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คู่มือ(พร้อมค ำน ำ)และฟอร์ม 
กำรเขียนโครงร่ำงวิทยำนพินธ์(Thesis) และกำรค้นคว้ำแบบอสิระ(IS) 

หลกัสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะวิจิตรศิลป์  มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

------------------- 
 
 

1. ช่ือนักศึกษำ 
  (ภาษาไทย)  นาย/นาง/นางสาว   รหสั 
  (ภาษาองักฤษ)  Mr./Mrs./Miss.   Code   
 
2. ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์/ กำรค้นคว้ำแบบอสิระ 
  (ภาษาไทย)   

  (ภาษาองักฤษ)   
 
3. อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์/ กำรค้นคว้ำแบบอสิระ 

(1)  ……………………………. 
(2)  …………………………….. 
 

4. หลกักำรและเหตุผล 
………………………………………………………………………………………………

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

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

(หลักการและเหตุผล   เป็นการเขียนบรรยายโดยสังเขปเกี่ยวกับท่ีมา ความส าคัญ
ของปัญหา และเหตุผลของการศึกษาคร้ังนี ้  (ท าไมจึงเลือกศึกษาหัวข้อเร่ืองนี)้  ควรเขียนให้
กระชับ  เข้าใจง่าย และมีระบบอ้างอิงแหล่งท่ีมาเพ่ือแสดงถึงการค้นคว้าภาคเอกสาร (แหล่ง
อ้างอิง  ไม่ให้อ้างอิงจาก Web site) ความยาวควรอยู่ ระหว่าง 3 – 4 หน้า  (ไม่ควรจะส้ัน
เกินไป  จนอ่านไม่รู้เร่ือง และยาวเกินไป ซ่ึงเกินความจ าเป็น) 
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แนวทางการเขียนควรเร่ิมต้นในภาพกว้างเกี่ยวกับเร่ืองราวท่ีศึกษาเพ่ือเป็นการปู
พืน้ฐานให้เห็นถึงท่ีมาและความส าคัญของเร่ืองท่ีศึกษา  บางกรณีอาจจ าเป็นต้องนิยามหรือ
ให้ความหมายของเร่ืองท่ีศึกษา    

ต่อจากนั้นเขียนเจาะลงไปในเร่ืองท่ีศึกษาและชี้ประเด็นให้เห็นถึงข้อสงสัย  ข้อ
ปัญหาหรือค าถามของการวิจัย  ว่าท าไมผู้ ศึกษาจึงศึกษาหัวข้อนีแ้ละต้องการค าตอบอะไรจาก
การศึกษาคร้ังนี ้

ย่อหน้าสุดท้าย  เป็นการสรุปว่า  ผู้ ศึกษาต้องการศึกษาเร่ืองอะไร(หัวข้อเร่ืองศึกษา)  
มีเป้าหมายกว้างๆ เพ่ือต้องการค าตอบอะไร  และคาดหวังว่าเม่ือได้ท าการศึกษาแล้ว  จะเป็น
ประโยชน์อย่างไร 

(ข้อความท่ีใช้ในการเขียนโครงร่าง(proposal)  แนะน าไม่ให้ใช้ค าว่า “การวิจัย”  ให้
ใช้ค าว่า “การศึกษา” แทน  และเม่ือต้องการกล่าวถึงตัวนักศึกษาให้ใช้ค าว่า “ผู้ศึกษา” 

 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อศึกษา 
5.2  เพื่อศึกษา 
5.3  เพื่อ  
 

6. แนวคิด ทฤษฎี เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
6.1 แนวคิดและทฤษฎี 
………………………………………………………………………………………………

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

(เขียนอธิบายแนวคิดและทฤษฎีท่ีผู้ ศึกษาคาดว่าเกี่ยวข้องกับการศึกษาคร้ังนี ้ อาจมีแนวคิด
ทฤษฎีเดียวหรือหลายแนวคิดทฤษฎีก็ได้  โดยให้เขียนในภาพสรุปรวมของแนวคิดและทฤษฎีนั้น 
อย่างส้ันๆ เร่ืองละประมาณ ½ หน้า  (ไม่ใช่ดึงเอามาเฉพาะนิยามความหมายของค าบางค า  หรือเร่ือง
บางเร่ือง)  พร้อมท้ังอ้างอิงแหล่งท่ีมาด้วย (การอ้างอิงแหล่งท่ีมาให้อ้างอิงจากหนังสือหรือต าราท่ี
ตีพิมพ์  ไม่ให้อ้างอิงจาก Web site และจากงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของคนอ่ืนๆ)   

 
(ตัวอย่ำง) 

 (1).  (ช่ือแนวคิด ทฤษฏี)กำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวแบบยั่งยืน  (บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา : 
2548)  (ในวงเลบ็น้ี  ให้ใส่ในกรณีท่ี  ระบบอา้งอิงเป็น  ระบบนามปี  แต่หากใชร้ะบบ  เชิงอรรถ(Foot 
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note) ให้ตัดออก  ใส่เชิงอรรถ  ตอนท้ายแทน) ได้สรุปว่าการท่องเท่ียวมีความส าคัญโดยเฉพาะ
ทางด้านเศรษฐกิจ เพราะเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้ของประเทศ การท่องเท่ียวสามารถน าเงินตรา
ต่างประเทศเขา้มาไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึง อยา่งไรก็ตามการท่องเท่ียวก็ไดส่้งผลกระทบทางดา้นอ่ืน ๆ เช่น
สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม วิถีชีวิต จึงไดมี้การแสวงหาแนวทางเพื่อคน้หาและพฒันารูปแบบของ
การท่องเท่ียวท่ีส่งผลกระทบน้อยท่ีสุด การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเป็นค าตอบหน่ึง เพราะการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมหมายถึงการเดินทางของผูค้นหรือกลุ่ มคนจากสถานท่ีท่ีอยู่ประจ าไปยงั
ทอ้งถ่ินอ่ืน เพื่อช่ืนชมกับเอกลกัษณ์ความงดงามทางวฒันธรรมของกลุ่มชนอ่ืน และผูท่ี้เขา้ไปนั้น
จะตอ้งเคารพในวฒันธรรมของกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดมิตรภาพ ความรู้ ความเข้าใจ และความ
ซาบซ้ึงใจในวฒันธรรมของชุมชนนั้น ๆ ในขณะเดียวกนัชุมชนในทอ้งถ่ินผูเ้ป็นเจา้ของวฒันธรรมนั้น
ก็จะไดป้ระโยชน์จากการท่องเท่ียวในการสร้างรายได ้และการจา้งงาน เพื่อเป็นการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมต่อไป (ในกรณีใชก้ารอา้งอิงเป็นระบบเชิงอรรถ  ใหใ้ส่เชิงอรรถ  ตรงน้ี) 

(2).   ฯลฯ 
 
6.2 เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 
(หัวข้อนีม้ีเป้าประสงค์ให้ผู้ ศึกษา  ค้นคว้าภาคเอกสารเพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือสถานะภาพ
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับหัวเร่ืองท่ีจะศึกษา  เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเขียนโครงร่างและก่อนท่ี
จะท าการศึกษา  ดังนั้นเนื้อหาส่วนนี ้จึงเป็นการเขียนสรุปภาพรวม ส้ันๆ ของเอกสาร  
หนังสือ และงานวิจัย(วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ)ท่ีมีเร่ืองราวเกี่ยวข้องกับ
หัวข้อเร่ืองการศึกษาคร้ังนีว่้ามีเนือ้หาอย่างไร  โดยเฉพาะงานวิจัยให้สรุปส้ันๆให้เห็นถึง
หัวข้อ  วิธีการศึกษาและผลการศึกษา  (ไม่ใช่ดึงเอาเฉพาะข้อความ หรือเนือ้หาบางส่วน
ออกมาเขียน)  ความยาวของแต่ละเร่ืองประมาณ ½ หน้า )  
 

  (ตัวอย่ำง) 
  6.2.1.  เอกสำรและหนังสือ 

  (1).  (ช่ือผูเ้ขียน)  แผ่นดิน  อุนจะน ำ (2552)  (ในวงเลบ็ ระบุ พ.ศ. ? น้ี  ใหใ้ส่ในกรณี
ท่ี  ระบบอา้งอิงเป็น  ระบบนามปี  แต่หากใช้ระบบ  เชิงอรรถ(Foot note) ให้ตดัออก  ใส่เชิงอรรถ  
ตอนทา้ยแทน)  วิทยานิพนธ์เร่ือง “การส่งเสริมอตัลกัษณ์พื้นถ่ินของกาดววัควาย ทุ่งฟ้าบด เชียงใหม่
เพื่อการท่องเท่ียวชุมชน”  เป็นการศึกษาในเชิงกายภาพและสังคมภายในท่ีมีส่วนสร้างอตัลกัษณ์พื้น
ถ่ินท่ีท าให้ด ารงอยู่ได้ท่ามกลางความเปล่ียนแปลง ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
องคป์ระกอบเชิงกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมวฒันธรรมมีส่วนส าคญัในการก่อให้เกิดอตัลกัษณ์พื้น
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ถ่ิน 2 ลกัษณะ คืออตัลกัษณ์ของพื้นท่ีทางกายภาพ ไดแ้ก่ ความเป็นพื้นท่ีศูนยร์วมขนาดใหญ่ในท าเล
ท่ีตั้งดี ความหลากหลายของสินคา้ร้านคา้ และการจดัวางสภาพแวดลอ้มตามวิถีพื้นถ่ินชนบท และอตั
ลกัษณ์ทางสังคม ได้แก่ ประวตัศาสตร์ท่ีเก่าแก่ การสืบทอดประเพณี การมีพื้นท่ีร่วมกันของคน
ทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน การก าหนดพื้นท่ีตามกลุ่มคน เพศ วยั การเป็นพื้นท่ีกิจกรรมตามเทศกาลและ
ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีหมุนเวียนตลอด  
  อตัลกัษณ์ทางกายภาพและอตัลกัษณ์ทางสังคมท าให้เกิดเป็นท่ีส าคญัของชุมชนโดย
เป็นทั้งพื้นท่ีเศรษฐกิจของชุมชนแก่เมืองและชนบท เป็นพื้นท่ีทางสังคมท่ีท าให้คนในทอ้งถ่ินไดใ้ช้
เวลาในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนโดยเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวต่างถ่ินแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ใหม่โดยไม่มีการจดัฉากหรือสร้างใหม่ และได้มีการเสนอแนวทางการส่งเสริมเพื่อ
รักษาอตัลกัษณ์เดิมให้คงอยู่และเสริมสร้างให้เขม้แข็งย ัง่ยืน ประกอบดว้ยการจดัวางพื้นท่ีศูนยร์วม
ของชุมชนท่ีชดัเจนและตอบสนองการใชง้านมากขึ้น (ในกรณีใช้การอา้งอิงเป็นระบบเชิงอรรถ  ให้
ใส่เชิงอรรถ  ตรงน้ี) 
  (2).   ฯลฯ 
 

6.2.2.  เอกสำรและหนังสือ 
(1).. (ช่ือผูเ้ขียน)  แสวง  มำละแซม (2538) (ในวงเล็บ ระบุ พ.ศ. ? น้ี  ให้ใส่ในกรณีท่ี  ระบบ

อา้งอิงเป็น  ระบบนามปี  แต่หากใช้ระบบ  เชิงอรรถ(Foot note) ให้ตดัออก  ใส่เชิงอรรถ  ตอนทา้ย
แทน)   หนังสือ เร่ือง “คนยองยา้ยแผ่นดิน”  ไดศึ้กษาประวติัศาสตร์ท่ีมาของคนยองในจงัหวดัล าพูน 
พบว่า เป็นการอพยพเขา้มาทั้งระบบสังคมเมืองยอง ในยุคของการฟ้ืนฟูเมืองในอาณาจกัรลา้นนา ท่ี
เสียหายจากการสู้รบขบัไล่พม่าออกจากอาณาจกัรลา้นนาในสมยั โดยพญากาวิละได้ไปตีเมืองและ
ดินแดนตอนบนเพื่อกวาดตอ้นผูค้น การอพยพและเขา้มาตั้งถ่ินฐานของชาวยองในล าพูน ได้ตั้งถ่ิน
ฐานในบริเวณลุ่มแม่น ้ ากวง แม่น ้ าทา แม่น ้ าปิงและแม่น ้ าล้ี เพื่อท าการเกษตร ซ่ึงมีประชากรเป็น
จ านวนมาก ส่งผลต่อการเมืองการปกครองของเมืองล าพูนท่ีปกครองโดยกลุ่มเจา้เจ็ดตนรวมไปถึง
สังคมเมืองล าพูน รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงทางการเมืองของรัฐต่างๆเพื่อรักษาอ านาจ และการ
ผนวกดินแดนลา้นนาเขา้กบัสยาม คนยองจึงการปรับตวัและผสมผสานทางดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของคนยองและคนกลุ่มอ่ืนๆใหส้ามารถอยูร่่วมกนัได ้โดยยงัคงเอกลกัษณ์ทางภาษา เป็นเวลานานกว่า 
200 ปี การศึกษาน้ีไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินของชาวยองในจงัหวดัล าพูน เพื่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจและใหค้วามส าคญัในคุณค่าของวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินของภาครัฐ(ในกรณี
ใชก้ารอา้งอิงเป็นระบบเชิงอรรถ  ใหใ้ส่เชิงอรรถ  ตรงน้ี) 
 (2).   ฯลฯ 
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7. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
7.1  ท าใหท้ราบ 
7.2  ท าใหท้ราบ 

7.3  สามารถน าขอ้มูลไปใช ้ 

 

• โดยท่ัวไปมีจ านวนเท่ากับจ านวนข้อของวัตถปุระสงค์ 

• เขียนข้อแรกๆให้ตรงตามวัตถุประสงค์  โดยเปลี่ยข้อความจาก  “เพ่ือศึกษา”  เป็น  

“ท าให้ทราบ” 

• ข้อสุดท้าย  “สามารถน าข้อมูลไปใช้”  เป็นการบอกเม่ือทราบเร่ืองต่างๆแล้ว  ผู้ อ่าน

จะได้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง 

 

8. แผนกำรด ำเนินงำน  ขอบเขต  และวิธีกำรศึกษำ 
8.1 แผนกำรด ำเนินงำน 

 ในการศึกษา……………………… มีขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี 
(1) รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
(2) สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
(3) เก็บรวบรวมขอ้มูล 
(4) ตรวจสอบ/วิเคราะห์ขอ้มูล  แปลความ และสรุปผล 
(5) จดัท ารายงานละน าเสนอรายงาน 
(อาจปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานจริง) 
 

8.2 ขอบเขตกำรศึกษำ 
8.2.1 ขอบเขตเน้ือหำ  
  (เขียนให้สอดคล้องกับหัวข้อเร่ืองและวัตถปุระสงค์) 
8.2.2 ขอบเขตพื้นท่ี 
  (ระบุขอบเขตพื้น ท่ี ท่ีท าการศึกษาให้สอดคล้องกับหัวข้อเร่ืองและ

วัตถปุระสงค์) 
 

8.3    วิธีกำรศึกษำ 
8.3.1  รูปแบบงำนวิจัย 
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(เขียนให้เห็นรูปแบบและเนือ้หาท่ีจะท าการวิจัย) 

(ตัวอย่ำง) 

เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  เพื่อศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์  

สังคมและวฒันธรรม ของชุมชนชาวไทล้ือ  และคน้หาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม และมรดก

วฒันธรรมของชุมชนชาวไทล้ือ   และน าเสนอรูปแบบ  ตลอดจนวิธีการจดัการอนุรักษแ์ละ

พฒันามรดกวฒันธรรมไทล้ือ  ในเขตอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ใหเ้กิดประโยชน์ต่อไป 

 

8.3.2  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
(1) ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  ........................................ 

   (2)  กลุ่มตวัอยา่งและวิธีการคดัเลือกตวัอยา่ง 
 

8.3.3   เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
ในการศึกษาคร้ังน้ี   ผูศึ้กษาได้ใช้เคร่ืองมือในการเก็บและรวบรวมขอ้มูล 

คือ     1)  แบบสอบถาม  (ระบุคร่าวๆ วา่  จะสอบถามเร่ืองไร  สอบถามใคร) 
2) แบบสัมภาษณ์  (ระบุคร่าวๆ วา่  จะสอบถามเร่ืองไร  สอบถามใคร) 
3) หรืออ่ืนๆ  (ใหร้ะบุประเภทเคร่ืองมือ  จะเก็บขอ้มูลอะไร  ท่ีไหน) 

 
  8.3.4  กำรเกบ็ข้อมูล 
   (1)  กำรเกบ็ข้อมูลภำคเอกสำร 

(ระบุเป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ (Document Study) ท่ีเกี่ยวข้อง
กับเร่ืองอะไร  ในสถานท่ีไหน) 
  (2)  กำรเกบ็ข้อมูลภำคสนำม 

(ระบุ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Study) เพ่ือศึกษาอะไร  
ท่ีไหน  และใช้เคร่ืองมืออะไร) 

 
8.3.5   กำรวิเครำะห์ข้อมูล(Analysis) และแปลควำม(Interpretation) 

(เขียนอธิบายให้เห็นว่า  ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากเคร่ืองมือต่างๆ แล้ว  จะ
น ามา  จัดการข้อมูลอย่างไร  และวิเคราะห์(Analysis) ด้วยวิธีการอย่างไร  เพ่ือหา
ค าตอบอะไร และน าผลมาแปลความหรืออธิบาย(Interpretation) เพ่ือตอบตาม
วัตถปุระสงค์อย่างไร) 
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9. นิยำมศัพท์ 
(เป็นการให้  “ค าจ ากัดความเฉพาะ”  ของค าศัพท์ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี ้ ว่าในการศึกษาคร้ัง

นีค้  าศัพท์คร้ังนีห้มายถึงอะไร   
วิธีการเขียน  ให้เขียนนิยามความหมายเฉพาะท่ีผู้ ศึกษาหมายถึงการศึกษาคร้ังนี ้ ไม่ใช่นิยาม

ศัพท์โดยท่ัวๆไป  หรือไปยกหรืออ้างอิงมาจากหนังสืออ่ืนๆ  จึงควรเขียนส้ันๆ กระชับ และไม่ต้องมี
อ้างอิงแหล่งท่ีมา  เพราะเป็นนิยามเฉพาะของการศึกษาคร้ังนี ้ แต่ก็ต้องเป็นค านิยามทางวิชาการท่ีมี
ความหมายในทางสากล 

ค าศัพท์ท่ียกมานิยามนั้น  จะต้องเป็นค าศัพท์เฉพาะ  ท่ีมีความจ าเป็นต้องนิยามเพ่ือให้ เกิด
ความชัดเจน และเข้าใจในทิศทางเดียวกันตั้งแต่เร่ิมต้นของการท าการศึกษา และเพ่ือป้องกันมิให้เกิด
ความสับสน  เข้าใจในความหมายท่ีไม่ตรงกัน และเป็นข้อตกลงว่าในการศึกษาคร้ังนี ้ ค าศัพท์นี ้
หมายถึงอะไร  ส่วนค าศัพท์ธรรมดาท่ีมีความหมายเป็นท่ีรู้กันดีท่ัวไปอยู่แล้ว  ไม่จ าเป็นต้องน ามา
เขียนเป็นนิยามในหัวข้อนี)้ 

 
(ตัวอย่ำง) 

 อตัลกัษณ์ทำงวัฒนธรรม  หมายถึง  ลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีโดดเด่นท่ีมีเฉพาะในทอ้งถ่ินใด
ทอ้งถ่ินหน่ึง 

อัตลักษณ์วัฒนธรรมยอง  หมายถึง  ลกัษณะเฉพาะของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และศิลปะสถาปัตยกรรมของกลุ่มชนท่ีเรียกตนเองว่า ชาวยอง  ซ่ึงอพยพมาจากเมืองยอง ในเขตรัฐ
ฉาน ประเทศพม่า  เข้ามาอยู่อาศัยในเขตพื้นท่ีจังหวดัเชียงใหม่และจังหวดัล าพูนตั้ งแต่สมัยต้น
รัตนโกสินทร์   

 
10. สถำนท่ีในกำรด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล 
ให้ระบุสถานท่ีท่ีท าการศึกษาในคร้ังนี ้ ท้ังสถานท่ีรวบรวมข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนาม  

โดยเขียนให้สอดคล้องกับขอบเขตของการศึกษา 
 
(ตัวอย่ำง) 
ในการศึกษาคร้ังน้ีใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. คณะวิจิตศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2. อ าเภอเชียงค า  จงัหวดัพะเยา 
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11. ระยะเวลำในกำรศึกษำ 

(ตัวอย่ำง) 
การศึกษาคร้ังน้ี คาดวา่จะใชเ้วลาทั้งส้ิน 4 เดือน 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้                 
สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์                 
ส ารวจพื้นท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล                 
ตรวจสอบ/วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล                 
จดัท าและน าเสนอรายงาน                 
  

12. กำรเสนอผลกำรศึกษำ  
(เป็นข้อก าหนดเฉพาะของบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม  เพ่ือให้

นักศึกษาออกแบบวิธีการน าเสนอ  และแสดงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการศึกษา  ) 
การเสนอผลการศึกษา  เป็นการก าหนดให้ผู้ ศึกษาคิดวิธีการน าเสนอผลการศึกษา  โดยวาง

โครงสร้างของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ  เป็นบทๆ ไปตามแบบฟอร์มซ่ึงเป็นข้อก าหนด
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

โครงสร้างของการล าดับบทของการเสนอผลการศึกษาท่ีก าหนดให้เขียนนี ้ คล้ายคลึงกับการ
วางหัวข้อในสารบาญเร่ือง  แต่หัวข้อการเสนอผลการศึกษานีจ้ะมีการอธิบายถึงเนื้อหาท่ีจะมีการ
น าเสนอในแต่ละบท  ว่าบทนีจ้ะศึกษาเร่ืองอะไร  ด้วยวิธีการใด  และเพ่ือค าตอบอะไร  ซ่ึงจะแตกต่าง
จากสารบาญท่ีวางโครงสร้างเฉพาะหัวข้อเร่ือง 

จุดประสงค์ของการก าหนดให้เขียนหัวข้อการเสนอผลการศึกษานี ้ เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบ
ถึงโครงสร้างของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระท่ีนักศึกษาจะต้องเขียนต่อไป  และออกแบบ
การน าเสนอเพ่ือให้เข้าใจถึงกระบวนการและขั้นตอนในการศึกษาในแต่ละขั้นตอน  ซ่ึงได้น าเสนอใน
แต่ละบท ว่าจะต้องท าอะไร  อย่างไร  เพ่ือตอบในเร่ืองอะไร  ขณะเดียวกันเพ่ือเป็นการวัดความเข้าใจ
ถึงกระบวนการและวิธีการศึกษาของนักศึกษาในการท่ีจะท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
คร้ังนี ้ เม่ือนักศึกษาสอบผ่านโครงร่างแล้ว  วิธีการและขั้นตอนการศึกษาตามหัวข้อดังกล่าวนี ้ จะช่วย
ให้นักศึกษาท าการศึกษาได้ถูกทิศทาง  ตามกรอบท่ีได้เห็นชอบร่วมกันนี)้ 
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(ตัวอย่ำง) 
 บทท่ี 1 บทน ำ    
น าเสนอท่ีมาและความส าคญัของการศึกษา เร่ือง อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียว

ทางวฒันธรรมของอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์  วตัถุประสงคข์องการวิจยั  ประโยชน์ท่ีไดรั้บการ
จากการวิจยั  ขอบเขตของการวิจยั  และนิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
 บทท่ี 2   แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนงำนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

เป็นการศึกษาค้นควา้และน าเสนอสถานะภาพความรู้ท่ีเก่ียวกับ ประวติัศาสตร์  สังคม 
วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนชาวลบัแล ในเขตอ าเภอลบัแล  จงัหวดัอุตรดิตถ ์ ผลการวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง  ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม และการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม 

บทท่ี 3  วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
น าเสนอกระบวนการวิจัย และเทคนิคท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย   

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห ์ และแปลความ  ตลอดจนการน าเสนอผลการวิจยั 

บทท่ี 4  บริบททำง ประวัติศำสตร์  สังคม  วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมของชุมชนชำวลับแล  
ในเขตอ ำเภอลบัแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ศึกษาบริบททาง ประวติัศาสตร์  สังคม  วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม  ตลอดจนอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม และมรดกวฒันธรรมของชุมชนชาวลบัแล  อ าเภอลบัแล  จงัหวดัอุตรดิตถ์  ทั้งภาคเอกสาร 
และภาคสนาม  น ามาวิเคราะห์เพื่อทราบถึงคุณค่าของมรดกวฒันธรรมของชุมชนลบัแลและศกัยภาพ
ของชุมชนในการมีส่วนร่วมกบัการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

  บทท่ี 5  อัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  ในอ ำเภอลับแล  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ท าการวิเคราะห์และเสนอรูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม วิถีชีวิตและอัต
ลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชนชาวลบัแล  โดยน าเสนอในรูปแบบของเส้นทางการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมและแบบจ าลอง (Model) การจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  เพื่อเรียนรู้คุณค่าวิถีชีวิตและ
มรดกวฒันธรรมท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชาวลับแล   ซ่ึงจะสอดคล้องกับบริบททางวฒันธรรมและ
ศกัยภาพของชุมชนชาวลบัแล  อ าเภอลบัแล  จงัหวดัอุตรดิตถ ์ ท่ีเป็นผลจากการศึกษาในบทท่ีผ่านมา  
ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการประเมินความถูกต้องเหมาะสมรูปแบบจ าลอง(Model) ของเส้นทางการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนชาวลบัแล  โดยผูท้รงคุณวุฒิตามเกณฑ์การประเมินท่ีสร้างขึ้น  
ก่อนท่ีจะสรุปเป็นผลการวิจยั 

บทท่ี 6  สรุป  
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สรุปสาระส าคญัของการวิจยัในวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งอภิปรายผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังต่อไป 
 

13. เอกสำรอ้ำงองิ  หรือ บรรณำนุกรม 
 
(1).  ผู้ ศึกษาจะต้องน าเสนอรายช่ือของเอกสาร  หนังสือ  รายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

หัวข้อเร่ืองของการวิจัยในคร้ังนี ้ โดยเฉพาะเอกสาร  หนังสือ  รายงานการวิจัย   ท่ีผู้ ศึกษาได้
ท าการค้นคว้าเพ่ือใช้ประกอบในการเขียนโครงร่าง(หลักการและเหตุผล) 

(2).  การเขียน เอกสารอ้างอิง  หรือ บรรณานุกรม  ให้เขียนให้เป็นระบบ  ถูกต้องตามตาม
ตัวอย่าง  ในคู่ มือการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย  และเรียงล าดับ
ช่ือผู้เขียน  ตามตัวอักษร  ก – ฮ  และ  A- Z)  

 
เร่ืองส าคญัท่ีมีการเขียนผิดและเขา้ใจบ่อยๆ 
(1).  ในกรณีท่ีใช้ระบบอา้งอิง  เป็นระบบนามปี (คือ  วงเล็บ  ปี  และเลขหน้า)  ตอ้งเขียน  
“เอกสารอา้งอิง”  ไวต้อนทา้ยของโครงร่างทุกคร้ัง  และรายช่ือในเอกสารอา้งอิงดงักล่าวน้ี
จะตอ้งปรากฏช่ือให้สอดคลอ้งตรงกนักบัท่ีไดอ้า้งอิง(ในวงเล็บ ระบบนามปี)ไวใ้นเน้ือหาท่ี
เขียน  ครบถว้นทุกช่ือ  เพื่อสอบคน้รายละเอียดของการอา้งอิงได ้
(2)  ในกรณีท่ีใช้ระบบอา้งอิง  เป็นระบบเชิงอรรถ(Foot note)  การเขียนส่วนน้ี  จะใช้ค  าว่า  
เอกสารอา้งอิง  หรือ บรรณานุกรม  ก็ได ้  แต่ส่วนมากนิยมใชค้  าวา่  บรรณานุกรม 
 
 

 (ตัวอย่ำงกำรเขียน) 
หนังสือ 
(ภาษาไทย) 
จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต. วัฒนธรรม กำรส่ือสำรและอัตลักษณ์. พิมพ์คร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : 

ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551. 
ชาญวิทย ์ เกษตรศิริ. วิถีไทย : กำรท่องเท่ียวทำงวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2540. 
(ภาษาองักฤษ) 
Katz. William A. (1974).  Introduction to Reference Work.  New York : McGraw-Hill. 
 
รำยงำนกำรวิจัย 
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(ภาษาไทย) 
ถนอมนวล  พรหมบุญ.  รายงานการวิจยัเร่ือง  กำรศึกษำศักยภำพและพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ

ชุมชนบ้ำนดอยน ้ำเพยีงดินและบ้ำนทับเบิก,  มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์,  2551. 
(ภาษาองักฤษ) 
Kabeila,  A.P.  1970.   “Bifurcation of Eccentrically Loaded Members and of Stiffened Plates”.  

Technical Report  AFFDL-RT-70-37,  Wright-Patterson Air Force Base, Ohio. 
วิทยำนิพนธ์ 
(ภาษาไทย) 
จ าเนียร  ชุณหโสภาค.  “รูปแบบกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชน โดยกำรมีส่วนร่วมเพ่ือกำร

พัฒนำกำรท่องเท่ียวอย่ำงย่ังยืนของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง”  วิทยานิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบณัฑิต (สังคมวิทยา)  มหาวิทยาลยัรามค าแหง  2553. 

(ภาษาองักฤษ) 
Vangasvan,  N.   “Evaluation of hormonal reponse to stress during tooth extraction in Thai 

patients”.   M.S.  Thesis,  Mahidol University,  1985. 


