
 ผศ. ดร.  ศักดิ์ชาย  สิกขา.





คำถาม....&

-  เรามาเรียน เพื่อ อะไร ?.

-  อะไร ? .... คือ ส่ิงที่คาดหวัง ว่าจะได้ .

- วางแผนอย่างไร ? ในเวลาจำกัด.



หลักการเรียนในระดับปริญญาตรี&

•  เรียนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ใน

สาขาที่เรียน.

•  เรียนเพื่อฝึกฝนทักษะสู่การประกอบอาชีพ.
•  เรียนเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างมี
คุณค่า.



หลักการเรียนในระดับปริญญาโท&

•  เรียนเพื่อการค้นหาคำตอบและข้อสงสัยที่ตนเองสนใจ 

อย่างมีระบบและมีความเป็นวิชาการ.

•  เรียนเพื่อฝึกฝนการคิด การค้นคว้า การเขียน  และการเผย

แพร่ข้อค้นพบ.

•  เรียนเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่การงาน ยกระดับสู่

ความเป็นนักวิชาการ.



หลักการเรียนในระดับปริญญาเอก&

•  เรียนเพื่อการสร้างนวัตกรรมทางวิชาการ.
•  เรียนเพื่อฝึกฝนความเชี่ยวชายในการคิด การค้นคว้า การ

เขียน  และการเผยแพร่ข้อค้นพบที่กว้างข้ึน.

•  เรียนเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่การงาน ยกระดับสู่

ความเป็นนักวิชาการที่เด่นชัดในด้านใดด้านหนึ่ง.



อุดมการณ์ 3 ต.
      ต้ังใจ            เรียนอย่างต้ังใจที่จะเอาความรู้ไปใช้งาน  มีใจ           .

      ต้ังสติ           เรียนอย่างมีสติ มีความเป็นเหตุเป็นผล รู้คิด.

      ต้ังเป้าหมาย           รู้จักต้ังเป้าหมาย ในเวลาจำกัดนี้ .

        จะต้องได้ความรู้อะไร ในแต่ละช่วงของการเรียน  วางแผน.



รายวิชา 1 .
รายวิชา 1 .

รายวิชา 1 .
รายวิชา 1 .

รายวิชา 1 .
รายวิชา 6 . การวิเคราะห์.

การสังเคราะห์.

การประยุกต์ใช้.

การวิจัย.

-‐ การต่อยอด)
-‐  การนำไปใช้
ประโยชน์)

)

การค้นคว้า )
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้)

การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่)
การบูรณาการความรู้)



หลักคิดของคนเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา&

1.  ต้องเป็นนักสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย.......... .

2. ต้องเป็นนักเขียน ที่รู้จักการเรียบเรียง การอ้างอิง การ

ใช้สำนวนภาษา.

3. ต้องกล้าในการแสดงออกด้านความคิด การวิจารณ์ 

การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้.

4. ต้องทำงานบนหลักการ ทฤษฎี และจรรยาบรรณ.



ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ เพราะ.......&

1.  แบ่งเวลาเป็น           วางแผนการทำงาน.

2. สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง        กัดไม่ปล่อย มุ่งม่ันจนสำเร็จ.

3. อย่าตกยุค          โลกเปลี่ยน เราต้องเปลี่ยน .

4. รู้จักตนเอง         เปิดใจกว้าง ม่ันสำรวจตัวเองและพัฒนา.

     อย่ารอคนอื่นป้อน ต้องรู้จักเสาะแสวง.





การเรียนรู้จากการเก็บข้อมูล&

1.  ข้อมูลทางเอกสารและส่ืออิเล็กทรอนิกส์.
2.  ข้อมูลภาคสนาม.



ข้อมูลทางเอกสารและส่ืออิเล็กทรอนิกส์.



คุณค่าของข้อมูล.



แหล่งค้นคว้าข้อมูลที่สำคัญ.
1. หนังสือ / E-Book .

 2. งานวิจัย /วิทยานิพนธ์.

  3. ผลงานเชิงสร้างสรรค์ /งานทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร.

  4. วารสารทางวิชาการ .

  5. เอกสารที่ผ่านการนำเสนอผลงานทางวิชาการ.

  6. เว็บไซต์.

 นอกห้องสมุด&

     ข้อมูลในเชิงพื้นที่ สถานที่จริง .



ข้อดี -ข้อเสียของแหล่งค้นคว้าข้อมูลต่างๆ.
1. หนังสือ / E-Book&

      เหมาะสำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน และทฤษฎี.

      ข้อเสีย : ไม่ทันสมัย.

 2. งานวิจัย /วิทยานิพนธ์&

      บางครั้ง เข้าถึงข้อมูลยาก.

      ข้อเสีย : บางผลงาน ในวงวิชาการอาจยังไม่เป็นที่ยอมรับ ต้อง

ให้เวลา .



ข้อดี -ข้อเสียของแหล่งค้นคว้าข้อมูลต่างๆ.

   3. ผลงานเชิงสร้างสรรค์ /งานทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร&

      มีความทันสมัย เหมาะสำหรับงานประยุกต์.

      ข้อเสีย : ค้นหายาก และมีข้อจำกัดในการขออนุญาต ข้อ.

       กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.

  4. วารสารทางวิชาการ&

       เชื่อถือได้สูง มีฐานข้อมูลเยอะ.

        ข้อเสีย : ผู้วิจัยต้องติดตามงานให้สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง.

  .



ข้อดี -ข้อเสียของแหล่งค้นคว้าข้อมูลต่างๆ. &

 5. เอกสารที่ผ่านการนำเสนอผลงานทางวิชาการ(Proceedings)&

     เชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง เพราะผลงานอาจยังไม่สมบูรณ์.

     ข้อเสีย : เข้าถึงได้ยาก.

 6. เวบไซต์(Website)&

     มีทุกเรื่อง มีทั้งข้อมูลสดและเก่า Copyง่ายและรวดเร็ว  .

     ข้อเสีย :   ความน่าเชื่อถือน้อย ต้องเลือกแหล่งข้อมูล     .



ข้อดี -ข้อเสียของแหล่งค้นคว้าข้อมูลต่างๆ. &

&

นอกห้องสมุด&

   - ข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ สถานที่จริง &

      ข้อมูลตรง ใหม่ สด และเป็นปัจจุบัน.

      ข้อเสีย : ต้องใช้วิจารณญาณและหลักฐานอื่นประกอบ.



1. ไม่ Copy and Paste ยกงานคนอื่นมาวางโดยไม่ค้นคว้าด้วยตัวเอง.

2. การเขียน อย่าเขียนเหมือนขนมชั้น คือ อย่าเอามาต่อ ๆ กันเพียงแต่

ว่าคนนั้นทำการศึกษาอะไร ในปีไหน ได้ผลลัพธ์ว่าอย่างไร แล้วเรียงต่อ 

ๆ กันไปเป็นคน ๆ .

3. อย่าเขียนมาแบบกล้า ๆ กลัว ๆ เหมือนไม่ค่อยอยากทำเรื่องนั้น  หรือ

ดูเหมือนไม่ได้อยากสนใจเรื่องนั้นแต่โดนบังคับให้ทำ  ขาดสีสันและ

ความดุดัน   อย่าเขียนจนกว้างมากครอบคลุมหลายเรื่องหาจุดโฟกัสไม่

ได้ก็เลยไม่รู้ว่าอยากทำเรื่องอะไรกันแน่   .

 .

 ข้อห้ามของการเขียน.



วิธีการเขียน และการรวบรวมข้อมูล.



รวบรวมข้อมูล&

www.themegallery.com	   Company	  Logo	  



วิธีการจัดกระทำข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร  วารสาร&

www.themegallery.com	   Company	  Logo	  



ส่งถ่ายเอกสาร นอกจากเขียนเลขหน้า ต้องเขียนรหัส

หมวดหมู่เนื้อหา&

www.themegallery.com	   Company	  Logo	  



หลังถ่ายอย่าลืมบอกร้านค้าให้แนบกลับคืนเป็นชุด&

www.themegallery.com	   Company	  Logo	  



ต้องเขียน อ้างอิงไว้เสมอในทุกชิ้นงานที่ถ่าย&

www.themegallery.com	   Company	  Logo	  



ต้องเรียงลำดับเนื้อหาเอกสาร  ทุกครั้งที่อ่าน และกลั่น

กรองแล้ว&

www.themegallery.com	   Company	  Logo	  



อ่านให้มั่นใจว่า เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่จะเขียนจริง &ๆ

www.themegallery.com	   Company	  Logo	  



บางคำที่ต้นฉบับ อาจมีข้อความไม่เหมาสม อาจตัด

ทอนออกบ้าง&

www.themegallery.com	   Company	  Logo	  



ทุกตอน ควรมีเลขกำกับ&

www.themegallery.com	   Company	  Logo	  



ส่วนใดสามารถเขียนเชื่อมโยงได้ ควรเขียนทันที&

www.themegallery.com	   Company	  Logo	  



อย่าลืมเขียน เอกสารอ้าง/บรรณานุกรมกำกับไว้ทุกชุด&

www.themegallery.com	   Company	  Logo	  



เสร็จแล้วจัดพิมพ์เป็นหมวดหมู่ สามารถนำมาใช้ได้

หลายครั้ง&

www.themegallery.com	   Company	  Logo	  



ตรวจสอบกับต้นฉบับให้เรียบร้อย ก่อนเก็บต้นฉบับ&

www.themegallery.com	   Company	  Logo	  



บางส่วนอาจต้องปรับแก้ แต่ต้องรักษาเนื้อหา สาระ

สำคัญเดิม&

www.themegallery.com	   Company	  Logo	  



ผลงานที่น่าอ่าน  ต้องมีภาพ  แผนภูมิ  แผนผัง การ

ส่ือสารที่น่าอ่าน&

www.themegallery.com	   Company	  Logo	  



การเก็บข้อมูลจาก  การบันทึก  ศึกษาในพ้ืนที่&

www.themegallery.com	   Company	  Logo	  



บันทึก ชื่อ  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  อายุ และอื่นๆให้ครบ

ถ้วน&

www.themegallery.com	   Company	  Logo	  



อย่าลืม วาดภาพประกอบ ตามความเข้าใจ&

www.themegallery.com	   Company	  Logo	  



แนวคิดอะไร ที่คิดว่าน่าสนใจก็ควรบันทึก แม้จะยังไม่

เกี่ยวขณะนี้&

www.themegallery.com	   Company	  Logo	  



อย่าละเลย  เกล็ดเล็ก เกล็ดน้อย&

www.themegallery.com	   Company	  Logo	  



พร้อมแล้วลงมือทำ&

www.themegallery.com	   Company	  Logo	  



เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรมมีความแตกต่างกัน&

&

1. เอกสารอ้างอิง (References) หมายถึง เอกสารที่ใช้เนื้อหา

จากเอกสารนั้นนำมาเรียบเรียงหรืออ้างซ้ำ.

2. บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง เอกสารที่ใช้

ประกอบการเขียน ซ่ึงมีทั้งที่ใช้อ้างอิงในเนื้อเรื่องที่เขียน และที่ใช้

อ่านประกอบ.



การใช้สัญลักษณ์ &

&

              มหัพภาค (. period) &

              จุลภาค (, comma) &

              อัฒภาค (; semi-colon)&

              มหัพภาคคู่ (: colons) &
                 ในการอ้างอิงมาตรฐานสากล บังคับให้มีการใช้สัญลักษณ์ตาม

มาตรฐานและการอ้างอิงภาษาไทยด้วย.



. การเรียงลำดับชื่อผู้แต่งตามตัวอักษรและสระ &

- ภาษาอังกฤษ ให้เรียงนามสกุลข้ึนก่อน ต่อด้วยชื่อ เช่น  .

                              Sikka, Sakchai .

- ภาษาไทย ให้เรียงชื่อข้ึนก่อน โดยไม่มีคำนำหน้า และเรียงตาม

ลำดับก่อน-หลังของตัวอักษรนำหน้า เช่น.

                                         พระเทพวิมลโมฬี .

ศักด์ิชาย สิกขา.

- และมีการยกเว้นเฉพาะผู้แต่งคนไทยที่มีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ 

หรือยศ ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) หลังนามสกุลและตามด้วยฐานันดรศักด์ิ 

บรรดาศักด์ิ  หรือยศ เช่น.

คึกฤทธ์ิ  ปราโมช, พลตรี ม.ร.ว..

อนุมานราชธน, พระยา.

สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ม.จ..
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ดุษฎีนิพนธ์ สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. .

Suttitum, Tada. 1995. Historical Conservation Planning: The “Eco-Cultural” Planning &

          Approach for Historical Rural Settlements, the Case of Thailand, Ph.D. Thesis, .

         University of  Waterloo, Canada..

Subhash, Anand, Ed. 1999. Medical textiles: Proceedings of the 2nd International &

            Conference, 24-25th August 1999, UK: Bolton Institute..



วารสาร:!
 
พรอนงค์ อร่ามวิทย์. (2553, เมษายน-พฤษภาคม). แผ่นเนื้อเยื่อปิดแผลจาก.

       โปรตีนกาวไหมสำหรับการปลูกถ่ายผิวหนัง, จดหมายข่าว วช., 5(28): .

        หน้า 21. .

Guidoin R, Marceau D, Couture J, et al.. 1989. Collagen Coatings as .

       Biological Sealants for Textile Arterial Prostheses", Biomat, .

       10(3): 156-165..
 



อินเตอร์เน็ต (กรณีมีชื่อ/ไม่มีชื่อผู้เขียนบทความ และมี/
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ค้นหาความ
จริง

ค้นหาสิ่ง
ที่ดี 
สิ่งที่
ต้องการ 
สิ่งที่
เป็น

ประโยชน์ค้นหาที่
จะทำให้

ดี

ค้นหาวิธี
ที่จะ
ทำให้
สำเร็จ

•  เฟ้น คือ การค้นหา สืบค้นตรวจ
สอบ และพิสูจน์   มี	  4 ระดับ คือ

ตามรูปศัพท์ 
วิจัยแปลว่า  

เฟ้น



ฐาน
ข้อมูล /
แหล่ง
ข้อมูล ข้อสงสัย 

ช่องว่าง
ความรู้

ปัญหา/ 
การตั้ง
สมมุติฐา

น

ออกแบบ
วิธีวิจัย

ทำ
วิจัย

ผล
วิจัย

ความ
รู้
ใหม่

ตี
พิมพ์



จงค้นคว้าหาประเด็นจนตกผลึกความคิดของ
ตนเอง&

จงเข้าพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน&

หรืออาจารย์เฉพาะทาง&

จงสรุป และออกแบบวิธีวิจัย&

จงหาที่ปรึกษาที่เข้าใจตรงกันและมีเวลา&



ความถนัด ของตนเอง ( ต้นทาง)

ความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัย 
โดยมีเงื่อนไขของเวลาเป็นตัวกำหนด

งานวิจัยมีประโยชน์ต่อการทำงานต่อ
ไป/การพัฒนาทางวิชาการของตัวเองใน
อนาคต



มีอาจารย์ที่ถนัดและ
เข้าใจในหัวข้อ

สอดคล้องกับปรัชญา และ
หลักสูตร

สามารถอำนวยความสะดวก
ในการสืบค้นข้อมูล



มีความชัดเจนในการจัดเก็บ
และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น

กลุ่มประชากร และกลุ่ม
ตัวอย่างชัดเจน

ข้อมูลที่ศึกษาสามารถตอบ
คำถามการวิจัยได้



ความสนใจส่วนตัว 
(ปัจจัยภายใน)

•  จบมาจากทางนั้น
•  สิ่งแวดล้อม
เป็นใจ

•  เห็นโอกาสข้าง
หน้า

•  ชอบเป็นส่วนตัว
•  ฯลฯ

การบังคับของคน
อื่น(ปัจจัย
ภายนอก)

•  อาจารย์ที่
ปรึกษาสนใจ

•  ต้นสังกัด
กำหนดให้

•  ข้อจำกัดของ
เครื่องมือ

•  เพื่อนชักจูง
•  ฯลฯ

ข้อกำหนดต่างๆ  
(ปัจจัยภายนอก)

•  เวลาที่จำกัด
•  งบประมาณ
•  เงื่อนไขทุน
•  เงื่อนไข
มหาวิทยาลัย

•  ฯลฯ



1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง
2. ประเมินจากปัญหาที่
ได้สัมผัส ด้วยตนเองและ
คำแนะนำจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง



1. การศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาให้
ครอบคลุม

2. การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและปัญหา
จากแหล่งพื้นที่เป้าหมาย
3. การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบันโดยอิงข้อมูลจาก 
ข่าวสาร วารสาร ผลงานวิชาการที่มีการ
วิเคราะห์แล้ว



•  แบบสอบถาม
•  แบบสัมภาษณ์

สำรวจ 
พื้นที่

•  INTERNET	  	  	  	  web	  siteห้องสมุด

วารสารใหม่
ผู้

เชี่ยวชาญ
กิจกรรม
ต่างๆ



ผล
การ

วิจัย

ดำเนิ
นการ
วิจัย

การ
เลือก
ปัญห

า

ตอบปัญหา
วิจัย

เวลาที่ทำ
วิจัย

มีเวลามาก-‐
น้อยแค่ไหน

งบประมาณใน
การวิจัย

ทุนในการทำ
วิจัยเพียงพอ

หรือไม่

แรงงานที่
ช่วยมีหรือ

ไม่

ต้องมองเห็น
แนวทางในการ
ดำเนินการ

จะทำอย่างไร

ใช้ระเบียบ
วิจัยแบบใด

ขั้นตอนเป็น
อย่างไร

เป็นปัญหา มาจากความ
สนใจ

เป็น
ประโยชน์

ทันต่อ
เหตุการณ์

อยู่ใน
ความสนใจ

อยู่ใน
สาขาที่
ศึกษา

ไม่ซ้ำ เป็นสิ่ง
ใหม่

ไม่กว้าง-‐
ไม่แคบ

Topic	  Selec8on





1. ความรู้นั้นมีอยู่แล้ว จากการค้นพบของผู้อื่น
เพียงแต่เราไม่เคยได้รับรู้ ( ห้องสมุด   Internet 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ฯลฯ )&

2. ความรู้ที่มีอยู่แล้ว ตามธรรมชาติ 
แต่ยังไม่มีผู้ใดค้นพบ  ( ต้องแข่งกับผู้
อื่นค้นหาให้เป็นคนแรก : งานวิจัย ) .

ความรู้ที่เรายังไม่รู้มี 2 ประเภท คือ&



คิดไว้ คือ อะไร&

พอ หรือไม่&

ให้ประโยชน์ อะไร&

ใช้ได้นาน แค่ไหน&



คือการค้นพบหลักการ กฎเกณฑ์
•  วัสดุใหม่
•  วัสดุประกอบ
•  ส่วนผสม
•  การประยุกต์

คือการค้นพบ การ
พัฒนาวัสดุ

•  ดีกว่าเดิม (ใหม่)
•  ลดขั้นตอน
•  แนวทางใหม่

คือการค้นพบ 
กรรมวิธี

คือการค้นพบ สิ่งประดิษฐ์ใหม่



ความรู้ตามสมัย
นิยมการต่อยอดจากความ
รู้เดิม
มิติใหม่



1. ต้องมีกระบวนการคิด
ใหม่2. ต้องเกิดผลที่มี
ประโยชน์3. ต้องแสดงให้เห็นว่า
ทำได้จริง



1. สลับกระบวนการ 
[	  Reorder	  ]
2. ลดขั้นตอน [	  Reduce	  ]
3. ใช้เทคนิคใหม่แทน 
[	  Replace	  ]
4. เพิ่มกระบวนการ [	  Add	  ]







การตั้งชื่องานวิจัย ทางศิลปประยุกต์&

1 2 3 4 5

1 •  คำนำหน้า :	  บอกลักษณะงานวิจัย

2-‐3 •  บอกสิ่งที่กระทำและขยายความ

4-‐5 •  บอกขอบเขตของงานวิจัย



ลักษณะโดยรวมของชื่องานวิจัย&

1
•  ชัดเจนว่า.. ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร กับใคร

2
•  สั้นกระชับ

3
•  สื่อความหมายได้เร็ว โดยไม่ต้องตีความ

4
•  คำและข้อความ สืบค้นในระบบอ้างอิงง่าย



การตั้งชื่อหัวข้อวิจัย&

1. การใช้สาขาวิชาเป็นตัวนำ&

•  การศึกษาสถาปัตยกรรม ..............................................................

•  เครื่องปั้นดินเผากับ ......................................................................

•  จิตกรรมไทย ................................................................................

2. การระบุวิธีเก็บข้อมูลเป็นตัวนำ&

•  การวิจัยเชิงทดลอง ......................................................................

•  การสำรวจลวดลาย .....................................................................

•  การออกแบบเฟอร์นิเจอร์...............................................................

3. การระบุพ้ืนที่แนบท้าย&

•  ............................................................ ในจังหวัดอุบลราชธานี.

•  ............................................................ ในพื้นที่ภาคอีสาน.



การตั้งชื่อหัวข้อวิจัย&

4. การระบุระยะเวลาแนบท้าย&

•  ................................................ ในช่วง พ.ศ.2545-2552.

•  ................................................ ในพื้นที่ภาคอีสาน.

5. การระบุประชากรหรือกลุ่มเป้าหมาย แทรกข้อความ&

•  .................... ช่างหัตถกรรม .................................................

•  ....................แนวคิดนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ..........................

6. การระบุกรรมวิธีรูปแบบผลิตภัณฑ์ แทรกข้อความ&

•  .................... รูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก............................

•  ....................เทคนิควิธีทำเครื่องประดับ................................ .

7. การแต่งเติมชื่อวิจัยเดิม&
การศึกษางานออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทยสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน.

การศึกษาพัฒนาการของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทยสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน.





หลักคิดของ ศ.นพ. จรัส สุวรรณเวลา บอกว้าการเลือกหัวข้อทำวิจัยให้
พิจารณา 5หัวข้อ ต่อไปน้ีก่อน (11 กุมภาพันธ์ 2543 .Best	  bay,	  Research).

1. ปัญหานั้น Serious	  แต่ไหน ?

2. ทำไมมันจึงเกิดปัญหา ?
3. เราหาความรู้อื่นจากที่อื่นมาใช้
แก้ปัญหาได้หรือไม่ ?
4. งานวิจัยมีทีท่าจะสำเร็จหรือไม่
ถ้าเราทำ?
5. ถ้าทำสำเร็จแล้วผลของมันจะมี
ประโยชน์แค่ไหน ?

( อ้างอิงจาก สุธีระประเสริฐสรรพ์.สนุกกับงานวิจัย.กทม สกว.,2544.หน้า 25. ) .



ความสำคัญของงานวิจัยอยู่ที่จะ
ทำให้ดีและมีความสำเร็จได้อย่างไร

วิธีวิจัย เป็นเพียงรูปลักษณ์
ภายนอก

วิธีคิด ที่ถูกต้องจะเป็นฐานสำคัญ

ความเชื่อในการหลักการความเป็นเหตุ
เป็นผล จะเป็นปัจจัยสำคัญ

( อ้างอิงจาก พระธรรมปิฎก.การศึกษากับการวิจัยเพื่ออนาคตของประเทศไทยกรุงเทพ : สกว.	  2538	  ).



ที่มาของหัวข้อการวิจัย&

• ประสบการณ์ ภูมิ
หลัง อยากรู้จากผู้ทำวิจัย

• หนังสือ บทความ งาน
วิจัยจากแหล่งความรู้

• ทราบเรื่องทำแล้ว 
และยังไม่ทำผู้นำวิชาการ

• ต้องการนำมาใช้
ประโยชน์หน่วยงานของผู้วิจัย

• การติดตามข่าวสาร 
ความต้องการข่าวสาร ข้อมูล

• ความต้องการ 
จำเป็น

จากสถานที่	  /เหตุการณ์
จริงโดยตรง

•  การวิเคราะห์สถานการณ์ 
และการคาดคะเนการเก็บข้อมูล



หลักเกณฑ์การหาหัวข้อการวิจัยโดยทั่วไป&

เป็นเรื่อง
สำคัญอยู่
ในความสนใจ
ของคนทั่วไป

อยู่ในความ
สนใจของผู้

วิจัย

การมองเห็น
ความเป็นไป

ได้

พบปัญหาที่
กำลังเกิด

ขึ้น

การวิจัย
ต่อยอดที่
มีอยู่แล้ว



ครอบคลุมและ
ลุ่มลึก

คลุม
•  ประชากร (กลุ่ม
ตัวอย่าง)

•  เอกสาร งานวิจัย

ลึก
•  เจาะตรงประเด็น
•  อุดช่องว่าง
•  เข้าถึงปัญหา

ศึกษา  ระดับปริญญาเอก.



การวิจัย ป.โท&



จรรยาบรรณ ของนักวิจัย&

1.ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทาง
วิชาการ
2.มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชา
ที่ทำวิจัย
3.รับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
การศึกษาวิจัย
4.เคารพศักดิ์ศรี และสิทธิ์ของ
มนุษย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
5.มีอิสระทางความคิด ปราศจาก 
อคติทุกขั้นตอนทางการวิจัย
6.ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ในทาง
ที่ชอบ
7.เคารพความคิดทางวิชาการของผู้
อื่น
8.มีความรับผิดชอบต่อสังคมทุก
ระดับ



ข้อคิดในการทำ วิทยานิพนธ์.

1.	  ทุกคนมีโอกาสเปลี่ยนหัวข้อได้เสมอ.
-‐	  อาจเป็นไปเพื่อความเหมาะสม.

-‐	  เม่ือเจอปัญหาท่ีเป็นทางตัน.

-‐	  ข้อค้นพบไร้ประโยชน์.

2. พบปัญหารีบแจ้งอาจารย์ท่ีปรึกษา.

3. ควรเข้าใจขอบข่ายของ โท -‐ เอกให้ชัดเจน.
.

.
.

.

.

.



ความบกพร่องผิดพลาดของนักวิจัยท่ีอาจเกิดขึ้นได้.

ไม่เชื่อ และศรัทธาผู้ให้ข้อมูล

ตีความข้อมูลตามใจชอบ

ไม่ทำตามแผนการวิจัย และระเบียบวิธี
วิจัย

ไม่ควบคุมปัจจัยต่างๆให้ครบถ้วน

ไม่ทราบจำนวนประชากรที่แท้จริง กลุ่ม
ตัวอย่างไม่ถูกต้อง

ไม่มีความรู้ และประสบการณ์ในเรื่องที่
ทำงานวิจัย



การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท.
1. การศึกษา หาปัญหาใน
การวิจัย
•  การสำรวจข้อมูลจาก
พื้นที่จริง

•  การปรึกษาผู้
เชี่ยวชาญ และ หา
ข้อมูลเพิ่มเติม

•  การสร้างมุมมองจาก
ประสบการณ์2. การสำรวจ

ปัญหาและ
บันทึกข้อมูล
หาหลักฐาน
อ้างอิงถึง
ปัญหา



3. จัดทำเค้าโครงวิจัย              
สอบ

4. ทำแผนวิจัย และ
วางลำดับเนื้อหา 
(สารบัญ)            
ทำความตกลงกับ
ที่ปรึกษา
•  วางลำดับงาน

•  กำหนดระยะเวลา
พบ
•  สอบทุกภาคการ
ศึกษา

การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท.



5. ลงมือทำและเขียน
ส่งตรวจกับอาจารย์
ที่ปรึกษา เป็นระยะ

การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท.



ลักษณะงานอาจจำแนกได้หลายประเภท.

•  การพัฒนาวัสดุ เพื่อเพื่อแก้ปัญหา/สร้างมูลค่า.

•  การสร้างเครื่องมือ อุปกรณ์.

•  การพัฒนากรรมวิธีใหม่ เพื่อให้เกิดรูปแบบใหม่.

การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท.



ลักษณะเน้ือหา.

1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน.

2. การวิเคราะห์ จำแนกเพื่อแสดงถึงความเข้าใจ ในแง่มุมต่างๆ.

3. ปัญหา และกระบวนการทำให้เกิดองค์ความรู้ในงานวิจัย.

4. การออกแบบและการสรุป.

การศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท.



ควรเข้าใจขอบข่ายของโท -‐เอก.



ต้องการบ้านลักษณะใด.
บ้านเดี่ยว /	  สองชั้น.

ออกแบบรูปทรงท่ีต้องการ.
กำหนดวัสดุอุปกรณ์.

ขนาด.

จะสร้างเม่ือไร.
เสร็จเม่ือไร.

งบมาจากไหน.
บริษัทอะไรมาสร้าง.

สถานท่ีสร้างท่ีไหน.

ต้องการจะรู้อะไร.
ต้องการจะทำอะไร.

วิธีการวิจัย / ขั้นตอน.
เครื่องมืออะไร.

ตัวแปรอะไร.

เวลา.
งบประมาณ.

สถานท่ีทดลอง.
ผู้ช่วยผู้วิจัยมีใครบ้าง.



การศึกษา รวบรวม สำรวจ และตรวจสอบ
ข้อมูล
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และหาความคิด
รวบยอด
การค้นคว้า หาปัญหา และการสร้างทาง
เลือกในการแก้ไข
การพัฒนา ( หลักการ ทฤษฎี กฎเกณฑ์ 
วัสดุ กรรมวิธีผลิต)
การกำหนดแนวทางสู่การออกแบบ และ
ผลิตต้นแบบ



•  ระยะเวลา	  4	  เดือน แหล่ง
ข้อมูล
•  สถานศึกษา
• Web	  Site
•  วารสาร
•  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
เอกสาร หนังสือ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วารสารเกี่ยวกับอาชีพ

•  ระยะเวลา	  2	  เดือน การจัด
ระบบข้อมูล
•  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
•  การจำแนกข้อมูล

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
สภาพปัจจุบันปัญหา
การจำแนกพันธ์ไม้ไผ่
กรรมวิธีการผลิต
รูปแบบผลิตภัณฑ์
การใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง



•  ระยะเวลา	  1	  ปี การประมวลผล
ข้อมูล
•  การเปรียบเทียบข้อมูล
•  จำแนกประเภทข้อมูล
•  การบันทึกสรุปข้อมูล

3. การสำรวจและค้นคว้าข้อมูล
การสัมภาษณ์จากภูมิปัญญา

ท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญ
การระดมความคิดจากหมู่บ้าน

กลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล

•  ระยะเวลา	  2	  เดือน สร้างฐาน
ข้อมูลเพื่อการออกแบบ
•  ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
•  ผลกระทบ
•  ปัญหาที่ต้องศึกษา
แนวทางแก้ไข

•  สรุปผลการศึกษาทดลอง

4. แนวทางการพัฒนาและการ
สร้างทฤษฎี

การกำหนดแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์

การทดสอบและทดลอง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การสรุปผลเพื่อนำมา
ใช้ในงานออกแบบและพัฒนา



•  ระยะเวลา	  1	  ปี การออกแบบ
•  การพบปะชาวบ้านผู้
ผลิต

•  การนำเสนอแบบร่าง
•  ทดลองผลิต
•  ทดลองใช้
•  ประเมิน แก้ไข

5. การออกแบบ และพัฒนา
สร้างแบบร่าง
ออกแบบรายละเอียด
การผลิตต้นแบบ
ทดลองแก้ไข ปรับปรุง
ประเมินผล

•  ระยะเวลา	  2	  เดือน สร้างฐาน
ข้อมูลเพื่อการออกแบบ
•  ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
•  ผลกระทบ
•  ปัญหาที่ต้องศึกษา
แนวทางแก้ไข

•  สรุปผลการศึกษาทดลอง

6. การสรุปผลนำเสนอเผยแพร่
และอภิปราย

เผยแพร่ผลงาน
ประเมินผล
จัดนำเอกสารสรุป

ภารกิจ. การดำเนินงาน.





เค้าโครงวิทยานิพนธ์&

ระดับบัณฑิตศึกษา&

สาขาวิชา....................คณะ.............................&

มหาวิทยาลัย...........................&

1.   ชื่อผู้วิจัย .......................................................... รหัสนักศึกษา ............................&

2.   ชื่อวิทยานิพนธ์&

ภาษาไทย : ..................................................................................................&

3.   หลักสูตรปริญญา : ...........................................................................................&

4.   คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์&

1. ................................................................. ประธานกรรมการที่ปรึกษา&

2. ................................................................. กรรมการที่ปรึกษา&

3. ................................................................. กรรมการที่ปรึกษา&



เค้าโครงวิทยานิพนธ์&

ระดับบัณฑิตศึกษา&

สาขาวิชา...................คณะ..................................&

มหาวิทยาลัย..............................&

5. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา&

6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย&

7. ขอบเขตการวิจัย&

8. วิธีการดำเนินการวิจัย&

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ&

10. คำนิยามศัพท์เฉพาะ&

11. เอกสารอ้างอิง&



บทที่ 1 &

บทนำ&
.

1.1  ความเป็นมาและความสำคัญในการวิจัย  .

            ข้อความ......................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………… .

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย           .

             1.2.1  หัวข้อแบบมีเลขกำกับหัวข้อ .

                        พิมพ์ข้อความ.............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

                    1.2.1.1  หัวข้อย่อระดับหน้า......................................................................................

   ……………………………………………………………………………………………………….

                                  พิมพ์ข้อความ............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

                                       (1)  หัวข้อย่อย พิมพ์ข้อความ...................................................................... .

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

1.3  สมมติฐานของการวิจัย .

              1.3.1  ข้อความ............................. .

              1.3.2  ข้อความ............................. .

 .



1.4    ขอบเขตของการวิจัย .

1.4.1  ข้อความ............................. .

1.4.2  ข้อความ............................. .

 1.5  กรอบแนวคิดในการทำวิจัย.

ข้อความ................................................................................................................... .

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

1.6 ข้อตกลงเบ้ืองต้น.
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ปัญหาการ
วิจัย

อุดมการณ์
/ทฤษฎี
คำถาม
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แนวทางการวางโครงสร้างเขียน      1

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.



วงจรของปัญหาในการวิจัย.
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