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(คูมือ) 

ขอแนะนําการเขียน  การลําดับบท  และการวางหัวขอ 

ของวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

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

1. สวนนํา  (Preliminaries)  

(เปนแบบฟอรมและขอบังคับของบัณฑิตวทิยาลัย)  ประกอบดวย 

(1) ปก 

(2) ใบรองปก 

(3) หนาปกใน 

(4) หนาอนุมัติ 

(5) หนากิตติกรรมประกาศ 

(6) บทคัดยอ 

(7) สารบาญ 

(8) สารบาญตาราง (ถามี) 

(9) สารบาญภาพ (ถามี) 

(10) อักษรยอและสัญลักษณ (ถามี) 

  (ดูคูมือการเขียนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ, บัณฑติวิทยาลัย,  2551) 
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2. สวนเนื้อความ (Text)  

ประกอบดวยการลําดับบทตางๆ ดังนี ้

บทท่ี 1    

บทนํา 

 บทนี้  เปนบทที่กลาวนําใหทราบถึงความเปนมาของการศึกษาคร้ังนี้  วัตถุประสงค  รูปแบบหรือ

ลักษณะของการศึกษา(รูปแบบวิจยั)  ขอตกลง  นิยามคําศัพท และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ  รวมท้ังการเสนอผล

การศึกษา   

วิธีการเขียน  ใหดึงหวัขอและรายละเอียดของเนื้อหาบางสวนจาก Proposal ท่ีผานการสอบแลว  แต

อาจตองมีการปรับปรุงใหเรียบรอยและเหมาะสม  สอดคลองกับผลของการศึกษาท่ีไดปฏิบัติจริงๆ(ทําเสร็จ

แลว)  ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคและวิธีการศกึษา  เพื่อใหเนื้อหาสอดคลองกับท่ีไดปฏิบัติจริง

(ในบทอ่ืนๆ)  โดยเฉพาะ หวัขอ  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค  และการเสนอผลการศึกษา  

 การวางหวัขอตางๆ ในบทนี ้  ประกอบดวย 

1.1. ท่ีมาและความสําคัญของปญหา  

1.2. วัตถุประสงค 

1.3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.4. ขอบเขตการศึกษา 

1.5. นิยามศัพท 

1.6. การเสนอผลการศึกษา  

 

 หมายเหตุ  :  การวางระบบหมายเลขหัวขอ   ใหวางเปนระบบหมายเลขท่ีลดหล่ันกันไป   จะใช

ระบบหมายเลขหัวขอแบบไหน  ก็ใหใชเหมือนกันในทุกๆบท   แตสาขาฯแนะนําใหใชระบบหมายเลข

นําไปตามหมายเลขบท  จะสะดวกและเรียบรอยกวา  เชน  บทท่ี 1   หมายเลขหัวขอภายในบท  เร่ิมตน 1.1  

หากมีขอยอยก็เปน 1.1.1  (ดังตัวอยาง)  เปนตน 



3 
 

 

บทท่ี 2   

แนวคิดทฤษฏี  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

(อาจต้ังชื่อบทใหม  ใหสอดคลองกับเรื่องราวที่ศึกษา  ก็ได) 

 บทนี้  เปนการศึกษาภาคเอกสาร และนําเสนอเร่ืองราวท่ีเกี่ยวของกับหวัเร่ืองของการศึกษาคร้ังนี้  มี

เปาหมายเพื่อทบทวนวรรณกรรมหรือสถานภาพความรูของเร่ืองราวท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาคร้ังนี้  วา

ในชวงเวลาท่ีผานมาไดมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองนี้อยางไร  มีเอกสารหนังสือและงานวจิยัอะไรบาง  ตลอดจน

แนวคิดทฤษฏีท่ีเกี่ยวของท่ีผูศึกษาจะนําใชประกอบในการศึกษาคร้ังนี้  

 วิธีการเขียน  ใหเรียบเรียงขอมูลท่ีไดจากการศึกษาภาคเอกสาร  มาลําดับหัวขอใหเปนเนื้อหาท่ี

กลมกลืนกันไปท้ังบท และมีการอางอิง   

 (หมายเหตุ :  สาขาฯ นี้  ไมอนุญาตใหใชขอมูลท่ีอางอิงจาก Web site  ใหใชขอมูลท่ีอางอิงจาก

เอกสารส่ิงพิมพและงานวิจยัเทานั้น) 

ขอควรระวัง  : การเขียนในบทนี้ตองมีลักษณะของการเรียบเรียงใหม  ดวยภาษาและวิธีการของ

ผูเขียน  สามารถจะยกขอความบางสวนจากเอกสารหนังสือท่ีอางอิงมาได  แตตองไมยาวมากนักและ

ขอความท่ียกมานั้นตองมีเคร่ืองหมายอัญประกาศ   “.............................”  และอางอิงแหลงท่ีมา   เพราะการ

ยกเอาขอความของคนอ่ืนเขามายาวๆ (ท้ังดุน)  ถือเปน “การคัดลอกโดยมิชอบ” หรือ “ขโมยผลงาน” 

(Plagiarism) ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยเชียงใหมและสํานักงานอุดมศึกษา (สกอ.) เขมงวด  ถือวาขาดจรรยาบรรณ 

และมีความผิด  โดนลงโทษมาแลว 

 

 รูปแบบการเขียนและการวางหัวขอ ในบทนี้   มีวิธีการตามตัวอยางดังนี ้
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(ตัวอยาง) 

 

บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฏี  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

(อาจต้ังชื่อบทใหม  ใหสอดคลองกับเรื่องราวหรือหัวขอของการคนควา  ก็ได) 

 

บทนี้เปนการศึกษาภาคเอกสารเพ่ือทบทวนวรรณกรรมหรือสถานภาพความรูของเร่ืองราวท่ี

เกี่ยวกับ...(หัวเร่ืองของการศึกษา)   และแนวคิดทฤษฏี  ตลอดจนเอกสารหนังสือและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ

การศึกษาคร้ังนี้  ซ่ึงประกอบดวยหัวขอ ดังนี้ 

2.1.บริบททางประวัติศาสตร  สังคม และวัฒนธรรมชุมชนไทใหญ ในเขตอําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม  (สถานภาพความรูท่ีเกี่ยวกับหัวขอและเร่ืองราวที่ศึกษา) 

(วางหัวขอยอย  ของเร่ืองราวท่ีศึกษา ใหสอดคลองและกลมกลืนท้ังบท   เชน    ) 
2.1.1.ประวัติศาสตรชาวไทใหญ ในอําเภอฝาง 
2.1.2.ศาสนาและความเชื่อของชาวยอง 
2.1.3. 
2.1.4. 
2.1.5. ฯลฯ 

 2.2.  (หัวขอเร่ือง  ท่ีเกี่ยวกับสถานภาพความรูของเร่ืองราวท่ีเกีย่วของกบัศึกษาคร้ังนี้   อาจมีได
หลายหวัเร่ือง   ตามแตหวัเร่ืองท่ีศึกษาและผลการคนควาภาคเอกสาร) 
 2.3.   ฯลฯ 
 2.4. แนวคิดและทฤษฏี 
 หมายถึง  แนวคิดหรือทฤษฏีท่ีผูศึกษาจะนําใชประกอบในการศึกษาคร้ังนี้  อาจมีแนวคิดหรือทฤษฏี
เพียงทฤษฏีเดียว  หรือสองสามทฤษฏี   แตตองเปนแนวคิดหรือทฤษฏีท่ีผูศึกษาจะนํามาใชในการศึกษาคร้ัง
นี้ (อธิบายผลการศึกษา หรือเปนรูปแบบของวิธีการจัดการ ซ่ึงจะใชในบทตอๆไป)     ทฤษฏีอะไรไม
เกี่ยวของและไมไดถูกนํามาใชในการศึกษาคร้ังนี้   ไมตองเอามา 

2.4.1. ทฤษฏีการเรียนรู 
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 (ยกเอาเนื้อหาหลักของแนวคิดทฤษฏีนั้นมาลงใหละเอียด  (ไมใชยกเอาความหมาย  หรือ
ความเหน็ของนักวิชาการคนนั้นกลาวอยางหน่ึง  อีกคนกลาวอยางหนึ่ง  อยางละเล็กละนอยมาเขียน)  
พรอมอางอิงแหลงท่ีมา  หามนํามาจาก Web site) 

2.4.2. 
2.4.3. ฯลฯ 

 2.5. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
สวนนี้เพื่อแสดงใหเห็นวาผูศึกษา  ไดศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรมหรือสถานภาพ

ความรูท่ีเกี่ยวของ  มีหนังสือและงานวิจยัอะไรบาง   
(จํานวนของเอกสารหนังสือ และงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ  ควรมีจํานวนเลม  ท่ีเหมาะสม  ไมมาก  

เกินไป  และนอยเกินไป  ใหเหมาะสมกับ งานระดับวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระ  ท่ีตองมี
การศึกษาและคนควาภาคเอกสาร) 

 
2.5.1. เอกสารและหนังสือ 

(1)  บุญเลิศ  จิตตัง้วัฒนา  (2548)  หนังสือเร่ือง  การพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน  
สรุปเนื้อหาวา..................(สรุปเนื้อหาหรือเร่ืองราวสําคัญๆ ท่ีเกี่ยวของกบัเร่ืองราวท่ีศึกษา  
โดยสังเขป (ไมตองยาวมาก แตอานแลวเขาใจรูเร่ือง) 

(2)  สสสสสสสสส(2519)  ......................... 
(3)  ววววววววววว(2554)................................... 
(4)   ฯลฯ 

2.5.2.  งานวิจัย 
(1)  แผนดนิ  อุนจะนํา (2552)  วิทยานิพนธเร่ือง …….สรุปผลการศึกษาไดวา 

..................(สรุปเนื้อหาหรือผลการวิจัย   โดยสังเขป (ไมตองยาวมาก  แตอานแลวเขาใจรูเร่ือง  
อาจถอดความออกมาจาก  บทคัดยอ) 

(2)  กกกกกกกกก (2547)..................................... 
ขขขขขขขข (2551)…………………………… 
(3)   ฯลฯ 

 
ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้
(เร่ิมตนเขียนรายละเอียดในแตละหัวขอของบทท่ี 2 นี้  ตอไป) 
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บทท่ี 3   

วิธีดําเนินการวิจัย  (Research designs and methods) 

 บทนี้  เปนการเสนอวิธีการดําเนินการวิจัยท่ีไดลงมือปฏิบัติจริง(เสร็จแลว) ในการศึกษาทํา

วิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระคร้ังนี้  ซ่ึงเปนบทท่ีตองการใหเขียนแยกวิธีการดําเนินการวิจัยออกมา

อีกบทหนึ่ง  เพื่อแสดงใหเห็นถึงการออกแบบการวิจัยและเทคนิควิธีการที่ใชในการศึกษา  แยกออกจากผล

การดําเนินการวิจัย 

 (ในการเขียนของนักศึกษาเทาท่ีผานมา   มักจะยกเอาขอความหรือหวัขอท่ีไดเคยเขียนไวในโครง

ราง(Proposal)มาวางเหมือนเดิม  ซ่ึงไมถูกตอง   ตองใหเขาใจวาการเขียนในโครงรางนั้น เปนเพียงขอเสนอ

ท่ีคาดวาจะทํา(แตยังไมไดทํา)  แตในบทท่ี 3 นี้  เปนการปฏิบัติงานวิจยัจริง  ท่ีแสดงถึงกระบวนการหรือวิธี

การศึกษา ท่ีจะประกอบไปดวยข้ันตอนตางๆ หลายข้ันตอน  ซ่ึงในแตละข้ันตอน  จะมีวิธีการ  เคร่ืองมือวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีไมเหมือนกัน  ซ่ึงจะแตกตางไปจากท่ีเขียนในโครงราง(Proposal)ท่ีมีลักษณะ

เพียงการวางหวัขอวาจะทําอะไรในภาพรวม) 

 วิธีการเขียน  ข้ึนอยูกับหัวเร่ืองท่ีศึกษา ซ่ึงอาจมีกระบวนการหรือข้ันตอนของการศึกษาแตกตางกัน  

การเขียนและนําเสนอ  ควรเขียนไปตามขั้นตอนของการศึกษา ตามท่ีไดปฏิบัติจริง (ในบทท่ี 4 และบทท่ี 5)  

เพราะในแตละข้ันตอน  จะมีวิธีการศึกษา  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ประชากร และกลุมตัวอยางท่ีไม

เหมือนกัน   

 

(ตัวอยางดงันี)้ 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

  การศึกษาเร่ือง “....................................”   มีวัตถุประสงคเพื่อ……………..(เขียนในภาพรวม  ลอ

กับวัตถุประสงค.)...............มีข้ันตอนและวิธีการศึกษา ดังนี้ 
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  3.1  ขั้นตอนแรก  การศึกษาภาคเอกสาร 

เปนการศึกษาภาคเอกสาร  เพื่อทบทวนวรรณกรรมหรือสถานภาพความรูของเร่ืองราวท่ี

เกี่ยวกับ...(เ ร่ืองท่ีศึกษา)...แนวคิดทฤษฎี  ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาคร้ังนี้  

ทําการศึกษาคนควาท่ีไหน   ดวยวิธีการใด 

 (ซ่ึงก็คือศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่ง  และเสนอในบทท่ี 2) 

3.2 ขั้นตอนท่ีสอง  ทําการศึกษาประวัติศาสตร บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน

บาน ก.  (เพื่อใหทราบศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน) และการจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินวัด 

ข. (เพื่อทราบปญหาของการจัดแสดงและการจัดการ  ตามวัตถุประสงคขอ ? และ ขอ ?)  วิธี

การศึกษาทําอยางไร  เชน 

 สวนท่ี 1 ศึกษาประวัติศาสตร บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนบาน ก.  ใชวิธีการ
เก็บขอมูล  ใชเคร่ืองมืออะไร เชน การสัมภาษณ  กลุมตัวอยาง (Sample)เปนใคร  จํานวนเทาไร  วิธีการเลือก
ตัวอยาง อยางไร   ที่ไหน  เพื่อใหไดขอมูลอะไร   (เขียนใหชัดเจน)   แลวนํามาวิเคราะหดวยวิธีการหรือ
เคร่ืองมืออยางไร  เพื่อใหไดคําตอบอะไร  

สวนท่ี 2 ศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินวัด ข.  (ก็เขียนเหมือนกันกับสวนท่ี 1) 

3.3 ขั้นตอนท่ีสาม  เก็บขอมูลจากภาคประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของ  เพื่อทราบความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะในการจัดการพิพิธภัณฑวัด ข. ใหประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืน  ใชเคร่ืองมืออะไร  

กลุมตัวอยางไหน  จํานวนตัวอยาง  การไดมาซ่ึงตัวอยาง  และเม่ือไดขอมูลมาแลว  มีวิธีการจัดการและ

วิเคราะหขอมูลอยางไร  เชน จําแนกความคิดเห็นออกมาเปนกลุมๆ  เปนตน   

3.4  ขั้นตอนท่ีส่ี  การศึกษาวิเคราะหเพื่อเลือกรูปแบบและวิธีการจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน

วัด ข. อยางมีสวนรวมกับภาคประชาชน  ใชวิธีการอยางไร  เชน  จากผลการศึกษาในข้ันตอนท่ีผานมา(บทท่ี

ผานมา)  ผูศึกษา เลือกเอาความคิดเห็นขอใดขอหนึ่งท่ีไดจากภาคประชาชนน้ันออกมา  โดยใหเหตุผลในเชิง

ตรรกะ  วาเลือกรูปแบบการมีสวนรวมของภาคประชาชน  เพราะสอดคลองกับทฤษฏีการมีสวนรวม(เอา

ทฤษฏีมาใช)  รวมท้ังชุมชนแหงนี้มีศักยภาพและความพรอม (ซ่ึงเปนผลจากการศึกษาในข้ันตอนท่ีผานมา  

จะเห็นไดวาในทุกข้ันตอนของการศึกษา(ทุกบท)จะเกี่ยวของสัมพันธกันหมด)  ดังนั้นจึงเสนอผลการศึกษา

ออกมาเปน ตัวแบบ(Model) ของการจัดการพิพิธภัณฑวัด ข  อยางมีสวนรวมของภาคประชาชน 
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3.5  ขั้นตอนท่ีหา  เสนอรูปแบบและวิธีการจัดการพิพิธภัณฑวัด ข ใหยั่งยืน อยางมีสวน

รวมของชุมชน  ซ่ึงจะมี 2 ภาคสวน 

สวนแรก  เสนอแนวคิดและตัวอยาง(การออกแบบบางสวน)การปรับปรุงการจัดแสดงใน

พิพิธภัณฑ  เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการเปนแหลงเรียนรู  ดวยแนวคิดและวิธีการอยางไร (เทคนิคการ

พิพิธภัณฑ) 

สวนท่ีสอง  รูปแบบของการบริหารจัดการ อยางมีสวนรวมของชุมชน  มีโครงสรางและ

วิธีการดําเนินงานอยางไร 

  หมายเหตุ :   

(1)  การเขียนบทที่ 3 ตามข้ันตอนของตัวอยางนี้  ใหเขียนเพียง วิธีการดําเนินการวิจัยในแต

ละข้ันตอนออกมาใหเห็น  แตไมตองแสดงรายละเอียดของผลการศึกษา  อาจแสดงใหเห็นเพียงหัวขอ 

เพื่อใหเกิดความเขาใจ  เพราะผลการศึกษาโดยละเอียดจะไปนําเสนอไวในบทท่ี 4 และ บทท่ี 5 

(2)  ขอแนะนําในการเขียน  ขอใหเขียนบทที่ 3 นี้  เปนบททายสุด   เพราะในทาง

ปฏิบัติ  ผูศึกษายังไมไดเขียนและทําบทท่ี 4 และ 5  แลวเสร็จ  (ซึ่งเปนบทที่ไดปฏิบัติงานวิจัย

จริงๆ )  การท่ีจะเขียนบทท่ี 3  คงลําบาก  จึงแนะนําใหเขียนภายหลัง  ใหไปทําบทท่ี 4  และบทท่ี 

5 ใหเสร็จกอน  จากน้ันใหถอดเอาวิธีการและข้ันตอนดําเนินการวิจัย  ที่ไดทํางานจริงในบทท่ี 4 

และ 5  ออกมาวางไวในบทท่ี 3  จะงายกวา และไมเสียเวลา 
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บทท่ี 4     

(ต้ังชื่อบทที่สอดคลองกับหัวขอและเร่ืองท่ีศึกษา) 

 บทนี้เปนการเสนอผลการศึกษาท้ังภาคเอกสารและภาคสนาม  โดยเฉพาะผลการเก็บขอมูล

ภาคสนามเพื่อศึกษาเร่ืองราวท่ีเกี่ยวกับหัวขอเร่ืองท่ีศึกษา และตอบวัตถุประสงคของการศึกษาขอใดขอหนึ่ง  

อาทิ  การศึกษาชุมชน  การศึกษางานประเพณีหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม ฯลฯ  เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับ

เร่ืองท่ีศึกษาและวิเคราะหใหทราบถึงความเขมแข็ง  ศักยภาพและความพรอมของชุมชน(ในการท่ีจะมีสวน

รวมในการจัดการ)  สภาพของการดําเนินงานหรือปญหาของจัดการ(กิจกรรมทางวัฒนธรรม)  หรือ

รายละเอียดทางโครงสรางทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกรท่ีมีความเขมแข็ง ท่ีสะทอนใหเห็นจาก

ความสําเร็จในการจัดการดานตางๆ  (ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการศึกษาเร่ืองนั้นๆ) 

 วิธีการเขียน  ข้ึนอยูกับหัวเร่ืองท่ีศึกษา  ซ่ึงตองมีการวางหัวขอของการศึกษาไปตามกระบวนการ

หรือข้ันตอนของการศึกษา  พรอมเสนอรายละเอียดของขอมูล  การวิเคราะห และสรุปผลการศึกษาออกมา  

เพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังนี้(ขอใดขอหนึ่ง) 

 

(ตัวอยาง) 

บทท่ี 4 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนบาน ก 

และสภาพปญหาของการจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินวัด ข. 

 

บทนี้เปนการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม เพื่อใหทราบถึง บริบททางประวัติศาสตร  
สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนบาน ก.  อําเภอ... จังหวัด...   เพื่อใหทราบถึงศักยภาพและความเขมแข็งของ
ชุมชนบาน ก. ท่ีมีความรวมมือและมีสวนรวมในการดําเนินงานกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมของสวนรวม  
ตลอดจนศึกษาสภาพการณของการจัดการของพิพิธภัณฑทองถ่ินวัด  ข. วามีความเหมาะสมหรือปญหา
อยางไร  ซ่ึงประกอบดวยหัวขอตางๆ  ดังนี้ 

1.  บริบททางประวัติศาสตร  สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนบาน ก.  อําเภอ.....จังหวัด....   

1.1 ท่ีต้ังชุมชนบาน ก.   
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1.2 ประวัติความเปนมาและลักษณะทางกายภาพ 

1.3   การปกครอง 

1.4  องคประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม 

1.5  ฯลฯ 

(ขอแนะนํา : การเก็บขอมูลและการวางหัวขอในสวนนี้  ใหศึกษาและพิจารณาวา  

การศึกษาในสวนนี้ตองการจะตอบเร่ืองอะไร  เชน  การศึกษาในหัวขอนี้  เพื่อตองการทราบถึง

ศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนบาน ก. ท่ีมีความรวมมือและมีสวนรวมในการดําเนินงาน

กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมของสวนรวม  เพราะผูศึกษาต้ังเปาหมายวา  จะจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน

อยางมีสวนรวมของชุมชน  ก็ตองศึกษาเพื่อใหทราบศักยภาพของหมูบานวาจะมีความพรอมไหม  

ดังนั้นขอมูลท่ีจะเก็บและนํามาวางเขียนในสวนนี้  ก็ตองเปนขอมูลท่ีเกี่ยวกับสภาพสังคมและกิจกรรม

ทางสังคมวัฒนธรรมดานตางๆของชุมชน(ทุกดาน ไมใชเฉพาะประเพณีวัฒนธรรม) ท่ีจะสะทอนให

เห็นวา ชุมชนนี้มีความเขมแข็ง สามัคคี และรวมมือกัน   แตเร่ืองราวอะไรท่ีไมเกี่ยวของ เชน  

การเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร เศรษฐกิจ  การคมนาคม และการสาธารณสุข  ไมตองเอามาเขียน  

เพราะมันไมเกี่ยว (เชย)  ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงความไมเขาใจในการเก็บขอมูลและจัดการขอมูลของผู

ศึกษา  ขอใหพิจารณาการเขียนและวางหัวขอเฉพาะขอมูลท่ีเกี่ยวของและท่ีจะถูกใชในการวิเคราะห

เพื่อตอบตามวัตถุประสงค เทานั้น) 

1.6  สรุปศักยภาพของชุมชนบาน ก. 

(หัวขอนี้  ก็คือ  การสรุปหรือตอบตามวัตถุประสงควา  ชุมชนน้ีมีศักยภาพและความเขมแข็ง

อยางไร  โดยพิจารณาจากจากขอมูลในขอ 1.1 ถึง 1.5  ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรวมมือและมีสวนรวมใน

การดําเนินงานกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมของสวนรวมของชุมชนน้ี   อาจใชเกณฑในการวิเคราะหหรือ

ใชความเห็นของผูศึกษาในเชิงตรรกะ  สรุปออกมาใหเห็นวา ชุมชนน้ีมีศักยภาพและความพรอมมากนอย

เพียงใด  ) 

2.  ความเปนมาและสภาพการณของการจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินวัด ข. 

  2.1  ประวัติความเปนมาของพิพิธภัณฑทองถ่ินวัด ข. 
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  2.2  อาคาร  สถานท่ี และการจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถ่ินวัด  ข. 

  2.3  การบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินวัด ข. 

  2.4  สรุปสภาพการณของการจัดการและปญหาของพิพิธภัณฑทองถ่ินวัด ข. 

ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 

 

บทท่ี 5     

(ต้ังชื่อบทที่สอดคลองกับหัวขอและเร่ืองท่ีศึกษา) 

 บทนี้เปนการเสนอกระบวนการการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงคหลักของการศึกษาคร้ังนี้  ท้ังนี้

ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของหัวขอในการศึกษาเร่ืองนั้นๆ   อาทิ  

 ก. เสนอรูปแบบและวิธีการจัดการ(Management)  ซ่ึงเปนวิธีการแกไขปญหาการดําเนินงาน

กิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือองคกรทางศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงสืบเนื่องจากการศึกษาในบทที่ผานมา  โดยใช

รูปแบบและวิธีการจัดการอยางใดอยางหน่ึง  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ซ่ึงท่ีมาของรูปแบบและวิธีการจัดการดังกลาว  ตองมีกระบวนการศึกษาอยางมีเหตุผลหรือตรรกะรองรับ  

เชน  ไดมาจากความคิดเห็นของนักวิชาการ  ผูมีสวนเกี่ยวของ และภาคประชาชน  ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีท่ี

เกี่ยวของ  เปนตน 

ข.  ถอดองคความรูการจัดการท่ีเขมแข็ง ของกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือองคกรทางศิลปวัฒนธรรม

ออกมาเปนตัวแบบ(Model)ของการจัดการ   นําเสนอใหเห็นถึงโครงสราง(Structure) และองคประกอบตางๆ 

ตลอดจนวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมท่ีจะทําใหประสบผลสําเร็จ  โดยถอดจากขอมูลท่ีเปนผลของการศึกษาใน

บทท่ีผานมา   

 วิธีการเขียน  ข้ึนอยูกับหัวเร่ืองท่ีศึกษา  ซ่ึงตองมีการวางหัวขอของการศึกษาไปตามกระบวนการ

หรือข้ันตอนของการศึกษา  พรอมเสนอรายละเอียดของขอมูล  การวิเคราะห และสรุปผลการศึกษาออกมา  

เพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคหลัก(การจัดการทางศิลปะและวัฒนธรรม)ของการศึกษาคร้ังนี้(สวนมาก

จะเปนขอสุดทาย) 
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(ตัวอยาง) 

บทท่ี 5 

การจัดการพิพธิภัณฑทองถ่ินวัด ข.  อยางมีสวนรวมของชุมชน 

 

 บทนี้เปนการเสนอรูปแบบและวิธีการการจัดการพิพิธภณัฑทองถ่ินวดั ข. อยางมีสวนรวมของ

ชุมชน  ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนของการศึกษา 2 สวน  คือ 

 1.  การศึกษาและเก็บขอมูลความคิดเห็นจากภาคประชาชน 

(เปนการศึกษาเก็บขอมูลความคิดเห็นจากภาคประชาชนและผูมีสวนเกีย่วของ  เพื่อใหไดขอมูล

ความคิดเหน็ถึงวิธีการจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินใหประสบผลสําเร็จ) 

2.ศึกษาและเสนอรูปแบบวิธีการจัดการพิพิธภัณฑวัด ข. แบบมีสวนรวมของชุมชน 

2.1. การจัดการหรือปรับปรุงการจัดแสดง(Exhibition)ของพิพิภัณฑทองถ่ิน ข. 

2.2. การบริหารจัดการพิพิธภัณฑวัด ข. อยางมีสวนรวมของชุมชน 

ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

(รูปแบบวิธีการจัดการ  ผูศึกษาทําการวิเคราะหและลงความเห็น  เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซ่ึง

สอดคลองกับความคิดเห็นของภาคประชาชน(การศึกษาในสวนท่ี 1)  และสภาพปญหาของพิพิธภัณฑและ

ศักยภาพของชุมชน(การศึกษาในบทท่ีผานมา)  ตลอดจนแนวคิดทฤษฏีการมีสวนรวม  เสนอออกมาเปนตัว

แบบ(Model)ของการจัดการ 2 ลักษณะ คือ  การจัดการแสดงพิพิธภัณฑ และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ)   
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บทท่ี 6   สรปุผลการศึกษา 
บทนี้ เปนการนําเสนอสรุปสาระสําคัญของการศึกษาคร้ังนี้  อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ

ตางๆ   
วิธีการเขียน  ใหเขียนสรุปอยางยนยอเร่ืองราว ต้ังแตบทท่ี 1 – 5  ออกมาในภาพรวมใหสัมพันธกัน  

โดยเฉพาะผลการศึกษาคร้ังนี้  ไมจําเปนตองมีการวางหัวขอ   
(ไมตองยาวมาก  เพราะมีรายละเอียดในแตละบทแลว  เพียงแตสรุปรวบยอดในภาพรวมใหเห็นและ

ใหสามารถอานไดเขาใจอยางรวดเร็ว)  พรอมนี้ตอนทายใหเขียนอภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ
ตางๆ  (ถามี) 
 

3. สวนเอกสารอางอิง หรือ บรรณานุกรม  (References or Bibliography) 

เขียนใหถูกตองตามระบบและขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 

(ดูคูมือการเขียนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ, บัณฑิตวิทยาลัย,  2551) 

 

4. ภาคผนวก (Appendix) 

เปนสวนท่ีผู เ ขียนจะตอง   นําเสนอเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้   เชน   แบบสัมภาษณ  

แบบสอบถาม ไวในสวนนี้  หรือ(ถามี)ขอมูลและส่ิงท่ีจะชวยใหผูอานเขาใจสาระของวิทยานิพนธ

หรือการคนควาแบบอิสระดีข้ึน  หรือ(ถามี)  ขอมูลบางสวนท่ีผูศึกษาไดคนควาไวจํานวนมากและ

เสียดาย  ก็สามารถเอามาลงไวในสวนนี้ได 

 แตมีขอแนะนําใหพึงระวัง  ขอมูลท่ีจะเอามาลงในสวนภาคผนวกนี้  จะตองเรียบเรียงและ

จัดระเบียบใหเรียบแลว  และเลือกเอามาลงเทาท่ีจําเปน  หากมากเกินไปก็จะรก  ทําใหวิทยานิพนธ

และการคนควาแบบอิสระ  ท่ีทํามาอยางดีแลวเสียหายหรือดูดอยคุณภาพลงได 

  

 

5. ประวัติผูเขียน  (Curriculum vitae  หรือ  Vita) 

ตามฟอรมและขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 

(ดูคูมือการเขียนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ, บัณฑิตวิทยาลัย,  2551) 
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ขอแนะนําเพิ่มเติมบางเรื่อง  ท่ีนักศึกษาเขียนไมคอยถูกตองและมีขอผดิพลาดในการเขียนทํา

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ บอยๆ  คือ 

1.การเขียนและวางหัวขอท่ีไมเชื่อมโยงกัน 

กอนอ่ืนตองเขาใจวา  หัวขอเร่ืองท่ีจะเขียนในวิทยานพินธและการคนควาอิสระ  ซ่ึงตอไปนี้จะ

เรียกวา การวจิยั  นั้น  เร่ืองท่ีจะศึกษาและเอามาเขียนนัน้  มันจะตองเช่ือมโยงกันในทุกๆบท เพราะการศึกษา

และวางหัวขอเขียนนัน้  แตละเร่ืองแตละหวัขอ  จะตองมีวัตถุประสงค จะศึกษาเพื่ออะไรและจะเอาไปใช

หรือเช่ือมโยงกับสวนอ่ืนตอนไหน  เพราะการวิจยัเปนกระบวนการหรือข้ันตอนอยางเปนระบบ  มีเหตุและ

ผล  ท่ีจะเกี่ยวของเช่ือมโยงกัน   

หัวขอเร่ืองหรือเร่ืองอะไร  ท่ีศึกษาแลวมันไมมีวัตถุประสงคและไมไดเอาไปใชอะไร  ตอนไหน  ก็

ไมตองเขียนและศึกษา  ใหเสียเวลา  เพราะการเขียนในการวิจยั  ไมไดเอามัน  เอาเท  แตศึกษาและเขียนอยาง

มีเปาหมาย  วาจะตอบอะไร  และจะไปใชงานหรือเช่ือมโยงกับสวนอ่ืนตอนไหน 

ยกตัวอยาง เชน  การเขียนบทท่ี 2  ซ่ึงเปนการศึกษาภาคเอกสาร เพื่อใหทราบสถานะภาพความรูและ

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  โดยเฉพาะหวัขอ แนวคิดและทฤษฏี  ซ่ึงการเขียนในสวนหัวขอนี้  มีวัตถุประสงค

ท่ีใหเลือกและระบุเนื้อหาแนวคิดและทฤษฎี  เพื่อจะบอกวาในการวจิัยคร้ังนี้  ผูศึกษาจะใชแนวคิดและ

ทฤษฎีอะไร  และมีเนื้อหาหลักของทฤษฎีอยางไร  ในการอธิบายหรือตอบผลการวิจัย  ดังนั้นในการเขียน 

ทฤษฏีอะไรไมเกี่ยวของและไมไดถูกนํามาใชในการศึกษาคร้ังนี้   ไมตองเขียน  เพราะไมไดเขียนเอาเท  และ

เม่ือเขียนแลวมันควรจะตองเช่ือมโยงกับสวนอ่ืนๆ  หรือถูกนําไปใชในตอนตอไปดวย  เชน  “ แนวคิดการมี

สวนรวมของภาคประชาชน ”  จะถูกเอาไปใช  ในการตอบผลการวิจัย หรือประกอบการอธิบาย  หรือ

ประกอบการเลือกรูปแบบและวิธีการจัดการกิจกรรมทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวมของภาคประชาชน (ใน

บทท่ี 5)  แตโดยท่ัวไปนกัศึกษามักเขียนลอยๆ และแสดงแนวคิดทฤษฎีจํานวนมาก ไวในบทท่ี 2  ซ่ึง

เกี่ยวของบางไมเกี่ยวบาง  และท่ีสําคัญไมถูก  นําไปใชเช่ือมโยงในการตอบผลการวิจยั 

ดังนัน้ในการเขียน และวางหัวขอในแตบท  ของการวิจัย  จะตองคํานงึเสมอวา  จะเขียนเร่ืองนี้เพือ่

แสดงขอมูลอะไร  เพื่อตอบหรือชี้ใหเห็นอะไร(มีวัตถุประสงค)  แลวมันจะไปเชื่อมโยงเก่ียวของกับหัวขอ

ถัดไปอยางไร  คือเร่ืองราวมันจะตองสัมพนัธกัน  รวมท้ังถูกนําไปใชในตอนตอๆไปอยางไร  อะไรท่ีมันไม

เก่ียว  ไมเชื่อมโยง  และไมถูกนําไปใช  ก็ไมตองเสียดายขอมูลท่ีเก็บมา และดื้อดึงเอามาเขียน  เพราะมันจะทํา

ใหเลอะ 
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 2.   การเขียนและสรุปเร่ืองราว  ขอมูลท่ีเก่ียวกับความคิดเห็นของประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ในการศึกษาวทิยานิพนธและการคนควาอิสระ ในสาขาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม  สวนใหญ
จะมีการศกึษาและเก็บขอมูลความคิดเหน็จากภาคประชาชน  นักวิชาการ และผูมีสวนเกี่ยวของ ในเร่ืองราวท่ี
เกี่ยวกับความเห็นและขอเสนอแนะวิธีการจัดการ  เพื่อท่ีจะเอาไปใชประกอบในการพิจารณาเลือกรูปแบบ
วิธีและแนวทางการจัดการกจิกรรมทางวัฒนธรรมตางๆ ใหบรรลุเปาหมายตอไป 

ซ่ึงการเขียนสวนนีใ้นงานวทิยานิพนธและการคนควาอิสระของนักศึกษาท่ีผานมา   มักจะมีปญหา
และผิดพลาดบอยคร้ัง  เนื่องจากขาดทิศทางหรือเปาหมายของคําถาม  รวมท้ังขยันมาก  คิดมาก  เขียนเยอะ 
และเอาขอมูลไปแยกยอยเปนสวนๆ  เปนความคิดเหน็ของกลุมประชาชน  นักวิชาการ  และผูบริหารสวน
ราชการ  ผลท่ีออกมา  ก็ไมสามารถสรุปเปนเร่ืองๆ ได เพราะมันหลากหลายความคิดไปหมด  และที่สําคัญ
ไมสามารถเช่ือมโยง หรือเอาไปใชงานหรือ ตอบในตอนตอๆไปได 
 ขอแนะนําในการเขียน  กอนอ่ืนตองทําความเขาใจในวตัถุประสงคของการศึกษาและเก็บขอมูล

ความคิดเหน็กอน  วาผูศึกษามีวัตถุประสงคจะเอาขอมูลสวนนี้ไปทําอะไร   

ยกตัวอยางเชน  โดยท่ัวไปการศึกษาและเก็บขอมูลความคิดเห็นสวนนี้มักอยูในข้ันตอน  ศึกษา

วิเคราะหเพื่อตัดสินใจหารูปแบบวิธีการจดัการท่ีเหมาะสม(บทท่ี 5)  สวนมากมักจะเปนเร่ืองการจัดการ

ศิลปวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกบัชุมชนท่ีตองการใหประชาชนมีสวนรวม  ซ่ึงจะมีกระบวนการศึกษาเพื่อใหได

คําตอบท่ีมีน้ําหนักและนาเช่ือถือ  ไมใชผูวจิัยคิดเอาเอง(ซ่ึงไมนาเช่ือ)  และมีองคประกอบอ่ืนๆ สนับสนุน

อยางเปนเหตุเปนผล  ดังนั้นโดยท่ัวไปมักจะใชวิธีการสอบถามความคิดเห็นภาคประชาชนในชุมชน  เพื่อจะ

เลือกเอาความคิดเห็นของประชาชนมาสนบัสนุน   

ในการเก็บขอมูลจากภาคประชาชน  ก็ตองเลือกวิธีการหรือเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลท่ีเหมาะสม  

เชน  การสัมภาษณ  สนทนากลุม(Focus group) และแบบสอบถาม  โดยเก็บจากกลุมตัวอยาง(sample) 

จํานวนหน่ึง  และกลุมตัวอยางก็คือ ตัวแทนของประชากร(Population)  เพราะในการเก็บขอมูลความคิดเห็น

จะไปเก็บจากประชากรทุกคน คงไมได  จงึตองเก็บจากกลุมตัวอยาง  ซ่ึงกลุมตัวอยาง  อาจประกอบดวย

ประชาชน  นกัวิชาการ และผูบริหารสวนราชการในพื้นท่ี   ดังนั้นคําตอบท่ีไดรับจากการเก็บขอมูลคร้ังนี้ ก็

คือ  คําตอบของประชากรในภาพรวม  คือภาคประชาชนในชุมชนนั้นๆ  ดวยเหตุนี้  ไมตองมาเขียนแยกแยะ

รายละเอียดออกมาใหเห็นวา  ประชาชนคิดอยางนี้  และนกัวิชาการคิดอยางนั้น  รวมท้ังหัวหนาสวนราชการ

วาอยางนี้  หากแยกอยางนี้ ก็ยุง  ซ่ึงนักศึกษามักทําอยางนี้  เพราะความคิดเห็นมันหลากหลายไปหมด  ซ่ึง

เวลาจะเอาความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณาเพื่อตัดสินใจหารูปแบบวิธีการจัดการท่ีเหมาะสม  จะไม
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สามารถทําได  เพราะมันหลากหลายเกินไป  จึงเอาไปใชงานไมได  กระบวนการวิจยัในข้ันตอนตอไปจึง

ขาดตรรกะและเหตุผล 

ดังนั้นขอแนะนําในการศึกษาและเขียนในเรื่องความคิดเห็นของจัดการงานวัฒนธรรมอยางไร ให

ประสบความสําเร็จนั้น คือ  

หนึ่ง  ในการเก็บขอมูลความคิดเห็น  ใหยดึวัตถุประสงคเปนหลัก  คือ  การเก็บขอมูลคร้ังนี้ตองการ

ไดขอมูล ความคิดเห็นจากภาคประชาชนวา จะจดัการงานวัฒนธรรมในชุมชนอยางไรใหประสบ

ความสําเร็จ  ดงันั้นการสอบถาม  สัมภาษณ  หรือแบบสอบถามในการเก็บขอมูล  ในเร่ืองนี้ก็มีเพยีงขอเดียว  

ดังนั้นในการเก็บขอมูลก็ควรมีคําถามส้ันๆ  ไมตองเลยเถิดไปเร่ืองอ่ืน และในการเขียน  ก็ไมตองเอามาเขียน  

เพราะมันจะเลอะและก็ไมไดประโยชนอะไร  เอาไปใชงานไมได  เสียเวลา 

สอง  คําตอบท่ีตองการ คือ ความคิดเหน็ของประชากรหรือภาคประชาชนในภาพรวม  ไมตองไป

สนใจวาจะเปนความคิดเห็นของใครเปนรายบุคคล หรือกลุมตัวอยางประกอบดวยใคร  ดังนั้นเม่ือเก็บขอมูล

ไดมา  ก็จําแนก  แยกแยะความคิดเห็นออกเปนกลุม  และสรุปออกมาเปนขอๆ  วาความคิดเห็นของภาค

ประชาชนในชุมชนนี้  มีดังนี้ ตามลําดับขอ  ซ่ึงหากสรุปอยางนี้  สมมุติมี 7 ขอ  ในข้ันตอนตอไป  ท่ีจะเอา

ความคิดเหน็ไปประกอบการพิจารณาเพื่อตัดสินใจหารูปแบบวิธีการจัดการท่ีเหมาะสม  ก็จะไดเลือกขอใด

ขอหนึ่งไปสนบัสนุนแนวทางของผูศึกษา  คือสามารถเอาไปใชงานได (ดูตัวอยางการเขียนบทท่ี 3 ของบาง

คน)  แตหากแยกแยะ  เขียนความคิดเหน็เปนรายบุคคล (มันก็ไมใชความเห็นภาคประชาชน)  เขียนเยอะ

แบบไมมีทิศทาง  ตามท่ีนักศึกษาบางคนทํา  ก็ไมรูจะดึงไปใชงานอยางไร  แลวจะศึกษาและเก็บขอมูลสวน

นี้ไปทําไม  เสียเวลา  ไมไดประโยชน  เลอะเทอะ  และเปนวิธีการวจิัยท่ีไมถูกไมควร  คือ  ทําอะไร  เขียน

อะไร  ไมคํานงึถึงวัตถุประสงคและไมสามารถเอาไปใชเช่ือมโยงกับสวนอ่ืนๆได 

3)..ขอผดิพลาดในการเขียนบทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย 

เนื่องจากการเขียนบทท่ี 3  วธีิดําเนินการวจิัย  ของนักศึกษาในชวงท่ีผานมา  มักจะไมเรียบรอย  เพราะ

อาจจะขาดความเขาใจ  จึงขอแนะนําเพิ่มเติม  วิธีการเขียน  ดังนี ้

1).  เพื่อการเขียนเรียบรอย  ขอใหยดึแนวการเขียนไปตามท่ีไดแนะนําไวในคูมือการเขียน

วิทยานิพนธและคนควาอิสระ  ท่ีไดจัดทําและสงใหแลว (ดูใน Web ของสาขาฯและขอไดท่ี สาขาฯ) 
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2). ขอใหเขาใจวาบทนี้  เปนการแสดงวิธีการวิจัย  ซ่ึงมีความสําคัญ  เพราะการวจิัยเปนกระบวนการ

ทํางานท่ีเปนระบบ และวิธีการในการวจิัย  ต้ังแตเก็บขอมูล  ประชากร  กลุมตัวอยาง  จัดระเบียบขอมูล  

วิเคราะหและเสนอผล  จะตองมีวิธีการที่นาเช่ือ  เปนเหตุเปนผล  เนื่องจากเร่ืองการเสนอวิธีการเปนเร่ือง

สําคัญเพราะแสดงถึงความนาเช่ือ  ดังนั้นจงึถูกกําหนดใหเปนบทๆ หนึ่งในการเขียนวิทยานิพนธและคนควา

อิสระ 

3)..สวนมากในการเขียนบทท่ี 3 ท่ีผานมา  มักเขียนแสดงวิธีการไมชัดเจน   แมจะมีขอแนะนําให

เขียนเปนข้ันตอน  แตก็เขียนแสดงข้ันตอนวาทําอะไร   แตไมแสดงวิธีการท่ีชัดเจน  เชน  เก็บขอมูล  เก็บ

อยางไร  ดวยวธีิการแอละเคร่ืองมืออยางไร  ประชากรและกลุมตัวอยางเปนใคร  จํานวนเทาไร  วธีิการสุม

ตัวอยางใชวิธีการอยางไร  เคร่ืองมือท่ีใชเก็บขอมูลคืออะไร  (แสดงเคร่ืองมือดวย  ถายาว  ระบุไวดวยวาไว

ในภาคผนวกที่ ?)  วิเคราะหอยางไร   ดวยเทคนิคอยางไร  ผลท่ีไดรับยอๆ เพื่อแสดงเหตุและผลตอเนื่อง  

เปนตน 

4).  แมในคูมือจะแนะนําใหเขียนเปนข้ันตอน   แตมิไดหมายความวา  เวลาเขียน  จะนําเสนอหวัขอ 

เปนข้ันตอนท่ีหนึ่ง  ข้ันตอนท่ีสอง ฯลฯ  แตใหเขียนเปนหัวขอของเร่ืองท่ีจะดําเนินการ(ซ่ึงเปนข้ันตอน

อะไร)  ขอใหดูตัวอยางวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบางเลม 

5).  การเขียนข้ันตอนและวิธีการตางๆ  ในบทท่ี 3  ใหตรวจสอบวาข้ันตอนและช่ือหวัขอตางๆ ท่ี

เขียนนัน้  สอดคลองและเหมือนกับท่ีไดเขียนไวในบทอ่ืนๆ  ดวย  เพราะเปนเร่ืองเดียวกัน  เพราะมิฉนั้นจะ

เปนหนังคนละมวน 

 

 

 


