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กิตติกรรมประกาศ 

ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้สำเรจ็ลงได้ ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีย่ิงจาก 
[พิมพ์ตำแหน่งวิชาการช่ืออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พรอ้มนามสกลุ ลงที่นี่] อาจารย์ทีป่รึกษาและ 
[พิมพ์ตำแหน่งวิชาการช่ืออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมพร้อมนามสกลุลงที่นี(่ถ้ามี)] อาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้คำแนะนำ และตรวจแก้ไข ข้อบกพรอ่ง ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมาต้ังแต่ต้น
จนเสรจ็เรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ไว้เป็นอย่างสงูและขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์
ประจำหลักสูตร[พมิพ์ช่ือหลักสูตรลงที่นี่]ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลืออย่างด ี

ขอขอบพระคุณ[พมิพ์ช่ือผูเ้ช่ียวชาญที่ทำหน้าที่ตรวจทานเนือ้หาลงที่นี่]ที่ได้กรุณาเป็น
ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความถูกต้องและความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม 

ขอขอบพระคุณ[พมิพ์ช่ือผู้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์]ที่ได้
กรุณาวิเคราะห์ข้อมลูด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ขอขอบพระคุณพมิพ์[พิมพ์ช่ือผู้ตอบแบบสอบถามลงที่นี่]ที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อ
การวิจัยครัง้นี้ขอขอบคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ทุกท่านทีป่ระสิทธ์ิประสาทวิทยาการ วางรากฐานแก่
ผู้วิจัย และขอขอบคุณ[พิมพ์ช่ือผูม้ีพระคุณลงที่นี่] และท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ที่ได้กรุณา
ให้ความสะดวก ความร่วมมือ ข้อเสนอแนะและอื่น ๆ ในการทำดุษฎีนิพนธ์ครั้งนี ้

[พิมพ์ช่ือ และ นามสกุลของผู้วิจัยลงที่นี่] 
วันที่ [(พิมพ์เลขวันที่ที่สอบป้องกนับทนพินธ์ลงที่นี่)] เดือน 

[พิมพ์ช่ือเดือนที่สอบป้องกันบทนิพนธ์ลงที่นี่] พ.ศ. [พิมพป์พีุทธศักราชที่สอบป้องกันบทนิพนธ์ลงที่นี่] 
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ผู้วิจัย : [พิมพ์ช่ือนามสกุลของผู้วิจัยลงที่นี่] 
ปริญญา : [พิมพ์ช่ือปริญญาที่นี่] ([พิมพ์อกัษรย่อของปริญญาที่นี่]) 
อาจารย์ท่ีปรึกษา : [พิมพ์ช่ือตำแหน่งทางวิชาการและช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมนามสกลุลงที่นี่] 
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม : [พิมพ์ช่ือตำแหน่งทางวิชาการ ช่ือ นามสกลุของอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วมลงที่นี่] 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคญัของปัญหา 

[พิมพ์ข้อความเกี่ยวกบัความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่นี่] 

1.2 คำถามการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง[พิมพ์ช่ือเรื่องงานวิจัยที่นี่] มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยดังนี ้
1. [พิมพ์คำถามการวิจัยที่นี่] 
2. [พิมพ์คำถามการวิจัยที่นี่] 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง[พิมพ์ช่ือเรื่องงานวิจัยที่นี่] มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี ้
1. [พิมพ์วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่นี่] 
2. [พิมพ์วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่นี่] 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 
1. [พิมพ์สมมติฐานของการวิจัยที่นี่] 
2. [พิมพ์สมมติฐานของการวิจัยที่นี่] 

1.5 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

[พิมพ์กล่าวนำแนวคิด ทฤษฎีที่นำมาใช้ในการจัดทำกรอบวิจัยที่นี่] 



2 

 

[คลิกที่นี่แล้วกดแป้น Delete จากนั้นแทรกไฟล์ภาพกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย] 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

1.5.1 ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

1.1 [พิมพ์ข้อมลูตัวแปรอสิระที่นี่] 
1.2 [พิมพ์ข้อมลูตัวแปรอสิระที่นี่] 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 
2.1 [พิมพ์ข้อมลูตัวแปรตามที่นี่] 
2.2 [พิมพ์ข้อมลูตัวแปรตามที่นี่] 

1.6 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง[พิมพ์ช่ือเรื่องงานวิจัยที่นี่] ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี ้
1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
[พิมพ์ขอบเขตด้านเนื้อหาที่นี่] 
1.6.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครัง้นี้ ได้แก ่[พิมพ์แหลง่ที่มาของประชากรที่นี่] จำนวน 

[พิมพ์จำนวนประชากรที่นี่] คน โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง [พิมพ์จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่นี่] คน 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี ้ได้แก่ [พมิพ์แหลง่ที่มาของประชากรที่นี่] 

จำนวน [พิมพจ์ำนวนประชากรที่นี่] คน โดยกำหนดขนาดของกลุม่ตัวอย่าง 
[พิมพ์จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่นี่] คน 

1.6.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
[พิมพ์สรุปขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยที่นี่] 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

การวิจัยเรื่อง[พิมพ์ช่ือเรื่องงานวิจัยที่นี่]ในครั้งนีเ้พื่อ 
1. [พิมพ์ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัที่นี่] 
2. [พิมพ์ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัที่นี่] 
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1.8 นิยามศัพท์ 

ในการวิจัยเรื่อง[พิมพ์ช่ือเรื่องงานวิจัยที่นี่] ผู้วิจัยได้ให้คำนิยามศัพท์ที่ใช้เฉพาะการวิจัยครัง้
นี้ดังนี ้

1. [พิมพ์คำศัพท์ที่นี่] หมายถึง [พิมพ์ความหมายที่นี่] 
2. [พิมพ์คำศัพท์ที่นี่] หมายถึง [พิมพ์ความหมายที่นี่] 

 



 

 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง[พิมพ์ช่ือเรื่องงานวิจัยที่นี่] ผู้วิจัยได้นำเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดย
มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. [พิมพ์ช่ือทฤษฎีที่ 1 ที่นี่] 
2. [พิมพ์ช่ือทฤษฎีที่ 2 ที่นี่] 
3. [พิมพ์ช่ือทฤษฎีที่ 3 ที่นี่] 
4. [พิมพ์ช่ือทฤษฎีที่ 4 ที่นี่] 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1.1 [พิมพ์ช่ือทฤษฎีที่ 1 ที่นี่] 
[พิมพ์ข้อความเกริ่นนำทฤษฎีที่ 1 ที่นี่] 
1) [พิมพ์หัวข้อทีเ่กี่ยวข้องกบัทฤษฎีที่ 1 ที่นี่] 
[พิมพ์เนื้อหาของหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีที่ 1 ที่นี่] 
2.1.2 [พิมพ์ช่ือทฤษฎีที่ 2 ที่นี่] 
[พิมพ์ข้อความเกริ่นนำทฤษฎีที่ 2 ที่นี่] 
1) [พิมพ์หัวข้อทีเ่กี่ยวข้องกบัทฤษฎีที่ 2 ที่นี่] 
[พิมพ์เนื้อหาของหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีที่ 2 ที่นี่] 
2.1.3 [พิมพ์ช่ือทฤษฎีที่ 3 ที่นี่] 
[พิมพ์ข้อความเกริ่นนำทฤษฎีที่ 3 ที่นี่] 
1) [พิมพ์หัวข้อทีเ่กี่ยวข้องกบัทฤษฎีที่ 3 ที่นี่] 
[พิมพ์เนื้อหาของหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีที่ 3 ที่นี่] 
2.1.4 [พิมพ์ช่ือทฤษฎีที่ 4 ที่นี่] 
[พิมพ์ข้อความเกริ่นนำทฤษฎีที่ 4 ที่นี่] 
1) [พิมพ์หัวข้อทีเ่กี่ยวข้องกบัทฤษฎีที่ 4 ที่นี่] 
[พิมพ์เนื้อหาของหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีที่ 4 ที่นี่] 
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2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
[พิมพ์ข้อมลูงานวิจัยในประเทศที่นี่] 
2.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
[พิมพ์ข้อมลูงานวิจัยต่างประเทศที่นี่] 

2.3 สรุป 

[พิมพ์สรุปที่นี่] 
 



 

 

บทท่ี 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง[พิมพ์ช่ือเรื่องงานวิจัยที่นี่]มีวัตถุประสงค์เพื่อ
[พิมพ์สรุปวัตถุประสงค์การวิจัยที่นี่]เป็นการวิจัยเชิง
[ระบุว่าเป็นปริมาณ คุณภาพ ปริมาณผสมคุณภาพที่นี่]แบบสำรวจความคิดเห็น (Survey Research) 
ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้

1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
3. ข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครัง้นี้ คือ [พิมพ์ข้อมลูกลุ่มประชากรที่นี่]จำนวน 
[พิมพ์จำนวนของประชากรที่นี่] คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได้แก่ [พิมพ์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่นี่] คน 
กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการ[ใช้สูตรคำนวณกลุ่มตวัอย่าง] โดยวิธี
[ระบุว่าเป็นแบบง่าย เจาะจง กำหนดสัดส่วนและแบ่งช้ันที่นี]่ ด้วย[ระบุวิธีการสุ่มที่นี่] จำนวน 
[พิมพ์จำนวนของกลุ่มตัวอย่างที่นี่] คน 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ คือ [พิมพ์ข้อมลูกลุ่มประชากรที่นี่]จำนวน 
[พิมพ์จำนวนของประชากรที่นี่] คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ได้แก่ [พิมพ์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่นี่] คน 
กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการ[ใช้สูตรคำนวณกลุ่มตวัอย่าง] โดยวิธี
[ระบุว่าเป็นแบบง่าย เจาะจง กำหนดสัดส่วนและแบ่งช้ันที่นี]่ ด้วย[ระบุวิธีการสุ่มที่นี่] จำนวน 
[พิมพ์จำนวนของกลุ่มตัวอย่างที่นี่] คน 
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3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครัง้นี้เป็นการศึกษาวิจัยที่เน้นการดำเนินงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือที่
เรียกว่าการวิจัยแบบผสมผสาน ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีป้ระกอบด้วย 

[พิมพ์สรุปเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่นี่] 

3.3 ขั้นตอนการสรา้งเครื่องมือวิจัย 

การสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและ
แบบสมัภาษณ์โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ตามลำดับดงันี ้

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนำผลการศึกษามาสร้าง
แบบสอบถาม โดยขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. กำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครือ่งมอื 
3. สร้างเครื่องมือในการวิจัย 
4. เสนอร่างเครื่องมือต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
5. นำเครื่องมือทีป่รบัปรุงแล้วเสนอใหผู้้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา

(Content Validity) หรอืความสอดคลอ้งระหว่างข้อความทีเ่ขียนข้ึนในแบบสอบถามกบันิยามศัพท์ที่
กำหนดไว้ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีค่า
IOC ตัง้แต ่.67–1.00 

6. นำเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กบัประชากรที่ไม่ใช่กลุม่ตัวอย่างจำนวน 30 คน 
แล้วนำผลการทดลองมาใช้คำนวณเพื่อหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่า
[ระบสุูตรที่ใช้คำนวณหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือ]เท่ากับ .97 

7. นำเครื่องมือทีท่ดลองใช้แล้วเสนอที่อาจารยป์รึกษา เพือ่ปรบัปรงุเครื่องมือให้ถูกต้อง
สมบรูณ์และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เกบ็รวบรวมข้อมูลต่อไป 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือการเก็บรวบรวม
ปริมาณโดย[พมิพส์รปุวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณทีน่ี]่ 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมลู 
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3. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของคำตอบ 
4. จัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพือ่ศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือการเก็บรวบรวม

คุณภาพโดย[พิมพ์สรปุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพที่นี่] 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.5.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
[พิมพ์รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตทิี่นี่] 
3.5.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
[พิมพ์รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลที่นี่] 

3.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

[พิมพ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูที่นี่] 
 



 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง[พิมพ์ช่ือเรื่องงานวิจัยที่นี่] มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการวิเคราะห์ข้อมลูครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์
ข้อมูลตามลำดับดังนี ้

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

เพื่อใหเ้กิดความเข้าใจตรงกันชัดเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแปลผล ดังนี ้

ANOVA แทน การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) 
df แทน องศาความเป็นอสิระ (Degree of Freedom) 
f แทน ความถ่ี 
F แทน ค่าสถิติ F 

K-R 20 แทน สูตรของ Kuder-Richardson 

X  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (Average) 
Mdn แทน ค่ามัธยฐาน (Median) 
Mode แทน ค่าฐานนิยม (Mode) 
MS แทน ค่าเฉลี่ยกำลังสอง (Mean Square) 
MSE แทน ค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลือ่น (Mean Square Error) 
N แทน จำนวนประชากรทัง้หมด 
n แทน จำนวนประชากรในกลุ่มตัวอย่าง 
p แทน ค่า p (ค่า Significance ทีป่รากฏในผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ) 
r แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation 

Coefficient) 
SD แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง (Standard Deviation) 
SS แทน ผลบวกกำลงัสอง (Sum of Squares) 
t แทน ค่าสถิติที่คำนวณจาก t-test 
T แทน ค่าสถิติที่คำนวณจากสูตรของวิลคอกสัน (Wilcoxon’s T test) 
z แทน ค่ามาตรฐานหรือคะแนนมาตรฐาน (Standard Score) 
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χ2 แทน ไคสแควร์ (Chi-Square) 

 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร 

 แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร 
[สัญลักษณ์ แทน [พิมพ์ความหมายสัญลักษณ์ที่นี ่
[สัญลักษณ์ แทน [พิมพ์ความหมายสัญลักษณ์ที่นี ่

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ 
การวิจัยเรื่อง[พิมพ์ช่ือเรื่องงานวิจัยที่นี]่ ผู้วิจัยแบง่การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณออกเป็น [พมิพจ์ำนวนตอนที่นี่] ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 วิเคราะหร์ายละเอียดของกลุม่ตัวอย่าง 
ส่วนที่ 2 [พิมพ์ช่ือตอนที ่2 ที่นี่] 
ส่วนที่ 3 [พิมพ์ช่ือตอนที ่3 ที่นี่] 
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้

ตอนที่ 1 วิเคราะหร์ายละเอียดของกลุม่ตัวอย่าง 

ตารางท่ี 1 [พิมพ์คำอธิบายตารางท่ีนี]่ 

ข้อความ จำนวน ร้อยละ 
[พิมพ์ช่ือตัวแปรหลักตัวที่ 1 ที่นี่ เช่น เพศ]   

[พิมพ์รายละเอียดของตัวแปรหลักตัวที่ 1 ที่นี่ เช่น ชาย] [พิมพ์จำนวนที่นี่] [พิมพ์จำนวนที่นี่] 
[พิมพ์รายละเอียดของตัวแปรหลักตัวที่ 1 ที่นี่ เช่น หญิง] [พิมพ์จำนวนที่นี่] [พิมพ์จำนวนที่นี่] 

รวม   
[พิมพ์ช่ือตัวแปรหลักตัวที่ 2 ที่นี่ เช่น สถานะ]   

[พิมพ์รายละเอียดของตัวแปรหลักตัวที่ 2 ที่นี่ เช่น โสด] [พิมพ์จำนวนที่นี่] [พิมพ์จำนวนที่นี่] 
[พิมพ์รายละเอียดของตัวแปรหลักตัวที่ 2 ที่นี่ เช่น สมรส] [พิมพ์จำนวนที่นี่] [พิมพ์จำนวนที่นี่] 
[พิมพ์รายละเอียดของตัวแปรหลักตัวที่ 2 ที่นี่ เช่น หม้าย] [พิมพ์จำนวนที่นี่] [พิมพ์จำนวนที่นี่] 
[พิมพ์รายละเอียดของตัวแปรหลักตัวที่ 2 ที่นี่ เช่น หย่า] [พิมพ์จำนวนที่นี่] [พิมพ์จำนวนที่นี่] 

รวม [พิมพ์จำนวนที่นี่] [พิมพ์จำนวนที่นี่] 

[พิมพ์สรุปการแปลผลที่นี่] 
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ตอนที่ 2 [พิมพ์ช่ือตอนที่นี่] 

[พิมพ์คำอธิบายของตอนปัจจุบันที่นี่] 
ตารางท่ี 2 [พิมพ์คำอธิบายตารางที่นี่] 

[พิมพ์สิง่ที่ต้องการทดสอบ] X  SD ระดับ 
พิมพ์รายการทดสอบที่นี ่    
พิมพ์รายการทดสอบที่นี ่    
พิมพ์รายการทดสอบที่นี ่    
พิมพ์รายการทดสอบที่นี ่    
พิมพ์รายการทดสอบที่นี ่    
พิมพ์รายการทดสอบที่นี ่    

โดยภาพรวม    

[พิมพ์สรุปการแปลผลที่นี่] 
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ตอนที่ 3 [พิมพ์ช่ือตอนที่นี่] 

[พิมพ์คำอธิบายของตอนปัจจุบันที่นี่] 
ตารางท่ี 3 [พิมพ์คำอธิบายตารางที่นี่] 

[พิมพ์สิง่ที่ต้องการทดสอบ] X  SD ระดับ     
พิมพ์รายการทดสอบที่นี ่        
พิมพ์รายการทดสอบที่นี ่        
พิมพ์รายการทดสอบที่นี ่        
พิมพ์รายการทดสอบที่นี ่        
พิมพ์รายการทดสอบที่นี ่        
พิมพ์รายการทดสอบที่นี ่        
พิมพ์รายการทดสอบที่นี ่        
พิมพ์รายการทดสอบที่นี ่        
พิมพ์รายการทดสอบที่นี ่        
พิมพ์รายการทดสอบที่นี ่        
พิมพ์รายการทดสอบที่นี ่        
พิมพ์รายการทดสอบที่นี ่        

โดยภาพรวม        

[พิมพ์สรุปการแปลผลที่นี่] 
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ 
[พิมพ์ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพที่นี่] 

4.3 ผลการนำเสนอภาพรวม (ถ้ามี) 

[พิมพ์สรุปผลภาพรวมแสดงรายละเอียดของการวิจัยทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่นี่] 
 



 

 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง[พิมพ์ช่ือเรื่องงานวิจัยที่นี่] มีวัตถุประสงค์ [พิมพ์วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่นี่] 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ [พิมพ์ข้อมูลประชากรที่นี่] จำนวน [พิมพ์จำนวนประชากรที่นี่] คน 
กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรกำหนดขนาดตัวอย่าง ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
[พิมพ์จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่นี่] คน และสุ่มตัวอย่างมาวิจัยโดยวิธี
[พิมพ์วิธีการสุม่ตัวอย่างเพื่อการวิจัยที่นี่] เครือ่งมอืที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ 
[พิมพ์ช่ือเครือ่งมอืที่ใช้รวบรวมข้อมลูที่นี่] สถิติที่ใช้วิเคราะหข้์อมูล ได้แก่ 
[พิมพ์สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลูที่นี่] 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

1. [พิมพ์สรุปผลการวิจัย (การวิจัยเชิงปริมาณ) สรปุผลการศึกษา (การวิจัยเชิงคุณภาพ) ที่นี่] 
2. [พิมพ์สรุปผลการวิจัย (การวิจัยเชิงปริมาณ) สรปุผลการศึกษา (การวิจัยเชิงคุณภาพ) ที่นี่] 

5.2 อภิปรายผล 

[พิมพ์ผลการวิจัยและอภิปรายผลพรอ้มมีการอ้างอิงที่นี่] 

5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งนี ้

1. [พิมพ์ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครัง้นี้ที่นี่] 

5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. [พิมพ์ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครัง้ต่อไปที่นี่] 
 



 

 

บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 

[คลิกที่นี่ แล้วกดแป้น Delete จากนั้นใช้คำสั่งสร้างบรรณานุกรมอัตโนมัติ] 
 



 

 

ภาคผนวก 



 

 

ภาคผนวก ก : 

[ระบุประเภทแบบสัมภาษณ์,แบบสอบถามท่ีนี่]ในการวิจัย 
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[ระบุประเภทแบบสัมภาษณ์,แบบสอบถามท่ีนี่] 

[พิมพ์ชื่อประเภทแบบสัมภาษณ์,แบบสอบถามท่ีนี่] 

[พิมพ์แบบสอบถามที่นีเ่ป็นต้นไปที่นี่] 
 



 

 

ภาคผนวก ข : 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจ[ระบปุระเภทแบบสัมภาษณ,์แบบสอบถามท่ีนี]่

ในการวิจัย 
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[แทรกไฟล์ภาพหนังสือขออนเุคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามที่นี่] 
 



 

 

ภาคผนวก ค : 

รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญตรวจ[ระบุประเภทแบบสัมภาษณ์,แบบสอบถามท่ีนี่]ในการวิจัย 
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รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญตรวจ[ระบุประเภทแบบสัมภาษณ์,แบบสอบถามท่ีนี่]ในการวิจัย 

1. [พิมพ์ช่ือผูเ้ช่ียวชาญที่นี่] [พิมพ์ช่ือคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดที่นี่] 
([พิมพ์ช่ือสาขาวิชาที่นี่]) 
[พิมพ์ช่ือสถานศึกษาทีส่ำเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดที่นี่] 
[พิมพ์ช่ือตำแหน่งที่นี่] 
[พิมพ์ช่ือที่ทำงานที่นี่] 

2. [พิมพ์ช่ือผูเ้ช่ียวชาญที่นี่] [พิมพ์ช่ือคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดที่นี่] 
([พิมพ์ช่ือสาขาวิชาที่นี่]) 
[พิมพ์ช่ือสถานศึกษาทีส่ำเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดที่นี่] 
[พิมพ์ช่ือตำแหน่งที่นี่] 
[พิมพ์ช่ือที่ทำงานที่นี่] 

3. [พิมพ์ช่ือผูเ้ช่ียวชาญที่นี่] [พิมพ์ช่ือคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดที่นี่] 
([พิมพ์ช่ือสาขาวิชาที่นี่]) 
[พิมพ์ช่ือสถานศึกษาทีส่ำเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดที่นี่] 
[พิมพ์ช่ือตำแหน่งที่นี่] 
[พิมพ์ช่ือที่ทำงานที่นี่] 

4. [พิมพ์ช่ือผูเ้ช่ียวชาญที่นี่] [พิมพ์ช่ือคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดที่นี่] 
([พิมพ์ช่ือสาขาวิชาที่นี่]) 
[พิมพ์ช่ือสถานศึกษาทีส่ำเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดที่นี่] 
[พิมพ์ช่ือตำแหน่งที่นี่] 
[พิมพ์ช่ือที่ทำงานที่นี่] 

5. [พิมพ์ช่ือผูเ้ช่ียวชาญที่นี่] [พิมพ์ช่ือคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดที่นี่] 
([พิมพ์ช่ือสาขาวิชาที่นี่]) 
[พิมพ์ช่ือสถานศึกษาทีส่ำเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดที่นี่] 
[พิมพ์ช่ือตำแหน่งที่นี่] 
[พิมพ์ช่ือที่ทำงานที่นี่] 

 



 

 

ภาคผนวก ง : 

หนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 



24 

 

[แทรกไฟล์ภาพหนังสือขออนญุาตเกบ็ข้อมลูที่นี่] 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ นามสกุล [พิมพ์ช่ือ นามสกลุผู้วิจัยที่นี่] 

วัน เดือน ปเีกิด วันที่ [พิมพ์เลขวันที่นี่] เดือน[พมิพ์ช่ือเดอืนที่นี่] พุทธศักราช 
[พิมพ์ปีพทุธศักราชที่นี่] 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน [พิมพ์บ้านเลขที่ ช่ือหมู่บ้าน เลขที่หอ้ง ช้ัน ช่ืออาคารที่นี่] 
[พิมพ์ช่ือซอย ช่ือถนน ช่ือตำบลที่นี่] 
[พิมพ์ช่ือจงัหวัด รหสัไปรษณีย์ที่นี่] 
[พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้] 

ตำแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบัน [พิมพ์ตำแหน่งหน้าที่การงานที่นี่] 

จำนวนปีประสบการณ์การทำงาน [พิมพ์จำนวนปทีี่นี่] ป ี

ท่ีอยู่ท่ีทำงาน [พิมพ์ช่ือสถานทีท่ำงานที่นี่] 
[พิมพ์บ้านเลขที่ ช่ือหมู่บ้าน เลขที่หอ้ง ช้ัน ช่ืออาคารที่นี่] 
[พิมพ์ช่ือซอย ช่ือถนน ช่ือตำบลที่นี่] 
[พิมพ์ช่ือจงัหวัด รหสัไปรษณีย์ที่นี่] 

ประวัติการศึกษา 
[พิมพ์ปีการศึกษาทีส่ำเร็จที่นี่] [พิมพ์วุฒิการศึกษา สาขาและสถานศึกษาที่สำเรจ็ที่นี่] 
[พิมพ์ปีการศึกษาทีส่ำเร็จที่นี่] [พิมพ์วุฒิการศึกษา สาขาและสถานศึกษาที่สำเรจ็ที่นี่] 
[พิมพ์ปีการศึกษาทีส่ำเร็จที่นี่] [พิมพ์วุฒิการศึกษา สาขาและสถานศึกษาที่สำเรจ็ที่นี่] 
[พิมพ์ปีการศึกษาทีส่ำเร็จที่นี่] [พิมพ์วุฒิการศึกษา สาขาและสถานศึกษาที่สำเรจ็ที่นี่] 

ผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ท่ีได้รบัรางวัลระดับชาต ิ
[พิมพ์ผลงานหรอืงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัรางวัลระดับชาติที่นี่] 
[พิมพ์ผลงานหรอืงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัรางวัลระดับชาติที่นี่] 
[พิมพ์ผลงานหรอืงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัรางวัลระดับชาติที่นี่] 


