Workshop #2
CONCEPT PROPOSAL

Do Background Research: using
library and Internet research to help
you find the best way to do things
and insure that you don't repeat
mistakes from the past.

Ask a Question: about
something that you observe:
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How, What, When, Who,
Which, Why, or Where?

Test Your Hypothesis by
Doing an Experiment:
repeat your experiments
several times to make sure
that the first results weren't
just an accident
the past.

Communicate Your Results:

- by publishing their final
report in a scientific journal
or
- by presenting their results
on a poster or during a talk
at a scientific meeting

https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/science-fair/steps-of-the-scientific-method

Construct a Hypothesis: A
hypothesis is an educated
guess about how things
work.
"If _____[I do this] _____,
then _____[this]_____ will
happen

Analyze Your Data and
Draw a Conclusion: to
see if the results support
your hypothesis or not.

โจทยวิจัยเกิดขึ้นที่ไหน?
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ชีวิตประจํา
R2R (Routine to Research)
วัน
เชน สื่อโฆษณาแบบใดจะชวยเพิ่มยอดขาย ขาดขอมูล
แนวคิด/
ทฤษฎีที่ตอ ง
พิสูจน

ความตาง

การนิยามปญหาวิจยั
การนิยามปญหา หมายถึง การ
อธิบายปญหาทีจ่ ะทําการวิจัยให
ชัดเจน ประกอบดวยการเขียนชือ่
เรื่อง วัตถุประสงค ขอบเขตและ
องคประกอบอืน่ ๆ ที่ชวยใหเขาใจ
ปญหาการวิจัยนั้นอยางกระจางชัด
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วัตถุประสงค
วิธีหลากหลาย

คน/องคกร

ความสงสัย
ใครรู

สภาพแวด
ลอม

การตั้งชื่อหัวขอ
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 หัวขอทีก่ าํ าหนดจะตองบอกวิธกี ารดําาเนินการวิจย
ั

ขอมูล วิธีวเิ คราะห และวิธกี ารแปลผล เปนตน

เชน สมมติฐาน เครื่องมือ วิธีเก็บ

 ตั้งชื่อเรือ
่ งใหตรงกับประเด็นปญหา
 ตั้งคําจําเพาะเจาะจง
 ตั้งชื่อเรือ
่ งสัน้ ๆ

ชื่อความหมายเปนไปในทิศทางเดียว

โดยใชภาษาทีเ่ ขาใจงาย

 ใชคําที่บง บอกใหทราบวาเปนการวิจย
ั ในลักษณะใด
 ควรตั้งชื่อเรือ
่ งในลักษณะของคํานาม
 ควรเขียนขอความทีส
่ ละสลวย

กิจกรรม ชวงที่ 1
 จับกลุมๆ
 กําหนด

ละ 4-5 คน

Keyword คนละ 1 คํา ที่เกีย่ วของกับเรือ่ งทีต่ องการอธิบาย (เชน แตงโม)

 แตงประโยคทีม
่ ี

Keyword คนละประโยค

 รวมประโยคทัง้ หมดโดยรอยเรียงใหม

ใหกระชับและเขาใจงายทีส่ ดุ

 ตั้งชื่อใหกบ
ั ขอความทีแ่ ตงโดยใหประกอบดวย

Keyword อยางนอย 3 คํา

Concept Proposal
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hat ow bjective
ไม่ยาว ไม่เว่อ ไม่เบลอ
โดยระบุ
 ชื่อหัวขอ
ปัญหาที่เป็นมูลเหตุจูงใจ
+ ผลดีที่เกิดเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไข
- ความเสียหายที่จะมีหากปัญหายังคงอยู่
 ที่มาและความสําคัญของปญหา
เพื่อ+คํากริยา
เชิงทฤษฎี หรือ เชิงดําเนินการ
 วัตถุประสงค
ขอบเขตข้อมูล-ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
 ขอบเขต-กรอบแนวคิดการวิจย
ั
- เชิงคุณภาพ/ปริมาณ
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
 ผลผลิต(Output)
 ประโยชนทค
ี่ าดวาจะไดรบั
 เอกสารอางอิง

(Outcome & Impact(if any))
ผลดีที่เกิดขึ้นเมื่อผู้อื่นมาอ่านงานของเรา
เขียนให้ถูกหลักบรรณรักษ์
ทุกแหล่งที่มาต้องถูกอ้างอิงในข้อเสนอ

กิจกรรม ชวงที่ 2
 นักศึกษาฝกทําและนําเสนอ

Concept Proposal กลุมละ 3 นาที ตอบขอ

ซักถาม 2 นาที
 ประเมิน Concept Proposal ที่นําเสนอ ลงในแบบฟอรมทีแ่ จก (หาก
เจาของผลงานไดนาํ เสนอ ใหประเมินผลงานตนเองดวย)

