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หัวข้อส าคัญของเอกสารเชิงหลักการ (Concept  Paper)  
 

1. ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ    
 ตั้งตามประเด็นปัญหา / ข้อสงสัย / เรื่องท่ีต้องการศึกษา (ท าอะไร) 
2. ชื่อนักศึกษา    
     2.1 ชื่อ - นามสกุล / ศึกษาระดับ / สาขาวิชา 
 2.2  ที่อยู่ที่ติดต่อได้ / หมายเลขโทรศัพท์ / E-mail Address / Line ID 
3. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 3.1  ความเป็นมา : แนวคิดและสภาพปัจจุบันของสิ่งที่ศึกษา 
 3.2  ความส าคัญ : หากท าหรือไม่ท า จะเกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไร 
 3.3  แนวทางในการแก้ปัญหา : วิธกีารหรือเครื่องมือที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาคืออะไร 
4. ค าถามการวิจัย  
5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
6. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
7.  ขอบเขตการวิจัย 
 7.1 ขอบเขตด้านประชากร : กลุ่มที่สนใจในการวิจัยครั้งนี้ 
 7.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ : กลุ่มพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยมีความสนใจ 
8. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  8.1  การทบทวนวรรณกรรม : ทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลปัจจุบันของผลงานวิจัยที่มี    
ความเกี่ยวข้องกับตัวแปรส าคัญของการวิจัย 
  8.2  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
9. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การประมวลความคิดรวบยอดของงานวิจัยที่แสดงความเก่ียวข้องระหว่างตัวแปรทีศ่ึกษา 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลที่ได้จากการวิจัยน าไปใช้ประโยชน์อะไร (ด้านความรู้ การพัฒนา และผลผลิตอื่น ๆ) 
11. นิยามศัพท์เฉพาะ 
  นิยามตัวแปรที่ศึกษาในลักษณะนิยามเชิงปฏิบัติการ (วัดได้) 
12. วิธีด าเนินการวิจัย 
 12.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 12.2 เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย (ลักษณะ การสร้างและการหาคุณภาพ) 
 12.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล/การด าเนินการทดลอง 

12.4 การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย (ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ) 
13. แผนการด าเนินงาน 
 แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ท าการวิจัย 
14. เอกสารอ้างอิง 
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2 นิ้ว 

(ขนาดอักษร 20 หนา) 

(ขนาดอักษร 20 หนา) 

(ขนาดอักษร 18 หนา) 

 

 
 
 

 

คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์ 
ของ 

พัทธนันท์  เกียรติ์ภูมิพฒัน ์
 
 
 
 
 
 
 

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้นจอมบึงเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มิถุนายน 2564 
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 

1.5  นิ้ว 

ตัวอย่างปก Concept Paper 
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1. ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์  
 คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
2. ชื่อนักศึกษา    
     นางพัทธนันท์ เกียรติ์ภูมิพัฒน์  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 555 หมู่ 3 xxxxxxxxxxxxx ต าบล xxxxx อ าเภอ xxxxx จังหวัด xxxxx 70000 
เบอรโ์ทรศัพท ์: 09-9xxx-xxx9 / E-mail Address : xxxxxxxxxx@gmail.com / Line ID : xxxxxxxxxx  
3. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 แสดงให้เห็นถึงแนวคิดและสภาพปัจจุบันของสิ่งที่ศึกษา ความส าคัญที่ต้องท างานวิจัยเรื่องนี้ จะเกิดผลดี
หรือผลเสียอย่างไร โดยก าหนดปัญหาให้ชัดเจนทั้งข้อเท็จจริงและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น  แนวทางที่
น ามาใช้ในการแก้ปัญหาคืออะไร และประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัยนี้................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
4. ค าถามการวิจัย  
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................... ...................................................................................................................  
5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 5.1 ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจน โดยมีความเชื่อมโยงกับความส าคัญและปัญหาของงานวิจัย 
 5.2 วัตถุประสงค์อาจมีข้อเดียวหรือหลายข้อก็ได้  
6. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................... ................... 
7.  ขอบเขตการวิจัย 
 7.1 ขอบเขตด้านประชากร  ระบุกลุ่มท่ีสนใจในการวิจัยครั้งนี้ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 7.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่  ระบพ้ืุนทีห่รือสถานที่ทีเ่ป็นพื้นที่ศึกษา ……………………………………………………………. 
............................................................................................................................. ................................................. 
8. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย) 
 8.1 การทบทวนวรรณกรรม  
   วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้วยการทบทวนทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย และข้อมูล
ปัจจุบันที่มีความเก่ียวข้องกับตัวแปรส าคัญของการวิจัย เพ่ือใช้ในการพัฒนางานใหม่.......................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................... ..................................... 
 8.2  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
   1) งานวิจัยในประเทศ 
   2) งานวิจัยต่างประเทศ 
 
 

ตัวอย่าง Concept Paper 
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รูปแบบและทิศทางของ 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

ตามความเหมาะสม 

9. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การประมวลความคิดรวบยอดของงานวิจัยที่แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างตัวแปรที่ศึกษา  โดยระบุ
ลักษณะหรือตัวแปรที่ต้องการศึกษา………………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................. ................................................................................... ......... 
       ตัวแปรต้น                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

                                                     กรอบแนวคิดในการวิจัย 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ และแสดงผลที่ได้จากการวิจัยหรือแนวทางที่จะน าไปใช้ประโยชน์
หรือการพัฒนา อย่างไร (ด้านความรู้ การพัฒนา และผลผลิตอ่ืน ๆ) …………..…….……………………………………………….. 
................................................................................. .................................................................................... ......... 
11. นิยามศัพท์เฉพาะ 
   นิยามตัวแปรที่ศึกษาในลักษณะนิยามเชิงปฏิบัติการ (วัดได้) 
12. วิธีด าเนินการวิจัย  
  12.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  (ระบุกลุ่มที่สนใจในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน และ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง) 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ........................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................  
    กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................... ........................... 
  12.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ลักษณะ การสร้างและการหาคุณภาพ) 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ...............................................................................................................  
.................................................................................................................................. ............................................ 
  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ...................................................................................................................................... ...................... 
...................................................................................................................................................... ........................ 
  12.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล/การด าเนินการทดลอง 
  ....................................................................................................................................... ...................... 
........................................................................................................................................... ................................... 
  12.4 การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย  (ระบุวิธีการทางสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล) 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  .............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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13. แผนการด าเนินงาน (แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ท าการวิจัย)  
กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน 

เดือน xxx เดือน xxx เดือน xxx เดือน xxx เดือน xxx เดือน xxx 

       

       

       

       

       

       

       

14. เอกสารอ้างอิง (ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในการเขียนความส าคัญ แนวคิด การทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ตามรูปแบบคู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย) 
  
 
 




