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2.  ศึกษาเปรี ยบเทียบ
3.  เชิงทดลอง
5.  เชิงประเมินผล
6.  วิจยั และพัฒนา
8.  ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม 9.  เชิงคุณภาพ
11.  อื่นๆ ระบุ...........................................................

5. ลักษณะตัวแปรที่ศึกษา
 ตัวแปรอิสระ
................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………...………………………
 ตัวแปรตาม...............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..……………….…………
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6. ลักษณะกลุ่มตัวที่ศึกษา
6.1 กลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษา
 6.1.1 นักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน................คน.
 ระดับอนุบาล
จํานวน ..........คน  ระดับระถมศึกษา จํานวน ..........คน
 ระดับมัธยมศึกษา จํานวน ..........คน  ระดับอาชีวศึกษา จํานวน ..........คน
 ระดับปริ ญญาตรี จํานวน ..........คน  ระดับปริ ญญาโท-เอก จํานวน ..........คน
 6.1.2 ข้ าราชการ .......................คน อาชีพ ระบุ..............................................จํานวน...........คน
 6.1.3 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ..........คน อาชีพ ระบุ..............................................จํานวน...........คน
 6.1.4 พนักงานเอกชน..................คน อาชีพ ระบุ..............................................จํานวน...........คน
 6.1.5 อื่นๆ..................................................................................................................................
 กรณีการวิจยั เชิงทดลอง :
 กลุม่ ทดลอง ........คน  กลุม่ ควบคุม .......คน  ไม่ระบุ
6.2 อายุของกลุม่ ตัวอย่าง..............ปี  ไม่ระบุ
6.3 เพศกลุม่ ตัวอย่าง
 ชาย ..........คน
 หญิง .........คน
 ไม่ระบุ
7. วิธีการได้ มาของกลุ่มตัวอย่ าง
 ไม่ระบุ
 Non-Probability Sampling โดยวิธี
1.  เป็ นกลุม่ เดียวกับประชากร
2.  แบบเจาะจง
3.  แบบลูกโซ่
4.  ยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็ นหลัก 5.  แบบบังเอิญ
6.  แบบโควต้ า
 Probability Sampling โดยวิธี
1.  สุม่ อย่างง่าย
2.  สุม่ อย่างเป็ นระบบ 3.  สุม่ แบบแบ่งชั้น
4.  สุม่ แบ่งกลุม่
5.  สุม่ หลายขั้นตอน 6.  อื่นๆ ระบุ...................................
8. วิธีการได้ มาของข้ อมูล (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
1.  แบบสอบถาม
2.  แบบสัมภาษณ์ 3.  แบบสังเกต
4.  แบบบันทึก
5.  วิเคราะห์เอกสาร 6.  แบบทดสอบ
7.  การสนทนากลุม่
8.  ไม่ระบุ
9.  อื่นๆ ระบุ...................................
9. การหาคุณภาพเครื่องมือ
1.  ระบุคา่ หรื อวิธีการหาคุณภาพเครื่ องมือ

2.  ไม่ระบุ

10. สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
1.  Descriptive Statistic
2.  Correlation
4.  ANOVA
5.  MANOVA
7.  Structuer Equation Model 8.  Multi-Level

3.  t-test
6.  Regression
9.  อื่นๆ ระบุ...............
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11. ระดับการนําไปใช้ ประโยชน์
1.  สํารวจข้ อมูลพื ้นฐาน
2.  พัฒนางานตนเอง/งาน มศว (Routine Research)
3.  แก้ ปัญหาเฉพาะพื ้นที่/เฉพาะสาขา/หน่วยงานองค์กร (ระดับ Local หรือ ศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างขนาดใหญ่)
4.  แก้ ปัญาสังคมโดยรวม (ระดับสังคมเป็ นการศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างขนาดใหญ่’กว้ างขึ ้น)
5.  เชิงนโยบายสาธารณะต่อสังคม/ ประเทศชาติ
12. ผลการวิจัยที่สาํ คัญ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
13. ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยที่น่าสนใจ
13.1 ข้ อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้ ประโยชน์.......……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
13.2 ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป..........………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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คําอธิบายกลุ่มสาขาวิชา (การจําแนกสาขาวิชาตามกลุม่ สาขา)
1.  Life Sciences
 Agricultural and Biological
Sciences
 Biochemistry, Genetics and
Molecular Biology
 Immunology amnd Microbiology
 Neuroscience
 Pharmacology, Texicology and
Pharmaceutic
 Multidisciplinary
2.  Physical Sciences
 Chemical Engineering
 Chemistry
 Computer Science
 Earth and Planetary Sciences
 Energy
 Engineering
 Environmental Science
 Materials Science
 Mathematics
 Physics and Astronomy
 Multidisciplinary

3.  Health Sciences
 Medicine
 Nursing
 Veterinary
 Dentistry
 Health Profession
 Multidisciplinary

4.  Social Sciences & Humanities
 Arts and Humanities
 Business, Management and
Accounting
 Decision Science
 Economic, Economrtrics and
Finance
 Psychology
 Social Scinces
 Education
 Multidisciplinary
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