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อาจารยู้รับผดิชอบสูตร สาขาวชิานวตักรรมการบริหารการศึกาา 
วทิยาลยันวตักรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์



ประเดน็ที่จะน าเสนอ : 
๑. ธรรมชาติและความส าคญัของวิทยานิพนธ์

๒. ท าไมจงึท าวิทยานิพนธ์ไมส่ าเร็จ

๓. แนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จ

๔. การเขียนรายงานการวิจยั (Research report)
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๑. ธรรมชาติและความส าคัญของวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์: ธรรมชาติ

วิทยานิพนธ์ เป็นเสมือนแบบฝึกหัด (Exercise) ประกอบการ
เรียนการสอนในหลักสูตรที่สูงกว่าปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา โดยมี
เจตนาที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ความรู้และความสามารถที่เรียนมาใน
การศึกษาวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตนเองสนใจ

การท าวิทยานิพนธ์ ยังเป็นการฝึกให้ผู้เรียนสามารถ
ท าการศึกษา ค้นคว้าวิจัยเพื่อหาค าตอบส าหรับประเด็นปัญหาที่สนใจอย่าง
เป็นระบบ และเป็นกระบวนการ  รู้จักคิด รู้จักใช้เหตุผล รู้ขั้นตอนของการ
ด าเนินการที่จะให้ได้มาซึ่งค าตอบ
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วิทยานิพนธ์ กับงานนิพนธ์ลักษณะอื่น

- ปัญหาพิเศษ (Special problem)
- วิจัยย่อย (Baby or mini research)
- ภาคนิพนธ์ (Term paper) 
- การค้นคว้าแบบอิสระ (Independent Study: IS)
- วิทยานิพนธ์ (Thesis)
- ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) 
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วิทยานิพนธ:์ ความส าคัญ
ความส าคัญที่แท้จริงของวิทยานิพนธ์ มิได้อยู่ที่การ

ด าเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีการ (Methodology) และการ
ได้องค์ความรู้ (Body of knowledge)  แต่อยู่ที่การจะท าให้ผู้เรียนจบ
หรือไม่จบหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่มากกว่า

คุณค่าของวิทยานิพนธ์ ก็ท านองคล้ายกัน มิได้อยู่ที่ความ
หนา และ/หรือการใช้สถิติชั้นสูงในการทดสอบสมมติฐาน 
(Hypothesis testing) แต่อยู่ที่ผู้เรียนได้ท าวิทยานิพนธ์นั้นด้วยตัวเอง
มากกว่า
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๒. ท าไมจึงท าวิทยานิพนธ์ไม่ส าเร็จ
- เพราะชอบอ้างว่าไม่มีเวลา
- เพราะชอบอ้างว่าไม่รู้จะท าเรื่องอะไร
- เพราะชอบอ้างว่ายังหาอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้
- เพราะชอบอ้างว่าไม่รู้ระเบียบวิธีวิจัย
- เพราะชองอ้างว่าไม่มีความรู้เร่ืองสถิติ
- เพราะชอบอ้างว่าไม่รู้จะเขียนอย่างไร
- เพราะชอบให้เวลาผ่านเลยไปหลังจากเรียนจบรายวิชา                     
(course works)  พอใกล้จะหมดอายุขัยที่ก าหนด ก็เอา                     
เรื่องของเวลามากดดันอาจารย์

- และก็อีกหลายๆ เหตุผลแล้วแต่ธรรมชาติ ของแต่ละคน
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๓. แนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเรจ็
หากประสงค์จะท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จ ผู้เรียนต้องใส่ใจและให้ความส าคัญเป็นกรณี

พิเศษกับ ๓ แนวทางต่อไปนี้

๓.๑ ส ารวจตัวเองเพื่อให้แน่ใจอย่างถ่องแท้ก่อนว่า: 
- อยากจะจบหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่หรือไม่ 

- มีความความรู้ความสามารถในเรื่องที่จะท าหรือไม่

- มีความตั้งใจ และมีความแน่วแน่มากน้อยเพียงไร

- คิดว่ามีความรับผิดชอบต่อตัวเองมากน้อยเพียงไร

- คิดว่ามีเวลาพอที่จะทุ่มเทให้กับการท าวิทยานิพนธ์หรือไม่
- มีการวางแผนการท าวิทยานิพนธ์ไว้หรือไม่
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๓.๒ ทบทวนขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
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จัดท าและเสนอ proposal

เสนอขอสอบ proposal

บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ proposal

นักศึกษาด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์
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นักศึกษาจัดท าบทความเพื่อการเผยแพร่

นักศึกษาเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปแบบ/รูปเลม่

นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ/รปูเล่ม

นักศึกษาจัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์



๓.๓ ทบทวนระเบียบวิธีการวิจัย (Research methodology)
- ชื่อเรื่อง
- ที่มาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย
- วัตถุประสงค์ของการวิจัย
- สมมติฐานการวิจัย (Hypotheses)
- ขอบเขตของการวิจัย

-- ขอบเขตด้านพื้นที่
-- ขอบเขตด้านประชากร
-- ขอบเขตด้านเนื้อหา
-- ขอบเขตด้านเวลา

- การทบทวนวรรณกรรม
- กรอบแนวคิดในการวิจัย
- ระเบียบวิธีวิจัย

-- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
-- ข้อมูลและแหล่งของข้อมูล
-- เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
-- วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
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11

สาระในรายงานวิจยัสาระในรายงานวิจยัสาระในรายงานวิจยั

การวางแผนวจิยัการวางแผนวิจยั

ปัญหาวิจยัปัญหาวจิยัปัญหาวจิยั พฒันาโจทย์พฒันาโจทย์พฒันาโจทย์ เอกสารเชิงหลกัการ
(Concept paper )
เอกสารเชิงหลกัการเอกสารเชิงหลกัการ
((Concept paperConcept paper ))

ขอ้เสนอโครงการวจิยั

( Full Proposal )
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การด าเนินการวิจยัการด าเนินการวิจยัการด าเนินการวิจยั

แนวคิด /ทฤษฎี
เก่ียวกบัการ
วิจยันั้น ๆ

แนวคิดแนวคิด //ทฤษฎีทฤษฎี
เก่ียวกบัการเก่ียวกบัการ
วิจยันั้น ๆวิจยันั้น ๆ

วตัถุประสงค์วตัถุประสงค์

แผนปฏิบติัการแผนปฏิบติัการ

กิจกรรมวิจยั

กิจกรรม 1…
กิจกรรม 2…
กิจกรรม 3…

ผลการวิจยั
ประเด็นวิจยั … .
ผลวิจยั 1+2+3

…………… ..
ตอบวตัถุประสงค์

ผลการวิจยัผลการวิจยั
ประเด็นวิจยัประเด็นวิจยั …… ..
ผลวิจยั ผลวิจยั 1+2+31+2+3
………………………… ....
ตอบวตัถุประสงค์ตอบวตัถุประสงค์

ขอ้วิจารณ์

ผลวิจยัดงักล่าว
แปลวา่อยา่งไร ?

ขอ้วิจารณ์ขอ้วิจารณ์

ผลวิจยัดงักล่าวผลวิจยัดงักล่าว
แปลวา่อยา่งไร แปลวา่อยา่งไร ??

ประมวลแ

(

ประมวลและ

วเิคราะห์ผล

ตามวตัถุประสงค์

((ผลลพัธ์การ
ด าเนินการวจิยั
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บทท่ี 5
สรุปตอบวตัถุประสงค์
(จากผลวจิยับทท่ี 4)
* ขอ้คน้พบ / ขอ้สงัเกต
*บทเรียน/ ขอ้เสนอ

การเขียนรายงานวิจยั

)

บทท่ี 1
ยกสาระในขอ้เสนอโครง
การวิจยัมา ตดัขอ้แผน
ปฏิบติัการงบประมาณ /

บางขอ้ออก

เอกสารอา้งอิง
ท่ีปรากฏใน
รายงาน

บทท่ี 2
ขยายจากขอ้กรอบคิด

และขอ้การศึกษาเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้ง

ขอ้เสนอโครงการวิจยัเตม็รูป

บทท่ี 3 
ยกขอ้วธีิด าเนินการวจิยัมา
กิจกรรมวจิยัท่ีด าเนินการตาม

แผนปฏิบติัการ

ภาคผนวก - ก

เคร่ืองมือวจิยั
ภาพกิจกรรมวจิยั

บทท่ี  4
น าผลลพัธ์ของการ
ด าเนินการวจิยั
มารายงาน

ภาคผนวก - ข
*ขอ้มูล/หลกัฐาน

บางอยา่ง



๔. การเขยีนรายงานการวจิัย (RESEARCH REPORT)

 ส่วนน ำ
 ส่วนเนือ้ควำม
 ส่วนอ้ำงองิ



ส่วนน า
หน้าช่ือเร่ือง
 บทคดัย่อ
 กติติกรรมประกาศ
 สารบัญ
 สารบัญตาราง



ส่วนเน้ือความ
 บทน า
 เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง
 วธีิการด าเนินงานวจิัย
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล
 สรุปและอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ



ส่วนอ้างองิ
เป็นส่วนทีเ่กีย่วข้องกบั
 บรรณานุกรม 
 ภาคผนวก
 ประวตัผู้ิวจิยั



บรรณานุกรม

คือ รายการหลกัฐานของเอกสารทั้งหมดรวมทั้งวัสดุ
ทุกประเภททีผู้่วจิยัได้ใช้ศึกาาค้นคว้า



ภาคผนวก
 จุดมุ่งหมายทีส่ าคญัคือ เป็นข้อมูลทีล่ะเอยีดหรือ

เฉพาะเจาะจง
 เป็นตัวอย่างของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล
 ให้ค าอธิบายและแสดงวธีิการทางสถิตทิีใ่ช้



ส่วนเน้ือหา (Body of the Report )
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บทท่ี 1 : บทน า
• ท่ีมาและความส าคญั ( พร้อมแนวคิด หลกัการ

เอกสารงานวิจยัท่ีสนบัสนุนเหตุผลการวิจยั)
•วตัถุประสงค์
•สมมุติฐาน (ถา้มี)
•ขอบเขตขอ้ตกลงเบ้ืองตน้
•ค าจ ากดัความ
•ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ



บทที่ 2 เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง

21

•ทบทวนเอกสารและรายงานเนน้การวจิยัในอดีตจนถึงปัจจุบนั
มาจดัท าเป็นรายงาน

•ยดึเน้ือหาของเร่ืองท่ีวจิยัเป็นหลกั
•ไม่ยดึผูเ้ขียน/มีเป็นหลกัหรือเขียนเรียงเป็นชั้น ๆ (ขนมชั้น)
•เรียบเรียงใหม่ใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั (ขนมเปียกปูน)
•ชุดความรู้ตน้ทุนและตน้ทางสนบัสนุนการวจิยั



บทที่ 3 วธีิด าเนินการวจิัย
(ปัญหา/ค าถามวจิัย มีวธีิการตอบอย่างไร)

22

•ระบุระเบียบวิธีหรือแบบการวจิยัท่ีใช้
•ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย
•เคร่ืองมือวิจยั
•การเกบ็รวบรวมขอ้มูล
•การวเิคราะห์ขอ้มูล
•ขั้นตอนการด าเนินงาน ( วตัถุประสงค/์กิจกรรม/วิธีการ-เคร่ืองมือ/

ผูเ้ก่ียวขอ้ง/สถานท่ี/ผลท่ีเกิด)



บทที่ 4 ผลการวจิัย
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•น าเสนอผลการวจิยัตามค าถามวจิยัหรือวตัถุประสงคว์จิยั
•ขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล
•การแปลผลและตีความหมายขอ้มูล
•ขอ้สรุปค าตอบของค าถาม(ตามวตัถุประสงค)์
(บางคนอาจอภิปรายหรือวจิารณ์ต่อจากผลการวจิยักไ็ด)้



บทที่ 5 สรุปอภปิรายและข้อเสนอแนะ

24

•น าผลการศึกษาตามวตัถุประสงคม์าสรุปเขียนเป็นความเรียง
•ช้ีผลการวจิยัท่ีชดัเจนวา่ไดข้อ้สรุป ( Conclusion) อยา่งไร
•ขอ้สรุปนั้นอา้งอิง (Generalization)ไปยงัประชากร
ไดม้ากนอ้ยเพียงใด
•อภิปลายผลวจิยัเป็นไปตาม



ส่วนอ้างองิ(Reference Materials )

25

• เชงิอรรถ(Footnote )ระบุแหล่งที่มำของเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงองิ:หลำยแบบ

-ระบบAPA(American Psychological Association )

เขียนต่อท้ำยข้อควำมที่อ้ำง ช่ือ-ที่-หน้ำ (ทัง้เล่มไม่ต้องระบุหน้ำ)

• บรรณำนุกรม(Bibliography )รวมเอกสำร หลักฐำน เคร่ืองมือ 

มำจัดท ำหมวดหมู่เรียงตำมตัวอักษร

• ภาคผนวก(Appendix)ส่วนขยายเพิม่เตมิให้รายงานสมบูรณ์

- เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล

-รายละเอยีดการวเิคราะห์

• ดชันีค้นเร่ือง(Index )จัดท าค าศัพท์ทีล่ าดบัการจัดเร่ืองระบุท้ายของค าน้ัน



ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ



แหล่งทีม่าของปัญหา
1.จากประสบการณ์ของผู้วจัิย
2.จากการอ่านเอกสาร
3.จากการอ่านวทิยานิพนธ์
4.จากการอ่านบทคดัย่อ
5.จากข้อคดิเห็นผู้รู้
6.จากข้อโต้แย้ง
7.จากการเข้าร่วมประชุม
8.จากการเสนอหัวข้อทีค่วรท าวจิัยของหน่วยงาน
9.จากข้อเสนอแนะของผลการวจิัย 



ข้อผดิพลาดในการเลือกปัญหาการวจิัย
1. ขาดการศึกาาเอกสาร
2. เร่งรีบ
3. ปัญหาการวจิยักว้างไป
4. ไม่ได้วางแผน
5. ไม่สามารถหาข้อมูลได้



เกณฑ์การเขยีนวตัถุประสงค์
1.เขียนเป็นประโยคค าถามหรือบอกเล่า
2.ควรใช้ภาาาทีส่ละสลวย
3.สามารถตั้งสมมุติฐานได้
4.ทดสอบได้
5.ถ้าศึกาาหลายตัวแปรควรแยกแยะเป็นข้อย่อย ๆ



แหล่งที่มาของสมมติฐานการวจิัย

1.จากความรู้

2.จากประสบการณ์

3.จากการใช้หลกัเหตุและผล

4.จากทฤาฏี

5.จากเอกสาร



ตัวแปรในสมมติฐาน
1. ตัวแปรอสิระ(ตัวแปรต้น) หมายถงึ ตัวแปรที่เป็นเหตุ

2. ตัวแปรตาม (ตัวแปรผล) หมายถงึ ตัวแปรทีเ่ป็นผล
เน่ืองจากตวัแปรอสิระ



ประโยชน์ของสมมติฐานการวจิัย
1. ช่วยจ ากดัขอบเขตการวจิัย
2. มองเห็นปัญหา
3. เห็นภาพข้อมูล
4. ก าหนดแหล่งข้อมูล
5. ช้ีแนวทางแปรผล



ขอบเขตของการวจิัย
การท าวจิยัแต่ละเร่ืองควรก าหนดขอบเขตของการวิจยัให้

ชัดเจน เช่น ประชากร เน้ือหาในการวจิยัระยะเวลา



นิยามศัพท์เฉพาะ
ทักาะการอ่าน หมายถึง ความสามารถในการท าความเข้าใจ
ในการอ่าน การบอกรายละเอยีด ใจความส าคญัและสรุป
เร่ืองที่อ่านได้ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ
เร่ืองราวอ่ืนๆ ทีม่ีลกัาณะใกล้เคยีงต่อไป



บทที ่2 การศึกาาเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง
1. ต ารา        

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. เอกสารอ้างองิ

4. วารสาร 

5. นิตยสาร 

6. จุลสาร       

7. ปริญญานิพนธ์



จุดมุ่งหมายในการค้นคว้าเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
- เพ่ือหาความจริงทีผ่่านการพสูิจน์มาแล้ว

- เพ่ือช่วยในการนิยามปัญหาให้เกดิความกระจ่างแจ้ง

- เพ่ือให้เลือกสรรปัญหาให้ถูกต้อง

- เพ่ือไม่ให้ท าซ ้ากบัคนอ่ืนโดยไม่จ าเป็น

- เพ่ือหาเทคนิคในการท าวจิัย

- เพ่ือช่วยในการแปลความหมายข้อมูล

- เพ่ือเตรียมการเขียนรายงาน



หลกัในการเลือกเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง
“การเลือกใช้วทิยานิพนธ์ ในการน ามาอ้างองิควรระมัดระวัง ทั้งนี้
เพราะคุณภาพของงานวทิยานิพนธ์แตกต่างกนั เน่ืองจากอาจารย์แต่
ละท่าน แต่ละสถาบันมีนโยบายเกีย่วกบัการท าวิทยานิพนธ์ไม่
เหมือนกนั คุณภาพของวทิยานิพนธ์แตกต่างกนั หากผู้วจัิยน า
วทิยานิพนธ์ทีไ่ม่มีคุณภาพมาเป็นตัวอย่าง มาศึกาา อาจพบกบั
อุปสรรคและปัญหาต่างๆ ในการท างานได้”

(



หลกัในการเลือกเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง

1. แสวงหาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัใหม้ากท่ีสุด ศึกษาเน้ือหา ทฤษฎี 
หลกัการ และวธีิการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมากๆ

2. พิจารณาถึงความทนัสมยั ของเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง

3. พิจารณาและคดัเลือกเน้ือหาสาระ ผลการศึกษาไวเ้ป็นประโยชน์กบังานวิจยั
ของตนเอง

4. ท าความเขา้ใจระบบอา้งอิงต่างๆ 

5. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัแบบวเิคราะห์ เช่น ดูความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วน
ต่างๆ ผูเ้ขียนไดข้อ้มูลมาอยา่งไร เพียงพอหรือไม่ น่าเช่ือถือไดห้รือไม่



ประโยชน์ของการศึกาาเอกสารและงานวจิัย
1. เพ่ือให้เกดิความกระจ่าง

2. เพ่ือเลือกสรรปัญหา

3. ช่วยในการเลือกหัวข้อการวจิัย

4. สะดวกต่อการนิยามปัญหา

5. ท าให้ตั้งสมมุตฐิานการวจิัยให้สมเหตุสมผล

6. เพ่ือหาเทคนิคและระเบียบวธีิการวจิัย

7. ช่วยในการแปลความหมายการวจิัย

8. เป็นแนวทางในการเขียนโครงการวจิัยและการเขียนรายงาน



บทที่ 3 วธีิด าเนินการวจิัย METHOD
- ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

- การออกแบบการวิจัย

- เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

- การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ

- การด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล

- การวเิคราะห์ข้อมูล

- สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล



บทที่ 3 วธีิการด าเนินงานวจิัย

1.ประชากรที่ใช้ในการวจิัย
2.แหล่งข้อมูล
3.วธีิรวบรวมข้อมูล
4.วธีิจัดกระท าข้อมูล



การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

วธีิเลือกกลุ่มตวัอย่าง

1.เลือกโดยไม่ใช้หลกัทฤาฏีความน่าจะเป็น

- เลือกแบบบังเอญิ

- เลือกแบบสะดวก

- เลือกแบบโควตา

- เลือกแบบจงใจ



2. เลือกโดยใช้หลกัทฤาฏคีวามน่าจะเป็น
2.1 การสุ่มอย่างง่าย

- การจับสลาก
- การใช้ตารางเลขสุ่ม
- การใช้คอมพวิเตอร์สุ่ม

2.2 การสุ่มแบบเป็นระบบ
2.3 การสุ่มแบบแบ่งช้ัน
2.4 การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
2.5 การสุ่มแบบหลายขั้นตอน



ประโยชน์ของการเลือกกลุ่มตวัอย่างมาศึกาา
1.ท าให้ประหยดัเวลา

2.ท าให้ประหยดัค่าใช้จ่าย

3.ท าให้เกบ็รวบรวมข้อมูลได้สะดวก

4.ท าให้การศึกาาค้นคว้างานวจิัยง่ายมากขึน้



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล

1. การสังเกต
2. การสัมภาาณ์
3. แบบทดสอบ
4. แบบสอบถาม
5. มาตราวดัทัศนคติ



บทที่ 4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล
การแปรผลการวเิคราะห์ข้อมูล

 ข้อผดิพลาดที่อาจเกดิขึน้ในการวเิคราะห์และแปรผลข้อมูล



บทที่ 5 การสรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ
สรุปย่อ

 อภปิรายผล

 ข้อเสนอแนะ



เดชกุล-นภาภรณ์ (การเขียน
รายงานการวจิยั) 48


