
เกณฑมาตรฐานการเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ 
 

เกณฑมาตรฐานของบทที่  1  (บทนํา) 
 
 1.  ชื่อเร่ือง  ตัง้ใหส้ัน  กะทดัรัด  ไดใจความสําคัญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งควรมีคําซึ่งเปนหัวใจ
ของเรื่อง  (Key  Word)  อยูดวย 
 2.  ภูมิหลัง  หรือความเปนมาของการวิจัย 
  2.1  ใชกรอบแนวคิดของผูวจิยั  ควรมีทฤษฎี  แนวคดิของบุคคลที่มีช่ือเสียงอยูดวย  
เพื่อใหมนี้ําหนักนาเชื่อถือยิง่ขึ้น  แตไมใชการนาํเอาคําพดูของคนอื่น ๆ  มาเรียงตอ ๆ  กัน 
  2.2  ช้ีใหเห็นถึงปญหาอยางชดัเจนและบอกเหตุผลที่ทําการวิจัยอยางเหมาะสม 
  2.3  ช้ีใหเห็นความสําคัญของปญหาพรอมทั้งประโยชนทีสํ่าคัญที่จะไดรับจากการวจิยั
นั้น 
  2.4  ใชภาษาใหถูกตอง  กระทัดรัดไดใจความ  และตรงจดุ  และพยายามเรียงลําดับ
ความคิดใหตอเนื่องกัน 
 3.  ความมุงหมายของการวจัิย 
  3.1  เขียนความมุงหมายในการวจิัยอยางชัดเจน  ใชภาษาที่เขาใจไดงาย  รัดกุม 
  3.2  เขียนเปนประโยคบอกเลา 
  3.3  สามารถตั้งสมมติฐานหรือทดสอบได 
 4.  ความสําคญัหรือประโยชนของการวิจัย 
  กลาวถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยคร้ังนัน้  ซ่ึงอาจอยูในลักษณะดังนี ้
   4.1  ความสําคัญในแงความรูที่จะไดรับจากการวิจยั  จะทาํใหไดขอเท็จจริงหรือชวย
เพิ่มพูน  ความรูในเรื่องใด  อันจะเปนการเสรมิสรางสติปญญา  กฎเกณฑ  และขอสรุปใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้น 
   4.2  ความสําคัญในแงของการนําผลการวิจยัไปประยุกตใช  โดยการกลาวถึงผลที่ได
จากการวิจัยนัน้วา  จะเปนประโยชนตอใครและเปนประโยชนอยางไร  หรือสามารถนําไปใชในเรือ่ง
ใด 
    ทั้งนี้ตองไมเขยีนเกนิความเปนจริงและตองสอดคลองกับความมุงหมายของการ
วิจัย  กลาวคือ  ผูวิจัยจะตองพิจารณาวัตถุประสงคแตละขอวา  จะกอใหเกดิความรูอะไร  แลวจึง
พิจารณาตอไปวา  ความรูนัน้จะเปนประโยชนตอใคร  และจะสามารถนําไปใชในเรือ่งใด 
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 5.  สมมติฐาน  (ถามี) 
  5.1  ตองสอดคลองกับความมุงหมายของการวิจัย  และตอบปญหาการวิจัยได 
  5.2  สามารถทดสอบไดดวยขอมูลหลักฐานตาง ๆ 
  5.3  ใชภาษาทีชั่ดเจน  เขาใจไดงายและรัดกุม 
  5.4  ตั้งมาจากหลักของเหตุผล  ตามทฤษฎีความรูพื้นฐาน  และผลการวิจัยที่ผานมา  ที่ 
ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยไมวาจะเปนตํารา  วารสารตาง ๆ  ฯลฯ  ไมได
ตั้งสมมติฐานขึ้นมาลอย ๆ 
 6.  ขอบเขตของการวิจัย 
  ระบุขอบเขตของการวิจยัใหชัดเจน  กรณีศกึษาเกีย่วของกับคุณสมบัตขิองประชากร  
ตองกลาวถึงประชากร  (คืออะไร  จํานวนเทาใด)  กลุมตัวอยาง  (คืออะไร  จํานวนเทาใด)  ไมตองระบุ
วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง  แตระบุตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 7.  ขอตกลงเบือ้งตน 
  อาจจะกลาวถึงหรือไมกลาวถึงก็ได  แตอยานําขอบกพรองหรือจุดออนของการวิจยัมา
กําหนดเปนขอตกลงเบื้องตน 
 8.  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
  8.1  ใหนยิามศพัทเฉพาะทีจ่ําเปน  ซ่ึงตองการใหผูอานเขาใจตรงกับผูมุงหวัง 
  8.2  การนิยามศัพทมี  2  ลักษณะ  สามารถเลือกใชตามความเหมาะสม 
   ลักษณะที่  1  นิยามแบบทัว่ไป  สามารถยกนิยามตามที่ระบุไวใน  พจนานุกรม  
สารานุกรม  ตํารา  วารสาร  ฯลฯ  หรือผูวิจยัใหนิยามเอง  เมื่อเหน็วา  สามารถใหนิยามไดชัดเจน  
เหมาะสม 
   ลักษณะที่  2  นิยามปฏิบัติการ  นอกจากจะใหความหมายของคําศัพท  นั้น ๆ  แลว   
ผูวิจัยจะตองระบุใหชัดเจนวา  สามารถวัด  ตรวจสอบหรอืสังเกตไดอยางไร 
  8.3  กรณีที่ยกนิยามของคนอื่นมาจะตองเขียนอางอิงไวดวย 
  8.4  ควรเขียนคําศัพทเปนภาษาอังกฤษกํากบัไวดวย 
 
เกณฑมาตรฐานของ  บทท่ี  2  (เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ) 
 1.  ในบทที่  2  จะตองประกอบดวยอยางนอย  2  สวน  คอืเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่วิจัย
และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับเรือ่งที่วิจัย 
 2.  เอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัย  จะตองประกอบดวย 
  2.1  ความหมายของสิ่งที่จะวจิัย  (ของเรื่องที่จะวจิัย) 
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  2.2  ทฤษฎี  แนวคิด  เกี่ยวกบัสิ่งที่วิจัย 
  2.3  ลักษณะของทฤษฎีหรือแนวคดิ  (ถามี  เชน  ลักษณะของแบบทดสอบวินิจฉยั
ลักษณะของแบบทดสอบอิงเกณฑ  ฯลฯ) 
  2.4  เทคนิควิธีการ  (ถามี)  เชน  เทคนิควิธีการสรางแบบทดสอบวินิจฉยั  ฯลฯ 
 3.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  จะตองประกอบดวย  (ยกเวนเปนเรื่องใหมมาก  หาผลงานวจิัยที่
เกี่ยวของไมพบ) 
  3.1  งานวิจยัในประเทศ  อยางนอย  10  เร่ือง 
  3.2  งานวิจยัในตางประเทศ  อยางนอย  5  เร่ือง 
 4.  เม่ือกลาวถึงแตละเร่ือง  ตองมีการสรุปไวตอนทายของแตละเรื่องใชภาษาของผูวจิยัเอง  
(ยกเวนเปนเรือ่งใหม  หรือเร่ืองที่เปนความคิดสรางสรรค) 
 5.  เอกสารอางอิงไมควรนอยกวา  20  เลม  และมาจากตนฉบับ 
 
เกณฑมาตรฐานของบทที่  3  (วิธีดําเนินการ) 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยางใหระบุอยางชัดเจน 
  1.1  จํานวนกลุมตัวอยาง  กาํหนดไวอยางเหมาะสม  ถูกตองตามหลักวชิา 
  1.2  กลาวถึงวธีิการเลือกกลุมตัวอยาง  โดยใชวิธีที่เหมาะสม  และทําใหผูอานเหน็ภาพ
ในการปฏิบัตจิริง ๆ  วาผูวิจยัมีวิธีดําเนินการในรายละเอยีดอยางไร 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  แบงออกเปน  3  กรณี  ดังนี ้
  กรณีท่ี  1  นาํเครื่องมือที่มีผูอ่ืนสรางไวแลวมาใช 
  กรณีท่ี  2  เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพือ่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
  กรณีท่ี  3  เปนปริญญานิพนธที่เกี่ยวกับการสรางเครื่องมือ 
 
  กรณีท่ี  1  นําเครื่องมือที่มีผูอ่ืนสรางไวแลวมาใช 
   1.  ระบุใหรูวาเปนเครื่องมือของใคร  สราง  พ.ศ.  ใด  มคีาสถิติแสดงคุณภาพเทาใด 
   2.  ตองเปนเครื่องมือที่ใชวัดคุณลักษณะเดยีวกับที่ผูวิจยัตองการจะวัด 
   3.  กลุมตัวอยางที่ใชวัดตองสอดคลองกับกลุมตัวอยางที่เจาของเครื่องมือไดทดลอง
แลว  เชน 
    -  วัดระดับชั้นเดียวกัน 
    -  วัดกับประเภทเดยีวกัน  เชน  วัดกับกลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิงเหมือนกัน 
     กับที่เจาของเครื่องมือมุงวัด 
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   4.  เครื่องมือนั้นตองทันสมัย  ไมนานจนเกนิไป  (ไมควรเกิน  5  ป) 
   5.  เครื่องมือนั้นไดผานการทดลองหาคุณภาพมีมาตรฐานที่ใชได  กรณทีี่เครื่องมือ
นั้นสรางมาเกนิ  5  ป  หรือผูวิจัยสงสัยอยากทราบคุณภาพ  (เชน  คาอํานาจจําแนกความเชื่อมั่น)  ควร
ตรวจสอบคุณภาพใหมโดยทดลองใชกับกลุมตัวอยางทีใ่กลเคียงกันจํานวนกลุมตัวอยางที่ทดลองใช
ไมนอยกวา  50  คน 
 
  กรณีที่  2  เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพือ่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
   1.  อธิบายขั้นตอนในการสรางเครื่องมือตามหลักการอยางชัดเจน 
   2.  อธิบายถึงการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิดหลักการทฤษฎี  ตาง ๆ  ในการสราง
เครื่องมือ  เชน  หลักสูตร  คูมือ  เทคนิคการเขียนขอคําถามหรือตัวเครือ่งมือของบุคคลอื่นที่สรางไว
แลวโดยระบุถึงแหลงที่มาดวย 
   3.  ผูเชี่ยวชาญที่ใชในการตรวจสอบเครื่องมือ  ใหระบุช่ือตําแหนงทางวิชาการ   
(ถามี)  ตําแหนง  หรือหนาที่การงานสถานที่ทํางาน  ผูเชี่ยวชาญควรม ี 2  ประเภทไดแกผูเชีย่วชาญ
ทางดานเนื้อหา  และผูเชี่ยวชาญทางดานวัดผล  กรณีที่ไมมีผูเชี่ยวชาญใหใชผูชํานาญการ 
 
หมายเหต ุ
 ผูเชี่ยวชาญ  หมายถึง  ผูที่มีความรอบรูในเรื่องนั้นอยางลึกซึ้งและกวางขวาง  เคยสราง
เครื่องมือนั้นจนเปนมาตรฐาน  เคยเขยีนบทความตําราหนังสือในเรื่องนั้นอยางละเอยีดทั้งนีจ้ะรวมถึง
ผูที่จบปริญญาเอกในสาขาวชิานั้น  ผูที่ไดตําแหนงทางวชิาการระดับผูชวยศาสตราจารย  ในสาขานั้น
เปนอยางต่ํา  หรือผูที่เปนทีย่อมรับในวงการนั้นวาเปน  ผูเชี่ยวชาญจรงิ 
 ผูชํานาญ  หมายถึง  ผูที่ปฏิบัติราชการอยูในระดับ  7  เปนอยางต่ําหรือผูที่มีประสบการณใน
การทํางานเกีย่วของกับเรื่องนี้มาแลวไมต่ํากวา  10  ป 
   4.  แสดงถึงโครงสรางในการวัด  เชน  ระบถึุงเนื้อหาสาระที่ใชวัดจดุประสงค 
การเรียนรู  และบอกจํานวนขอที่เขียนขึ้นในการทดลองใช  จํานวนขอที่ตองการจริงของแตละเนื้อหา  
หรือจุดประสงค 
   5.  แสดงตัวอยางลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวัด  อธิบายวิธีการตรวจใหคะแนน  
เกณฑการใหคะแนนอยางชดัเจน  พรอมทั้งระบุแหลงที่มา 
   6.  การหาคุณภาพ  เครื่องมอืเปนรายขอ  (เชน  ความยากงาย  อํานาจจาํแนก)  ให
ทดลองใหกับกลุมตัวอยางไมนอยกวา  50  คน  แลวคัดเลือกขอที่ดีไวใชแลวจึงหาคุณภาพทั้งฉบับ  
(เชน  ความเชือ่มั่น) 
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  กรณีที่  3  เปนปริญญานิพนธที่เกี่ยวกับการสรางเครื่องมือ  เกณฑทีใ่ชทํานองเดียวกบั
กรณีที่  2  แตสวนที่เพิ่มเติม  ดังนี ้
   1.  มีแผนภาพประกอบแสดงถึงขั้นตอนในการสราง  ที่ละเอียดและตามหลักการ
สรางเครื่องมือประเภทนั้น ๆ  แลวอธิบายอยางชัดเจนถึงขั้นตอนการสรางแตละขั้น 
   2.  ในกระบวนการสรางตองทําการทดลองใชทั้งหมดไมต่ํากวา  3  คร้ังจํานวนกลุม
ตัวอยางทีใ่ชขึ้นอยูกับประเภทของเครื่องมือซ่ึงกําหนดจํานวนอยางต่ําดงัตารางตอไปนี้ 
 
 

จํานวนต่ําสุดของกลุมตัวอยาง ประเภทเครื่องมือ 
คร้ังที่  1 คร้ังที่  2 คร้ัง  3 

อิงเกณฑ 
อิงกลุม/วินจิฉัย 
ความถนัด/บุคลิกภาพ 

40 
80 
100 

40 
80 
100 

80 
200 
400 

 
 3.  สถิติที่ใช
  3.1  เลือกใชสถิติใหเหมาะสมกับงานวจิัย 
  3.2  เอกสารที่ศึกษาควรศกึษาจากหลาย ๆ  เลม  และใหอางอิงจากตนฉบับจริง 
  3.3  สถิติที่ใชใหระบุถึงสูตร  (ยกเวนสถิตพิื้นฐาน)  แหลงที่มาจําแนกสถิติที่ใชออกเปน  
3  ประเภท  ดงันี้ 
   3.3.1  สถิติที่ใชในการหาคณุภาพเครื่องมือ 
   3.3.2  สถิติพื้นฐาน  ไดแก  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปนตน 
   3.3.3  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  หรือทดสอบสมมติฐาน 
 
เกณฑมาตรฐานโดยสวนรวม 
 1.  การพิมพถูกตองตามรูปแบบของบัณฑติวิทยาลัย 
 2.  มีคําที่ผิดพลาดในแตละบทไมเกิน  10  คํา 
 3.  บรรณานุกรมตองไมต่ํากวา  20  เลม   (รายการ)  โดยมีบรรณานุกรมที่เปนภาษาองักฤษ
ไมต่ํากวา  5  เลม  (รายการ) 
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