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บทที่ 2 

การจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

การจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ในบทนี้เป็นข้อเสนอแนะเบื้องต้นที่นักศึกษาสามารถใช้
ประกอบในการเตรียมโครงร่างวิทยานิพนธ์ของตนเองได้ แต่รายละเอียดและสาระส าคัญ นักศึกษา
ควรปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาของตน หรืออาจารย์ผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ในอนาคต รวมถึงควรศึกษาตัวอย่างจากโครงร่างวิทยานิพนธ์ในสาขาของตนเองที่เคย
ได้รับการอนุมัติไปแล้วประกอบด้วย 

บทนี้จะกล่าวถึงแนวทางการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์แต่ละหัวข้อตามล าดับที่ก าหนดไว้ใน 
“แบบโครงร่างวิทยานิพนธ์” (วก.บ.03.1/59) 
 
2.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background and Rationale) 

เนื้อหาส่วนนี้นับว่ามีความส าคัญมาก เพราะนักศึกษาต้องบรรยายให้ชัดเจนถึงความเป็นมา 
และสภาพของปัญหาในเรื่องที่ต้องการศึกษาเพ่ือให้ผู้อ่านตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องศึกษาค้นคว้า
ในเรื่องดังกล่าว 

ดังนั้น นักศึกษาจึงต้องศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นเพ่ือท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษาก่อนที่จะด าเนิน
การศึกษาขั้นต่อไป 

ในงานวิจัยบางเรื่อง อาจมีการตั้งค าถามการวิจัยแยกจากหัวข้อ 2.1 เป็นหัวข้อ “ปัญหา
การศึกษา (Research Question(s)) ก็ได้ หรืออาจกล่าวรวมไว้ในหัวข้อ 2.1 ก็ได้เช่นกัน ซึ่งปัญหา
การศึกษา หมายถึง ค าถามการวิจัยที่ช่วยก าหนดขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิด และข้อมูลต่างๆ ที่
ต้องการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
 
2.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Objectives of the Study) 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาต้องมีความสัมพันธ์กับสภาพปัญหาที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.1 
กล่าวคือ เมื่อนักศึกษาอธิบายถึงสภาพของปัญหาในหัวข้อวิทยานิพนธ์  แสดงว่านักศึกษาประสงค์จะ
ค้นหาค าตอบจากปัญหานั้น ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการศึกษาจึงเป็นการบรรยายถึงความสัมพันธ์
ระหว่างปัญหาและความประสงค์ท่ีต้องการจะค้นหาค าตอบจากการศึกษาในเรื่องดังกล่าว 
 
2.3  สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis of the Study) (ถ้ามี) 

สมมติฐานของการศึกษา เป็นการบรรยายสมมติฐานที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การทดสอบสมมติฐาน และการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
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2.4  ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา (Contributions of the Study)  
การระบุประโยชน์ในส่วนนี้ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ได้ระบุไว้ในเบื้องต้น 

นั่นคือ เมื่อผลการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง และสามารถน าผล
นั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 
 
2.5  ขอบเขตของการศึกษา (Scope of the Study)  

การก าหนดขอบเขตของการศึกษาเป็นขั้นตอนที่แสดงว่านักศึกษาจะท าการศึกษา
ครอบคลุมเพียงใด สิ่งใดต้องการวิจัยและสิ่งใดที่ไม่ต้องการวิจัยและเป็นการป้องกันมิให้ผู้อ่านเกิด
ความเข้าใจผิดและวิจารณ์ว่าการศึกษานั้นกระท าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีนี้การก าหนดขอบเขตของ
การศึกษาสามารถท าได้  2 กรณี คือ 

2.5.1 การก าหนดขอบเขตของการศึกษาเฉพาะด้านเนื้อหา ประชากร และตัวแปร 
2.5.2 การก าหนดขอบเขตการศึกษาด้านพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 

 
2.6  ข้อตกลงเบื้องต้น (Delimitation of the Study) (ถ้าม)ี  

ข้อตกลงเบื้องต้น เป็นเงื่อนไขหรือสภาพการณ์ในการวิจัยนั้นที่ยอมรับว่าเป็นจริงภายใต้
หลักการ ทฤษฎี และมีเหตุผลรองรับ  โดยเงื่อนไขหรือสถานการณ์นั้นๆ ไม่สามารถตรวจสอบได้
ในทางปฏิบัติ 

 
2.7 นิยามศัพท์เฉพาะ (Definitions of Terms) (ถ้ามี) 

นิยามศัพท์เฉพาะ เป็นการก าหนดขอบเขตและความหมายของศัพท์ทีใ่ช้ในการศึกษา ซึ่งไม่
จ าเป็นต้องมีเสมอไป ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับความจ าเป็นของแต่ละสาขาวิชา  หากนักศึกษาได้ใช้ค าที่เป็นศัพท์
เฉพาะทาง หรือตัวแปรที่ศึกษา หรือค าเฉพาะที่นักศึกษาเสนอขึ้นมาใหม่ในการศึกษาครั้งนี้ นักศึกษา
ต้องน าเสนอนิยามศัพท์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
 
2.8 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) 

เนื้อหาในส่วนนี้นักศึกษาต้องอ้างถึงทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์
ที่นักศึกษาต้องการศึกษาค้นคว้า ดังนั้น นักศึกษาต้องท าการทบทวนวรรณกรรม (Literature 
Review) จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอเนื้อหาอย่างน้อย 2 ส่วนคือ 

2.8.1  ส่วนที่แสดงให้เห็นถึงสภาพองค์ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทฤษฎี หลักการที่น าไปสู่
กรอบแนวคิดในการวิจัย และมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาของวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาต้องการ
จะศึกษา 

หัวข้อที่นักศึกษาต้องการจะศึกษาต้องไม่ซ้ าซ้อนกับการศึกษาของผู้อ่ืน เว้นแต่มีปัจจัยหรือ
เงื่อนไขที่ต่างกันออกไป  เช่น  ใช้วิธีการ หรือการเข้าสู่ค าตอบ (Approach) ที่ต่างไป เป็นต้น หรือ
นักศึกษาต้องการพิสูจน์เพ่ือยืนยัน หรือน าเสนอค าตอบที่แตกต่างจากงานเดิมก็อาจเป็นเหตุผลน าไปสู่
การท าวิจัยในเรื่องนั้นๆ ได้ 
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2.8.2  ส่วนที่แสดงถึงระเบียบวิธี (Methodology) หรือเทคนิคในการศึกษาค้นคว้าที่
ต้องการใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ทั้งนี้  อาจแสดงว่าเคยมีผู้ใดใช้ระเบียบวิธี  หรือเทคนิคการศึกษา
ครอบคลุมเพียงใด เป็นต้น 

นอกจากนี้ นักศึกษาอาจน าเสนอในประเด็นอ่ืนๆ ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจะท าให้การศึกษา
สมบูรณ์ขึ้นก็ได้ 

การน าเสนอเนื้อหาตามหัวข้อนี้จะท าให้ทราบถึงแหล่งข้อมูลต่อเนื่อง อันจะขยายผลต่อไป
ได้และสามารถน ามาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ อ้างอิง กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาจัดท า รวมถึงช่วย
ให้หลีกเลี่ยงการศึกษาค้นคว้าที่ซ้ าซ้อนกับผลงานของผู้อื่นที่มีมาในอดีตอีกด้วย 

 
2.9 วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methodology) 

วิธีด าเนินการวิจัย ระบุวิธีการและระเบียบวิธีการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนน าเสนอข้อมูลอย่างมี
ขั้นตอน ตามประเภทของระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในศาสตร์นั้นๆ โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยขั้นตอน
ต่างๆ ดังนี้ 

2.9.1 แหล่งข้อมูล 
2.9.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.9.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.9.4 วิธีการรวบรวมข้อมูล 
2.9.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.9.6 การน าเสนอข้อมูล 

 
2.10 สถานที่ในการด าเนินการศึกษา (Study Location)  

ระบุสถานที่ในการด าเนินการศึกษา ถ้าไม่ได้เก็บข้อมูลนอกสถานที่ ให้ระบุสาขาวิชา และ
คณะวิชา หรือวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด 

 
2.11  ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา   (Procedure for Conducting the 
Study and Duration/Timelines/Time of the Study Process) 

ระบุแบบแผนและระยะเวลาทั้งหมดที่จะใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสนอ
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  โดยระบุ ขั้นตอนและแผนการด าเนินการศึกษา (Procedure of 
Conducting the Study) เป็นการคาดคะเนระยะเวลาที่นักศึกษาจะใช้ในแต่ละขั้นตอนของการท า
วิทยานิพนธ์ ซึ่งอาจแบ่งได้ ดังนี้ 

2.11.1  ขั้นทบทวนวรรณกรรม เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

2.11.2  การเตรียมเก็บข้อมูล  เป็นการจัดเตรียมรูปแบบที่เหมาะสมของการท าวิทยานิพนธ์
เรื่องนั้นๆ เช่น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือการวิจัยเชิงปริมาณ การเตรียมเก็บ
ข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์ หรือใช้แบบสอบถาม เป็นต้น 

2.11.3  การเก็บข้อมูลภาคสนาม คือ การลงพ้ืนที่เพ่ือไปสัมภาษณ์ หรือเก็บข้อมูลตาม
แบบสอบถาม เป็นต้น 
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2.11.4  การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล คือการน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมทั้งหมด
มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และ/หรือโดยใช้สถิติและแปลความข้อมูล 

2.11.5  การเขียนรายงาน เพ่ือน าเสนอผลการศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาควรเขียนรายงานผล
การศึกษาและน าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาอ่านเป็นระยะๆ เพ่ือให้มั่นใจว่า 
นักศึกษาได้ด าเนินการวิจัยตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 
2.12 บรรณานุกรม (Bibliography) 
 ส่วนที่ส าคัญอีกส่วนหนึ่งในการจัดท าวิทยานิพนธ์ คือ รายการเอกสารที่นักศึกษาค้นคว้าเพ่ือ
น ามาเรียบเรียงในวิทยานิพนธ์ แม้จะอยู่ในขั้นตอนของการจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ แต่เอกสาร
ต่างๆ เหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ต่อไป 
 ในการอ้างอิงเอกสารของการเขียนผลงานทางวิชาการ จะมีรูปแบบการเขียนอยู่ 2 ประการ 
คือ บรรณานุกรม และเอกสารอ้างอิง โดยบรรณานุกรม คือ รายชื่อของทรัพยากรสารนิเทศทั้งหมดที่
นักศึกษาได้ใช้ค้นคว้า ขณะที่เอกสารอ้างอิงเป็นรายชื่อเอกสารหรือสิ่งพิมพ์เฉพาะที่นักศึกษาน ามาใช้
อ้างอิงเท่านั้น 
 ส าหรับการจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ ให้นักศึกษาใช้รูปแบบการ
เขียนบรรณานุกรมเท่านั้น 
 


