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เทคนิคและตัวอยางการเขียนบทที่ 1 บทนํา
ของวิทยานิพนธระดับปริญญาโท และปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2558)

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

บทที่ 1
บทนํา
ประกอบดวย 10 หัวขอ
1. ความเปนมาของการวิจัย
2. ปญหาการวิจัย
3. ความสําคัญของปญหาการวิจัย
4. คําถามการวิจัย
5. วัตถุประสงคการวิจัย
6. กรอบแนวคิดการวิจัย (ถามี)
7. ขอบเขตของการวิจัย
8. ขอจํากัดการวิจัย
9. นิยามศัพทเฉพาะ
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. ความเปนมาของการวิจัย
(เทคนิคการเขียน หัวขอ “ความเปนมาของการวิจัย” ควรประกอบดวยอยางนอย 3 ยอหนาเอสี่
และมีความยาวไมควรเกิน 2 หนากระดาษเอสี่ เพราะหากนักศึกษาเขียนยาว ๆ จะทําใหหลงประเด็น
และผูอานจับประเด็นสําคัญไดลําบาก ทั้งนี้ หัวขอความเปนของการวิจัยนี้ นักศึกษาควรเขียนให
ครอบคลุม 3 ยอหนา ดังนี้
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ยอหนาทีห่ นึ่ง ระบุความเปนมา หรือวิวัฒนาการของหนวยงานที่นํามาศึกษา
ยอหนาที่สอง ระบุอํานาจหนาทีข่ องหนวยงานเฉพาะที่สําคัญและเกี่ยวของกับเรื่องที่
ศึกษา และ
ยอหนาทีส่ าม ระบุความสําคัญและความจําเปนของกรอบแนวคิดการวิจัยทีน่ ักศึกษา
นํามาปรับใช รวมทั้งเนื้อหาสาระสําคัญเฉพาะที่ปรากฏอยูในหัวขอวิทยานิพนธ
ทั้งนี้ ควรมีการอางอิง หรือนําเอกสารทางวิชาการ หรืองานวิจัยมาสนับสนุนดวย

หมายเหตุ เปนสิ่งสําคัญและจําเปนยิ่ง ที่กอนการเขียนบทที่ 1 หัวขอ “ความเปนมาของการ
วิจัย” และหัวขอ “ปญหาการวิจัย” หนึ่ง นักศึกษาจะตองทราบแลววา หัวขอวิทยานิพนธที่กําลังเขียนคือ
เรื่องอะไร และ สอง นักศึกษาจะตองทราบและเขาใจเปนเบื้องแรกวา “วิทยานิพนธที่กําลังทํา” หรือ
“เรื่องที่กําลังศึกษา” หรือ “หนวยงานของรัฐที่นักศึกษากําลังศึกษา” มีปญหาที่สําคัญอะไร หรือมี
ปญหารายแรงอะไรเกิดขึ้น ซึ่งสงผลใหนักศึกษาสนใจที่จะทําการศึกษาปญหาและวิทยานิพนธเรื่องนี้
หากนักศึกษายังไมทราบและไมเขาใจวา หนวยงานของรัฐที่กําลังศึกษานั้นมีปญหาอะไร นักศึกษาก็ไม
อาจเขียนหัวขอในบทที่ 1 ไดอยางตรงประเด็น และทําใหเสียเวลาไปเปลา ๆ ดังนั้น ขอแนะนําวา
นักศึกษาควรปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา หรือปรึกษาหารือกับผูรูกอนเขียน)
(ตัวอยาง ยอหนาที่หนึ่ง ควรกลาวถึง ความเปนมา หรือวิวัฒนาการของหนวยงานที่นํามาศึกษา
ขอใหเขียนโดยยอ และไมควรเกิน 1 ยอหนา รวมทั้งมีความยาวไมเกินครึ่งหนาเอสี่ สําหรับความเปนมา
หรือวิวัฒนาการของหนวยงานโดยละเอียด ขอใหนักศึกษานําไปใสไวในบทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเปนมา โครงสราง และอํานาจหนาที่ของหนวยงาน)
หมายเหตุ
หนึ่ง ขอความสีแดงที่ขีดเสนใต 2 เสนไวขางลาง คือ ขอความทีน่ ักศึกษาควรนําไปใชใน
บทที่ 1
สอง รางตัวอยางการเขียนบทที่ 1 บทนํา ที่นําเสนอไวนี้ เปนเพียงการนําเสนอเพื่อเปน
ตัวอยาง หรือแนวทางหนึ่งเทานั้น ไมจําเปนตองยึดถือเปนแบบอยางที่ถาวร ประกอบกับการแนว
ทางการเขียนบทที่ 1 บทนํา นั้นไมมีหลักเกณฑการเขียนที่แนนอนตายตัว ขึ้นอยูกับนักวิชาการ หรือผูรู
แตละคน
กรุงเทพมหานครเปนองคกรการบริหารราชการสวนทองถิ่นขนาดใหญรูปแบบพิเศษ มีฐานะ
เปนนิติบุคคล และมีโครงสราง อํานาจหนาที่แตกตางจากองคกรปกครองอื่น ๆ รวมทั้งมีวิวัฒนาการ
หรือความเปนมาดังนี้ ........................

3
(ตัวอยาง ยอหนาที่สอง ควรกลาวถึง อํานาจหนาทีต่ ามกฎหมายหนวยงานของรัฐที่กําลังศึกษา
โดยนําเสนอเฉพาะอํานาจหนาที่ที่สําคัญและเกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาหรือเกี่ยวของกับปญหาที่กําลัง
ศึกษา เชน หากนักศึกษากําลังศึกษาวิทยานิพนธเรื่อง “การบริหารจัดการเพื่อปองกันยาเสพติดใหโทษ
ของกรุงเทพมหานคร” นักศึกษาจะตองทราบและเขาใจวา หนวยงานที่กําลังศึกษานั้น มีปญหาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการใด ในกรณีนี้ ปญหาของหนวยงานคือ “หนวยงานปฏิบัติงานปองกันยาเสพติดยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร” เชนนี้ นักศึกษาก็ควรนําเสนออํานาจหนาที่ หรือภารกิจของหนวยงานที่กําลัง
ศึกษาเฉพาะที่เกี่ยวกับการปองกันยาเสพติดมาใสไว พรอมอางอิงใหถูกตอง พยายามหลีกเลี่ยงที่จะ
นําเสนออํานาจหนาที่อื่น ๆ ของหนวยงานที่ไมเกี่ยวของกับปญหาที่กําลังศึกษา เพราะจะทําใหผูอาน
หลงทาง และไขวเขว สําหรับอํานาจหนาที่ทั้งหมดของหนวยงานที่กําลังศึกษา นักศึกษาอาจนําไปใสไว
ในบทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเปนมา โครงสราง และอํานาจหนาที่ของ
หนวยงาน)

2. ปญหาการวิจัย
(เทคนิคการเขียนหัวขอ “ปญหาการวิจัย” ควรแบงเปน 2 ยอหนา และเขียนปญหา 2 สวน
ไดแก หนึ่ง ควรนําเสนอวา “วิทยานิพนธ หรือเรื่องที่กําลังศึกษา หรือ หนวยงานของรัฐที่นักศึกษากําลัง
ศึกษา มีปญหาที่สําคัญอะไร หรือมีปญหารายแรงอะไรเกิดขึ้น ซึ่งทําใหหรือสงผลใหนักศึกษาสนใจที่จะ
ทําการศึกษาปญหาและวิทยานิพนธเรื่องนี้ ปญหาดังกลาวนี้ ควรแสดงใหเห็นเฉพาะที่สําคัญ 1 ปญหา
และตองเปนปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทีช่ ัดเจน โดยอานแลวรูเรื่องวาเปนปญหาอะไร และ สอง
ควรนําเสนอปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่นักศึกษานํามาปรับใชไวดวย
(แตถาไมมีกรอบแนวคิดการวิจัย ก็ไมตองเขียน))
(ยอหนาที่หนึ่ง ควรนําเสนอวา “วิทยานิพนธ หรือเรื่องที่กําลังศึกษา หรือ หนวยงานของรัฐที่
นักศึกษากําลังศึกษา มีปญหาที่สําคัญอะไร หรือมีปญหารายแรงอะไรเกิดขึ้น ซึ่งทําใหหรือสงผลให
นักศึกษาสนใจที่จะทําการศึกษาปญหาและวิทยานิพนธเรื่องนี้ ปญหาที่สําคัญจํานวน 1 ปญหา ดัง
ตัวอยาง)
การวิจัย หรือการศึกษา (ใหเลือกใชคําใดคําหนึ่งขางหนานี้ และใชใหเหมือนกันทุกแหงทั้งเลม)
เรื่อง “......................... “ (ระบุชื่อวิทยานิพนธ หรือดุษฎีนิพนธไวขางหนา) ในครั้งนี้ เปนการศึกษาเพื่อ
นําไปสูก ารพัฒนาการบริหารจัดการของ “หนวยงาน” (หรือ “บุคลากรของหนวยงาน” หรือ “โครงการ
ของหนวยงาน”) (ขอใหเลือก และลบขอความที่ไมใชออก) ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ ในสังกัดของ
กระทรวง ............. โดยมี “ปญหาการวิจัยที่สําคัญ” คือ ................................................... (ระบุปญหา
การวิจัยไวขางหนาดวย โดยควรใสประธานของประโยคไวดวยเพื่อปองกันการสับสน หรือเขาใจ
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คลาดเคลื่อน ตัวอยางปญหาการวิจัย เชน) (1) หนวยงานประชาสัมพันธเพื่อปองกันยาเสพติดไมมาก
เทาที่ควร หรือ (2) ขาราชการของหนวยงานไดรับการฝกอบรมดานจิตใจไมมากเทาที่ควร หรือ (3)
โครงการของหนวยงานไมไดใหความสําคัญกับการสงเสริมการผลิต (ขอใหเลือกนําเสนอเพียงปญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สําคัญเพียง 1 ปญหา โดยระบุไวขางหนานี้ และไมควรไปนํา “ปญหาที่
ไมใชเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ” มาใสไว เพราะจะทําใหสับสน หรือหลงประเด็น เชน ปญหา
คุณภาพชีวิต ปญหาความยากจน ปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาเศรษฐกิจ ปญหาตามตัวอยางนี้ เปน
ไมใชปญหาการวิจัยที่กําลังศึกษา แตเปน “ผลที่จะตามมา” หากหนวยงานที่ศึกษาไมทําการพัฒนา หรือ
แกไขปรับปรุงการบริหารจัดการของหนวยงาน หรือของบุคลากรของหนวยงาน หรือโครงการของ
หนวยงาน) (ที่มา : การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ คือ (1) นาย......... ตําแหนง.......... เมื่อวันที่ ..... เดือน
......255... ระหวางเวลา 10.00 น.-12.00 น. ณ ............... และ (2) นาย......... ตําแหนง.......... เมื่อวันที่ .....
เดือน ......255... ระหวางเวลา 13.00 น.-15.00 น. ณ ...............) (หรือ อางอิงจากเอกสาร หรือผลงานวิจัย
ก็ได ทั้งนี้ เพื่อชวยให “ปญหาการวิจัย” มีน้ําหนักเพิ่ม และไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น)
(หมายเหตุ ขอย้ําอีกกวา การเขียนยอหนานี้ นักศึกษาควรแสดงใหเห็นถึง (1) “ปญหาการวิจัย”
ที่สั้น ๆ และรัดกุม โดยควรเปน “ปญหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องใด” และ (2) ปญหาดังกลาว
นี้จะตองสําคัญ จําเปน และมีคุณคามากพอที่จะนํามาทําวิจัย หรือศึกษาในครั้งนี้ หากนักศึกษาระบุ
ปญหาการวิจัยยังไมได หรือไมชัดเจน ก็จะดําเนินการตอไปไดลําบาก หรือหลงทางและเสียเวลา ดังนั้น
ควรปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา และผูรูกอน)
(ยอหนาที่สอง ควรนําเสนอ “ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยควรเขียนปญหาตามกรอบ
แนวคิดการวิจัย” ตัวอยางกรอบแนวคิด เชน “กรอบแนวคิดดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
กรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดําริ ที่ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก (1) ดานวิสัยทัศนหรือการมอง
การณไกล (2) ดานทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน (3) ดานทักษะหรือความชํานาญในการปฏิบัติงาน และ
(4) ดานความสัมพันธกับผูอื่น หรือกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ดาน เปนตน โดย
นักศึกษาควรนํากรอบแนวคิดขางหนานี้ไปเขียนเปนปญหารวม 4 ดาน”
(ขอใหยกตัวอยางปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับกรอบแนวคิดการวิจยั เทานั้น
โดยระบุไวขางหนานี้ และไมควรไปนํา “ปญหาที่ไมใชเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ” มาใสไว เพราะ
จะทําใหสับสน และหลงประเด็น ตัวอยางเชน)
นอกจากนี้แลว จากการศึกษาขอมูลเบื้องตน พบวา กรุงเทพมหานครมีปญหาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยของหนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาดานตาง ๆ ซี่งสอดคลอง
ตามกรอบแนวคิดแนวพระราชดําริที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ดังนี้
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1. ปญหาดานวิสัยทัศนหรือการมองการณไกล เชน ผูบริหารไมสามารถใชกําลังคนไดอยาง
คุมคาและไมสามารถควบคุมขาราชการและลูกจางใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพได
2. ปญหาดานทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน เชน ขาราชการบางสวนขาดความกระตือรือรน ไม
มีจิตในการใหบริการ และไมมีความซื่อสัตยมากเทาที่ควร
3. ปญหาดานทักษะหรือความชํานาญในการปฏิบัติงาน เชน ขาราชการบางสวนไมให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการงานตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวในการปฏิบัติงาน ขาดความชํานาญ
งาน และความรู และความสามารถที่ทันสมัย และ
4. ปญหาดานความสัมพันธกับผูอื่น ขาราชการบางสวนขาดความพรอมที่จะใหคําแนะนําที่มี
ประโยชน และการรับฟงความคิดเห็นของผูอนื่ เปนตน (ที่มา : จากการสัมภาษณ (1) นาย...... ตําแหนง
..... เมื่อวันที่ ....เดือน..... 2558 ระหวางเวลา 00.00 น. ถึง 00.00 น.) และ (2) นาย...... ตําแหนง..... เมื่อ
วันที่ ....เดือน..... 2558 ระหวางเวลา 00.00 น. ถึง 00.00 น.)

3. ความสําคัญของปญหาการวิจัย
(เทคนิค เขียนบรรยายวา ปญหาการวิจัย ที่เขียนไวขางตน ไดสรางผลเสีย ความเดือดรอน หรือ
ความเสียหายใหแกหนวยงาน และบุคคลใด เชน สรางความเดือดรอนใหแก (1) หนวยงานที่กําลังศึกษา
(2) ประชาชน และ (3) หนวยงานที่เกี่ยวของ ดังตัวอยาง)
การที.่ ......... (ระบุปญหาการวิจัยที่ไดเขียนไวแลวในยอหนาขางบนเพียงปญหาเดียว เชน (1)
หนวยงานประชาสัมพันธเพื่อปองกันยาเสพติดไมมากเทาที่ควร หรือ (2) ขาราชการของหนวยงาน
ไดรับการฝกอบรมดานจิตใจไมมากเทาที่ควร หรือ (3) โครงการของหนวยงานไมไดใหความสําคัญกับ
การสงเสริมการผลิต นั้น เปนสิ่งจําเปนทีห่ นวยงาน คือ ..... (ระบุชื่อหนวยงานไวขางหนานี)้ ตองเรง
แกไข ปรับปรุง หรือพัฒนา หากไมดําเนินการ หรือปลอยปละละเลย ยอมเกิดผลเสีย ซึ่งแบงเปน ผลเสีย
ตอบุคลากรของหนวยงาน ผลเสียตอหนวยงาน และผลเสียตอประชาชนหรือสังคม ดังนี้ หนึ่ง ผลเสียตอ
บุคลากรของหนวยงาน คือ (1) .................. (2) .............สอง ผลเสียตอหนวยงาน คือ ()......................(2)
..........และสาม ผลเสียตอประชาชนหรือสังคม คือ (1) ...............(2)................. (ขอใหยกตัวอยาง
“ผลเสีย” ไวขางหนานี้ดวย ซึ่งก็เทากับเปนการแสดงวา “ปญหาการวิจัย” ที่ไดเขียนไวขางหนานั้น มี
ความสําคัญ จําเปน และสมควรยิ่งที่จะนํามาทําการวิจัย หรือศึกษาในครั้งนี)้
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4. คําถามการวิจัย
5. วัตถุประสงคการวิจัย
6. กรอบแนวคิดการวิจัย (ถามี)
7. ขอบเขตของการวิจัย
8. ขอจํากัดการวิจัย
9. นิยามศัพทเฉพาะ
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
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แสดงเปนภาพเพื่อชวยใหเขาใจขั้นตอนการเขียน
1. ความเปนมา หรือวิวัฒนาการของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครเปนการบริหารราชการสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ มีฐานะเปนนิติบุคคล และมี
โครงสราง อํานาจหนาที่แตกตางจากองคกรปกครองอื่น ๆ ในประเทศไทย มีการพัฒนาปรับปรุง
องคการและอํานาจหนาที่อยางเปนระบบมาเปนลําดับ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดลอมทางดานการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคม นับตั้งแตการจัดตั้งองคกรการบริหารโดยประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และฉบับแกไขเพิม่ เติม …..

2. อํานาจหนาที่ที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาทีใ่ นการบริหารจัดการมหานครในดานตาง ๆ ครอบคลุมการ
แกปญหาของเมือง การพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของประชากรในทุกดาน เชน การรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การทะเบียน การควบคุมอาคาร การพัฒนา
และอนุรักษสิ่งแวดลอม การศึกษา การสาธารณสุข การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ รวมทั้ง
อํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกรุงเทพมหานครดวย เหลานีเ้ ปนตน

3. ความสําคัญของทรัพยากรมนุษยของกรุงเทพมหานคร
จากปญหาของเมืองที่เพิม่ ปริมาณและความซับซอนของปญหา รวมถึงความสําคัญ จําเปนใน
การพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของประชาชนตามอํานาจหนาที่ที่มากมายหลายประการ อีกทั้งบทบาท
และความสําคัญของความสําเร็จ หรือลมเหลวของการบริหารราชการกรุงเทพมหานครยังสงผลกระทบ
โดยตรงตอการบริหารราชการแผนดินทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศ
กรุงเทพมหานคร เมื่อเปนเชนนี้ จึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาขาราชการซึ่งเปนกลไกที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานใหเปนขาราชการทีม่ ีความรู ความสามารถ และประสบการณในการ
ปฏิบัตงิ าน และเปนกําลังสําคัญในการดําเนินงานตามภาระหนาที่ รวมตลอดทั้งเรงแกไขปญหาตาง ๆ
และพัฒนากรุงเทพมหานครใหเจริญกาวหนาทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบันและในอนาคต
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4. ความสําคัญของกรอบแนวคิดการวิจัยที่นักศึกษานํามาปรับใช รวมทั้งเนื้อหาสาระสําคัญ
เฉพาะที่ปรากฏอยูในหัวขอวิทยานิพนธ เชน
กรอบแนวคิดแนวพระราชดําริที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย 4 ดาน
อันไดแก (1) ดานวิสัยทัศนหรือการมองการณไกล (2) ดานทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน (3) ดาน
ทักษะหรือความชํานาญในการปฏิบัติงาน และ (4) ดานความสัมพันธกับผูอื่น มีความสําคัญและ
จําเปนตอการบริหารจัดการดานทรัพยามนุษยของกรุงเทพมหานครและนํามาปรับใชในการศึกษาครั้ง
นี้ เนื่องจากเปนกรอบแนวคิดที่ครอบคลุมสาระสําคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย

5. ตัวอยางปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกรุงเทพมหานคร
ตามแนวพระราชดําริที่นํามาปรับใชในการศึกษาครั้งนี้ เชน
“ปญหาการวิจัย” คือ “กรุงเทพมหานครฝกอบรมขาราชการตามแนวพระราชดําริยังไมมมี าก
เพียงพอ” นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังประสบปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามกรอบแนวคิด 4
ดาน” (หรือตามแนวพระราชดําริ 4 ดาน) ไดแก
1) ปญหาดานวิสัยทัศนหรือการมองการณไกล เชน กรุงเทพมหานครไมเนนการฝกอบรม
ขาราชการใหเขาใจความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของการมองการณไกลในการปฏิบัติงาน
2) ปญหาดานทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน เชน กรุงเทพมหานครไมไดจัดการฝกอบรมไปใน
ทิศทางที่ไมสนับสนุนขาราชการใหมุงมั่น และมุมานะในการปฏิบัติงาน
3) ปญหาดานทักษะหรือความชํานาญในการปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานครไมไดเนนการฝกอบรม
ขาราชการใหทราบและเขาใจเรื่องการเก็บบันทึกขอมูล และรายละเอียดเพื่อเปนขอมูล
4) ปญหาดานความสัมพันธกับผูอื่น เชน กรุงเทพมหานครไมใหความสําคัญกับการฝกอบรม
ขาราชการใหรับฟงความคิดเห็น และเสียงคัดคานของประชาชนมากเทาที่ควร

6. นํามาสูการศึกษา เรื่อง
“การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดําริ”
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7. คําถามการวิจัย
คําถามการวิจัยที่นําเสนอตอไปนี้สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยทั้ง 6 ขอ (โดยนํา
วัตถุประสงคการวิจัยมาเขียนในเชิงคําถาม)
7.1 ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกรุงเทพมหานครตามแนว
พระราชดําริมีอะไรบาง
7.2 แนวทางการพัฒนา หรือขอเสนอแนะสําหรับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
กรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดําริควรเปนอยางไร
7.3 ปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนา หรือขอเสนอแนะสําหรับการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของกรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดําริประสบผลสําเร็จมีอะไรบาง
7.4 ยุทธศาสตรสําหรับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกรุงเทพมหานครตามแนว
พระราชดําริควรเปนอยางไร
7.5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางบางกลุม เชน เพศชายกับเพศหญิง ตอภาพรวม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกรุงเทพมหานครเปนอยางไร
7.6 ตัวแบบการบริหารจัดการหรือตัวชี้วัดการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
กรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดําริควรเปนอยางไร

8. วัตถุประสงคการวิจัย
จากขอมูลและขอเท็จจริงขอ 1-6 ขางตน นํามาสูการกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยของการศึกษา
ครั้งนี้รวม 6 ขอ ที่เปนขั้นตอนสอดคลองกัน ดังนี้
8.1 ศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกรุงเทพมหานครตามแนว
พระราชดําริ
8.2 เสนอแนวทางการพัฒนา หรือขอเสนอแนะสําหรับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของกรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดําริ
8.3 ศึกษาถึงปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหขอเสนอแนะสําหรับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของกรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดําริประสบผลสําเร็จ
8.4 เสนอยุทธศาสตรสําหรับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกรุงเทพมหานครตามแนว
พระราชดําริ
8.5 ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางบางกลุมตอภาพรวมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกรุงเทพมหานคร
8.6 เสนอตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกรุงเทพมหานครตามแนว
พระราชดําริ
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9. สมมติฐาน (ถามี)

10. กรอบแนวคิดการวิจัย (ถามี)

11. ขอบเขตของการวิจัย

12. ขอจํากัดการวิจัย

13. นิยามศัพทเฉพาะ

14. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

หัวขอ บทที่ 1-3 อาจจัดแบงหัวขอ ดังนี้

บทที่ 1
บทนํา
ประกอบดวย 11 หัวขอ
1. ความเปนมาของการวิจัย
2. ปญหาการวิจัย
3. ความสําคัญของปญหาการวิจัย
4. คําถามการวิจัย
5. วัตถุประสงคการวิจัย
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6. กรอบแนวคิดการวิจัย
7. ขอบเขตของการวิจัย
8. ขอจํากัดการวิจัย
9. นิยามศัพทเฉพาะ
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. ความเปนมาของการวิจัย
2. ปญหาการวิจัย
3. ความสําคัญของปญหาการวิจัย
4. คําถามการวิจัย
5. วัตถุประสงคการวิจัย
6. กรอบแนวคิดการวิจัย
7. ขอบเขตการวิจัย
7.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
7.2 ขอบเขตดานพื้นที่
7.3 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
7.4 ขอบเขตดานระยะเวลา
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8. ขอจํากัดในการวิจัย
8.1 ขอจํากัดดานเนื้อหา
8.2 ขอจํากัดดานพื้นที่
8.3 ขอจํากัดของประชากรและกลุมตัวอยาง

9. นิยามศัพทเฉพาะ
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การศึกษาครั้งนี้คาดวาจะกอใหเกิดประโยชนหลายประการ โดยผูศึกษาไดแบงเปน 4 ขอ ไดแก
องคความรูใหม ประโยชนในทางวิชาการ ประโยชนในทางปฏิบัติ และประโยชนตอประชาชน ดังนี้

10.1 องคความรูใหม
10.2 ประโยชนทางวิชาการ
10.3 ประโยชนในทางปฏิบัติ
10.4 ประโยชนตอประชาชน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษา เรื่อง “.............” ครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษาคนควาเอกสาร ตลอดจนการรวบรวมแนวคิด
ผลงานวิจัยตาง ๆ หรือวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ซึ่งมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพราะจะทําใหผูศึกษา
ไดทราบและเขาใจวา (1) เรื่องที่กําลังศึกษาไดเคยมีใครศึกษาไวกอนแลวมากนอยเพียงใด (2) มีปญหา
ใดบาง และมีแนวทางแกไขอยางไร รวมทั้ง (3) ควรศึกษาซ้ําหรือศึกษาเรื่องอื่นใดเพิ่มขึ้น และหากไม
เคยมีใครศึกษา อาจริเริ่มศึกษาได นอกจากนั้น ขอมูลที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ มีความเกี่ยวของ หรือสัมพันธกับหัวขออื่นหรือสวนอื่น ๆ ของการศึกษาอีกดวย ผูศึกษาไดนํา
วรรณกรรมที่เกี่ยวของมาปรับใชเปนแนวทางในการสรางหรือกําหนด (1) กรอบแนวคิดการวิจัย (2)
วัตถุประสงคการวิจัย และขอบเขตการวิจัย (3) นิยามศัพทเฉพาะ (4) วิธีดําเนินการวิจัย (5)
แบบสอบถาม รวมตลอดทั้ง (6) ปญหา ขอเสนอแนะ และยุทธศาสตรการบริหารจัดการ เปนตน สําหรับ
การจัดแบงหรือการกําหนดหัวขอของบทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของนี้ ผูศึกษาไดกําหนดใหสอดคลอง
กับหัวขอวิทยานิพนธ วัตถุประสงคการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ โดยครอบคลุม
6 หัวขอ ดังนี้
1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับการบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และยุทธศาสตร
2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับ............. (ตัวแปรอิสระ)
3. แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับ………... (ตัวแปรตาม)
4. แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการ........
5. ความเปนมา โครงสราง และอํานาจหนาที่ของ........... (หนวยงานที่ศึกษา)
6. สรุป

******

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
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ระเบียบวิธีวิจัย (methodology) หรือวิธีการดําเนินการวิจัยเปนสวนสําคัญทําใหการวิจัยหรือ
การศึกษาครั้งนี้เปนระบบ ไดรับการยอมรับในทางวิชาการ เกิดความชัดเจน ผูอานเขาใจงาย และมี
คุณคาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการนําเสนอจะตองมีขั้นตอนเปนระบบที่ชัดเจน และใชภาษาที่งายตอความเขาใจ
ดังนั้น ผูศ ึกษาจึงไดกําหนดขั้นตอนการนําเสนอวิธีการดําเนินการวิจัย ในการศึกษา เรื่อง “................”
ครั้งนี้ โดยแบงเปน 8 หัวขอ ดังนี้
1. รูปแบบการวิจัย
2. ตัวแปรที่ศึกษา
3. ประชากรและกลุมตัวอยาง
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและวิธีการสรางเครื่องมือ
5. การเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
7. แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ
8. สรุป
******

