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คำอธิบำยเบือ้ งต้ น
เกีย่ วกับกำรเขียนข้ อมูลประกอบกำรเสนอเค้ำโครง
วิทยำนิพนธ์ / กำรค้นคว้ ำอิสระ
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คำอธิบำยเบือ้ งต้ น เกีย่ วกับกำรเขียนข้ อมูลประกอบกำรเสนอเค้ ำโครงวิทยำนิพนธ์ / กำรค้ นคว้ ำอิสระ
คาอธิบายต่อไปนี้เป็ นเพียงแนวทางเบื้องต้นในการเขียนเท่านั้น แนวการเสนอเนื้อหาสาระควรสอดคล้องกับ
ธรรมชาติและแบบแผนการวิจยั แต่ละประเภทซึ่งอาจมีเทคนิคการเขียนที่แตกต่างกันได้ และในขั้นนี้ควรเสนอโดย
มีรายละเอียดที่ชดั เจน โดยมีส่วนประกอบสาคัญที่ควรนาเสนอในเอกสารเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 ส่วน คือ ส่วนนา
ส่วนเนื้อหา ส่วนบรรณานุกรม และส่วนภาคผนวก ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ก. ส่ วนนำ
1. ใบปะหน้าเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ ชื่อนักศึกษา
หลักสูตร สาขาวิชา ปี การศึกษาที่ส่ง คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และชื่อเรื่ องวิทยานิพนธ์ท้งั ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2. คาสาคัญ (มีได้หลายคา) คือ การระบุถึงคาหรื อข้อความที่เป็ นคาหลักที่สาคัญของการวิจยั ได้แก่ คาที่
เป็ นเรื่ องที่ศึกษา กลุ่มเป้ าหมายหรื อหน่วยที่ศึกษาและตัวแปรที่ศึกษา โดยระบุท้งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น
- รู ปแบบการประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance Model)
- สถานศึกษาเอกชน (Private School)
ข. ส่ วนเนื้อหำ
แบ่งเป็ น 3 บท คือ บทนา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และวิธีดาเนินการวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี้
บทที่ 1 บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา คือ การกล่าวถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคาสาคัญ หรื อตัวแปร
และประชากรที่ตอ้ งการศึกษา ได้แก่
- หลักการ / ทฤษฎี หรื อแนวคิดเชิงทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับคาสาคัญ หรื อตัวแปรและประชากรที่ตอ้ งการ
ศึกษา จากตารา เอกสารต่างๆ มีอะไรและอย่างไรบ้าง?
- แนวคิดจากผูเ้ ชี่ยวชาญ / การประชุมสัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับคาสาคัญ หรื อตัวแปรและประชากรที่
ต้องการศึกษา
- ผลงานวิจยั จากรายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคาสาคัญ หรื อตัวแปรและประชากรที่ตอ้ งการศึกษา
- ข้อมูลเชิงประจักษ์/ข้อเท็จจริ ง รวมทั้งปรากฏการณ์ ของหน่วยงาน จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- และประสบการณ์ของผูว้ จิ ยั ที่เกี่ยวข้องกับคาสาคัญ หรื อตัวแปรและประชากรที่ตอ้ งการศึกษา
ข้อมูลทั้งหมดนี้เสนอเฉพาะประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับคาสาคัญ หรื อตัวแปรและประชากรที่ศึกษา
อันนาไปสู่สภาพที่ทาให้เกิดข้อสงสัยและนาไปสู่คาถามการวิจยั
2. คาถามการวิจยั หรื อประเด็นการวิจยั (มีได้หลายข้อ) คือ การระบุถึง ประเด็นข้อสงสัยหรื อคาถามการ
วิจยั หรื อโจทย์ที่ตอ้ งการทราบคาตอบ ควรระบุประเด็นเป็ นข้อคาถามอย่างชัดเจน และควรระบุเป็ นประเด็นย่อยๆ
ให้ชดั เจน(ถ้ามี) เช่น
- รู ปแบบการกระจายอานาจด้านการบริ หารงานบุคคลสู่สถานศึกษา ควรเป็ นอย่างไร?
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ด้านหลักการ ควรเป็ นอย่างไร? ด้านเนื้อหาสาระ / ภารกิจ ควรเป็ นอย่างไร? และ
ด้านขั้นตอนและกระบวนการ ควรเป็ นอย่างไร?
3. วัตถุประสงค์ของการวิจยั (มีได้หลายข้อ) คือ การระบุถึงสิ่งที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นหรื อได้รับจากการ
วิจยั โดยอาจระบุได้ท้งั ในรู ป ข้อความเชิงกระบวนการ(Process) เช่น เพือ่ เปรี ยบเทียบ……….หรื อข้อความเชิง
ผลผลิต(Output) เช่น เพือ่ ให้ทราบความแตกต่าง…….ซึ่งควรระบุในเชิงผลผลิตของการวิจยั จะดีมากกว่า
4. ความสาคัญของการวิจยั คือ การระบุถึงคุณค่าของผลการวิจยั ที่มีต่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรหรื อ
หน่วยงาน สังคม ประเทศชาติ ทั้งในด้านการพัฒนาองค์ความรู ้ การปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5. ขอบเขตของปั ญหาหรื อขอบเขตของการวิจยั มีประเด็นย่อยที่ควรระบุ คือ
5.1 หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) คือ การระบุถึงหน่วยหรื อกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการศึกษา
เช่น โรงเรี ยนเอกชน โรงเรี ยนสังกัดเทศบาล ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผสู ้ อน เป็ นต้น
5.2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง คือ การระบุถึงกลุ่มเป้ าหมายที่จะศึกษา โดยระบุวา่ ประชากรหรื อ
เป้ าหมายทั้งหมดเป็ นใคร? อยูท่ ี่ไหน? จานวนเท่าไร?ซึ่งอาจรวมถึงช่วงเวลาที่ศึกษาด้วย กลุ่มตัวอย่างหรื อบางส่วน
ของกลุ่มเป้ าหมายที่เลือกมาศึกษาจานวนเท่าไร ควรระบุวธิ ีการได้มาอย่างย่อด้วย
5.3 ตัวแปรที่ศึกษา คือ การระบุชื่อตัวแปรและค่าของตัวแปร ว่ามีอะไรบ้าง? โดยระบุท้งั ตัวแปรต้น
และตัวแปรตาม(ถ้ามี) ให้ชดั เจน
5.4 กรอบความคิดในการวิจยั หรื อขอบข่ายเนื้อหาของประเด็นการวิจยั หรื อตัวแปรที่ศึกษา คือ การ
ระบุถึงกรอบความคิดในการวิจยั (conceptual framework)หรื อขอบข่ายหรื อประเด็นย่อยของตัวแปรหรื อประเด็นที่
ศึกษา ว่ามีที่มาจากไหน มีขอบข่ายครอบคลุมเรื่ องใดบ้าง อาจเขียนในลักษณะบรรยาย เป็ นรายการหรื อเขียนในรู ป
แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา
6. นิยามศัพท์เฉพาะ คือ การระบุถึงความหมาย หรื อนิยามเชิงปฏิบตั ิการของคาสาคัญ(Keyword) ของ
การวิจยั ให้ครบทุกคาตามที่ปรากฏในชื่อเรื่ อง โดยเฉพาะตัวแปรที่ศึกษา รวมทั้งคาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงและ
จาเป็ นต้องกาหนดเป็ นการเฉพาะในการวิจยั เรื่ องนี้ ถ้าไม่กาหนดแล้วอาจทาให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกันได้ การ
กาหนดนิยามในที่น้ ีควรระบุถึงการวัดสิ่งนั้นด้วย โดยเขียนให้เห็นถึงความคิดรวบยอดของคานั้นอย่างชัดเจน
7. ระเบียบวิธีวจิ ยั คือ การระบุถึงแบบแผนการวิจยั หรื อระเบียบวิธีที่ใช้ในการวิจยั ว่า เป็ นการวิจยั แบบ
ใด? มีข้นั ตอนการวิจยั อย่างไร? โดยกล่าวถึงอย่างย่อๆ
8. สมมุติฐานการวิจยั คือ การคาดคะเนผลการวิจยั ล่วงหน้าโดยอาศัยฐานความรู ้จากทฤษฎีและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องในการกาหนดสมมติฐานนี้
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ การระบุถึงสิ่งที่จะได้รับเมื่อทราบผลการวิจยั หรื อ ผลการวิจยั ทาให้
ได้ประโยชน์อะไร? หรื อผลการวิจยั ทาให้เกิดอะไรขึ้น?
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
นาเสนอสาระสาคัญเกี่ยวกับ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง คือ
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1. ทฤษฎี หลักการ หรื อแนวคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง คือ การค้นคว้า เรี ยบเรี ยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สรุ ปเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ หรื อแนวคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคาสาคัญ ตัวแปร และประชากรที่ศึกษา จาก
ตาราเอกสารต่างๆ
2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง คือ การเรี ยบเรี ยง สรุ ป และนาเสนองานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรและประชากรที่
ศึกษา โดยเสนอทั้งงานวิจยั ภายในประเทศและต่างประเทศ
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั
นาเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิธีดาเนินการวิจยั คือ
1. ขั้นตอนดาเนินการวิจยั คือ การระบุถึงขั้นตอน กระบวนการและกิจกรรมในการวิจยั ว่ามีกี่ข้นั ตอนแต่
ละขั้นตอนมีกิจกรรมอะไรบ้าง อาจเขียนทั้งรู ปความเรี ยง แล้วสรุ ปเป็ นแผนภาพก็ได้
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ การระบุถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั โดย
ละเอียดว่าเป็ นใคร? อยูท่ ี่ไหน จานวนเท่าไร โดยอาจระบุเป็ น
2.1 การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ว่ามีวธิ ีการกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างอย่างไร?
2.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ว่าได้กลุ่มตัวอย่างมาด้วยวิธีใด หรื อสุ่มมาด้วยวิธีใด มีข้นั ตอนอย่างไร?
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.1 ชนิดของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ การระบุวา่ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นชนิดใดบ้าง มีแต่ละ
ชนิดมีลกั ษณะอย่างไร? เป็ นต้น
3.2 การสร้างหรื อพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือระบุวา่ ดาเนินการอย่างไร? มีการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่ องมืออย่างไร? เป็ นต้น
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การระบุถึงขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าดาเนินการอย่างไร?
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การระบุถึงการจัดกระทาเกี่ยวกับข้อมูลที่รวบรวมมาได้วา่ ทาอย่างไรบ้าง และ
ใช้สถิติใดในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. การนาเสนอผลการวิจยั คือ การกล่าวถึงแนวทางการนาเสนอผลการวิจยั ว่าจะเสนอผลการวิจยั
อย่างไร? แบ่งเนื้อหาอย่างไร? หรื อมีรูปแบบการนาเสนอย่างไร? เป็ นต้น
ค. ส่ วนบรรณำนุกรม
เป็ นการเสนอรายการเอกสารที่ใช้อา้ งอิงในเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ ทั้งหมด โดยเขียนตาม
รู ปแบบที่กาหนดในคู่มือการจัดทาวิทยานิพนธ์
ง. ส่ วนภำคผนวก
เป็ นการเสนอข้อมูลประกอบของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ ได้แก่ ปฏิทินปฏิบตั ิการทา
วิทยานิพนธ์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นว่านามาประกอบแล้วจะทาให้เค้าโครงวิทยานิพนธ์ชดั เจนมากขึ้น(ซึ่งอาจมี
หรื อไม่ก็ได้)
หมำยเหตุ : กำรเขียนสำระสำคัญให้ คำนึงถึง ควำมตรง ควำมชัดเจน ควำมน่ ำเชื่อถือ ควำมคงเส้ นคงวำหรือควำมสอดคล้องกัน
ของเนือ้ หำ และควำมเหมำะสมกับระดับกำรศึกษำ ด้ วย

