
สวนประกอบของเคาโครงวิทยานิพนธ 
 
 การเขียนเคาโครงวิทยานิพนธ หรือโครงรางวิทยานิพนธ (proposal) เปนขั้นตอนที่
สําคัญขั้นตอนหนึ่งในการทําหัวขอวิทยานิพนธ ทําหนาที่เสมือนเปนแบบพิมพเขียว (blue 
print) ซ่ึงใชในการกําหนดทิศทางและลําดับขั้นตอนในการทําวิทยานิพนธ 
 เคาโครงวิทยานิพนธ นอกจากจะใชเปนเอกสารประกอบการนําเสนอเพื่อให
คณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธพจิารณาใหความเห็นชอบวาเรื่องที่นําเสนอเพื่อ
พิจารณาเปนเรื่องที่มีประโยชน มีความสําคัญควรแกการศึกษาวิจัย หรือเห็นสมควรให
ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมรายละเอียด สวนไหนอยางไร  เคาโครงวิทยานิพนธยังเปนแนวทาง
ในการดําเนินการทําวิทยานิพนธอยางเปนระบบ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการทํา
วิทยานิพนธ  เคาโครงวิทยานิพนธจะชวยใหผูวิจัยสามารถมองเห็นแนวทางตั้งแตจุดเริ่มตน
จนถึงจุดสุดทายวาควรวางแผนอยางไร ตามขั้นตอนของการทําวิทยานิพนธ ต้ังแตการ
กําหนดวัตถุประสงค วิธีวิจัย ประชากร เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล และการวิเคราะห
ขอมูล รวมทั้งการกําหนดชวงเวลาในการดําเนินการแตละขั้น 
 
สวนประกอบของเคาโครงวิทยานิพนธ 
 สวนประกอบของเคาโครงวิทยานิพนธ ประกอบดวย เนื้อหาหลัก 4 สวน คือ บทนํา 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ วิธีการดําเนินการวิจัย และเอกสารอางอิง เนื้อหาในแตละสวนมี
องคประกอบ ดังนี้ 
 

1. บทนํา 
บทนํา (introduction) ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 

 ความนํา ความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย สมมติฐาน (ถามี) 
ขอบเขตของการวิจัย ขอตกลงเบื้องตน (ถามี) นิยามศัพทเฉพาะ และประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับจากการศึกษา 
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 ความนํา เปนสวนที่กลาวถึงสภาพทั่วไป เพื่อเปนการแนะนาํใหรูถึง ความ
เปนมา ภูมิหลังของปญหาที่ศึกษา หรือหลักการและเหตุผลของการวิจัย 

 ความสําคัญของปญหา เปนสวนที่ช้ีใหเห็นประเด็น ความเปนมา และ
ความสําคัญของปญหาที่จะศึกษา  ผูวิจัยควรกําหนดประเด็นปญหาที่ตองการศึกษาให
ชัดเจน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ มีปญหาหรือขอสงสัยอะไร ที่จะตองแสวงหาคําตอบ  
การกําหนดปญหาไวอยางชัดเจนจะชวยใหสามารถวางแผนงานวิจัยไดอยางเหมาะสม และ
สามารถช้ีแนวทางในการวิจัยได 

 วัตถุประสงคของการวิจัย เปนสวนที่ช้ีใหเห็นเหตุผล (ตอบคําถาม ทําไม) ที่
ตองการศึกษา บอกจุดมุงหมายของการวิจัย หรือประเด็นปญหาการวิจัย  วัตถุประสงคของ
การวิจัยตองสอดคลองกับเรื่องที่ตองการศึกษา มีความชัดเจน และมีความสัมพันธกับ
ขอบเขตของปญหาที่จะศึกษา  ในการกําหนดวัตถุประสงค ควรจัดเรียงวัตถุประสงคของแต
ละขอตามความสําคัญของการวิจัยใหชัดเจน 

 สมมติฐาน (ถามี)  คือ ขอความที่ระบุความสัมพันธหรือความแตกตาง
ระหวาง 
ตัวแปรที่ผูวิจัยจะทําการทดสอบวาเปนจริงหรือไม  เปนสวนที่คาดหมายคําตอบหรือผลของ
การวิจัยที่ผูวิจัยคาดเดาไวลวงหนากอนลงมือทําวิจัย  สมมติฐานดังกลาวจะมีหรือไมมีก็ได
ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการวิจัย 

 ขอบเขตของการวิจัย  เปนการกําหนดกรอบของการวิจัยใหชัดเจนวา 
การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมเรื่องใด ที่ไหนและเวลาใดบาง 

 ขอตกลงเบื้องตน (ถามี)  บางครั้งผูทําวิจัยจําเปนตองกําหนดขอตกลง
เบื้องตนของการวิจัยไวกอนวาผูวิจัยมีประจักษพยานยืนยันหรือเหตุผลอะไรที่แสดงวาใน
การทําวิจัยครั้งนี้ สิ่งหรือตัวแปรซึ่งนอกเหนือจากที่ผูวิจัยกําหนด ที่ผูวิจัยไมสามารถควบคุม
ไดดวยกระบวนการวิจัย ซึ่งอาจมีผลกระทบตอขอมูลที่ใชในการวิจัย หรืออาจสงผลกระทบ
ตอความนาเชื่อถือของการวิจัย  ในกรณีเชนนี้ จําเปนตองกําหนดขอตกลงเบื้องตนของการ
วิจัยไวกอน 
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 นิยามศัพทเฉพาะ  เปนการนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ หรือเปนการระบุ
คุณสมบัติของตัวแปรและรายการที่จะนํามาใชในการสรางมาตรวัดตัวแปร  หากคําศัพท
หรือตัวแปรใด ๆ ที่นํามาใชในการวิจัยมีความหมายคลุมเครือ หรือสามารถตีความไดหลาย
ความหมาย ผูวิจัยควรใหคําจํากัดความไว เพื่อสื่อใหผูอานมีความเขาใจตรงกับผูวิจัย 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  เปนประโยชนที่ผูวิจัยคาดวา ผลของการวิจัย
เรื่องนี้จะเปนประโยชนกับผูใดในดานใด 
 

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ (review of related literature)  เปนการทบทวนวรรณกรรมที่

เกี่ยวของโดยประมวลหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาในเชิง
วิเคราะห สังเคราะหและบูรณาการ วรรณกรรมที่เกี่ยวของแยกเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ภาษาไทย และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของภาษาอังกฤษ (ถามี) 

 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
วิธีการดําเนินการวิจัย (methodology) เปนการกําหนดรูปแบบของการวิจัย วิธีการ

เก็บรวบรวมขอมูล ประเภทของเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล  
การเขียนวิธีการดําเนินการวิจัยควรมีเนื้อหา ดังนี้ 

 รูปแบบการวิจัย  เปนการระบุวิธีการวิจัยที่จะนํามาใช เชน การวิจัยเอกสาร 
การวิจัยเชิงสํารวจ 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนการบอกวิธีการและขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมขอมูล เชน ในการกําหนดกลุมตัวอยางของการวิจัย จะใชสมาชิกทุกหนวยของกลุม
ประชากรหรอืจะใชบางสวนของกลุมประชากร  ถาใชบางสวนของกลุมประชากรตอง
กําหนดวิธีการสุมตัวอยาง ขนาดหรือจํานวนของกลุมตัวอยาง 

 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  เปนการระบุเครื่องมือที่ใชในการ 
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รวบรวมขอมูล ซึ่งอาจจะเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ หรือเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เอง หรือนํามาจากที่อื่น ถาสรางขึ้นเอง ใหระบุวิธีการและขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
นั้น ๆ 

 วิธีการวิเคราะหขอมูล  เปนสวนที่กลาวถึงวิธีการที่จะนํามาใชในการ
จําแนก แจงนับ หรือแจกแจงขอมูลที่เก็บรวบรวมมาได ซ่ึงเครื่องมือนั้น ๆ จะนํามาวิเคราะห
และสังเคราะห เพื่อตอบประเด็นปญหาของการวิจัย หรือวัตถุประสงคของการวิจัย หรือ
ทดสอบสมมติฐานใหครบทุกขอ  ถาการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการทางสถิติตาง ๆ 
จะเขามาเกี่ยวของดวย  แตถาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ จะเปนการวิเคราะหและสังเคราะห
ขอมูล และรายงานผลการวิจัยเชิงบรรยาย 
 

4. เอกสารอางองิ 
การเขียนเอกสารอางอิง (references)  เปนการแสดงแหลงที่มาของขอมูลหรือ

ขอความที่ผูวิจัยนํามาใชในการอางอิง ทําใหผูอานสามารถติดตามและตรวจสอบแหลงที่มา
ได เปนการยืนยันความนาเชื่อถือ และใหเกียรติแกองคกรหรือบุคคล ผูเปนเจาของขอมูล
หรือหลักการ แนวคิดทฤษฎีตาง ๆ  เอกสารอางอิงควรไดมาจากแหลงคนควาหลายแหลง 
เชน วารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ เอกสารทางวิชาการ และเอกสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 

การเขียนเอกสารอางอิง ใหทําตามรูปแบบที่กําหนดไวในหนังสือคูมือเลมนี้ หรือ
ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด โดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
องคประกอบของการจัดเรียงวทิยานพินธ 
 
วิทยานิพนธ มีองคประกอบเรียงตามลําดับ ดังนี้ 
 
1.  สวนปกของวทิยานิพนธ  ประกอบดวยปกนอกและปกใน 

1.1 ปกนอก 
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(ยกเวนคณะบริหารธุรกิจ, นิติศาสตร และเศรษฐศาสตร ไมตองใสสาขา) 
 
 
 
 
 
 

1.2 ปกใน 

 
 

 
 

ช่ือวิทยานพินธภาษาไทย 
ช่ือวิทยานพินธภาษาอังกฤษ 

 
ช่ือผูเขียนวิทยานิพนธ 

 
วิทยานิพนธเสนอตอมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรญิญา 
...................... (สาขาวิชา) 
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2. บทนํา 
 ความนํา 
 ความสําคัญของปญหา 

- วัตถุประสงคของการวิจัย 
- สมมติฐาน (ถามี) 
- ขอบเขตของการวิจัย 
- ขอตกลงเบื้องตน (ถามี) 
- นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 
- ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
 

ช่ือวิทยานพินธภาษาไทย 
ช่ือวิทยานพินธภาษาอังกฤษ 

 
ช่ือผูเขียนวิทยานิพนธ 

 
ภาควิชา 
คณะ 

 
       คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

...................... ประธานกรรมการ 

...................... กรรมการ 

...................... กรรมการ 
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- หลักการ แนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
- งานวิจัยที่เกี่ยวของภาษาไทย 
- งานวิจัยที่เกี่ยวของภาษาอังกฤษ 

 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

- รูปแบบการวิจัย 
- วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
- ประชากรและกลุมตัวอยาง 
- เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
- วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 

5. บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง 
- ภาษาไทย 
- ภาษาอังกฤษ 

 


