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ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
ก าหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตระหนักและเห็นความส าคัญของบุคลากรโดยเฉพาะการ
พัฒนาความรู้แก่บุคลากรเก่าและใหม่ในหน่วยงานให้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีองค์ความรู้ทั้งที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) อยู่เป็นจ านวนมาก
จึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงมี
การเข้าถึงและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)  

ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้รวบรวมผลงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและ
เป้าหมายของประเทศ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง A 317 ช้ัน 3 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good 
Practices) ของบุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้
ในการเขียนวิจัย และสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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องคค์วามรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ครั้งที่ 1 ประจําปกีารศึกษา 2562 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ  
  

ประเด็นความรู         : ดานการวิจัย   
หัวขอการจัดการความรู  : เทคนิคเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ 
                นโยบายและเป้าหมายของประเทศ 
วันเดือนปท่ีดําเนินการ            : 16 ตุลาคม 2562 
องคความรูของผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ชื่อ - นามสกุล                 : ผศ.ดร.ชมภูนุช หุ่นนาค 
เบอรโทรศัพทท่ีติดตอได        : 06-1951-6594 
E-mail Address                 : chompoonuch7229@gmail.com 
หัวขอ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู : CONTEXT/C  
  เทคนิคเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย
ของประเทศ 
 
รายละเอียด/วิธีการท่ีไดดําเนินการ : ACTION/A  
 1) การตั้งช่ือแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยย่อยต้องมีความน่าสนใจ ชัดเจน ผู้อ่านสามารถเข้าใจ
ได้ง่ายโดยไม่ต้องตีความ และการเลือกหัวข้อวิจัยต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายและเป้าหมาย
ของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2561-2580 ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม               
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ
เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย    
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564 ให้ความส าคัญกับ       
การผลักดันให้ความเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันระหว่างประเทศมีความคืบหน้าและชัดเจน
ในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดเช่ือมโยงระหว่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิง
กายภาพที่ต้องเช่ือมโยงเครือข่ายภายในประเทศและต่อเช่ือมกับประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะเดียวกันก็ต้อง
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เตรียมความพร้อมเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการต่อยอดจากความเช่ือมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัด และเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพื้นที่
เช่ือมโยงอื่นภายในประเทศ และนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกใน     
การสร้างสังคมผูป้ระกอบการและส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศอย่างจริงจังเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนจากทุนและศักยภาพทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม และในอาเซียน 
 2) การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาต้องสามารถแสดงปัญหาที่แท้จริงของชุมชน 
ท้องถ่ิน จังหวัด ประเทศที่ท าการวิจัย 
 3) ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัยต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหา  
 4) การเขียนระเบียบวิธีวิจัยต้องถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความเหมาะสม และสามารถตอบ
ปัญหาการวิจัยได้อย่างครบถ้วน 
 5) การเขียนแผนการด าเนินงานต้องมีความชัดเจน ลงรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน และ
แผนการด าเนินงานดังกล่าวต้องสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย และ
ระเบียบวิธีวิจัย 
 6) การเขียนรายละเอียดงบประมาณต้องสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงการท าวิจัยในเรื่องนั้น ๆ 
ไม่ใส่จ านวนงบประมาณที่มากเกิน หรือน้อยเกินไปจนไม่สามารถท าวิจัยให้ส าเร็จได้ 
 7) ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยต้องมีความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเชิงคุณภาพ
ต้องวางแผนเวลาในการลงภาคสนามมาก 
 8) การเขียนผลผลิต ผลลัพธ์ต้องมีความชัดเจน ว่าจากการศึกษาวิจัยอะไรคือสิ่งที่คาดว่าจะได้รับ 
โดยมีความชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 
ผลลัพธ/ผลสําเร็จ/แนวปฏิบัติท่ีดี : RESULT/R            
 โครงการวิจัยที่จัดท าข้ึนสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของประเทศ และได้รับการสนับสนุน
ทุนวิจัยจากหน่วยงานผู้ให้ทุน  

 
เอกสารอางอิง 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
 12. เข้าถึงได้จาก: https://www.nesdb.go.th/ 
 ewt_dl_link.php?nid=6422, 16 ตุลาคม 2562. 
          . ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580. [ออนไลน์] วันที่ค้นข้อมูล 16 ตุลาคม 2562. จาก  
 https://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/NS_SumPlanOct2018.pdf. 
 
 
 

https://www.nesdb.go.th/%09ewt_dl_link.php?nid=6422
https://www.nesdb.go.th/%09ewt_dl_link.php?nid=6422
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องคค์วามรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ครั้งที่ 1 ประจําปกีารศึกษา 2562 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ  
  

ประเด็นความรู         : ดานการวิจัย   
หัวขอการจัดการความรู  : เทคนิคเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ 
                นโยบายและเป้าหมายของประเทศ 
วันเดือนปท่ีดําเนินการ            : 16 ตุลาคม 2562 
องคความรูของผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ชื่อ – นามสกุล                 : ฐิติมา โหล้ ายอง 
เบอรโทรศัพทท่ีติดตอได           : 08-4528-4445 
E-mail Address                 : thitimah@gmail.com 
หัวขอ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู : CONTEXT/C  

เทคนิคเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของประเทศ  
 
รายละเอียด/วิธีการท่ีไดดําเนินการ : ACTION/A  

จัดอบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และท า workshop 
 
ผลลัพธ/ผลสําเร็จ/แนวปฏิบัติท่ีดี : RESULT/R            
สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของประเทศ  

 
เอกสารอางอิง 
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องคค์วามรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ครั้งที่ 1 ประจําปกีารศึกษา 2563 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ  
  

ประเด็นความรู         : ดานการวิจัย   
หัวขอการจัดการความรู  : เทคนิคเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ 
                นโยบายและเป้าหมายของประเทศ 
วันเดือนปท่ีดําเนินการ            : 8 มิถุนายน 2563 
องคความรูของผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ชื่อ – นามสกุล                 : ดร.น าพล ม่วงอวยพร 
เบอรโทรศัพทท่ีติดตอได        : 09-6063-9512 
E-mail Address                 : phantom898@hotmail.com 
หัวขอ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู : CONTEXT/C  

เทคนิคเขียนโครงการวิจัยในองค์ประกอบการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) 
ท่ีสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย 
 
รายละเอียด/วิธีการท่ีไดดําเนินการ : ACTION/A  
 การวิจัยประเภทนี้ประยุกต์มาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนในอดีต ซึ่ง 
จะน าไปสู่ผลสรุป และความเข้าใจในเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อการพยากรณ์ในอนาคต    

1. ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์   
2. เป็นข้อมูลที่เกิดข้ึนในอดีต ผู้วิจัยไม่สามารถควบคุมได้   
3. เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่   
4. เป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งปฐมภูมิ 
5. ใช้การวิเคราะห์ด้วยการวิจารณ์ข้อมูล ทั้งการวิจารณ์ภายใน และภายนอก 
ข้อมูลของการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ข้อมูลที่จ าแนกตาม

แหล่ง ซึ่งประกอบไปด้วย   
 - ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่เรื่องราวที่ได้จากต้นตอจริง ๆ ได้แก่เอกสารที่ผู้อยู่ใน 

เหตุการณ์เขียนข้ึนตามความจริง หรือจากซากวัตถุโบราณ (Remains of Relies) หรือ จากการบอกเล่า 
เรื่องราวของผู้อยู่ในเหตุการณ์ (Oral History)   
  - ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่ เรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้ถูกรวบรวมข้ึนโดยที่ผู้รวบรวม 
ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริง แต่ได้รับการบอกเล่าจากผู้สังเกตการณ์ในเหตุการณ์นั้น ๆ อีกทอดหนึ่ง หรือ 
รวบรวมจากแหล่งทุติยภูมิอื่นๆ เช่น ต ารา บทความ เอกสาร รูปภาพ (History Test Bodies) หรือ 
บรรณานุกรม ในการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์นั้น มีวิธีการวิจัยแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ   

1. การศึกษารายกรณี เป็นการศึกษาเพื่อค้นหาความจริงเฉพาะเรื่อง   
2. การศึกษาพัฒนาการ เป็นการศึกษาเพื่อดูความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลง   
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3. การศึกษาความเปลี่ยนแปลง เป็นการศึกษาที่คล้ายกับแบบที่ 2 แต่ต้องเปรียบเทียบ 2 
เหตุการณ์  
ปัญหาในการท าวิจัยเชิงประวัติศาสตร์   

1. การก าหนดปัญหาในงานวิจัย บางครั้งไม่ชัดเจน และแน่นอน ท าให้เกิดปัญหาในการค้นคว้า   
2. การใช้หลักเหตุผล ต้องค านึงถึงข้อเท็จจริง โดยอาศัยข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ แล้วจึงมาย่อย และ

วิเคราะห์ ถ้าข้อมูลมาจากแหล่งทุติยภูมิเป็นส่วนใหญ่ ท าให้คลาดเคลื่อนได้   
3. การรวบรวมข้อมูล และการแปลความ อาจแปลความด้วยความเข้าใจของตนเอง โดยไม่ค านึงถึง

การ ค้นคว้าหาข้อมูลที่แท้จริง หรืออาจหาข้อมูลเพิ่มไม่ได้ท าให้ความสมบูรณ์ของงานวิจัยน้อยลง 
4. ผู้วิจัยต้องมีความพยายามสูง เพราะต้องรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และจะต้องรู้เรื่องราว

ต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง บางครั้งผู้วิจัยหลีกเลี่ยงการหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพราะหมดความพยายาม และ 
อดทน 
 ผลลัพธ/ผลสําเร็จ/แนวปฏิบัติท่ีดี : RESULT/R            
 โครงการวิจัยที่จัดท าข้ึนสอดคล้องเทคนิคเขียนโครงการวิจัยในองค์ประกอบการวิจัยเชิง
ประวัติศาสตร์ (Historical Research) ที่สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย  

 
เอกสารอางอิง 
รองศาสตราจารย์ ดร. กัญญามน อินว่าง. (2560). คู่มือฝึกท าวิจัย. เข้าถงึได้จาก: 
 https://www.western.ac.th/media/attachments/2017/12/25/3.pdf, 8 มิถุนายน 
2563. 
 
 
 
 
 
  

https://www.western.ac.th/media/attachments/2017/12/25/3.pdf
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องคค์วามรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ประจําปีการศกึษา 2562  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ  
  

ประเด็นความรู       : ดานการวิจัย   
หัวขอการจัดการความรู : เทคนิคเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ   
                      นโยบายและเป้าหมายของประเทศ 
วันเดือนปท่ีดําเนินการ           : 10 มิถุนายน 2563 
องคความรูของผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ชื่อ – นามสกุล               : รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินงั  
เบอรโทรศัพทท่ีติดตอได      : 08-1497-9010  
E-mail Address               : pensri.chi@rmutr.ac.th  
 
หัวขอ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู : CONTEXT/C  
 องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
 
รายละเอียด/วิธีการท่ีไดดําเนินการ : ACTION/A  

องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก 
คือ ส่วนต้นของวิทยานิพนธ์ ส่วนของเนื้อหาวิทยานิพนธ์ และส่วนหลังของวิทยานิพนธ์ โดยส่วนต้นของ
วิทยานิพนธ์ประกอบด้วย ปกนอก ปกใน หน้าอนุมัติ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ และสารบัญ ส่วนของ
เนื้อหาวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยเนื้อหา 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทน า บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลการศึกษาวิจัย และบทที่ 5 สรุป อภิปรายผลการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะ และส่วนหลังของวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก ที่จ าเป็นต้องน ามา
รวบรวมไว้เพื่อความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ และอาจแบ่งประเภทของเอกสารออกเป็นภาคผนวก  ก 
ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค เรียงไปตามล าดับพยัญชนะไทย หรือพยัญชนะภาษาอังกฤษ และประวัติของ
ผู้เขียนงานนิพนธ์เป็นล าดับสุดท้ายของส่วนนี้ และปิดเล่มด้วยปกหลัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์, 2563) 
1. ส่วนต้นของวิทยานิพนธ์  
 ส่วนต้นของวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยควรจัดเรียงตามล าดับดังนี้  
 1. ปกนอก  
     1.1 หน้าปกนอก เป็นส่วนที่จะระบุ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ ช่ือ
ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ช่ือปริญญา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่สังกัด ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย ปี
ที่ส าเร็จการศึกษา ส่วนปกหลังไม่มีข้อความใด ๆ  
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     1.2 สันปก ให้ระบุช่ือวิทยานิพนธ์ ช่ือผู้เขียนวิทยานิพนธ์ และปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
โดยใช้กระดาษชนิด และสีเดียวกันกับปกหน้า  
           2. ใบรองปก (กระดาษเปล่า ชนิดเดียวกับที่ใช้พิมพ์เนื้อหาวิทยานิพนธ์) โดยต้องรองทั้งปกหน้า 
และปกหลังด้านละหนึ่งแผ่น  
 3. หน้าปกใน มีรูปแบบคล้ายๆกับปกหน้า แต่ไม่มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ช่ือ
เรื่องวิทยานิพนธ์ ช่ือผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ช่ือปริญญา สาขาวิชา มหาวิทยาลัยที่สังกัด และปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

 4. หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ เป็นหน้าที่แสดงหลักฐานการอนุมัติวิทยานิพนธ์ ที่มีรายช่ือ คณบดี/
ผู้อ านวยการ และคณะกรรมการสอบได้อนุมัติและลงนามรับรอง  

 5. บทคัดย่อ ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาไทยจะมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
บทคัดย่อ คือ ผลการศึกษาที่สรุปโดยย่อ ท าให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของการศึกษาอย่างรวดเร็ว และเป็นสิ่ง
ที่บอกถึงผลงานที่ผู้วิจัยท ามาทั้งหมด พร้อมข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา อันท าให้ผู้อ่านใช้ตัดสินใจว่าเป็น
เรื่องที่อยู่ในความสนใจของตนหรือไม่ บทคัดย่อที่ดีย่อมท าให้ผู้อ่านเข้าใจรายละเอียดของงานวิจัย และช่วย
ให้สามารถตัดสินใจได้ว่างานวิจัยนั้นๆ มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด โดยทั่วไปบทคัดย่อมีความยาวไม่เกิน 
300 ค า หรือไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และเนื้อหาของบทคัดย่อประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) 
วัตถุประสงค์การวิจัย 2) วิธีด าเนินการวิจัย และ 3) ผลการวิจัย ซึ่งในแต่ละส่วน มีลักษณะการเขียน ดังนี ้ 

       5.1 วัตถุประสงค์การวิจัย มุ่งตอบค าถาม “ต้องการทราบอะไร” โดยให้ข้ึนต้นด้วยค าว่า 
“เพื่อ” หากมีมากกว่า 1 ข้อ ให้จ าแนกเป็นข้อ ๆ โดยพิมพ์หมายเลยใส่ใน (….) เช่น (1), (2),.… แล้วพิมพ์
ต่อเนื่องกันไปโดยไม่ต้องข้ึนบรรทัดใหม่ (แบบ Run-in-text)  
      5.2 วิธีดําเนินการวิจัย มุ่งเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการสถิติ โดยพิมพ์ต่อเนื่องกันไปโดยไม่ต้องข้ึนบรรทัดใหม่ (แบบ run-
in-text) จนกว่าเนื้อหาในส่วนน้ีจะจบ  
  1) กลุ่มตัวอย่าง บทคัดย่อต้องระบุกลุ่มตัวอย่าง เช่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ ประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่ที่ลุ่มน้ าล าเชียงไกร ครอบคลุมพื้นที่ใน 5 อ าเภอในจังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 2,582 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  
  2) เครื่องมือวิจัย ให้ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
เป็นต้น  
  3) การรวบรวมข้อมูล ให้ระบุวิธีการรวบรวมข้อมูล เช่น การส ารวจ การสังเกต          
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่านมั่นใจว่าผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลอย่างไรถูกต้องหรือไม่  
  4) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ สูตรทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และสรุป
ผลการวิจัย ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ANOVA เป็นต้น เพื่อให้
ผู้อ่านมั่นใจว่าผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ และการวิเคราะห์โดยใช้สถิติใดๆ ไม่ต้องเขียน
ภาษาอังกฤษก ากับ เช่น การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล โดยไม่ต้องระบุ Canonical Correlation 
Analysis ให้มีปรากฏในเฉพาะบทคัดย่อภาษาอังกฤษเท่านั้น  
    5.3 ผลการวิจัย มุ่งให้ผู้อ่านทราบข้อค้นพบที่เป็นค าตอบของประเด็นปัญหา/ สมมติฐาน 
น าเสนอผลเป็นข้อ ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย การเขียนต้องกระชับ เฉพาะผลการวิจัยหลัก ๆ 
ไม่ต้องน าผลการวิจัยที่เกี่ยวกับข้อมูลของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างมาเสนอ ยกเว้นเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
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คุณลักษณะของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างโดยตรง  หากมีมากกว่า 1 ข้อ ให้จ าแนกเป็นข้อ ๆ โดยพิมพ์
หมายเลขใส่ใน ….) เช่น 1), 2),…. และกรณีที่มีข้อย่อยมากกว่า 1 หลัก เช่น 1.1, 1.2,… ไม่ต้องใส่หัวข้อ
ย่อย ให้พิมพ์เป็นความเรียงต่อเนื่องกันไปโดยไม่ต้องข้ึนบรรทัดใหม่ (แบบ run-in-text)  
 6. กิตติกรรมประกาศ เป็นส่วนที่ผู้เขียนวิทยานิพนธ์กล่าวแสดงความขอบคุณบุคคล  สถาบัน 
องค์กรที่ให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์ เช่น ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูล ให้
ทุนอุดหนุนการท าวิจัย ให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ทั้งนี้มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ และให้
ลงช่ือผู้เขียนวิทยานิพนธ์ เดือน พ.ศ. ไว้ตอนท้ายด้วย  
 7. สารบัญ เป็นส่วนที่แสดงรายการส าคัญทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ เรียงตามล าดับหน้าและเรียง
ตาม ล าดับหมายเลขของหัวข้อต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ กรณีที่สารบัญมีมากกว่า 1 หน้าข้ึนไปให้
พิมพ์ค าว่า “สารบัญ (ต่อ)” ในหน้าถัดไปโดยเรียงตั้งแต่ บทคัดย่อภาษาไทย ไปจนถึงหน้าประวัติผู้วิจัย ซึ่ง
เป็นหน้าสุดท้าย  
 8. สารบัญตาราง เป็นส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์           
หากสารบัญตารางไม่จบในหนึ่งหน้า ให้พิมพ์ค าว่า “สารบัญตาราง (ต่อ)” อยู่กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป  
          9. สารบัญภาพ เป็นส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้าของภาพ (รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ แผนผัง กราฟ 
ภาพเขียน ฯลฯ) ทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์ หากสารบัญภาพไม่จบในหนึ่งหน้า ให้พิมพ์ค าว่า “สารบัญ
ภาพ (ต่อ)” อยู่กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป  

10. คําย่อ สัญลักษณ์ และอภิธานศัพท์ หน้านี้อาจมีหรือไม่มีก็ได้ มีเพื่ออธิบายค าย่อ สัญลักษณ์ 
และศัพท์ที่ใช้เขียนในวิทยานิพนธ์  
2. ส่วนเน้ือหาของวิทยานิพนธ์  

การจัดวางเนื้อหาส่วนน้ีจะจัดวางต่อจากหน้าสารบัญ หรือหน้าที่เป็นค าย่อ เนื้อหาของวิทยานิพนธ์
ประกอบไปด้วย 5 บท และแต่ละบทประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี ้ 

บทท่ี 1 บทนํา ในบทนี้ควรประกอบไปด้วย  
          1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
 ในส่วนน้ีเป็นการเขียนอธิบายหลักการเหตุผลเบื้องต้นถึงความเป็นมาในการท าหัวข้อวิจัยนี้ รวมถึง
การอธิบายความส าคัญของปัญหาที่มีการระบุถึงปัญหาการวิจัยคืออะไร  มีภูมิหลังอย่างไร มีความส าคัญ 
รวมทั้งความจ าเป็น คุณค่า และประโยชน์ ที่จะได้จากผลการวิจัยในเรือ่งนี้ โดยผู้วิจัยควรเริ่มจากการเขียนปู
พื้นโดยมองปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาอย่างกว้าง ๆ  ก่อนว่าสภาพทั่ว ๆ ไปของปัญหาเป็นอย่างไร และ
ภายในสภาพที่กล่าวถึง มีปัญหาอะไรเกิดข้ึนบ้าง ประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยหยิบยกมาศึกษาคืออะไร ระบุว่ามี
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วหรือยัง ที่ใดบ้าง และการศึกษาที่เสนอน้ีจะช่วยเพิ่มคุณค่า ต่องานด้านนี้ ได้
อย่างไร  
 1.2 คําถามการวิจัย  
 การตั้งค าถามเป็นข้ันตอนที่ส าคัญ เพราะค าถามวิจัย 1 ที่ผู้วิจัยต้ังข้ึนบ่งบอกให้ทราบถึง ประเด็นที่
ผู้วิจัยต้องการทราบหรือท าความเข้าใจในเรื่องที่เลือกเป็นหัวข้อวิจัยน้ันๆ อีกทั้งยังช่วยให้ ผู้วิจัยประเมินว่า
ต้องท างานวิจัยอย่างไรและในทิศทางใด จึงจะน าไปสู่ค าตอบของค าถามนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้วิจัยอาจเริ่มตั้งค าถาม
ด้วยวลีค าถาม เช่น อะไร อย่างไร ที่ไหน เมื่อไร กับใคร  
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 1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  เป็นข้อความที่ระบุเป้าหมายที่ผูท้ าวิทยานิพนธ์ต้องการค้นหาข้อเท็จจริง

ในประเด็น ต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเขียนข้ึนต้นด้วยค าว่า “เพื่อ....” เช่น เพื่อศึกษา… เพื่อพัฒนา... เพื่อ
วิเคราะห์… เพื่อสังเคราะห์... และ เพื่อประเมิน…เป็นต้น ส่วนภาษาอังกฤษนิยมข้ึนต้นด้วยค าว่า “to” เช่น 
to study…, to develop…, to analyze…, to synthesize…, และ to evaluate… เป็นต้น ถ้ามี
วัตถุประสงค์ หลายข้อ นิยมเขียนเป็นข้อ ๆ โดยเรียงล าดับตามเป้าหมายที่จะท า การวิจัย  
          1.4 ขอบเขตของการวิจัย  
 เป็นข้อความที่ก าหนดหรือจ ากัดวงให้ชัดเจนลงไปว่าการวิจัยครั้งนี้จะกระท าอะไร  ปริมาณเท่าใด 
กระท ากับใคร สิ่งใด และ/หรือกระท าเมื่อใด เพื่อให้การวิจัยสามารถกระท าได้ส าเร็จ ภายในเวลา ภายใต้
กรอบของปัญหาและความต้องการ นิยมก าหนดขอบเขตของการวิจัยใน 3 ประเด็น ดังนี้1) เนื้อหาสาระ 
(Content) กล่าวถึง ขอบเขตของเนื้อหา ปริมาณงาน เทคนิคที่ใช้ วิธีการที่ใช้ ทฤษฎีที่ใช้ ลักษณะข้อมูล 
และเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 2) พื้นที่หรืออาณาเขต (Area) กล่าวถึง พื้นที่ในการวิจัย 
พื้นที่ศึกษาข้อมูลขอบเขต อาณาเขต พันธะ รวมทั้งประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญ และจ านวนข้อมูล เป็นต้น และ 3) เวลา (Time) กล่าวถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย เวลาใน
การศึกษาข้อมูล เวลาในการด าเนินการทดลองหรือการสังเกตผล และ เวลาในข้ันตอนต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมี
ผลต่อการวิจัย  

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ  
นิยามศัพท์เฉพาะ  เป็นข้อความที่อธิบายความหมายของค าส าคัญบางค า (Keywords) ที่ใช้ในการ

วิจัยครั้งนั้น ซึ่งค าเหล่าน้ันจะมีความหมายเฉพาะในการวิจยัครั้งนั้นเท่านั้น ไม่ใช่เป็นความหมายทั่ว ๆ ไป 
โดยทั่วไปนิยมเขียนเป็นข้อ ๆ หรือเป็นค า ๆ และมักจะข้ึนข้อใหม่หรือย่อหน้าใหม่เมือ่เป็นค าส าคัญค า ใหม ่

1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นข้อความที่ร้อยเรียงถึงผลการวิจัยว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 
ซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนั้น โดยอาจจะน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนก าหนดนโยบาย 
ปรับปรุงกระบวนการท างาน พัฒนาระบบงาน ใช้ในการบริหาร ใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ และใช้
แก้ปัญหา เป็นต้น ในการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนั้น จะต้องสอดคล้องกับประเด็น
ปัญหาของการวิจัยที่ผู้วิจัยยกข้ึนมาในความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  ไม่ใช่ประโยชน์ที่เป็น
ข้อความเลื่อนลอย โดยที่ไม่ท าวิจัยเรื่องนี้ก็เขียนได้ การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถเขียนเป็น
ความเรียงหรือเขียนเป็นข้อ ๆ ก็ได ้ 
 บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ในบทนี้ควรประกอบไปด้วย   

   2.1 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง  
 เป็นส่วนที่ผู้ท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ได้ท าการรวบรวม ทฤษฎี หลักการ แนวคิด เทคนิค 
วิธีการ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนั้น โดยท าการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน
สาระส าคัญดังกล่าวอย่างครอบคลุม กว้างขวาง และเจาะลึกในประเด็นที่จะศึกษาวิจัย เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในเรื่องที่จะท าวิจัยอย่างชัดเจน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามที่ระบุไว้ขอบเขตของการวิจัย การเขียน
ในส่วนน้ีนิยมน าเสนอประเด็นส าคัญเป็นข้อ ๆ ก่อนในตอนต้น หลังจากนั้นจึงน าเสนอรายละเอียดแต่ละข้อ 
ๆ หรือแต่ละประเด็น ๆ โดยจะต้องสรุปให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้
ในการวิจัยของตนอย่างไรและเกี่ยวข้องกับส่วนใด รวมทั้งแต่ละประเด็น ๆ มีความสัมพันธ์หรือมีการ
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เช่ือมโยงกันอย่างไร ไม่ใช่น าเสนอแนวคิดและทฤษฎีแต่ละประเด็น ๆ อย่างเลื่อนลอย ปราศจากการ
เช่ือมโยงเข้ากับงานวิจัยของตน           
           2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

เป็นส่วนที่น าเสนอผลงานวิจัยที่มีผู้ท ามาก่อนทั้งงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนั้น โดยพิจารณาค าส าคัญจากช่ือเรื่องว่ามีความเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับช่ือเรื่อง
หรือประเด็นในการวิจัยมากน้อยเพียงใด รวมทั้งพิจารณาความใหม่หรือความเป็นปัจจุบัน โดยพิจารณาจาก
ปีของการพิมพ์ ถ้ามากกว่า 10 ป ีไม่ควรจะน ามาอ้างอิง (ยกเว้นเอกสารที่แสดงทฤษฎีที่เป็นจริง) ถ้าเป็น
วิทยานิพนธ์ก็ควรพิจารณาระดับการศึกษาของการวิจัยเรื่องนั้นด้วย เช่น ถ้าเป็นดุษฎีนิพนธ์ก็ควรพิจารณา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในระดับดุษฎีนิพนธ์เช่นกัน ในการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นิยมเขียนอ้างอิงจาก
งานวิจัยในอดีตมาถึงงานวิจัยที่เป็นปัจจุบัน โดยน าเสนอเรียงล าดับจากปี พ.ศ. จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน 

2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 ให้ระบุกรอบแนวคิดที่เป็นมโนทัศน์ของการด าเนินการวิจัย ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบการวิจัยกับแบบการวิจัย  
           2.4 สมมติฐานการวิจัย  
 เป็นข้อความที่ก าหนดข้ึน เพื่อคาดคะเนถึงผลการวิจัยที่จะเกิดข้ึนว่าจะเป็นลักษณะใดหรือมีผล
อย่างไรทั้งในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ซึ่งนิยมเขียนเป็นข้อ ๆ โดยมีสาระสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย สามารถเขียนได้ทั้งสมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis) และสมมติฐานทางสถิติ 
(Statistical Hypothesis)  
 
 บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย ในบทนี้ควรประกอบด้วย  
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง  
 หมายถึงคน สัตว์ สิ่งของ หรือข้อมูล เป็นหน่วยข้อมูลทุกหน่วยที่ต้องการศึกษา การกล่าวถึง
ประชากร จะต้องระบุคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ ขอบเขต และจ านวนของประชากรให้ชัดเจน ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่าง(Sample) หมายถึง ส่วนหนึ่งของประชากรที่จะน ามาศึกษา ซึ่งต้องระบุขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
วิธีการและข้ันตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยละเอียดว่าใช้วิธีการใด คัดเลือกอย่างไร และได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวนเท่าใด   
 3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เช่น แบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบบสังเกตการณ์ (Observation Form) แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) 
แบบทดสอบ (Test Sheet) แบบประเมิน (Evaluation Form) หรือเครื่องมือวิจัยอื่น ๆ โดยจะต้องระบุ
รายละเอียดของเครื่องมือว่ามีกี่หรือประเภทกี่ฉบับแต่ละฉบับต้องใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมอย่างไร  ใช้ใน
ข้ันตอนใด มีวิธีการใช้อย่างไร และน าผลไปใช้อย่างไร รวมทั้งแจกแจงเกี่ยวกับข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ 
ตลอดจนการวิธีหาคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อให้ผู้อ่านมั่นใจว่าเครื่องมือวิจัยที่ใช้มีมาตรฐานเช่ือถือได้  
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เป็นการอธิบายว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ันตอนและวิธีการอย่างไร ใช้แบบแผนการด าเนินการ
อะไร หรืออ้างอิงตามแบบแผนของผู้ใด ซึ่งจะต้องอธิบายข้ันตอนน้ีอย่างชัดเจน  
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 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช ้ 
 เป็นการอธิบายถึงวิธีการจัดกระท ากับข้อมูลที่ได้มา  เพื่อให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์และ
สมมติฐานของการวิจัยซึ่งผู้วิจัยอาจแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ออกเป็น  2 ส่วน ได้แก่การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวิจัย  

บทท่ี 4 ผลการศึกษาวิจัย  
 ผลการวิจัยเป็นหัวใจของการเขียนวิทยานิพนธ์ เนื่องจากเป็นการบอกสิ่งที่ค้นพบเพื่อให้ ผู้อ่านได้
รับทราบ การน าเสนอผลการวิจัยควรเรียงล าดับและครบถ้วนตามวัตถุประสง ค์ที่ได้ก าหนดไว้ เช่น ถ้ามี
วัตถุประสงค์ 3 ข้อ ก็ควรมีผลการวิจัย 3 ตอน ผลการวิจัยอาจเขียนในลักษณะค าบรรยายล้วน หรือมี
ตาราง มีภาพประกอบค าบรรยายด้วยก็ได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยจะต้องน าเสนอผลการ วิเคราะห์
ตามความจริง ในส่วนของการแปลผลนั้นควรแปลผลเฉพาะประเด็นส าคัญ ๆเท่านั้น ไม่เขียน วกวนซ้ าซ้อน 
ต้องระมัดระวังการคัดลอกตัวเลขและการแปลความ ส่วนที่ส าคัญในบทนี้ก็ คือต้องไม่ น าความคิดเห็นของ
ผู้วิจัยเข้าไปอธิบายประกอบ  
 บางครั้งในการวิเคราะห์ข้อมูลอาจมีอักษรย่อและสัญลักษณ์จ านวนมาก ผู้วิจัยอาจ น าเสนออักษร
ย่อและสัญลักษณ์ก่อนที่จะน าเข้าสูก่ารน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูลก็ได้ ซึ่งโครงสร้าง การเขียนเนื้อหาบท
ที่ 4 จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี ้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรท่ีทําการศึกษา  
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกรที่ผู้วิจัยท าการศึกษา  ซึ่งอาจอยู่ในรูปของตาราง กราฟ 

หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  
       4.2 ผลการศึกษาทางสถิติ  
 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในรูปของตาราง กราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟ เส้นหรือ
รูปแบบอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  
  4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 โดยการน าเสนอผลการทดสอบสมมติฐานทีละข้อ ๆ จนครบ เพื่อสรุปว่าผลการทดสอบ นั้น
สอดคล้องตามสมมติฐานหรือไม่ โดยยังไม่ต้องอภิปรายผล  

บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ ในบทนี้ควรมีหัวข้อดังนี ้  
5.1 สรุปผลการวิจัย วิธีการเขียนสรุปผลการศึกษาวิจัยนัก ศึกษาจะเขียนสรุปเป็นแต่ละ ประเด็น

ตามผลการศึกษาวิจัยในบทที่ 4 หรืออาจเขียนสรุปรวมกันทั้งหมดก็ได้ตามความเหมาะสม และ คณะ
อาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แนะน า  
        5.2 อภิปรายผลการวิจัย วิธีเขียนใช้วิธีเดียวกันกับการเขียนสรุปผลการศึกษาวิจัยและ เปรียบเทียบ
ผลการวิจัยกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนที่แสดงการให้เหตุผล 
และการวิเคราะห์ข้อมลูและ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยว่า  
        5.3 ข้อเสนอแนะ การเขียนข้อเสนอแนะนักศึกษาควรเขียนเฉพาะข้อเสนอที่มีความ เกี่ยวข้องกับ
ผลการศึกษา ไม่ควรน าเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานนิพนธ์มาเขียน โดยเขียนให้เห็นว่าสามารถ น าไปปรับใช้
กับเรื่องใด หรือองค์การใดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคมหาชน เป็นส่วนของเนื้อหาที่ น าเสนอความ
คิดเห็นของผู้วิจัย เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าเมื่อน างานวิจัยเรื่องนี้ไปใช้ จะมีข้อเสนอแนะ ส าคัญ ๆ อะไรบ้าง 
และถ้าจะท าวิจัยในครั้งต่อไปในแนวทางเดียวกันนี้ ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญแนะน าที่ จะให้นักวิจัยคนอื่นท า
อย่างไรหรือเตรียมการอย่างไร โดยทั่วไปการเขียนข้อเสนอแนะจะแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ข้อเสนอแนะ
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ส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ส าหรับการเขียนข้อเสนอแนะ
การวิจัย จะต้องเป็นประเด็นที่เกิดข้ึนจากการท าวิจัยครั้งนี้จริง ๆ เท่านั้น  
3. ส่วนหลังของวิทยานิพนธ์  

 ส่วนหลงัของวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย  
 1. บรรณานุกรม (References) การอ้างอิงเอกสารในวิทยานิพนธ์นั้น เกิดข้ึนเมื่อผู้วิจัยได้ ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารหรือแหล่งที่มาต่าง ๆ เช่น หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และต้องการกล่าวอ้างอิงแหล่งของข้อมูลให้ผู้อ่านทราบ เพื่อให้เกิด ประโยชน์ต่อผู้อ่านที่จะ
ได้ค้นคว้าต่อไป และยังเป็นการให้เกียรติเจ้าของผลงานที่น ามากล่าวอ้างอิงด้วย  
 2. ภาคผนวก (Appendix) เป็นส่วนที่ให้รายละเอียดต่าง ๆ ที่ไม่อาจน าเสนอเอาไว้ในส่วนของ 
เนื้อหา แต่ผู้วิจัยเห็นว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านได ้สิ่งที่มักจะใส่อยู่ในภาคผนวก มักเป็น รายละเอียด
เพิ่มเตมิในเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้ 
     2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานยืนยันการด าเนินงาน เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
แบบทดสอบ จดหมายขอความร่วมมือ เป็นต้น  
     2.2 ตารางที่มีความละเอียดมาก ๆ แผนภาพ ผังโครงสร้างหรืออื่น ๆ ที่มีขนาดใหญ่ หรือมี 
ความยาวมากจนไม่ เหมาะที่จะน าเสนอในเนื้อเรื่อง  
     2.3 รายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนการค านวณต่าง ๆ ตัวอย่างการคิดค านวณ รายละเอียดของ
ผลการวิเคราะห์ เป็นต้น  
     2.4 ข้อมูลหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยตามความเหมาะสม เช่น ข้อบังคับ 
กฎหมาย มาตรฐานต่างๆ เป็นต้น  
     2.5 รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการแยกสาร วิธีการวิเคราะห ์วิธีการค านวณ  
 3. ประวัติผู้เขียน (Vitae) เป็นสิ่งที่จะท าให้ผู้อ่านทราบถึงประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
 ผลงานวิจัยที่ท ามา และผลงานทางวิชาการที่เคยตีพิมพ์ เช่น ต ารา หรือบทความที่ลงวารสารทาง
วิชาการ โดยทั่วไปจะอยู่ท้ายสุดของวิทยานิพนธ์ แนวทาง ได้แก่ ผลการวิจัยดังกล่าวหมายความว่าอย่างไร 
ท าไมจึงเป็นเช่นน้ัน และผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลการวิจัยในอดีตของผู้วิจัยใดบ้าง 
ซึ่งในการอภิปรายผลส่วนน้ี ผู้วิจัย สามารถเสนอความคิดเห็นส่วนตัวประกอบได้ 

 
ผลลัพธ/ผลสําเร็จ/แนวปฏิบัติท่ีดี : RESULT/R            
 วิทยานิพนธ์เป็นเอกสารวิจัยที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการศึกษาเพื่อรับปริญญาบัตร โดยมีหลักใน
การจัดท างานวิจัยอย่างเป็นข้ันตอนตามรูปแบบที่ได้ก าหนดไว้ วิทยานิพนธ์จึงเป็นการน าเสนอการศึกษา
หรือการวิจัยที่นักศึกษาหรือผู้วิจัยได้ท าการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  ส่วนความหมายของวิทยานิพนธ์ ตาม
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่าวิทยานิพนธ์ หมายถึง บทนิพนธ์ที่ 
ผู้เรียบเรียงยกเอาหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งข้ึนวิจัยหรือพรรณนาขยายความ โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อเสนอรับปริญญา วิทยานิพนธ์ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ คือ มีความถูกต้องและเป็นไปได้ในแง่มุม
ทางวิชาการ น าเสนออย่างเป็นข้ันเป็นตอนและง่ายต่อการท าความเข้าใจ ใช้ภาษาที่สละสลวยถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ มีแง่มุมความคิดของการน าเสนอที่ลึกซึ้ง ส่งเสริมให้มีการขยายผลการศึกษาหรือการวิจัย
เพิ่มเติมในภายหลัง  
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 วิทยานิพนธ์มีส่วนประกอบใหญ่  ๆ 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนน า ส่วนเนื้อความ และส่วน
เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม ส่วนน า ประกอบด้วย ปกวิทยานิพนธ์ ใบรองปก และหน้าปกใน        
ส่วนส าคัญของส่วนน า คือ บทคัดย่อ ซึ่งเป็นการสรุปสาระส าคัญของวิทยานิพนธ์ทั้งเล่มแบบสั้น ๆ เพื่อเป็น
แนวทางให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ ปิดท้ายด้วย สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง และสารบัญภาพ 
ส่วนเนื้อความ เป็นเนื้อหาสาระของวิทยานิพนธ์ โดยส่วนเนื้อความมักประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๆ 3 ส่วน 
คือ บทน า ตัวเรื่อง และ บทสรุป ส่วนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม จะแสดงรายช่ือหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ บุคคล และวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และที่ได้อ้างถึงในส่วนน าและเนื้อความ 
เพื่อให้ผู้สนใจสามารถค้นคว้าข้อมูลเหล่าน้ันในเชิงลึกต่อไป  

 
เอกสารอางอิง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์. (2563). คู่มือวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช

มงคลรัตนโกสินทร์. นครปฐม: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลรัตนโกสินทร์. 
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ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)  

 

รายละเอียด/วิธีการท่ีได้ดาํเนินการ : ACTION/A 
  

การวิจัยแบ่งตามลักษณะการวัดและการวิเคราะห์ หมายถึง การวิจัยที่มีลักษณะของการวัดที่เป็น
ตัวเลข (รูปธรรม) และไม่เป็นตัวเลข (พรรณนา) ลักษณะของการวิจัยที่เน้นคุณสมบัติในการวิเคราะห์ และ
การตีความหมายข้อมูล การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีการเชิงปริมาณ (ตัวเลข) 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยน้ีจะวัดสิ่งต่างๆออกมาเป็นตัวเลข เช่น ระดับความคิดเห็นด้วยมากอย่างยิ่ง 
= 5, ความคิดเห็นด้วยมาก = 4, ความคิดเห็นด้วยปานกลาง = 3, ความคิดเห็นด้วยน้อย = 2 และความ
คิดเห็นด้วยน้อยอย่างยิ่ง = 1 หรือรายได้ต่อเดือน = ……………… บาท ฯลฯ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ แบบสังเกต และแบบทดสอบ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างผสมกัน ในการบันทึกข้อมูลในลักษณะของตัวเลข และการวิเคราะห์
ข้อมูลจะใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลัก ได้แก่ สถิติพรรณนา และสถิติอนุมานหรือสถิติเชิงอ้างอิง 
นอกจากนี้ การวิเคราะห์และการตีความหมายจะอาศัยข้อมูลที่ได้ และสถิติที่ใช้เป็นหลัก ผู้วิจัยจะไม่
วิเคราะห์เกินข้อมูล และจะไม่ใช้คุณค่าส่วนตัวในการตีความจากข้อมูล ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลของการ
วิจัยเชิงปริมาณด้วยสถิติน้ีจึงเช่ือถือได้ในความเป็นปรนัย หรือวัตถุวิสัย (Objectivity) 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยที่มีลักษณะต่างจากการวิจัยเชิง
ปริมาณหลายประเด็น กล่าวคือ การวิจัยเชิงคุณภาพจะไม่วัดสิ่งที่ต้องการศึกษาออกมาเป็นเชิงปริมาณ 
(ตัวเลข) โดยผู้วิจัยจะใช้การศึกษาหลายๆวิธี ได้แก่ การศึกษาเอกสาร การสังเกต การส ารวจ การสัมภาษณ์ 
และอื่นๆ ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น จะเน้นการเก็บข้อมูลที่ผู้วิจัยไปสัมผัส
ข้อมูลด้วยตนเอง เช่น การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participative Observation), การสัมภาษณ์ลึก (Depth 
Interview) และการตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะใช้เวลานานกว่าการ
วิจัยเชิงปริมาณ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น การวิจัยเชิงคุณภาพจะไม่ใช้สถิติช้ันสู งในการวิเคราะห์ แต่
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ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวโยงระหว่างทฤษฎีและความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆเข้า
ด้วยกัน เพื่อพรรณนา และอธิบายเหตุการณ์และความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมที่
ต้องการศึกษา 

การวิจัย (Research) หมายถึง การค้นหาค าตอบให้กับประเด็นปัญหา หรือการค้นหาค าตอบที่
สงสัยอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นในค าตอบที่ได้ ซึ่งค าตอบที่ได้จะสามารถใช้ยืนยันทฤษฎีที่กล่าว
อ้าง หรือสร้างทฤษฎีใหม่เพื่อลบล้างทฤษฎีเก่าหรือทฤษฎีที่อ้างอิงนั้น ดังนั้น การวิจัย (Research) ที่เช่ือถือ
ได้ จึงเป็นกระบวนการที่มีความเป็นระบบ ระเบียบ เป็นเหตุเป็นผล และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยทั่วไป 
แนวทางของการวิจัย (Research) สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

1. การวิจัยแนวทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการวิจัยแนวทางของปฏิฐานนิยม 
(Positivism) กล่าวคือ การวิจัยเน้นการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Empirical Data) โดยการรวบรวมข้อมูลที่เป็นปริมาณ (ตัวเลข) และสรุปผลการวิจัยเชิง
รูปธรรม สามารถตีความหมายได้ง่ายด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิจัยน้ี เรียกว่า การวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) 

2. การวิจัยแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ เป็นการวิจัยที่เน้นความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม อุดมการณ์ 
และความเป็นนามธรรมของมนุษย์ ตลอดจนสภาพการณ์ความเป็นจริงที่เกิดข้ึน เพื่อหา
ค าตอบให้กับค าถามหรือประเด็นปัญหาการวิจัย ซึ่งค าตอบเหล่านี้อาจมี หรือไม่มีหลักฐาน
เ ชิงประจัก ษ์ที่พิสู จน์ ได้  การ วิจัยนี้ เป็นรูปแบบแนวทางของปรากฏการณ์นิยม 
(Phenomenology) โดยการวิจัยนี้เน้นศึกษาสิ่งที่เป็นนามธรรม เรียกว่า การวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) 

 

1.  องค์ประกอบพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จึงเป็นรูปแบบของการศึกษาที่พยายามท าความ
เข้าใจพฤติกรรม ความเป็นสถาบันในลักษณะนามธรรม และการเข้าใจค่านิยมของมนุษย์ ตลอดจน
สัญลักษณ์ พิธีกรรม ความเช่ือ และอารมณ์ของปัจเจกบุคคล รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพจึงมีความแตกต่าง
จากการวิจัยเชิงปริมาณในรายละเอียดและผลการศึกษาการวิจัย ทั้งนี้ การวิจัยเชิงปริมาณจะไม่ใช้ข้อมูลเชิง
ลึกจากประสบการณ์ที่เกิดข้ึนจริงเหมือนการวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ได้แก่ พฤติกรรมการทุจรติและคอรร์ัปช่ันของข้าราชการ หรือความเช่ือในลัทธิและประเพณีการ
บูชาภูตผีปีศาจ หรือความศรัทธาในการนับถือศาสนา หรืออุดมการณ์ทางจิตวิญญาณของชนกลุ่มน้อย เป็น
ต้น 

การวิจัยเชิงคุณภาพจะเน้นการวิจัยทางสังคมศาสตร ์โดยทั่วไป การวิจัยจะเริ่มต้นด้วยการก าหนด
ปัญหาการวิจัย โดยยึดหลักทางทฤษฎีเป็นศูนย์กลาง การทบทวนวรรณกรรม การวางแผนการศึกษาอย่าง
รอบคอบ เพื่อให้เกิดความแม่นตรง และความเช่ือถือได้ทางการวิจัย ดังนั้น องค์ประกอบพื้นฐานของการ
วิจัย สามารถแบ่งออกเป็น 7 ประเด็น คือ ปัญหาการวิจัย หน่วยวิเคราะห์การวิจัย รูปแบบของข้อมูลการ
วิจัย ตัวแปรในการวิจัยเชิงคุณภาพ ความสัมพันธ์และขนาดของความสัมพันธ์ สมมติฐานของการศึกษา และ
ผลการวิจัย (ศ.ดร.วรเดช จันทรศร, 2548, หน้า 7-42)      
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1.1 ปัญหาการวิจัย: การวิจัยเชิงคุณภาพจะเริ่มต้นด้วยการระบุประเด็นปัญหา เช่น เดียวกับ
การวิจัยทั่วไป ซึ่งประเด็นปัญหาการวิจัยจะเกี่ยวข้องกับสังคม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคน 
ทั้งนี้ ปัญหาของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ อาจไม่สามารถใช้วิธีการศึกษาในเชิงประจักษ์ได้ในทุกกรณี บาง
ปัญหาอาจพิสูจน์ได้ บางปัญหาอาจไม่สามารถพิสูจน์ได้ ดังนั้น ปัญหาที่ไม่สามารถหาข้อพิสูจน์เชิงประจักษ์
ได้ จึงอาจต้องศึกษาด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่น ความเห็นชอบ (Preferences) ความเช่ือ (Beliefs) ค่านิยม 
(Values) และอุดมการณ์ (Ideology) ซึ่งการวิจัยทางสังคมศาสตร์นี้จะต้องอาศัยทัศนคติของคนทั่วไป ด้าน
ความเห็นชอบ (Preferences) ความเช่ือ (Beliefs) ค่านิยม (Values) และอุดมการณ์ (Ideology)  เพื่อ
ค้นหาค าตอบในประเด็นปัญหาน้ัน 

 

โดยทั่วไป ปัญหาการวิจัยใดๆ จะต้องสามารถตอบค าถามดังต่อไปนี้ได้ 

 มีความชัดเจนของปัญหาหรือไม่? 
 มีหลกัฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัการศึกษาต่อไปหรือไม่? 
 สามารถท าให้เกิดการศึกษาทีเ่ป็นอิสระเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การวิจัยได้

หรือไม่? 
 มีปัจจัยใดบ้างที่ท าให้เข้าถึงปญัหาน้ันไดห้รือไม่? รวมถึงตัวแปร และตัวช้ีวัดใดที่

เกี่ยวข้องกบัประเด็นปัญหาน้ันๆหรือไม่? 
 การศึกษาสง่ผลประโยชน์ต่อองค์ความรู้ที่มอียู่หรือไม่? และการศึกษาสามารถน ามา

ปรับใช้ทัง้ในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัตสิามารถท าได้จรงิหรอืไม่? 
 

1.2 หน่วยวิเคราะห์การวิจัย: การวิจัยจ าเป็นต้องก าหนดหน่วยวิเคราะห์ เพื่อศึกษา และ
สนับสนุนการก าหนดรูปแบบของการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ หลักการ
พื้นฐานทั่วไปของการวิจัยในการเลือกหน่วยวิเคราะห์จะไม่มีข้อจ ากัด ซึ่งผู้วิจัยจะก าหนดวิธีการ และ
ข้ันตอนของการวิจัย โดยเฉพาะขอบเขตของการวิจัย และการอ้างอิงทฤษฎี เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับหน่วยวิเคราะห์ เมื่อผู้วิจัยได้ก าหนดการเลือกหน่วยวิเคราะห์แล้ว ก็จะลงมือท าการวิจัย อาจกล่าวได้ว่า 
หน่วยวิเคราะห์มีความส าคัญในการวิจัย หากไม่มีการก าหนดหน่วยวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าแล้ว อาจท าให้การ
สรุปผลการวิจัยคลาดเคลื่อน และเลื่อนลอยได้ 

 
1.3 รูปแบบของข้อมูลการวิจัย: ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูล

ปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทั้งนี้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ และการสังเกตการณ์โดยนักวิจัยโดยตรง ซึ่งอาจมาจากการเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ หรือการสังเกตพฤติกรรม หรือวิธีอื่นๆ ดังนั้น ข้อมูลปฐมภูมิ จึงเป็นข้อมูลใหม่ที่ใช้ใน
การวิจัยที่ผู้วิจัยก าหนดข้ึนเอง เพื่อให้ตรงกับประเด็นการวิจัยที่ศึกษา ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทางเอกสาร หรือหลักฐานทางวิชาการอื่นๆ ซึ่งได้ถูกบันทึกไว้
ล่วงหน้า และได้น ามาใช้อ้างอิงในการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) นี้มีประโยชน์ต่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นอย่างมาก เพราะสามารถใช้ช่วยในการศึกษาเชิงอนุกรมเวลา หรือใช้ในการ
เปรียบเทียบเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาแตกต่างกัน นอกจากนี้ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ยัง
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สามารถช่วยในการขยายตัวช้ีวัดของตัวแปรอิสระ ช่วยเพิ่มขนาดของตัวอย่าง และความเป็นตัวแทน เพื่อ
วางหลักเกณฑ์ทั่วไปในการศึกษา ที่ส าคัญยังสามารถช่วยตรวจยันข้อมูลที่มาจากการเก็บข้อมูลในรูปแบบ
ปฐมภูมิ หรือรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพที่อาศัยวิธีการตรวจยันข้อมูล 
(Triangulation)  

1.4 ตัวแปรในการวิจัยเชิงคุณภาพ : การแปลงประเด็นปัญหาของการวิจัยใหอ้ยู่ในรูปแบบที่มี
ความหมายชัดเจนข้ึน จ าเป็นต้องมีการก าหนดตัวแปร โดยตัวแปรเหล่านี้จะเป็นตัวแปลงแนวความคิดของ
การวิจัย ให้อยู่ในรูปแบบของสมมติฐาน และท าการทดสอบสมมติฐาน เพื่อสรุปผลการวิจัย ตัวแปรการวิจัย
มีหลายประเภท (ซึ่งผู้อ่านสามารถทบทวนประเภทและคุณสมบัติของตัวแปรได้จากบทที่กล่าวมาแล้ว) เช่น 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ตัวแปรควบคุม (Control 
Variables) ตัวแปรต่อเนื่อง (Continuous Variables) และตัวแปรไม่ต่อเนื่อง (Discrete Variables) เป็น
ต้น 

1.5 ความสัมพันธ์และขนาดความสัมพันธ์: ความสัมพันธ์ทางการวิจัย หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ของการวิจัย รูปแบบของความสัมพันธ์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

 ความสัมพันธ์ทางตรง (Direct Relation) หรือความสมัพันธ์เชิงบวก (Positive 
Relation) หมายถึง การเพิ่มค่าของตัวแปรหนึง่จะส่งผลให้ค่าของตัวแปรอื่นเพิ่มข้ึนด้วย 
เช่น การศึกษาสูงจะส่งผลให้รายได้สงูข้ึนไปด้วย หรือการศึกษาสูงจะส่งผลให้ต าแหนง่
การงานสูงข้ึนไปด้วย 

 ความสัมพันธ์ตรงข้าม (Inverse Relation) หรือความสัมพนัธ์เชิงลบ (Negative 
Relation) หมายถึง ค่าของตัวแปรหนึง่เพิม่ขึ้น จะส่งผลให้ค่าของอีกตัวแปรหนึ่งลดลง 
หรือเป็นไปในทางตรงข้าม เช่น การศึกษาต่ าจะส่งผลให้อาชญากรรมสูง หรือราคา
น้ ามันสูงจะส่งผลให้การใช้รถส่วนตัวลดลง 

นอกจากทิศทางความสัมพันธ์ที่กล่าวมาแล้ว ขนาดของความสัมพันธ์ยังเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องน ามา
พิจารณาในการวิจัย ขนาดของความสัมพันธ์ (Magnitude) หมายถึง ระดับของปริมาณที่ตัวแปรแต่ละตัว
ถ่ายทอดออกมา ไม่ว่าจะมีทิศทางด้านบวก หรือทิศทางด้านลบ ดังนั้น หากตัวแปรสองตัวที่มีความสัมพันธ์
ทิศทางด้านบวก และมีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ 1 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่าง
สมบูรณ์และมีทิศทางเดียวกัน แต่ในทางตรงข้าม หากตัวแปรสองตัวมีขนาดความสัมพันธ์ที่ต่ ามากๆ หรือ
เท่ากับศูนย์ หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ ขนาดความสัมพันธ์นี้จะมีค่า
แปรเปลี่ยนระหว่าง 0 ถึง 1 ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กับขนาด
ความสัมพันธ์ที่แสดงตามค่านั้น ๆ  

1.6 สมมติฐานของการศึกษา: การก าหนดสมมติฐาน คือ การคาดคะเน หรือการตั้งข้อสมมติ 
เพื่อหาค าตอบของปัญหาการวิจัย โดยการทดสอบสมมติฐานว่าเป็นจริงตามที่คาดคะเนไว้หรือไม่ สมมติฐาน
สามารถเกิดข้ึนได้จากหลายแนวทาง คือ 

 การตั้งสมมติฐานที่เกิดมาจากทฤษฎี เรียกว่า วิธีการนิรนัย (Deductive Method) โดยการ
น าทฤษฎีมาท าการตั้งสมมติฐาน และทดสอบสมมติฐานน้ัน ผลจากการทดสอบ อาจเป็นการ
ยืนยันทฤษฎีเดิมที่อ้างอิงนั้น หรืออาจเป็นการสนับสนุนทฤษฎีใหม่และลบล้างทฤษฎีเก่าที่มี
อยู่เดิมก็ได้  
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 การตั้งสมมติฐานที่ได้มาจากการสังเกตโดยตรง หรือการตั้งสมมติฐานที่ได้มาจากการท า
กรณีศึกษาหลายๆครั้ง เรียกว่า วิธีการอุปนัย (Inductive Method) กล่าวคือ การเฝ้าสังเกต
ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ แล้วน าปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์เหล่านั้น มาสกัดเอา
รายละเอียดที่ส าคัญ และเหมือนกัน มาท าการทดสอบ และสรุปเป็นทฤษฎี ซึ่งกระบวนการ
นี้นิยมใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

สมมติฐานของการวิจัยที่ดี จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติส าคัญ 4 ประการ คือ 
1. สมมติฐานจะต้องมีความชัดเจนในตัวเอง กล่าวคือ สมมติฐานจะต้องประกอบด้วยตัว

แปรต่าง ๆ และการระบุความหมายของตัวแปรเหล่าน้ันมีความชัดเจน 
2. สมมติฐานจะต้องมีความเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ สมมติฐานจะต้องมีการก าหนด

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ทั้งด้านทิศทาง และเงื่อนไขต่างๆภายใต้ความสัมพันธ์นั้น 
โดยมีการก าหนดหน่วยวิเคราะห์ หรือระดับการวัดความสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกัน
การเกิด Ecological Fallacy และ Individualistic Fallacy 

3. สมมติฐานจะต้องสามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีที่เหมาะสม ทั้งนี้ สมมติฐานบางอย่างอาจมี
ความชัดเจนในตัวแปร และมีความเฉพาะเจาะจง แต่ไม่สามารถหาวิธีการในการพิสูจน์
ได้ ดังนั้น ความสามารถในการพิสูจน์สมมติฐาน จึงข้ึนอยู่กับแนวทางการวิจัยที่
เหมาะสม และสามารถสรุปผลน ามาใช้ได้ 

4. สมมติฐานจะต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีอคติจากค่านิยม หรือความล าเอียงของผู้วิจัย 
ทั้งนี้ การวิจัยทางสังคมศาสตร์ส่วนมากจะมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ดังนั้น ผู้วิจัยควร
เพิ่มความระมัดระวังในการส ารวจการวิจัย เพื่อป้องกันความล าเอียงที่จะเกิดข้ึน ทั้งจาก
ความรู้สึกส่วนตัว ซึ่งเป็นอัตตวิสัย หรือจากแหล่งข้อมูลที่สืบค้น 

 
1.7 ผลการวิจัย: การทดสอบความน่าเช่ือถือของการวิจัย สามารถตรวจสอบได้ 3 ประเด็นหลัก คือ 

1. ผลของการวิจัยสามารถน ามาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ได้ กล่าวคือ ความสามารถในการ
น าหลักการของเหตุและผลมาใช้อธิบาย หรือการน าหลักฐานมาอ้างอิง เพื่อสนับสนุนผล
ของการวิจัยน้ันได้ 

2. ความสามารถในการคาดคะเนของผลการวิจัย กล่าวคือ การวิจัยสามารถพยากรณ์ หรือ
คาดคะเนปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งผู้วิจัยสามารถน า
ผลการวิจัยมาทดสอบ ความแม่นตรง (Validity) และความเช่ือถือได้ (Reliability) ของ
การวิจัย 

3. ความสามารถในการเข้าใจผลของการวิจัย กล่าวคือ ผลการวิจัยที่ได้จะต้องสามารถท า
ให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อนเกินไป      
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2.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
อย่างไรก็ตาม กระบวนการของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยวิเคราะห์  อาจท า

ให้เกิดข้อสรุปที่ขัดแย้งกับข้อสรุปในการศึกษาหน่วยวิเคราะห์ระดับอื่นๆ ซึ่งการสรุปความจากหน่วย
วิเคราะห์ที่มีระดับซับซ้อนแตกต่างกัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็น คือ 

 Ecological Fallacy หมายถึง การสรุปความของหน่วยวิเคราะห์ในระดับปัจเจกบุคคล โดย
มาจากหลักฐาน หรือเหตุการณ์ที่รวบรวมมาจากระดับกลุ่มบุคคล สังคม หรือประเทศชาติ
โดยรวม ดังนั้น Ecological Fallacy คือ ความผิดพลาด หรือความขัดแย้งที่เกิดจากข้อมูล
จากชาติพันธ์ ไปสรุปความข้อมูลของปัจเจกบุคคล 

 Individualistic Fallacy หมายถึง การสรุปความของหน่วยวิเคราะห์ในระดับกลุ่มบุคคล 
สังคม หรือประเทศชาติโดยรวม โดยมาจากหลักฐาน หรือเหตุการณ์ที่รวบรวมมาจากระดับ
ปัจเจกบุคคล ดังนั้น Individualistic Fallacy คือ ความผิดพลาด หรือความขัดแย้งที่เกิด
จากข้อมูลจากปัจเจกบุคคล ไปสรุปความข้อมูลของชาติพันธ์   

กล่าวโดยสรุป ความผิดพลาดทั้งสองประเด็นนี้ เป็นสาเหตุท าให้การศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ
เกิดข้อสรุปที่ขัดแย้งในตัวเอง ซึ่งผู้วิจัยควรระมัดระวังในการเลือกหน่วยวิเคราะห์ และการสรุปความของ
การวิจัยเชิงคุณภาพให้ถูกต้อง ตรงประเด็น 

 
 

ผลลัพธ์/ผลสําเร็จ : RESULT/R 
 การศึกษาระเบียบวิธีการวิจัย ด้านการวิจัยเชิงคุณภาพจะต้องเป็นการวิจัยที่เน้นข้อมูลจากการ
สังเกต การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เช่ือถือได้ และสามารถอธิบายด้วยแนวคิด หรือ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความส าคัญต่องานวิจัย การวิจัยที่ดี มีคุณภาพจะต้องลดความผิดพลาด หรือ
ความคลาดเคลื่อนในทุก ๆ ข้ันตอนของกระบวนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ หรือการวิจัยเชิง
คุณภาพ ตั้งแต่การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวความคิดเชิงคุณภาพ การก าหนดหน่วยวิเคราะห์ จ านวน
หน่วยวิเคราะห์ ความหลากหลายของหน่วยวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง การออกแบบเครื่องมือการวิจัย จนถึงการ
สรุปผลวิจัยและการเสนอแนะ ผลส าเร็จที่จะได้รับ  

1. งานวิจัยจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพิ่มพูนมากข้ึน 

2. สามารถน าความรู้ไปสอน และน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

3. งานวิจัยจะเน้นประเด็นหลักเฉพาะกรณี จึงต้องระมัดระวังในการน าไปใช้อ้างอิง 

4. งานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ สามารถน าไปตีพิมพ์ และเผยแพร่ในวารสารระดับชาติได้  
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องคค์วามรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ครั้งที่ 1 ประจําปกีารศึกษา 2562 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ  
  

ประเด็นความรู         : ดานการวิจัย   
หัวขอการจัดการความรู  : เทคนิคเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ 
                นโยบายและเป้าหมายของประเทศ 
วันเดือนปท่ีดําเนินการ            : 16 ตุลาคม 2562 
องคความรูของผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ชื่อ – นามสกุล                 : ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง 
เบอรโทรศัพทท่ีติดตอได  : 08-1842-0904 
E-mail Address                 : mewsiriwat@gmail.com 
 
หัวขอ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู : CONTEXT/C  
 วิธีการทํา Google Form 
 
รายละเอียด/วิธีการท่ีไดดําเนินการ : ACTION/A  

Google Form เป็นส่วนหนึ่งในบริการของกลุ่ม Google Docs ที่ช่วยสร้างแบบสอบถามออนไลน์ 
หรือใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การใช้งาน Google Form ผู้ใช้
สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบอาทิ เช่น การท าแบบฟอร์มส ารวจความคิดเห็น การท า
แบบฟอร์มส ารวจความพึงพอใจ การท าแบบฟอร์มลงทะเบียน เป็นต้น 

 
วิธีการทํา Google Form – แบบฟอร์มออนไลน์ 

1. การจะสร้าง Google Form ได้ จะต้องมีบัญชี Google ก่อน แต่ถ้ามีบัญชีอยู่แล้วก็ให้เข้าไป
ที่ https://docs.google.com/forms และลงช่ือเข้าใช้งาน จะปรากฏหน้าต่างแสดงแบบฟอร์มที่เรามีอยู่ 
และให้คลิกเริ่ม เริ่มแบบฟอร์มใหม่ และเริ่มสร้างแบบฟอร์มได้เลย 
 

mailto:mewsiriwat@gmail.com
https://docs.google.com/forms/u/0/
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2. ใส่รายละเอียด ข้อมลู รูปแบบ ในแบบฟอรม์ตามที่ตอ้งการ 
 

 
 
เครื่องมือต่าง ๆ 
แถบเครื่องมือด้านข้าง 

 เพิ่มค าถาม 

เพิ่มช่ือและรายละเอียด – ใช้ในการแบ่งส่วนของแบบฟอร์ม เช่น ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว / ส่วนที่ 
2: การประเมิน 

เพิ่มรูปภาพ 

เพิ่มคลปิวีดิโอ 

เพิ่ม section – ในกรณีที่มีข้อมูลมาก ๆ มีหลายหัวข้อ 
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แถบเครื่องมือด้านบน 

  ปรบัแต่งสีและธีม – เลอืกจากที่มอียู่แล้ว หรอือัพรูปในเครือ่งข้ึนไปเป็น header ก็ได ้

 ดูตัวอย่างแบบฟอรม์ 

 ตั้งค่า 
 
การตั้งค่าแบบฟอร์ม 
3. เมื่อกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการตััังค่าแบบฟอร์ม โดยคลกิที่
ไอคอน  ด้านบน 
การตั้งค่าท่ัวไป 
– จํากัดเพียง 1 คําตอบ: ผู้ตอบแบบฟอรม์ สามารถท าแบบฟอรม์ได้คนละครั้งเดียวเท่าน้ัน และต้องลงช่ือ
เข้าใช้ก่อนจึงจะตอบแบบฟอรม์ได้ 
– แก้ไขหลังจากส่ง: ผู้ตอบแบบฟอรม์ สามารถแก้ไขค าตอบได้หลงัจากส่งค าตอบไปแล้ว 
– ดูสรุปคําตอบ: ผู้ตอบแบบฟอร์ม สามารถดูค าตอบที่ตนเองตอบได้ 
 

 
 
การตั้งงานน าเสนอ 
– แสดงแถบความคืบหน้า: จะปรากฏเส้นแจ้งความคืบหน้า หากมีการแบ่งหน้า 
– สับเปลี่ยนลําดับของคําถาม: สุ่มค าถาม ส าหรบัการท าแบบฟอร์มข้อสอบ 
– แสดงลิงก์เพ่ือส่งการตอบกลับอ่ืน: อนุญาตให้ผู้ท าแบบฟอร์ม สง่ค าตอบเพิ่มได้มากกว่า 1 รอบ 
– ข้อความยืนยัน: ข้อความที่จะข้ึน หลงัจากตอบแบบฟอรม์เสร็จ 
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การส่งแบบฟอร์ม 

เมื่อท าแบบฟอร์มเรียบรอ้ยแล้ว ให้คลิกที่ไอคอน  เพื่อสง่แบบฟอรม์ โดยจะเลอืกสง่ได้ 3 แบบ 
ได้แก่ 

– คัดลอกลิงก์ไปใหผู้้ตอบแบบฟอรม์ 
– ส่งตรงทางอเีมล 
– embed ลงเว็บ 

 
ผลลัพธ/ผลสําเร็จ/แนวปฏิบัติท่ีดี : RESULT/R            
 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

 
เอกสารอางอิง 
ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย. การสรุปและประมวลผลแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Documents.  

[ออนไลน์] วันที่ค้นข้อมูล 16 ตุลาคม 2562. จาก https://jfk.oas.psu.ac.th/kmalist/. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ. มาทําความรู้จักกับ Google Form แอพสรา้งแบบฟอร์ม
สารพัดประโยชน์. [ออนไลน์] วันที่ค้นข้อมูล 16 ตุลาคม 2562. จาก http://faq.bu.ac.th/wordpress/ 

มาท าความรู้จกักับ-google-form-แอพ/. 
campus-star.com. วิธีการทํา Google Form – แบบฟอร์มออนไลน์ ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก. [ออนไลน์]  

วันที่ค้นข้อมูล 16 ตุลาคม 2562. จาก https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/ 
127077.html. 


