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        การเขยีนขอ้เสนอโครงการปรญิญานิพนธท์ี่ดนีัน้ควรมกีระบวนการในการดําเนินการวจิยัอย่างมี

ระบบ สามารถช่วยให้ผู้วจิ ัยมีความรอบคอบ ผู้ติดตามอ่านงานวจิยัมีความเข้าใจลําดบัเหตุการณ์

งานวจิยัไดถู้กตอ้ง ในระหว่างการดําเนินงานวจิยัจะพบปญัหาและอุปสรรคได้น้อยกว่าเนื่องจากมกีาร

ทาํนายล่วงหน้า จงึเป็นแนวคดิสาํหรบันกัวจิยัรุ่นใหม่ทีเ่ป็นนิสติ-นักศกึษาซึ่งต้องใช้กระบวนการในการ

วจิยั ทีจ่ะฝึกฝนให้เป็นนักคดิที่รอบคอบได้ก่อนการทําวจิยัจรงิ โครงการปรญิญานิพนธแ์ม้ว่าจะอาศยั

กระบวนการวจิยัเชงิวทิยาศาสตร์ให้วธิกีารวจิยัมคีวามน่าเชื่อถือได้มากขึน้กต็าม ทัง้นี้ยงัคงต้องพึ่งพา

ความเป็นศลิปะในตวัของนักวจิยัอยู่มากต่อการตดัสนิใจบางขัน้ตอน รวมทัง้การแปลความหมายและ

วเิคราะห์ข้อมูล ด้วยเหตุนี้จึงไม่เรียกว่าเป็น “ทฤษฎี” ว่าด้วยการวจิยั มีแต่เพียงสภาพความเป็น 

“ระเบยีบวธิทีีด่”ี ซึง่จะทาํใหผ้ลการศกึษาคน้ควา้ทีไ่ดน้ัน้มคีวามถูกตอ้งและความน่าเชื่อถอื กระบวนการ

ในการวจิยัจงึเป็นการจดัลาํดบัข ัน้ตอนของการวจิยัใหเ้ป็นระบบ ดงันี้ 

 

1. สถานการณ์กาํหนดโจทย ์

        ระเบียบวธิีทางวทิยาศาสตร์หรอืกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เป็นหลกัการพื้นฐานของการ

ตรวจสอบและเสาะหาความรู้ใหม่แบบวทิยาศาสตร ์วธิกีารทางวทิยาศาสตร์มกัจะเริม่จากการสงัเกต

ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตวัเรา เมื่อได้ขอ้สงัเกตบางอย่างที่เราสนใจจะทําให้ได้สิง่ที่ตามมาคอื 

ปญัหา (Problem) ของการวจิยั การตัง้ประเดน็ปญัหานัน้สาํคญักวา่การแกป้ญัหา เพราะการตัง้ปญัหาที่

ดแีละชดัเจนจะทาํใหผู้ต้ ัง้ปญัหาเกดิความเขา้ใจและมองเหน็ลู่ทางของการค้นหาคําตอบเพื่อแก้ปญัหาที่

ตัง้ขึน้ ดงันัน้จงึต้องหมัน่ฝึกการสงัเกตสิง่ที่ควรสงัเกตนัน้ ผู้วจิยัจะสามารถพิจารณาสรรหาประเด็น

สาํคญัๆทีต่อ้งการจะทาํวจิยัโดยฝึกการตัง้ประเดน็ ยกเวน้กรณีผูใ้ห้ทุนระบุความประสงค์อย่างแน่ชดัว่า

ใหท้าํการวจิยัในเรื่องนี้ประเดน็นี้อยูแ่ลว้เท่านัน้ 

 

2. โจทยก์าํหนดสมมติฐาน  

        ลกัษณะของโจทย์ที่ได้แล้วเกดิเป็นการประมวลแนวคดิ หลกัการและอื่นๆจากทฤษฎีเพื่อเป็น

รากฐานของความรูท้ ีจ่ะนํามาใชใ้นการวจิยั โดยผสานเป็นแนวคดิของตนเองในการสร้างแบบจําลองเชงิ

ประจกัษ์ที่เป็นลกัษณะเชิงปรมิาณหรอืคุณภาพกไ็ด้ แล้วตัง้เป็นสมมตฐิานให้เกดิความสอดคล้องขึ้น 

สมมตฐิานกค็อืเป้าหมายแห่งการวจิยัที่ต้องการพสิูจน์หรอืหาคําตอบ ทัง้นี้ก่อนที่นักวจิยัจะทําการวจิยั

เรื่องใดๆกต็าม มกัจะตัง้ขอ้สนันิษฐานขึน้ก่อนวา่สิง่นัน้ควรจะเป็นอยา่งไร ตวัอย่างเช่น นักวทิยาศาสตร ์

เมื่อเกดิปญัหาขึน้ว่าทําไมแม่เหลก็จงึดูดเหลก็หรอืแม่เหลก็ด้วยกนัได้ ก่อนที่จะทําการค้นหาสาเหตุนี้ 

นกัวทิยาศาสตรต์อ้งตัง้ขอ้สนันิษฐานขึน้วา่ อณูทุกๆอณูของเหลก็ธรรมดาเป็นแม่เหลก็อยู่แล้ว แต่มนัไม่

เรยีงไดอ้นุกรมกนัจงึไม่มอีาํนาจแม่เหลก็ ขอ้สนันิษฐานทีก่ล่าวนี้เรยีกวา่ สมมตฐิาน หรอื Hypothesis 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
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3. สมมติฐานกาํหนดวตัถปุระสงค ์

        การเขยีนวตัถุประสงคข์องการวจิยั (Research objectives) ตามขอ้เสนอโครงการปรญิญานิพนธ ์

ควรเขยีนขึน้เพื่อการพสิจูน์สมมตฐิานและอาจเป็นการสรา้งทฤษฎใีหม่ขึน้ดว้ย วตัถุประสงคข์องการวจิยั

หรอื จุดมุ่งหมายการวจิยั (Research purposes) เป็นการระบุกจิกรรมหรอืงานทีผู่ว้จิยัตอ้งทาํ ในอนัทีจ่ะ

ไดม้าซึง่คาํตอบในการวจิยั เป็นเสมอืนเขม็ทศิการดาํเนินการวจิยั ช่วยใหผู้ว้จิยัทราบว่าจะค้นหาคําตอบ

อะไรจากขอ้คาํถามบา้ง การกาํหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยักเ็ป็นการจําแนกประเดน็การวจิยั หรอืตวัแปร

ออกมาใหเ้หน็เป็นขอ้ยอ่ยทีช่ดัเจน มคีวามเป็นวตัถุวสิยัและสามารถดาํเนินการวจิยัอยา่งเป็นรปูธรรม 

 

4. วตัถปุระสงคก์าํหนดขอบเขต 

        การวจิยัในโครงการปรญิญานิพนธแ์ต่ละเรื่องมกัมขีอบเขตมากน้อยเพยีงใดขึน้อยู่กบังบประมาณ

และระยะเวลาทีจ่ะทาํการวจิยั การกาํหนดขอบเขตของการวจิยัจะช่วยใหผู้ว้จิยัวางแผนการเกบ็ขอ้มูลได้

ครอบคลุมและตรงกบัความมุ่งหมายของการวจิยัที่ตัง้ไว ้ขอบเขตของการวจิยัที่สําคญัที่ผู้วจิยัต้อง

กาํหนด มดีงันี้ 

        ก. ลกัษณะประชากรและจาํนวนประชากร  

        ข. การเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งและวธิเีลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 

        ค. ตวัแปรทีศ่กึษา โดยระบุทัง้ตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม 

        กรณีที่เป็นการวจิยัเชิงทดลอง นอกจากกล่าวถึงประชากร กลุ่มตวัอย่างและตวัแปรแล้วควร

จะตอ้งกล่าวถงึเนื้อหาทีใ่ชใ้นการทดลอง และระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทดลองดว้ย 

 

5. ขอบเขตกาํหนดเครื่องมือ 

        ในการทําขอ้เสนอโครงการปรญิญานิพนธ์ เมื่อได้ออกแบบการวจิยัแล้วจําเป็นต้องออกแบบ

เครื่องมอื แลว้สรา้งหรอืพฒันาเครื่องมอืตลอดจนตรวจสอบใหเ้หมาะสม น่าเชื่อถอืและเป็นที่ยอมรบัแล้ว

จงึนําไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่อไป เครื่องมอืในการวจิยัอาจจําแนกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่เครื่องมอืใน

การดาํเนินการวจิยัและเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เครื่องมอืในการดําเนินการวจิยั ถ้าเป็น

การวจิยัเชิงทดลองจะครอบคลุมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทดลอง ในกรณีที่แบบการวจิยัและพฒันา 

เครื่องมอืในการดาํเนินการวจิยัหมายถงึชิน้งานหรอืสิง่ประดษิฐ์ที่พฒันาขึน้และยงัครอบคลุมถึงรูปแบบ

หรอืแบบจาํลองทีพ่ฒันาขึน้สาํหรบัเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยทีเ่ป็นเครื่องมอืสําหรบัใช้

ในการวดัตวัแปรต่างๆในงานวจิยัซึ่งเป็นกระบวนการศกึษาตวัแปร ดงันัน้งานวจิยัทุกรูปแบบจงึต้องมี

เครื่องมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลู งานวจิยัชิน้หนึ่งอาจใช้เครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มูลหลายชนิดกไ็ด ้ทัง้นี้

ข ึน้กบัตวัแปรทีศ่กึษาและวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 

6. เครื่องมือกาํหนดการแก้สมมติฐาน 

        โดยการใช้สถิตเิพื่อวเิคราะห์ขอ้มูล เช่น การใช้ไคสแควร์ (Chi-square : 2χ ) แล้วนําผลการ

วเิคราะหท์ีไ่ดม้าทดสอบกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้การทดสอบสมมตฐิานควรกําหนดค่าระดบันัยสําคญั เป็น
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การทดสอบการยอมรบัหรือปฏิเสธต่อสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้แล้วจึงอธิบายเหตุผลประเด็นที่พิสูจน์หรือ

ทดสอบ 

 

7. การแก้สมมติฐานกาํหนดวิธีสรปุ 

          งานวจิยัตามขอ้เสนอโครงการปรญิญานิพนธท์ีไ่ดด้าํเนินการมาตามกระบวนการดงักล่าว สามารถ

สรุปผลการวจิยัได้เป็นอย่างดี ตรงประเด็น เป็นการบรรยายว่าได้ทําอะไร วธิใีด ผลเป็นอย่างไร มี

จุดอ่อนจุดแขง็อยา่งไร นอกจากนี้ยงัมขีอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขปญัหาทีค่น้พบจากการวจิยัครัง้นี้อกีดว้ย 

 

การรายงานผลการวิจยั 

 
        เป็นการรายงานเมื่อการวจิยัเสรจ็สิ้นและมกีารวเิคราะห์ขอ้มูลเรยีบร้อยแล้ว แนวการเขยีนและ

ส่วนประกอบของรายงานต้องขึน้อยู่กบัว่าใครเป็นผู้อ่านหรอืผู้ใช้รายงานผลนัน้ ทัง้นี้ควรประกอบด้วย

รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ คอื 

        ก. รายงานทางวชิาการ หรอื รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ ลกัษณะเป็นรูปเล่มควรประกอบด้วย

บทคดัย่อ (Abstract) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) สารบญัในส่วนของบทที่ 1 บทนํา 

(Introduction) บทที ่2 ทฤษฎ ี(Theory) บทที ่3 วธิกีารทดลอง (Experimental procedure) บทที่ 4 ผล

การทดลองและอภปิราย (Result and discussion) บทที่ 5 สรุป (Concusions) พร้อมทัง้มกีารอ้างองิ 

(References) ภาคผนวก ประวตัผิูจ้ดัทาํ   

        ข. บทความ หมายถึง งานเขยีนขนาดกะทดัรดัที่ไม่ใช้คําฟุ่มเฟือยเกินไปมีการกําหนดเป็น

ประเดน็  ลกัษณะการวเิคราะห์ และสรุปขอ้เทจ็จรงิที่สําคญัอย่างชดัเจน สามารถนําความรู้จากแหล่ง

ต่างๆมาสงัเคราะห ์ซึง่ผูเ้ขยีนตอ้งการสื่อสารไปสู่ผู้อ่านเพื่อให้ทราบทศันะทางวชิาการและวชิาชพีของ

ตน บทความสามารถกระทาํไดก่้อนหรอืพรอ้มกบัการเขยีนโครงการปรญิญานิพนธ ์โดยบทความที่พมิพ์

ในวารสารวจิยัซึง่นกัวจิยัใชบ่้อยม ี2 ประเภท คอื  

            1. บทความวจิยั (Research article) มลีกัษณะและรูปแบบการวจิยัตามหลกัวชิาการ เช่น ตัง้

สมมุตฐิานโดยระบุวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน ไดค้น้ควา้ทดลองอยา่งมรีะบบและสามารถสรุปผลการวจิยัที่จะ

นําสู่ความเป็นประโยชน์ต่อไป1 โดยเป็นรปูแบบ (Format) เฉพาะของแต่ละวารสารซึ่งมขีนาดเหมาะสม

ประกอบด้วยชื่ อเ รื่ อง  บทคัดย่อ บทนํา  วิธีการทดลอง ผลการทดลองและอภิปราย สรุป 

กติตกิรรมประกาศ และการอา้งองิ เป็นบทความทีน่ิยมและใชบ้งัคบัในหลกัสตูรบณัฑติศกึษา 

            2. บทความวชิาการ (Review article) หรอืบทความปรทิรรศน์ เป็นลกัษณะเชงิวเิคราะห์หรอื

วจิารณ์ และเสนอแนวคิดใหม่บนพื้นฐานวชิาการ อนัก่อเกิดองค์ความรู้หรือสามารถประยุกต์ใช้

ประโยชน์ ประกอบดว้ยชื่อเรื่อง บทคดัยอ่ ส่วนนํา ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุปพรอ้มดว้ยการอา้งองิ 

                                                
1
 วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี คําแนะนําสําหรบัผู้เขียน. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์งัสิต ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
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            จะเหน็ไดว้า่รปูแบบนัน้แทจ้รงิแล้วคล้ายกนั เพยีงแต่แยกย่อยรายละเอยีดเพิม่ขึน้เท่านัน้ ดงั

ตารางที ่1. ซึง่แสดงรายละเอยีดเปรยีบเทยีบ ดงัต่อไปนี้ 

 

ตารางที ่1. การเปรยีบเทยีบรปูแบบของการรายงานผลการวจิยั 

(จาก สิทธิชยั วิโรจนุปภัมถ์, วิศวกรรมสถานฉบับวิจยัและพัฒนา, และวารสารวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ 

 

ลาํดบั รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 

(รปูแบบเหมอืนปรญิญานิพนธ)์  

บทความ 

บทความวจิยั บทความวชิาการ 

1. 

ส่วนนํา 

ชื่อเรื่อง บทคดัยอ่ 

กติตกิรรมประกาศ 

บทนํา (อารมัภบท, สมมตฐิาน, 

วตัถุประสงค,์ ขอบเขต,  

ทบทวนวรรณกรรม, ทฤษฎ)ี 

ชื่อเรื่อง บทคดัยอ่  

บทนํา  

(อารมัภบท, สมมตฐิาน, 

วตัถุประสงค,์ ขอบเขต,  

ทบทวนวรรณกรรม, 

ทฤษฎ)ี 

ชื่อเรื่อง บทคดัยอ่  

บทนํา  

(อารมัภบท, สมมตฐิาน, 

วตัถุประสงค,์ ขอบเขต,  

ทบทวนวรรณกรรม, 

ทฤษฎ)ี  

2. 

ส่วนเนื้อหา 

 

วธิกีารทดลอง  

ผลการทดลองและอภปิราย 

(พรอ้มการแกส้มมตฐิาน)   

วธิกีารทดลอง ผลการ

ทดลอง และอภปิราย 

(พรอ้มการแกส้มมตฐิาน)    

วเิคราะห ์สงัเคราะห ์

และอภปิราย 

(พรอ้มการแกส้มมตฐิาน)   
3. 

ส่วนสรุป 

เสนอแนวคดิ  

 การอา้งองิ ภาคผนวก  

ประวตัผิูจ้ดัทาํ   

เสนอแนวคดิ 

กติตกิรรมประกาศ 

และการอา้งองิ 

เสนอแนวคดิ 

กติตกิรรมประกาศ 

และการอา้งองิ 
 

            การจบัใจความสาํคญัของการรายงานผลการวจิยั ผูว้จิยัจะตอ้งคาํนึงถงึกระบวนการในการวจิยั

ซึง่ประกอบดว้ยหลกัสาํคญั 7 ประการทีอ่ธบิายมาแลว้ขา้งตน้ คอื 1) สถานการณ์กาํหนดโจทย ์2) โจทย์

กําหนดสมมตฐิาน 3) สมมตฐิานกําหนดวตัถุประสงค ์4) วตัถุประสงค์กําหนดขอบเขต 5) ขอบเขต

กาํหนดเครื่องมอื 6) เครื่องมอืกาํหนดการแก้สมมตฐิาน และ 7) การแก้สมมตฐิานกําหนดวธิสีรุป หลกั

สําคญั 7 ประการดงักล่าวนี้เมื่อพจิารณาหลกัที่ 1,2,3 และ 4 เป็นการแสดงถึงส่วนนําของตารางที่ 1. 

(แถวลาํดบั 1.) หลกัที ่5 และ 6 แสดงถงึส่วนเนื้อหา (แถวลําดบั 2.) ในส่วนของหลกัที่ 7 แสดงถึงส่วน

สรุป (แถวลําดบั 3.) เมื่อนักวจิยัเขา้ใจระเบยีบวธิีดงักล่าวนี้แล้วการจบัใจความสําคญัจากการสืบค้น

บทความและรายงานผลการวจิยัสามารถกระทําได้อย่างเหมาะสมและมีนัยสําคญั นอกจากนี้ขอให้

นกัวจิยัพจิารณาตารางที ่2. ควบคู่กนัไปดว้ย ดงันี้ 

 

 

 



 5 

ตารางที ่2. การเปรยีบเทยีบการใชก้ระบวนการวจิยัทีม่ต่ีอปรญิญานิพนธแ์ละบทความ 

 

กระบวนการในการ

วจิยั 

ปรญิญานิพนธ ์ บทความวจิยั บทความวชิาการ 

1) สถานการณ์กาํหนด

โจทย ์                        

ชื่อเรื่อง ส่วนนํา 

ชื่อเรื่อง บทคดัยอ่  

บทนํา 

(อารมัภบท, สมมตฐิาน,

วตัถุประสงค,์ ขอบเขต,  

ทบทวนวรรณกรรม, 

ทฤษฎ)ี 

ส่วนนํา 

ชื่อเรื่อง บทคดัยอ่  

บทนํา 

(อารมัภบท,  

สมมตฐิาน,

วตัถุประสงค,์ 

ขอบเขต,  

ทบทวนวรรณกรรม, 

ทฤษฎ)ี 

2) โจทยก์าํหนด

สมมตฐิาน  

บทคดัยอ่ไทย องักฤษ

กติตกิรรมประกาศ 

และอื่นๆ บทที ่1. 

บทนํา (อารมัภบท, 

สมมตฐิาน, วตัถุประสงค,์ 

ขอบเขต,  

ทบทวนวรรณกรรม) 

3) สมมตฐิานกาํหนด

วตัถุประสงค ์

บทที ่2. ทฤษฎ ี

(ภายใตส้มมตฐิาน 

วตัถุประสงค ์และ

ขอบเขตทีก่าํหนด) 

4) วตัถุประสงค์

กาํหนดขอบเขต  

บทที ่3. 

ระเบยีบวธิกีารวจิยั 

เครือ่งมอืในการดาํเนินการวจิยั 

1) การทดลองครัง้ที ่1 

2) การทดลองครัง้ที ่2 

3) การใชแ้บบจําลอง 

ชนิดต่างๆเป็นตน้ 

(นําไปเขียนบทความ) 

ส่วนเนื้อหา 

วธิกีารทดลอง  

ผลการทดลองและ

อภปิราย 

(พรอ้มการแกส้มมตฐิาน)   

ส่วนเนื้อหา 

 วเิคราะห ์สงัเคราะห ์

และอภปิราย 

(พรอ้มการแก้

สมมตฐิาน)   

5) ขอบเขตกาํหนด

เครื่องมอื  

บทที ่4. 

ผลการทดลอง  

และอภปิราย  

(พรอ้มการแกส้มมตฐิาน)   

6) เครื่องมอืกาํหนด 

การแกส้มมตฐิาน   

บทที ่5. สรุป  

เสนอแนวคดิ  

การอา้งองิ ภาคผนวก 

ประวตัผิูจ้ดัทาํ   

ส่วนสรุป  

เสนอแนวคดิ 

กติตกิรรมประกาศ 

และการอา้งองิ 

ส่วนสรุป  

เสนอแนวคดิ 

กติตกิรรมประกาศ 

และการอา้งองิ 

7) การแกส้มมตฐิาน

กาํหนดวธิสีรุป 

(ห ม า ย เ ห ตุ  ห า ก บัณ ฑิ ต

วทิยาลัยมนีโยบาย 7 บท ก็

ใหข้ยายจํานวนตรงบทที ่3) 
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