยั และคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการวิจยั ให้ความเห็นชอบแล้ว
- รายงานแสดงการใช้จ่ายเงิ นทุนที่ได้รับการสนับสนุ น
งวดที่ผา่ นมา (เฉพาะโครงการวิจยั ที่ได้รับทุนสนับสนุนมากกว่า 50,000 บาท)
งวดที่ 3 เบิ กเงิ นทุ นสนับสนุ นการวิจยั ร้ อยละ 20 เมื่อผูว้ ิจยั ได้
จัดส่ งสิ่ งต่อไปนี้แล้ว
- รายงานการวิจยั ฉบับสมบู รณ์ (บันทึ ก ลงแผ่น CD)
จานวน 4 ชุด
- รายงานแสดงการใช้จ่ายเงิ นทุนที่ได้รับการสนับสนุ น
งวดที่ (เฉพาะโครงการวิจยั ที่ได้รับทุนสนับสนุนมากกว่า 50,000 บาท)
- บทความฉบับ เต็ ม ที่ ไ ด้รั บ การตี พิ ม พ์เ ผยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
จานวน 3 ชุด
ในกรณี ที่ผูไ้ ด้รับทุ นอุ ดหนุ นการวิจยั ไม่สามารถดาเนิ นงานตามขั้นตอนที่
เสนอให้แ ล้ว เสร็ จ ตามสั ญ ญา ให้ ท าหนัง สื อ บันทึ ก ข้อ ความแจ้ง อธิ บ ายเหตุ ผ ลที่ เหมาะสมต่ อ
อธิ การบดีผา่ นคณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน และงานวิจยั เพื่อทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันครบกาหนดส่ ง
รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ อย่างน้อย 30 วัน การพิจารณาให้อยู่ในดุ ลยพินิจของคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการวิจยั ของวิทยาลัยทองสุ ข โดยคณะกรรมการฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะระงับหรื อยกเลิกการให้
ทุนในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับทุนไม่ปฏิบตั ิตามประกาศหรื อตามที่กาหนดไว้ในโครงการวิจยั ตลอดจนตาม
สัญญาการรับทุน

5

ส่ วนที่ 2
การจัดทาข้ อเสนอโครงการวิจัยเพือ่ ขอรับทุน
1.1 ขั้นตอนการยืน่ ข้ อเสนอโครงการวิจัย
1.1.1 นักวิจยั จัดเตรี ยมข้อเสนอโครงการวิจยั โดยมีหวั ข้อตามแนวทางการเสนอโครงร่ างการ
วิ จ ัย ตามแบบข้อ เสนอโครงการวิ จ ัย และให้ ผ่ า นการพิ จ ารณาของผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ 1 ท่ า น (เป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ภายในหรื อภายนอกที่มีประสบการณในหัวข้อที่วจิ ยั )
1.1.2 นักวิจยั กรอกแบบขออนุมตั ิการทาวิจยั พร้อมแนบข้อเสนอโครงการวิจยั เสนอผ่านความ
เห็นชอบของผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้น จานวน 1 ชุด มายังสานักวิจยั และพัฒนาภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
1.1.3 สานักวิจยั พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจยั เบื้องต้นตามรู ปแบบที่
กาหนด พร้อมทั้งให้คาแนะนาเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยั ให้มีความสมบูรณ์
1.1.4 คณะกรรมการส่ งเสริ มการวิจยั ประขุมเพื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินโครงการวิจยั
1.1.5 สานักวิจยั และพัฒนา แจ้งผลการพิจารณาให้หวั หน้าโครงการผูว้ ิจยั ทราบ
1.1.6 สานักวิจยั เสนอขออนุมตั ิทุนสนับสนุนการวิจยั ต่ออธิ การบดี
1.1.7 หัว หน้า โครงการวิจยั ท าสั ญญาขอรั บ ทุ น สนับ สนุ น การวิจ ัย ตามแบบและวิธี ก ารที่
วิทยาลัยกาหนด
1.2 รู ปแบบการจัดทาข้ อเสนอโครงการวิจัย
การจัดทาข้อเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนวิทยาลัยทองสุ ข การพิมพ์ให้ใช้ตวั อักษร
Angsana New ขนาด 16 มีองค์ประกอบ 3 ส่ วนดังต่อไปนี้
1.2.1 ลักษณะโครงการวิจัย
1. ชื่ อโครงการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ชื่ อโครงการควรมีความกะทัดรัด
ชัดเจนและ แสดงถึ งประเด็นที่ตอ้ งการศึกษาว่าประกอบด้วยอะไร (ตัวแปร) ใคร(ประชากรและ
ตัวอย่าง) อย่างไร (วิธีการวิจยั ) และที่ไหน (ขอบเขตของการวิจยั )
2. ความสอดคล้ องกับกรอบการวิจัย เพื่อให้ทราบว่าโครงการวิจยั นี้ มีความสอดคล้อง
กับกรอบการวิจยั ในสาขาวิชาของนักวิจยั ในประเด็นใดบ้าง
3. จานวนหลัก สู ต ร หรื อ สาขาวิชา ที่ร่วมในโครงการวิจัย ให้ระบุจานวน และชื่ อ
หลักสู ตร หรื อ สาขาวิชาที่มีส่วนร่ วมในโครงการวิจยั นี้
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4. เป้าหมาย ได้แก่
- ตี พิ ม พ์ใ นวารสารวิ ช าการอยู่ใ นฐานข้อ มู ล ที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กาหนด
- มีกิจกรรมที่ทาให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวติ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- มีขอ้ เสนอเชิงนโยบายเพื่อตอบปั ญหา/แก้ไขปั ญหาสังคม ชุมชน ประเทศชาติ

เชิงวิชาการ เชิงพื้นที่ อย่างเป็ นรู ปธรรม
1.2.2 องค์ ประกอบในการจัดทาโครงการวิจัย
1. ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง สาขาวิชาหรื อ
หลักสู ตรที่สังกัด บทบาทของนักวิจยั แต่ละคนในการทาวิจยั และสัดส่ วนที่ทาการวิจยั ของแต่ละคน
2. ประเภทการวิจัย เช่ น งานวิจยั พื้นฐาน งานวิจยั ประยุกต์ งานวิจยั และพัฒนา และ
งานวิจยั สถาบัน เป็ นต้น
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาทีท่ าการวิจัย เพื่อให้ทราบว่าโครงการวิจยั นั้น ผูว้ ิจยั ได้ทา
การวิจ ัย เน้นหนัก ในสาขาวิช าใด โดยใช้ก ารอ้า งอิ ง สาขาการวิ จยั จากสภาวิจ ัย แห่ ง ชาติ (วซ.)
(รายละเอียดดูภาคผนวก)
4. คาสาคัญ (keywords) ของโครงการวิจั ย เป็ นคาที่ มีความส าคัญต่อชื่ อเรื่ องหรื อ
เนื้ อหาของ เรื่ องที่ทาการวิจยั เพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้ในการเลือกหรื อค้นหาเอกสารที่มีชื่อ
เรื่ องประเภทเดียวกันกับเรื่ องที่ทาการวิจยั ได้
5. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย ระบุวา่ ปั ญหาที่สนใจคืออะไร มีความ
เป็ นมา หรื อภูมิหลังอย่างไร มีความสาคัญและความจาเป็ นที่นกั วิจยั ให้ความสนใจทาการศึกษามาก
เพียงใด ตลอดจนคุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับจากผลการวิจยั
6. วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย การเขียนวัตถุประสงค์มีความชัดเจน รัดกุม เข้าใจ
ง่าย ครอบคลุมสิ่ งสาคัญที่ศึกษาและทาวิจยั ได้จริ ง ถ้ามีวตั ถุประสงค์หลายข้อให้เขียนเป็ นข้อๆ โดย
เรี ยงลาดับจากความสาคัญมากไปน้อย
7. ขอบเขตของโครงการวิจั ย เป็ นการแสดงรายละเอี ย ดในเรื่ องของขอบเขตของ
ประชากร พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา เนื้อหา หรื อตัวแปรที่จะทาการวิจยั ครั้งนี้
8. สมมุติฐาน (ถ้ามี)
9. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิ ชย์
ด้า น สั ง คมและชุ ม ชน รวมถึ ง การเผยแพร่ ใ นวารสาร จดสิ ท ธิ บ ัต ร ฯลฯ และหน่ ว ยงานที่ น า
ผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
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10. กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย ต้องมีความเหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องและ
มีความเชื่ อมโยงกับแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อง สามารถบ่งชี้ ถึงความเป็ นไปได้ในการวิจยั เพื่อ
ตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ได้
11. นิยามศัพท์ เฉพาะ ในการวิจยั อาจมีตวั แปร (Variables) หรื อคาศัพท์เฉพาะต่าง ๆ
(Terms) ที่จาเป็ นต้องให้คาจากัดความอย่างชัดเจน ในรู ปที่สามารถสังเกต (Observation) หรื อวัด
(Measurement) ได้ ไม่เช่นนั้นแล้ว อาจมีการแปลความหมายไปได้หลายทาง
12. แนวคิด ทฤษฏี และเอกสารงานวิจัย ที่เกี่ยวข้ อง เป็ นการเขียนถึ งสิ่ งที่ผวู ้ ิจยั ได้มา
จากการศึ ก ษาค้น คว้า เอกสารต่ า งๆ ทั้ง ทฤษฎี แ ละงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งได้แ ก่ ทฤษฎี หลัก การ
ข้อเท็จจริ งต่างๆ แนวความคิดของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ตลอดจนผลงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับปั ญหาของ
ผูว้ จิ ยั รวมทั้งมองเห็น แนวทางในการดาเนิ นการศึกษาร่ วมไปกับผูว้ ิจยั ด้วย โดยจัดลาดับหัวข้อหรื อ
เนื้อเรื่ องที่เขียนตามตัวแปรที่ ศึกษา และในแต่ละหัวข้อเนื้อเรื่ องก็จดั เรี ยงตามลาดับเวลาด้วย เพื่อให้
ผูอ้ ่านได้เห็นพัฒนาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ปั ญหา นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ควรมีการสรุ ปไว้ดว้ ย เพื่อให้ผอู ้ ่าน
ได้เห็ นความสัมพันธ์ท้ งั ส่ วนที่สอดคล้องกัน ขัดแย้งกันและส่ วนที่ยงั ไม่ได้ศึกษาทั้งในแง่ประเด็น
เวลา สถานที่ วิธีการศึกษา ฯลฯ การเขียนส่ วนนี้ทาให้เกิดประโยชน์ต่อการตั้งสมมติฐานด้วย (ความ
ยาวไม่เกิน 5 หน้า)
13. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย
14. วิธีดาเนินการวิจัย/ระเบียบวิธีวิจัย เป็ นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการ
ดาเนินการวิจยั ว่าแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
14.1 วิธีวิจัย นักวิจยั ต้องระบุว่าจะเลื อกใช้วิธีวิจยั แบบใด เช่ น การวิจยั เอกสาร
การวิจยั แบบกึ่ ง ทดลอง การวิจยั แบบทดลอง การวิจยั เชิ งส ารวจ การวิจยั เชิ งคุ ณภาพหรื อจะใช้
หลายๆ วิธีรวมกัน ต้องระบุให้ชดั เจนว่าจะใช้วธิ ี อะไรบ้าง
14.2 แหล่ งข้ อมู ล จะเก็บข้อมูลจากแหล่ งใดบ้าง เช่ น จะเก็บข้อมูลทุ ติยภูมิจาก
ทะเบียนราษฎร์ สมุดสถิติรายปี สามะโนประชากรและเคหะ ฯลฯ หรื อจะเป็ นข้อมูลปฐมภูมิจากการ
สารวจ การสนทนากลุ่ม การสังเกต การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ฯลฯ เป็ นต้น
14.3 ประชากรที่จะศึกษา ระบุให้ชดั เจนว่าใครหรื ออะไรคือประชากรที่ตอ้ งการ
ศึกษาและต้องกาหนดคุณลักษณะของประชากรที่จะศึกษาให้ชดั เจน
14.4 ตัวอย่ างและวิธีการสุ่ มตัวอย่ าง ควรอธิ บายว่าจะใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
ใด ขนาดตัวอย่า งมี จานวนเท่ า ใด จะเก็ บ ข้อมู ล จากที่ ไ หน เมื่ อใดและจะเข้า ถึ ง กลุ่ ม ตัวอย่า งได้
อย่างไร
14.5 วิธีการเก็บข้ อมูล ระบุว่าจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลอย่างไร มีการใช้เครื่ องมื อ
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และตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือโดยวิธีใด การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีใด เช่น จะใช้วิธีการส่ ง
แบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การสังเกต หรื อการสนทนากลุ่ม เป็ นต้น
14.6 การประมวลผลข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล ระบุการประมวลผลข้อมูลจะ
ท าอย่ า งไร ใช้เ ครื่ อ งมื อ อะไรในการประมวลผลข้อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล หรื อ การทดสอบ
สมมติ ฐ านจะท าอย่า งไร สถิ ติที่ ใ ช้มี อะไรบ้างเพื่ อให้ส ามารถตอบวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั ที่
ต้องการได้
15. ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย งานวิจยั พื้นฐาน
งานวิจยั ประยุกต์ งานวิจยั และพัฒนา ระยะเวลาศึกษาวิจยั ไม่เกิน 12 เดือน หลังจากลงนามในสัญญา
กรณี งานวิจยั สถาบัน ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 8 เดือน นับแต่วนั ทาสัญญาขอรับทุน
แผนดาเนิ นกิ จกรรมตลอดโครงการวิจยั จัดทาเป็ นตาราง ประกอบด้วยกิ จกรรม
วัตถุประสงค์ ของการทากิจกรรม สถานที่และเวลา (ระบุวนั เดือน ปี และจานวนวัน) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับของกิจกรรมโดย ละเอียด ทั้งนี้ ให้เรี ยงลาดับของกิจกรรมต่างๆ ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลัง แผนดาเนิ นกิ จกรรมนี้ ถื อว่ามี ความสาคัญมากและเป็ นประโยชน์ในการก าหนดกรอบการ
ทางานจริ งตลอดจนใช้เป็ นกรอบในการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจยั ด้วย
กิจกรรม
1. การเตรียมการ
1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1.2 การติ ดต่ อหน่ ว ยงานและรวบรวมข้อมู ล ที่
จาเป็ น
1.3 สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
1.4 จัดหาและฝึ กอบรมผูช้ ่วยนักวิจยั
1.5 ทดสอบและแก้ไขเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
2. การเก็บข้ อมูล
2.1 สุ่มตัวอย่าง
2.2 สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
3. การประมวลผลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1 ประมวลผลข้อมูล
3.2 วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
4. การเขียนรายงาน
4.1 เขียนรายงาน
4.2 จัดพิมพ์รายงาน

เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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16. เป้าหมายของผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วดั
ตัวอย่าง ตาราง แสดงผลผลิตและตัวชี้วดั ของโครงการวิจยั
ตัวชี้วดั
ผลผลิต (Output)
เชิ งคุณภาพ
เชิงปริมาณ
ผลผลิต หมายถึ ง ผลงานวิจยั ที่
ได้ รั บ จากโครงการวิ จ ั ย นั้ น
โดยตรง อาจเป็ นความรู ้ ใ หม่
สิ่ งประดิ ษฐ์คิดค้น วิธีการหรื อ
เทคนิคใหม่ๆ
ตัวอย่าง ตาราง แสดงผลลัพธ์และตัวชี้วดั ของโครงการวิจยั
ผลลัพธ์ (Outcome)

ตัวชี้วดั
เชิ งคุณภาพ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์ หมายถึ ง ผลที่ เกิ ดจาก
ก า ร น า ผ ล ง า น วิ จั ย ม า
ประยุกต์ใช้
ตัวอย่าง ตาราง แสดงผลกระทบและตัวชี้วดั ของโครงการวิจยั
ผลกระทบ (Impact)
ผลกระทบ หมายถึง การนาเอา
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์
(Outcome) ไปถ่ายทอดให้แก่
กลุ่ ม เป้ าหมาย ซึ่ งก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ ท างสั ง คม ชุ ม ชน
เศรษ ฐกิ จ วั ฒ นธ รรมแล ะ
สิ่ งแวดล้อม

ตัวชี้วดั
เชิ งคุณภาพ

เชิงปริมาณ
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17. ปัจจัยทีเ่ อือ้ ต่ อการวิจัย อุปกรณ์ที่จาเป็ นในการวิจยั และอุปกรณ์การวิจยั ที่มีอยูแ่ ล้ว
18. งบประมาณของโครงการวิจั ย รายละเอี ย ดงบประมาณการวิจยั จาแนกตามงบ
ประเภท ต่างๆ คือ หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ และหมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1.2.3 ประวัติผ้ ดู าเนินงานวิจัย
ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ) ตาแหน่ง ที่
อยู่ สถานที่ ท างาน โทรศัพ ท์ E-mail ประวัติ การศึ ก ษา สาขาวิชาการที่ มี ความชานาญพิ เศษ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทาวิจยั
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สัญญาที่ ........../25....

สั ญญาขอรับทุนส่ งเสริมการวิจัยวิทยาลัยทองสุ ข
วันที่

เดือน

พ.ศ.

สัญญาฉบับนี้ ทาขึ้นระหว่างวิทยาลัยทองสุ ข ซึ่ งเรี ยกว่า “ผูใ้ ห้ทุน” โดย ดร.พรจิต อรัณยกานนท์
ตาแหน่งอธิ การบดี วิทยาลัยทองสุ ข กับ“ผูร้ ับทุน”คือ........................................................... อายุ...............ปี
สัญชาติ.............. เชื้อชาติ.............อยูบ่ า้ นเลขที่................................................................................................
สังกัด ...................................... คณะ .......................................... หมายเลขโทรศัพท์ ………………........
เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั ซึ่ งได้รับทุนส่ งเสริ มและสนับสนุนการวิจยั จากวิทยาลัยทองสุ ข ประจาปี การศึกษา
…………….ในการทาวิจยั เรื่ อง
(ภาษาไทย)..............................................................................................................................................
..………………...........................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).. ...............................................................................................................……………….
.
………………...........................................................................................................................
โครงการวิจยั ดังกล่าวได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ หารงานวิจยั เมื่อวันที่ ..............................
ตามข้อบัง คับ วิทยาลัยทองสุ ข ว่า ด้วยการส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นการวิจยั พ.ศ.2550 โดยคู่สั ญญาตกลง
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผูร้ ับทุนทราบและเข้าใจประกาศหลักเกณฑ์ของผูใ้ ห้ทุนซึ่ งมีอยูแ่ ล้วขณะที่ทาสัญญานี้โดย
ตลอดและยินยอมปฏิบตั ิตามประกาศหลักเกณฑ์ดงั กล่าวอย่างเคร่ งครัด
ข้อ 2. ผูร้ ับทุนจะปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณนักวิจยั และดาเนินการวิจยั ด้วยความวิริยะอุสาหะให้สาเร็ จ
สมความมุ่งหมายของผูร้ ับทุน และจะรายงานผลการวิจยั ตรงตามเวลา และหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ กรณี เกิด
อุปสรรคไม่สามารถทาการวิจยั ได้ดว้ ยประการใดก็ตาม ผูร้ ับทุนจะรายงานให้ผใู ้ ห้ทุนทราบทันที
ข้อ 3. ผูร้ ับทุนยินยอมปฏิบตั ิตามข้อบังคับและประกาศวิทยาลัยทองสุ ขว่าด้วยการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการวิจยั พ.ศ. 2553 และจะใช้เงินทุนนี้อย่างประหยัด มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
ข้อ 4. ผูร้ ับทุนสัญญาว่าจะดาเนินการวิจยั ให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา .........นับตั้งแต่วนั ทาสัญญา
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ข้อ 5. ผูร้ ับทุนขอรับทุนส่ งเสริ มการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นจานวนเงิน รวม... .................บาท โดยผูใ้ ห้ทุนจะ
3
จ่ายเงินอุดหนุ นโครงการวิจยั เป็ น .........งวด
ดังนี้
งวดที่หนึ่ง ได้รับหลังจากลงนามในสัญญาฉบับนี้ แล้วเป็ นเงิน..................บาท
งวดที่สอง จะได้รับหลังจากส่ งรายงานผลความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการกลัน่ กรองงานวิจยั เมื่อ
ได้ดาเนิ นการวิจยั ไปแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของงานวิจยั ทั้งนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากอธิ การบดี เป็ นเงิน
.. .........................บาท
งวดที่สามจะได้รับหลังจากส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์ หลังจากที่คณะกรรมการกลัน่ กรองงานวิจยั
ให้ขอ้ เสนอแนะและปรับปรุ งแก้ไขสมบูรณ์เสร็ จเรี ยบร้อยและได้รับการอนุมตั ิจากอธิ การบดีเป็ นเงิน
............................บาท
ข้อ 6. ผูร้ ับทุนยินยอมให้ลิขสิ ทธิ์ ผลการวิจยั ที่ได้รับทุนส่ งเสริ มจากวิทยาลัยเป็ นของวิทยาลัย และ
เมื่อผูร้ ับทุนได้รับอนุมตั ิให้นาผลการวิจยั ดังกล่าวไปตีพิมพ์เผยแพร่ ผูร้ ับทุนรับรองว่าจะลงข้อความแสดงใน
กิตติกรรมประกาศว่า
“โครงการวิ จ ัย ที่ ไ ด้รั บ ทุ น ส่ ง เสริ ม การวิ จ ัย จาก วิ ท ยาลัย ทองสุ ข ” และถ้า งานวิ จ ัย ดัง กล่ า วมี
ผลตอบแทนเชิ งพาณิ ชย์จากบุคคลหรื อหน่ วยงานอื่น ผูร้ ับทุนยินยอมผูใ้ ห้ทุนเป็ นผูก้ าหนดผลประโยชน์ที่
ผูร้ ับทุนจะได้รับ
ข้อ 7. หากผูร้ ับทุนผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรื อไม่อาจทาการวิจยั ให้สาเร็ จลุล่วงตามโครงการวิจยั ที่
ได้รับเงินทุนส่ งเสริ มการวิจยั และคณะกรรมการกลัน่ กรองงานวิจยั พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอนั สมควร
ผู ้รั บ ทุ น ยิ น ดี คื น เงิ น ทุ น ที่ รั บ ไปแล้ ว ทั้ง หมด ให้ แ ก่ วิ ท ยาลัย ทองสุ ข ภายใน 15 วัน นั บ ตั้ง แต่ ว ัน ที่
คณะกรรมการกลัน่ กรองงานวิจยั มีมติไห้คืนเงิน
หนังสื อสัญญานี้ทาขึ้น 2 ฉบับ ผูใ้ ห้ทุน 1 ฉบับ ผูร้ ับทุนถือ 1 ฉบับ
คู่สัญญาอ่า นและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ โดยตลอดแล้วจึ ง ลงลายมื อชื่ อไว้เป็ นสาคัญต่ อหน้า
พยาน
(ลงชื่อ)................................................ผูใ้ ห้ทุน
(
)
อธิการบดี
(ลงชื่อ)................................................พยาน
(
)
หัวหน้าการเงิน

(ลงชื่อ)................................................ผูร้ ับทุน
(
)
ผูร้ ับทุน
(ลงชื่อ)................................................พยาน
(
)
ผูอ้ านวยการสานักวิชาการและวางแผน
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ส่ วนที่ 3
การรายงานความก้าวหน้ าโครงการวิจัย
การรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจยั ถือเป็ นขั้นตอนหนึ่งของการทาวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจยั ว่าได้ดาเนิ นการบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ตามแผนการดาเนิ น
กิจกรรมหรื อไม่ หากมีปัญหาและอุปสรรคจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทนั อีกทั้งยังเป็ นกลไกที่จะช่วยกระตุน้
ให้นกั วิจยั ได้ดาเนิ นการวิจยั เสร็ จตามเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่ งการรายงานความก้าวหน้าดังกล่าว นักวิจยั ต้อง
รายงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1.1 กาหนดรายงานความก้าวหน้ าโครงการวิจัย
รายงานความก้าวหน้าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน (180 วัน) นับแต่วนั ทาสัญญา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1.2 ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้ าโครงการวิจัย
1.2.1 นักวิจยั ทาหนังสื อรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจยั ให้ส่วนงานวิจยั
1.2.2 นักวิจยั ส่ งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจยั มายังส่ วนงานวิจยั ภายในเวลาที่กาหนด
1.2.3 ส่ วนงานวิจยั รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจยั
1.2.4 นักวิจยั ส่ งหลักฐานการใช่จ่ายงวดแรก สาหรับเบิกจ่ายงวดต่อไป
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ส่ วนที่ 4
การจัดทารายงานการวิจัย
4.1 การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การเขียนรายงานการวิจยั เป็ นการประมวลความคิด ข้อมูล ความรู ้ที่เกิดจากกระบวนการวิจยั
ตั้งแต่ตน้ ทางจนปลายทางเพื่อนาเสนอต่อวิชาการหรื อสังคม อันจะเป็ นประโยชน์ในเชิ งการนา
ผลงานวิจยั ไปใช้ต่อไป รายงานการวิจยั จะมีความเข้มข้นมากน้อยเพียงใด กว้างหรื อลึ กแค่ไหน
ขึ้นอยูก่ บั เรื่ องที่วิจยั ผูว้ ิจยั และ กลุ่มเป้ าหมายผูใ้ ช้งานวิจยั ทั้งนี้ สาระสาคัญ คือ กระบวนการสร้าง
ความรู ้และความรู ้ที่ได้รับจากการวิจยั โดยทัว่ ไปรายงานการวิจยั แบ่งได้ 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนหน้ า
หน้าปก
ปกใน
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
Abstract
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
คาอธิบายสัญลักษณ์

ส่ วนเนือ้ หา
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั
บทที่ 4 ผลการวิจยั
บทที่ 5 สรุ ป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

ส่ วนท้าย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผวู้ จิ ยั

4.1.1 ส่ วนหน้ า
1) ปกนอก (Cover of Binding) ประกอบด้วย ปกหน้า สันปก และปกหลัง
(1) ปกนอกรายงานการวิจยั ให้เป็ นปกแข็งกระดาษอาร์ ตมันสี ชาวขนาดไม่ต่ากว่า
160 แกรม
(2) รายละเอียดที่ปรากฎบนปกนอกของรายงานการวิจยั มีดงั นี้
- สัญลักษณ์ของวิทยาลัย
- ชื่ อของรายงานการวิจยั (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)ให้ใช้ ชื่อ
จริ งที่ปรากฎใน รายงานการวิจยั
- ชื่ อของผูว้ ิจยั ให้ระบุ ชื่อ สกุล หากมียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทิ น
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นาม สมณคัก ดิ์ ให้ระบุ ด้วย กรณี ที่มีผูร้ ่ วมวิจยั ให้ระบุ ชื่อเพียง
หัวหน้าโครงการวิจยั และต่อท้ายด้วย คาว่า “และคณะ”
- ระบุ ข ้อความว่า “ได้รับ ทุ นสนับ สนุ นการวิจ ัย จากวิท ยาลัย ทองสุ ข
ประจาปี การศึกษา.............. ” และมี พ.ศ. ที่เขียน รายงานการวิจยั
2) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็ นข้อความกล่าวขอบคุ ณบุคคลหรื อ
หน่วยงานที่ให้คาปรึ กษา แนะนา หรื อให้ความช่วยเหลือร่ วมมือในการทารายงานการวิจยั ความยาว
ของ ข้อความไม่เกิน 1 หน้า และให้พิมพ์ชื่อผูว้ จิ ยั ไว้ทา้ ยข้อความ
3) บทคั ด ย่ อ (Abstract) เป็ นการย่ อ เนื้ อ ความของรายงานการวิ จ ัย ทั้ง หมดให้
ครอบคลุ ม วัต ถุ ป ระสงค์ข องการศึ ก ษาวิจ ัย วิธี ด าเนิ น การวิจ ัย ผลการวิ จ ัย และข้อ เสนอแนะ
บทคัดย่อต้องมีภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ตอนบนให้ระบุ ชื่อรายงานการวิจยั ชื่อผูว้ ิจยั และปี ที่ทา
การวิจยั เสร็ จ
4) สารบัญ (Table of Contents) จะระบุชื่อบทและหัวข้อสาคัญของรายงานว่าอยูห่ น้า
ใด เช่น คานาหรื อบทต่างๆ รวมทั้งหัวข้อที่สาคัญในแต่ละบท บรรณานุ กรมและภาคผนวก หน้าของ
กิตติกรรมประกาศ สารบัญตาราง และสารบัญภาพจะรวมอยูใ่ นสารบัญ
5) สารบัญตาราง (List of Table) จะระบุตาแหน่ งหน้าของตารางทั้งหมดที่มือยูใ่ น
รายงาน การวิจยั ถ้ามีตารางปรากฏอยูใ่ นภาคผนวก ต้องระบุตาแหน่งของตารางไว้ในสารบัญ
6) สารบัญแผนภาพ (List of Figures) จะระบุตาแหน่งของแผนภาพทั้งหมดที่มือยูใ่ น
รายงาน การวิจยั ถ้ามีแผนภาพปรากฏอยูใ่ นภาคผนวก ต้องระบุตาแหน่งของแผนภาพไว้ในสารบัญ
แผนภาพ
4.1.2 ส่ วนเนือ้ หา
1) บทที่ 1 บทนา (Introduction) ประกอบด้วย
(1) ความสาคัญและที่มาของปั ญหาที่ทาการวิจยั
(2) วัตถุประสงค์การวิจยั
(3) สมมติฐาน (ถ้ามี)
(4) ขอบเขตของการวิจยั
(5) ประโยชน์ที่ได้รับ
(6) กรอบแนวความคิดของการวิจยั
(7) นิยามศัพท์เฉพาะ
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2) บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฏี และเอกสารงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง (Review of Related
Literature)
ในบทนี้ เป็ นการเขียนขยายความจากกรอบแนวคิดการวิจยั ในประเด็นที่เกี่ ยวข้อง
เป็ นส่ วนที่ ใ ห้ความรู ้ เฉพาะ ของเรื่ องที่ ทาวิจยั โดยขยายจากการศึ ก ษาเบื้ องต้นและการส ารวจ
วรรณกรรมหรื อการทบทวนเอกสารที่ เกี่ยวข้องที่เสนอไว้ในโครงการวิจยั ดังนี้
(1) แนวคิดทฤษฏีหลักตามประเด็นให้ครอบคลุมเรื่ องที่วจิ ยั
(2) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เป็ นการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องมีความสาคัญต่อการทา
ความเข้าใจ ประเด็นการวิจยั การสร้างเครื่ องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลการสรุ ป
ผลการวิจยั การอภิปรายผล และการเสนอแนะหากเนื้ อหาสาระมีความสาคัญและเป็ นประโยชน์แต่
มีปริ มาณมาก อาจแยกเป็ น อีกบทเฉพาะเรื่ องได้ การนาเสนอเนื้ อหาสาระในบทนี้ ผูว้ ิจยั ต้องระบุ
แหล่งอ้างอิงตามหลักการเขียน บรรณานุกรมด้วย
3) บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methods) เขียนขยายความจากหัวข้อระเบียบ
วิธีวจิ ยั (Research Methodology) ในโครงการวิจยั ประกอบด้วย
(1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
(2) เครื่ องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
(3) การเก็บข้อมูล
(4) การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้
4) บทที่ 4 ผลการวิจัย (Result) เป็ นส่ วนเนื้อหาที่สาคัญของการวิจยั ที่จะเป็ นพื้นฐาน
ของ ข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะผลการวิจยั หรื อผลการศึกษา คือ ผลที่ปรากฎจากการประมวลข้อมูล
ที่เกิดจาก กิจกรรมการวิจยั (การเก็บรวบรวมข้อมูล) แนวทางการเขียนผลการวิจยั ตามประเด็นวิจยั
เป็ นการประมวล ข้อมูลที่เกิดจากกิจกรรมการวิจยั โดยยึดคาถามและวัตถุประสงค์การวิจยั เป็ นหลัก
ส่ วนสาคัญของบทนี้ นอกเหนื อจากการเสนอข้อมูลที่เป็ นผลการวิจยั และเพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความ
เข้า ใจยิ่ ง ขึ้ น ควรมี ก ารแปล ความหมายของข้อ มู ล ดัง กล่ า ว และมี ก ารอธิ บ ายและอภิ ป ราย
(Discussion) ในรู ป ของข้อวิจารณ์ โดยอาศัย กรอบแนวคิ ดทฤษฏี ขา้ งต้นว่าผลการวิจยั มี ความ
สอดคล้องหรื อแตกต่างกับความรู ้ ที่ได้ศึกษามาในบทที่ 2 เป็ น การขยายองค์ความรู้และวิชาการ
เรื่ องนั้นๆ
5) บทที่ 5 สรุ ป ผลการวิ จั ย อภิ ป รายผลและข้ อเสนอแนะ (Conclusion
Discussion and Recommendation) การสรุ ปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ เขียนจาก
ผลการวิจยั และข้อเสนอแนะในการ เขียนบทสรุ ป ดังนี้
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(1) วัตถุประสงค์หรื อประเด็นสาคัญในการวิจยั คืออะไร
(2) ผลการวิจยั ได้คน้ พบอะไรเป็ นสาคัญและข้อค้นพบนั้นได้ตอบโจทย์ / ตอบ

คาถาม และ ตอบวัตถุประสงค์การวิจยั มากน้อยเพียงใดและตอบว่าอย่างไร
(3) ผลการวิจยั ที่ได้ขอ้ ค้นพบประมวลสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ให้ความหมาย
อะไรบ้างทั้งในแง่ทฤษฏีและปฏิบตั ิอภิปรายผลการวิจยั
(4) ส่ วนข้อเสนอแนะ คือสิ่ งที่ผวู ้ จิ ยั เสนอเพื่อการดาเนินการซึ่ งนิยมเขียนเป็ น
3 ส่ วน คือ
- ส่ วนที่ 1 ข้อสังเกตและข้อเสนอจากการวิจยั อธิ บ ายในประเด็ น
เช่น ความสอดคล้องของข้อมูลที่เกิดจากกิจกรรมการวิจยั ข้อมูลที่เป็ นผลจากกิจกรรมวิจยั กับ
การตอบวัตถุประสงค์การวิจยั สามารถตอบได้เที่ยงตรงและมากน้อยเพียงใด ปั ญหา อุปสรรค
ที่ประสบจากการวิจยั และแนวทางแก้ไข หรื อ ข้อคิดเห็ นและข้อเสนอต่องานวิจยั ที่จะทาให้
งานวิจยั มีความสมบูรณ์
- ส่ วนที่ 2 ข้อเสนอเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนา จากผลการวิจยั ใน
เรื่ องดังกล่าวผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอเพื่อน่าผลการวิจยั ไปแก้ปัญหาหรื อการพัฒนาเรื่ องนั้นๆ อย่างไร
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูใ้ ช้งานวิจยั
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอเพื่อการวิจยั ต่อไป
4.1.3 ส่ วนหลัง ประกอบด้วย ส่ วนของบรรณานุกรม ภาคผนวก และประวัติผวู ้ จิ ยั
1) บรรณานุ ก รม (Bibliography) เป็ นส่ วนแสดงรายชื่ อ หนัง สื อ วารสาร
เอกสาร สิ่ ง พิ ม พ์ โสตทัศ นวัส ดุ หรื อบุ คคลที่ ผูเ้ ขี ย นใช้ ใ นการค้นคว้าและอ้างอิ ง เพื่ อให้
รายงานการวิจยั มีความน่าเชื่อถือทาง วิชาการและเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่านที่ประสงค์จะค้นคว้า
เพิ่มเติ มในเรื่ องนั้นๆ ต่อไป เอกสารทุ กเล่ มที่อา้ งอิ งไว้ ในส่ วนเนื้ อหาจะต้องปรากฎอยู่ใน
บรรณานุ กรม การจัดลาดับของเอกสารอ้างอิงนั้น จัดลาดับตามตัวอักษรของผูแ้ ต่ง โดยเรี ยง
เอกสารภาษาไทยไว้ตอนต้นและเรี ยงเอกสารภาษาต่างประเทศเป็ นชื่อท้าย
2) ภาคผนวก (Appendix) เป็ นส่ วนของข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้รายงานการ
วิจยั มีความสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น หรื อเป็ นส่ วนที่เสริ มให้เกิ ดความเข้าใจชัดเจนขึ้น ภาคผนวกเป็ น
ข้อมูลที่ใช้ในการเขียนรายงาน การวิจยั แต่ไม่ได้อา้ งอิงโดยตรงหรื อไม่เหมาะสมที่จะอ้างอิง
ในส่ วนเนื้ อเรื่ อง เพราะเนื้ อหาและความยาวมาก ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ผลการ
วิเคราะห์ ข ้อมู ล ทางสถิ ติที่ นอกเหนื อจากที่ ระบุ ไ ว้ใ นผลการวิจยั การสร้ างเครื่ องมื อหรื อ
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจยั ภาพประกอบต่างๆ เป็ นต้น
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3) ประวัตินักวิจัย (Biography)
(1) ชื่อ-สกุล พร้อมคานาหน้า ถ้ามียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์
หรื อตาแหน่งทางวิชาการ ให้ใส่ ไว้ดว้ ย
(2) ประวัติการศึกษา ให้ระบุวฒ
ุ ิการศึกษา สถานศึกษา ปี ที่สาเร็ จการศึกษา
เริ่ มตั้งแต่ระดับ ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าขึ้นไป
(3) ตาแหน่งและสถานที่ทางาน
(4) ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรื อทุนการศึกษาเฉพาะที่สาคัญ
4.2 การพิมพ์รายงานการวิจัย
4.2.1 หลักเกณฑไนการพิมพ์
1) กระดาษที่ใช้ พมิ พ์ ให้ไข้กระดาษสี ขาวไม่มีบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 ชนิด 80
แกรม โดยต้องเป็ นกระดาษคุณภาพดี มีผวิ เรี ยบ ไม่เคลือบผิว
2) การพิมพ์
(1) ให้พิมพ์เพียงหน้าเดียว
(2) ให้พิมพ์ดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม เช่น Microsoft Word for
Windows
(3) ตัวพิมพ์ (Font) และขนาดของตัวพิมพ์ รายงานการวิจยั ภาษาไทย การพิมพ์ให้
ใช้ตวั อักษร Angsana New ขนาด 16 Points ทั้งไทยและอังกฤษ โดยให้ มีรูปแบบการพิมพ์เป็ น
“ชิดชอบ กระจายแบบไทย”
3) การเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษ ให้เว้นชอบกระดาษทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
(1) เว้นขอบกระดาษด้านบน(หัวกระดาษ)ไว้ 1.5 นิ้ ว ยกเว้น หน้าที่ ข้ ึนบทใหม่
ของแต่ ล ะบท ส่ วนประกอบตอนต้นของรายงานการวิจยั ซึ่ ง ประกอบด้วย กิ ตติ ก รรมประกาศ
บทคัดย่อ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ สารบัญแผนที่ บัญชี คาย่อ และส่ วนท้ายของรายงาน
การวิจยั ซึ่ งประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก ดัชนี หรื อ ประวัติผู้เขียนให้เว้นหัวกระดาษ 1.5
นิ้ว
(2) ขอบด้านซ้าย เว้นไว้ 1.5 นิ้ว
(3) ขอบด้านขวา เว้นไว้ 1 นิ้ว
(4) ขอบล่างเว้นไว้ 1 นิ้ว
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4.2.2 การพิมพ์บทและหัวข้ อในบท
1) บท (Chapters) เมื่อเริ่ มบทใหม่จะต้องขึ้ นหน้าใหม่เสมอ และมีเลขประจาบท
โดยให้ ใ ช้เลข อารบิ ก ในรายงานการวิจ ัย ให้พิ ม พ์ค าว่า “บทที่ ” ไว้ต รงกลางตอนบนสุ ดของ
หน้ากระดาษ ส่ วน “ชื่ อบท” ให้ พิมพ์ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษเช่ นกัน โดยให้พิมพ์ต่าลงมาจาก
บรรทัดบน 2 บรรทัดพิมพ์เดียว (Double Space) ชื่อบทที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ให้แบ่งเป็ น 2-3 บรรทัด
ตามความเหมาะสม โดยพิมพ์เรี ยงลงมาเป็ น ลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว และไม่ตอ้ งขีดเส้นใต้ โดย
ให้ใช้ขนาดพิมพ์ตวั หนา (Bold) ขนาด 20 Points
2) หัวข้ อใหญ่ (Main Headings) หัวข้อใหญ่แต่ละบท หมายความถึ ง หัวข้อมิใช่
เป็ นเรื่ อง ประจาบท ให้พิมพ์อยูช่ ิ ดริ มซ้ายห่ างจากบรรทัดบน 2 บรรทัดพิมพ์เดี่ยว (Double Space)
โดยเลขที่ ข อง หัวข้อใหญ่ ใ ห้ข้ ึ นต้นด้วยเลขที่ ข องบท แล้วตามด้วยล าดับ หมายเลขของหัวข้อ
ตามลาดับ เช่น 1.1, 1.2 , 1.3 .... การพิมพ์ให้ใช้ขนาดตัวอักษรตัวหนาทึบขนาด 18 Points การพิมพ์
บรรทัดต่อไปให้เว้น 2 บรรทัดพิมพ์เดี่ยว (Double Space) แล้วจึงพิมพ์ขอ้ ความหรื อหัวข้อรอง โดย
ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
สาหรับการพิมพ์ภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกของทุกๆ คา ต้องพิมพ์ดว้ ยอักษรตัวใหญ่
เสมอ แต่บุพบท (Preposition) และคานาหน้านาม (Article) ไม่ตอ้ งพิมพ์ดว้ ยอักษรตัวใหญ่เว้นแต่
บุพบท สันธาน และคานาหน้านามดังกล่าวจะเป็ นคาแรกของหัวข้อ
3) หัวข้ อรอง (Sub-headings)
(1) หัวข้อรองลาดับที่ 1 ให้ใช้ข นาดตัวอักษรปกติตวั หนา (Bold) พิมพ์หัวข้อ
รอง โดยย่อหน้าจากหัวข้อใหญ่ 0.5 นิ้ ว พิ มพ์เว้นระยะต่ าจากหัวข้อใหญ่ 2 บรรทัด พิมพ์เดี่ ย ว
(Double Space) เลขที่ ของหัวข้อต่อรองให้ดีข้ ึนด้วยเลขที่ของบท แล้วตามด้วยเลขที่ของหัวข้อ
ใหญ่ หมายเลขของหัวข้อรองลาดับที่ 1 ตามลาดับ ดังนี้ 1.1 , 1.2 , 1.3 ....
(2) หัวข้อรองลาดับที่ 2 ขึ้นต้นด้วยเลขที่ของบทแล้วตามด้วยเลขที่ ของหัวข้อ
ใหญ่หวั ข้อรอง ลาดับที่ 1 และหมายเลขของหัวข้อรองลาดับที่ 2 ตามลาดับ ดังนี้ 1.1.1 , 1.1.2 , 1.1.3
.........
(3) หัวข้อรองลาดับที่ 3 ให้ใช้วิธีใส่ ตวั เลขในวงเล็บ เดี่ ยว ดังนี้ 1)... 2).... 3)....
และถ้ามีขอ้ รองลัดไปอีก ให้ใช้ตวั เลขในวงเล็บคู่ ดังนี้ (1)... (2).... (3)....
(4) การพิมพ์เลขที่ของหัวข้อรองแต่ละลาดับให้พิมพ์ให้ตรงกับข้อความบรรทัด
แรกและ หัวข้อรองที่อยูล่ าดับก่อนหน้า
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4.2.3 การพิมพ์ ตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนที่ และภาพประกอบ
ส่ วนตารางประกอบด้วย เลขที่ของตาราง ชื่อตาราง ข้อความ และแหล่งที่มาของตาราง
กรณี ตารางนั้นมีความยาวไม่สามารถสิ้ นสุ ดในหน้าเดียวกัน ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไปโดย
ระบุลาดับที่ของ ตารางต่อด้วยวงเล็บคาว่า (ต่อ) การพิมพ์จะต้องพิมพ์ในเลขที่ของตารางและชื่ อ
ตารางอยู่ชิ ด กรอบด้า นซ้ า ย เลขที่ ข องตารางให้ ใ ช้ เ ลขที่ บ ทและตามด้ว ยล าดับ ที่ ข องตาราง
เช่ นเดียวกับเลขที่หัวข้อ เช่ นในบทที่ 1 ของ รายงานการวิจยั ให้พิมพ์วา่ ตารางที่ 1.1 ตารางที่ 1.2
ตามลาดับ การอ้างอิงตารางให้อา้ งตามเลขที่ของตาราง ว่า ตามตารางที่ ...ไม่ควรอ้างว่าตามตาราง
ข้างบนหรื อตามตารางข้างล่างหรื อตามตารางต่อไปหรื อตาม ตารางหน้า ...
ส่ วนกราฟ แผนภูมิ แผนที่ และภาพประกอบ ให้ระบุ ชื่อและรายละเอียดอื่นๆ ไว้บน
กราฟเหล่านั้น และพิมพ์ในลักษณะเดียวกันกับตาราง
ในการเขี ย นแหล่ ง ที่ ม าของตาราง กราฟ แผนภู มิ แผนที่ และภาพประกอบให้ท าใน
ทานองเดียวกับ การเขียนเอกสารอ้างอิง แต่มีสิ่งที่ต่างเล็กน้อย คือตาแหน่งที่พิมพ์ของแหล่งที่มานั้น
ให้พิมพ์ไว้ในตารางกราฟ แผนภูมิ แผนที่ ภาพประกอบ โดยให้เว้นห่ างจากตาราง กราฟ แผนภูมิ
แผนที่ หรื อภาพประกอบ 2 บรรทัด พิมพ์ และเริ่ มคาว่า “ที่มา” โดยให้อกั ษรตัวแรกชิ ดกรอบด้วย
ซ้ายหรื อตรงส่ วนซ้ายมือสุ ดของตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนที่ หรื อภาพประกอบ หรื อจะใช้ระบบอื่น
ที่เห็นว่าสวยและเหมาะสม ข้อสาคัญคือใช้ให้ เหมือนกันตลอดทั้งเล่ม
4.2.4 การพิมพ์ บรรณานุกรม
ให้พิมพ์คาว่า บรรณานุ กรม ไว้กลางหน้ากระดาษห่ างจากขอบกระดาษตอนบน 1.5 นิ้ว
และให้เริ่ มพิมพ์รายการบรรณานุ กรมรายการแรกห่ างจากหัวข้อบรรณานุ กรม 2 บรรทัดพิมพ์เดี่ ยว
ส่ วนในหน้าถัดไปให้ บรรทัดบนสุ ดห่ างจากขอบกระดาษตอนบน 1.5 นิ้ ว และไม่ต้องพิม พ์หัว
บรรณานุกรมบรรณานุกรมภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้พิมพ์แยกออกจากกัน โดยรายงานการวิจยั
ภาษาไทยให้พิมพ์บรรณานุกรมภาษาไทยก่อน แล้วจึงพิมพ์บรรณานุกรมภาษาอังกฤษโดยเรี ยงลาดับ
ตามอักษรชื่อผูเ้ ขียน ถ้ามีการอ้างอิงเอกสารของผูเ้ ขียน คนเดียวกันหลายรายการให้เรี ยงลาดับตามปี
ที่พิมพ์
4.3 การเขียนเอกสารอ้ างอิงและบรรณานุกรม
การเขี ยนรายงานวิจยั ต้องมี การระบุ แหล่ ง ที่ มาของข้อมู ล ประเภทต่ า งๆ เพื่ อเป็ นเกี ย รติ แก่
เจ้าของความคิด และถื อเป็ นจรรยาบรรณของผูว้ ิจ ัยด้วย นอกจากนี้ ยังเป็ นประโยชน์ให้ผูอ้ ่านได้
พิจารณาความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของรายงานการวิจยั และการนาไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป

21

4.3.1 การเขียนเอกสารอ้างอิง
การเขี ย นรายงานการวิจยั กาหนดให้ใช้ก ารอ้างอิ งระบบนาม - ปี ด้วยการระบุ ชื่อนามสกุล ของผูแ้ ต่งและปี ที่พิมพ์พร้อมทั้งหน้าที่อา้ งอิงในเอกสารนั้น โดยให้ใส่ ไว้ในวงเล็บแทรก
อยูก่ บั เนื้อหารายงานการวิจยั ก่อนหรื อหลังข้อความที่ตอ้ งการอ้างอิงเป็ นการอ้างอิงเพียงย่อๆ
4.3.2 การเขียนบรรณานุกรม
บรรณานุ ก รม คื อ การระบุ ร ายชื่ อ หนั ง สื อ สิ่ ง พิ ม พ์ ห รื อ เอกสารต่ า งๆ ตลอดจน
แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ ผูว้ จิ ยั ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการเขียนรายงานการวิจยั ตามรู ปแบบ APA

ภาคผนวก สาขาการวิจัย
อ้างอิงจากสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่ งชาติ (วช.)
1. สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพและคณิตศาสตร์ ได้แก่ กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ ฟิ สิ กส์
ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกี่ ยวกับโลกและอวกาศ ธรณี วิทยา อุ ทกวิทยา สมุทรศาสตร์
อุตุนิยมวิทยา ฟิ สิ กส์ของ สิ่ งแวดล้อม ฯลฯ
2. สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ได้แ ก่ กลุ่ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ แพทยศาสตร์
สาธารณสุ ข เทคนิค การแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การแพทย์
ฯลฯ
3. สาขาวิ ท ยาศาสตร์ เ คมี แ ละเภสั ช ได้แ ก่ กลุ่ ม อนิ น ทรี ย ์เ คมี อิ น ทรี ย ์เ คมี ชี ว เคมี เคมี
อุตสาหกรรม อาหาร เคมี เคมี โพสิ เมอร์ เคมี วิเคราะห์ ปิ โตรเคมี เคมี สิ่ง แวดล้อม เคมี
เทคนิ ค นิ วเคลี ย ร์ เคมี เคมี เชิ ง ฟิ สิ ก ส์ เคมี ชี วภาพ เภสัชเคมี และเภสัชวิเ คราะห์ เภสั ช
อุตสาหกรรม เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ เภสัชวิทยาและ พิษวิทยา เครื่ องสาอาง ฯลฯ
4. สาขาเกษตรศาสตร์ และชี ววิทยา ได้แก่ กลุ่มวิชาทรัพยากรพืช การป้ องกันกาจัดศัตรู พืช
ทรั พ ยากร สั ต ว์ ทรั พ ยากรประมง ทรั พ ยากรป่ าไม้ ทรั พ ยากร น้ าเพื่ อ การเกษตร
อุ ต สาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรั พ ยากรดิ น ธุ ร กิ จ การเกษตร วิ ศ วกรรมและ
เครื่ องจักรกลการเกษตร สิ่ งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฯลฯ
5. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และอุ ตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่ มวิช าวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมวิจยั ฯลฯ
6. สาขาปรัชญาได้แก่ กลุ่มวิชาปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรมภาษา
สถาปั ตยกรรม ศาสนา ฯลฯ
7. สาขานิ ติ ศ าสตร์ ได้แ ก่ กลุ่ ม วิ ช ากฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา
กฎหมายธุ รกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีการพิจารณาความและกฎหมายอื่น ๆ
8. สาขารั ฐ ศาสตร์ แ ละรั ฐ คาสนศาสตร์ ได้แ ก่ กลุ่ ม วิ ช าความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งประเทศ
นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชี วิตทางการเมือง สังคม
วิท ยาทางการเมื อ ง ระบบการเมื อ ง ทฤษฏี ก ารเมื อ ง รั ฐ คาสนศาสตร์ มติ ส าธารณะ
ยุทธศาสตร์ เพื่อความมัน่ คง เศรษฐศาสตร์ การเมือง ฯลฯ
9. สาขาเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ พาณิ ชย์ศาสตร์ บริ หารธุ รกิจ การบัญชี ฯลฯ

10. สาขาสั งคมวิทยา ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษริ ทยา จิตวิทยาสังคม
ปั ญหา สังคมและสังคมสงเคราะห์ อาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม มนุ ษยนิ เวค
วิทยาและนิ เวศวิทยา สังคม พัฒนาสังคม ภูมิปั ญญาท้องถิ่ น ภูมิศาสตร์ สังคม การศึกษา
ความเสมอภาคระหว่างประเทศ คติ ชนวิทยา ฯลฯ
11. สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและนิ เ ทศศาสตร์ ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม วิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม การสื่ อสารด้วยดาวเทียม การสื่ อสารเครื อข่าย การสารวจและ
รับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ ศาสตร์ เทคนิค
พิพิธภัณฑ์และภัณฑาคาร ฯลฯ
12. สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสู ตรและการสอน การวัด
และประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริ หารการศึกษาจิตวิทยาและการแนะ
แนวทางการศึกษา การศึกษานอกโรงเรี ยน การศึกษา
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