
ภาพรวมการเขียนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ดานรัฐประศาสนศาสตร หรือการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1 พฤศจิกายน 2557) 
 
             วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
                                                               4. คําสําคัญ (keywords) 
 

1. การ   
  บริหาร 
  จัดการ 

2. ทรัพยากร
มนุษย  
(หรือ 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ) 

3. การเขา 
สูประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเชียน 

4. ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
(หรือแนวคิดการ
บริหารจัดการที่
ยั่งยืน) 

5. ยุทธ 
ศาสตร 

6. แนว 
โนม 

7. การ
เปรียบ 
เทียบ 

8. ตัว
แบบ 

                                         1. หัวขอวิทยานิพนธ  
เชน “การบริหารจัดการ (ดาน) ทรัพยากรมนุษยพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเชียนของจังหวัดเชียงใหมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ 
       “การบริหารจัดการ (ดาน) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเชียนของจังหวัดเชียงใหมตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืน 
                                             2. วัตถุประสงคการวิจัย  
เชน เพ่ือศึกษายุทธศาสตร ศึกษาแนวโนม ศึกษาเปรียบเทียบ และเสนอตัวแบบ 
                                         3. กรอบแนวคิดการวิจัย (ถามี)  
เชน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือแนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืน         
                                                             นํามาสู 
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การนําคําสําคัญที่ปรากฏอยูใน (1) หัวขอวิทยานิพนธ (2) วัตถุประสงคการวิจัย และ  
(3) กรอบแนวคิดการวิจัย (ถาม)ี มาใชเปนแนวทางในการเขียนวิทยานิพนธในบทที่ 1-5  

ใหสอดคลองกันอยางเปนระบบ 
 

คําสําคัญ (keywords) 
นํามาจากหัวขอวิทยานิพนธ นํามาจากวัตถุประสงคการวิจัย 

หัวขอวิทยานิพนธ 
บทที่ 1-5 

1. การ
บริหาร
จัดการ 

  2. 
  ทรัพยา  
  กร 
  มนุษย  
  (หรือ   
  เทค 
  โนโลยี  
  สารสน 
  เทศ) 

  3. การ 
  เขาสู  
  ประชา 
  คม 
เศรษฐกิจ 
  อาเชียน 

  4.    
  ปรัชญา 
  ของ 
เศรษฐกิจ 
 พอเพียง  
 (หรือ 
 แนวคิด 
 การ 
 บริหาร  
 จัดการท่ี 
 ยั่งยืน) 

5. ยุทธ 
ศาสตร 

6. 
แนว 
โนม 

7. การ
เปรียบ 
เทียบ 

 8. ตัว  
 แบบ 

บทที่ 1 บทนํา  
             ความเปนมาและความสําคัญ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม หรือ 
        แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 
             แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

บทที่ 4 ผลการวิจัยสนาม หรือ 
            ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

บทที่ 5 สรุปการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ              
            5.1 สรุปการวิจัย         
            5.2 อภิปรายผล         
            5.3 ขอเสนอแนะ         
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(รางสาระสําคัญในการเขียนวิทยานิพนธเฉพาะบางหัวขอ) 
หัวขอวิทยานิพนธ 

 
 1. หัวขอวิทยานิพนธ  
  1. อยางนอยหัวขอวิทยานิพนธควรประกอบดวย หนึ่ง คําสําคัญ (keywords) และ สอง 
เกี่ยวของกับศาสตร หรือวิชาความรูดานรัฐประศาสนศาสตร หรือการบริหารจัดการภาครัฐ โดยผานมติ
ของคณะกรรมการ 
 ท้ังนี้ เพ่ือผูศึกษา (หรือผูวิจัย) จะไดนําคําสําคัญนั้นไปเปนพ้ืนฐานในการกําหนดวรรณกรรม 
(แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ตํารา หนังสือ บทความ และเอกสาร) ท่ีผูศึกษาจะทําการทบทวน ศึกษาคนควา 
และนํามาเสนอไวในบทท่ี 2 ของวิทยานิพนธ ใหสอดคลองกัน  
  ตัวอยางหัวขอวิทยานิพนธ เชน (มีคําสําคัญ 4 คํา) 
  “การบริหารจัดการ (ดาน) ทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเชียนของจังหวัดเชียงใหมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (หรือตามแนวพระราชดําริ หรือตาม
แนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืน)  
   “การบริหารจัดการ (ดาน) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเชียนของจังหวัดเชียงใหมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (หรือตามแนวพระราชดําริ 
หรือตามแนวคดิการบริหารจัดการท่ียั่งยืน)  
   “นโยบาย (ดาน) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเชีย
นของรัฐบาลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. หัวขอวิทยานิพนธท่ีเขียนไวควรเขียนใหเหมือนกันทุกแหง 
 
2. ความเขาใจของผูศึกษาตอหัวขอวิทยานิพนธ 
  อยางนอยผูศึกษา (หรือผูวิจัย) ควรทราบและเขาใจหัวขอวิทยานิพนธไดอยางชัดเจนและตอบ
คําถามไดในเบ้ืองตนวา  
  1.1 “หนวยงาน” ท่ีผูศึกษากําลังศึกษา (หรือทําวิจัย) คือ (1) หนวยงานใด และ (2) หนวยงานท่ี
กําลังศึกษานี้จะไดรับประโยชนอะไรบางจากการศึกษาครั้งนี ้โดยควรเขียนไวอยางชัดเจนดวย 
 1.2 การศึกษาครั้งนีเ้ปนการศึกษา “ปญหาท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ” ของหนวยงานนั้น โดย
ศึกษาปญหาเพ่ือนําไปสูการเสนอ “ขอเสนอแนะ หรือเสนอแนวทางการพัฒนา หรือเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการ” ของหนวยงานนั้น  



 

 
 

4 

 1.3 การศึกษาครั้งนี้อาจเกี่ยวของกับ (1) การบริหารจัดการของหนวยงาน หรือ (2) บุคลากรของ
หนวยงาน หรือ (2) ระบบของหนวยงาน หรือ (2) โครงการของหนวยงาน 
  โดยคําวา “การบริหารจัดการของหนวยงาน” ท่ีทําการศึกษานั้น อาจเกี่ยวของกับดานใดดาน
หนึ่ง หรือหลายดาน ดังนี ้
    (1) ดานโครงสราง (2) ดานนโยบาย (3) ดานอํานาจหนาท่ี (4) ดานการอํานวยการ (5) 
ดานกระบวนการดําเนินงาน (6) ดานการวางแผน (7) ดานยุทธศาสตร (8) ดานการประสานงาน (9) ดาน
การใหบริการประชาชน (10) ดานเทคโนโลยี (11) ดานการประชาสัมพันธ (12) ดานการส่ือสาร (13) 
ดานภาวะผูนํา (14) ดานมนุษยสัมพันธ (15) ดานการควบคุมตรวจสอบ (16) ดานการประเมินผล หรือ 
(17) ดานงบประมาณ เปนตน 
 ท้ังนี้ เพ่ือนําไปสู “การเสนอขอเสนอแนะ” หรือ “การเสนอแนวทางการพัฒนา หรือการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการของหนวยงาน” ดังกลาว รวมท้ังการสรางองคความรูใหมไวในวิทยานิพนธ
ตอไป 
  

บทที่ 1 บทนํา 
 
1. วัตถุประสงคการวิจัย 
  หากผูศึกษากําหนดไว 3 ขอ ผูศึกษาควรเขียนวัตถุประสงคการวิจัยแตละขอนั้นใหชัดเจน และ
สอดคลองกันอยางเปนระบบ ท้ังนี้ เพ่ือผูศึกษาจะไดใชเปนแนวทางสําคัญในการศึกษา (หรือทําวิจัย) 
หรือนําเสนอไดอยางตรงประเด็น เปนระบบ และเปนวิชาการ 
 
2. กรอบแนวคิดการวิจัย (ถามี) 
 อยางนอยผูศึกษาควรระบุ  
 2.1 กลุมตัวช้ีวัด หรือตัวช้ีวัด (หรือตัวแปร) ของกรอบแนวคิดซ่ึงจะตองเกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการไวอยางนอย 4 ตัว โดยกรอบแนวคิด หรือกลุมตัวช้ีวัดนัน้ ควรสอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ 
หรือคําสําคัญในหัวขอวิทยานิพนธดวย   
  ตัวอยางเชน หากผูศึกษาใชกรอบแนวคิด หรือกลุมตัวช้ีวัดท่ีเรียกวา “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” อยางนอยผูศึกษาควรระบุกลุมตัวช้ีวัด 4 ตัว ไดแก (1) ความพอประมาณ (2) ความมี
เหตุผล (3) การมีภูมิคุมกัน (4) การพ่ึงตนเอง และ (5) ความรูและคุณธรรม 
             2.2 เหตุผลอยางชัดเจนท่ีแสดงถึงความสําคัญและความจําเปนของกลุมตัวช้ีวัด หรือกรอบ
แนวคิดดังกลาวท่ีทําใหผูศึกษาเลือกนํามาใชในการศึกษาครั้งนี ้ 
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บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วของ 
 
1. การจัดแบงหัวขอการนําเสนอในบทที่ 2  
  อยางนอยผูศึกษาควรจัดแบงหัวขอการนําเสนอในบทท่ี 2 ใหสอดคลองกับ (1) หัวขอ
วิทยานิพนธ (2) คําสําคัญในหัวขอวิทยานิพนธ (3) วัตถุประสงคการวิจัย และ (4) กรอบแนวคิดการวิจัย 
(ถามี) 
 ตัวอยางท่ีหนึ่ง หากหัวขอวิทยานิพนธ คือ “การบริหารจัดการ (ดาน) ทรัพยากรมนุษยเพ่ือ
รองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนของจังหวัดเชียงใหมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
การจัดแบงหัวขอการนําเสนอในบทท่ี 2 เพ่ือใหสอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ และคําสําคัญ อาจเปน
ดังนี ้
   แนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ  
  แนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรมนุษย หรือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย 
  แนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน 
  แนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   ท้ังนี้ ในแตละหัวขอควรมีแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และตรงประเด็นไม
นอยกวา 5 เรื่อง 
 ตัวอยางท่ีสอง หากหัวขอวิทยานิพนธ คือ “การบริหารจัดการ (ดาน) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
รองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนของจังหวัดเชียงใหมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
การจัดแบงการเสนอหัวขอในบทท่ี 2 เพ่ือใหสอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ และคําสําคัญ อาจเปน
ดังนี ้
   แนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ 
   แนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหนวยงาน หรือการพัฒนาจังหวัด 
  แนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  แนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน 
  แนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    ท้ังนี้ ในแตละหัวขอควรมีแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และตรงประเด็นไม
นอยกวา 5 เรื่อง 
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2. การนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ หรือวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
     อยางนอยผูศึกษาควรจัดหัวขอการนําเสนอเรียงตามลําดับ ดังนี ้
 2.1 เริ่มจากการนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของ หรือวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
ของนักวิชาการไทย หรือหนวยงานของไทยกอน โดยเรียงตาม “ลําดับป พ.ศ. จากเกาท่ีสุด ไปจนถึง ป 
พ.ศ. ท่ีใหมลาสุด” เปนตน 
 2.2 ตอจากนั้น จึงนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของ หรือวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
ของนักวิชาการตางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศท่ีแปลเปนไทยแลว โดยเรียงตาม “ลําดับป 
พ.ศ. จากเกาท่ีสุด ไปจนถึง ป พ.ศ. ท่ีใหมลาสุด” เปนตน 
 
3. การนําแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ หรือวรรณกรรมที่เกี่ยวของมาเขียนไวในวิทยานิพนธ 
   ผูศึกษาควรนําแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของ หรือวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของท่ีทันสมัย 
และเกาไมเกิน 10 ป ยกเวนวรรณกรรมท่ีเปนตนฉบับ หรือวรรณกรรมเปนท่ียอมรับทางวิชาการ อาจเกา
เกนิ แตผูศึกษาควรใหเหตุผลกํากับไวดวยวา เพราะเหตุใดผูศึกษาจึงทําการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกาเกิน 
10 ปนั้น 
 

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 
 
1. หัวขอรูปแบบการวิจัย  
  อยางนอยผูศึกษาควรระบุวา รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ เปน (1) การวิจัยเชิงปริมาณ หรือ (2) การ
วิจัยเชิงคุณภาพ หรือ (3) การวิจัยแบบผสมผสาน รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
 
2. หากเปนการวิจัยเชิงปริมาณ  
  ในหัวขอประชากรและกลุมตัวอยาง  
 2.1 ในกรณีท่ีเลือกประชากรท้ังหมดเปนกลุมตัวอยาง อยางนอยผูศึกษาควรระบุไวดวยวา (1) 
ประชากรแบงเปนกี่ประเภท หรือประชากรประกอบดวยบุคคลกีป่ระเภท เชน ประชากรประกอบดวย 3 
ประเภท ไดแก ขาราชการ ประชาชน และผูนําทองถ่ิน และ (2) ประชากรแตละประเภทประกอบดวยกี่
คน พรอมท้ัง (3) อางอิงท่ีมาของจํานวนหรือตัวเลขของประชากรแตละประเภทใหครบถวนสมบูรณ
ดวย และ (4) ระบุเหตผุลวาประชากรแตละประเภทมีความสําคัญและจําเปนอยางไร จึงทําใหผูศึกษา
เลือกประชากรแตละประเภทดังกลาวมาศึกษา  



 

 
 

7 

 2.2 ในกรณีท่ีไมไดเลือกประชากรท้ังหมดเปนกลุมตัวอยาง หรือในกรณีท่ีมีการสุมตัวอยาง
เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางบางสวนจากประชากรท้ังหมด อยางนอยผูศึกษาควรระบุ (1) กระบวนการหรือ
ขั้นตอนการสุมตัวอยางท่ีเปนเหตุเปนผล ไดรับการยอมรับทางวิชาการ และทางสถิติไวดวย (2) จํานวน
กลุมตัวอยางวาแบงเปนกี่ประเภท หรือกลุมตัวอยางประกอบดวยบุคคลกี่ประเภท และ (3) กลุมตัวอยาง
แตละประเภทประกอบดวยกี่คน และ (4) ระบุเหตุผลวาทําไมผูศึกษาจึงเลือกประชากรและกลุมตัวอยาง
ดังกลาว เชน ผูศึกษาเลือกประชากรและกลุมตัวอยางท่ีเปนขาราชการ เพราะเปนผูปฏิบัติงานโดยตรงใน
หนวยงาน จึงทําใหมีแนวโนมท่ีทราบและเขาใจการบริหารจัดการ หรือผูศึกษาเลือกประชากรและกลุม
ตัวอยางท่ีเปนประชาชน เพราะเปนผูรับบริการจากหนวยงาน จึงทําใหไดรับผลจากการบริหารจัดการ
ของหนวยงาน จึงมีแนวโนมท่ีจะใหขอมูลเกี่ยวกับการรับบริการไดตรงประเด็น เปนตน  
 
3. หากเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  
  อยางนอยผูศึกษาควรระบุ 
 3.1 “ลักษณะหรือรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ” เชน การศึกษาครั้งนี้ เปนการสัมภาษณแนว
ลึกเฉพาะผูเช่ียวชาญ (in-dept interview of experts) โดยอาจเรียกผูเช่ียวชาญนั้นวา “ผูใหขอมูลหลัก” 
(key informants)  
 3.2 “เหตุผลท่ีทําใหผูศึกษาเลือกผูใหขอมูลหลัก” หรือระบุวา ผูใหขอมูลหลักของการศึกษาครั้ง
นี้มี “คุณสมบัติท่ีเหมาะสม” อยางไร จึงทําใหผูศึกษาเลือกศึกษา  
  3.3 “กระบวนการ หรือขั้นตอนการเลือกผูใหขอมูลหลัก” ท่ีสอดคลองกับหลักวิชาการ หรือ
หลักการทําวิจัยเชิงคุณภาพ 
 3.4 “กระบวนการ หรือขั้นตอนการดําเนินงานเพ่ือใหไดขอมูลเชิงคุณภาพ” หรือ การเก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพประกอบดวยกี่ขั้นตอน อะไรบาง 
 
  บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
1. หัวขอสรุป หรือหัวขอสรุปผลการวิจัย 
 การจัดแบงหัวขอสรุป อยางนอยผูศึกษาควรกําหนดหัวขอใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการ
วิจัยในบทท่ี 1 อยางชัดเจน โดยควรเขียนหรือใชขอความใหเหมือนกันเพ่ือปองกันความสับสน หรือ
เขาใจผิด 
 
2. หัวขออภิปรายผล  
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  การจัดแบงหัวขออภิปรายผล อยางนอยผูศึกษาควรกําหนดหัวขอใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
การวิจัยในบทท่ี 1 อยางชัดเจนและครบถวน หากวัตถุประสงคการวิจัยขอใดผูศึกษาไมนํามาอภิปรายผล 
เพราะเห็นวาไมสําคัญ ขอใหนักศึกษาระบุเหตุผลไวอยางชัดเจนเพ่ือใหผูอานเขาใจตรงกันดวย  
  
2. หัวขอขอเสนอแนะ  
  การจัดแบงหัวขอขอเสนอแนะ อยางนอยผูศึกษาควรกําหนดหัวขอใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการวิจัยในบทท่ี 1 อยางชัดเจนและครบถวน โดยควรใชขอความใหเหมือนกันเพ่ือปองกัน
ความสับสน  
 

อื่น ๆ 
 
1. การอางอิงแทรกจากหนังสือ หรือเอกสาร  
 ทุกแหงทุกบท เม่ือมีการอางอิงแทรกอยางนอยผูศึกษาควรระบุ  
  1.1 ช่ือตน และช่ือสกุล (หากไมไดระบุช่ือตน และช่ือสกุลใหครบถวน แสดงวา ผูศึกษาไมได
ไปศึกษาคนควาจากตนฉบับ) ในกรณีท่ีเอกสารใดไมมีช่ือตน ขอใหเขียนระบุไวดวยวา “ไมปรากฏช่ือ
ตน” 
 1.2 ป พ.ศ. หรือ ป ค.ศ. ของเอกสาร 
 1.3 หมายเลขหนาของเอกสาร (หากไมระบุหมายเลขหนา แสดงวา ผูศึกษาไมไดไปศึกษา
คนควาจากตนฉบับ) ในกรณีท่ีเอกสารใดไมมีหมายเลขหนา ขอใหเขียนระบุไวดวยวา “ไมปรากฏ
หมายเลขหนา” 
 1.4 ช่ือหนังสือ หรือช่ือเอกสาร (หากไมระบุช่ือหนังสือ หรือช่ือเอกสารไวดวย แสดงวา ผู
ศึกษาไมไดไปศึกษาคนควาจากตนฉบับ) 
 1.5 ช่ือจังหวัด หรือมลรัฐ หรือเมืองท่ีจัดพิมพหนังสือ หรือเอกสาร (หากไมระบุไวดวย แสดง
วา ผูศึกษาไมไดไปศึกษาคนควาจากตนฉบับ) 
 1.6 ช่ือสํานักพิมพ หรือหนวยงานท่ีจัดพิมพเอกสาร (หากไมระบุไวดวย แสดงวา ผูศึกษาไมได
ไปศึกษาคนควาจากตนฉบับ) 
 ท้ังนี้ ใหเปนไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย  
            
2. การอางอิงจากเว็บไซต  
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 ผูศึกษาควรอางอิงจากเว็บไซตเฉพาะเทาท่ีจําเปนเทานั้น เพราะโดยปกติ การอางอิงจากเว็บไซต
มีน้ําหนัก มีความนาเช่ือถือทางวิชาการ และไดรับการยอมรับนอยกวาการอางอิงจากตํารา หนังสือ 
งานวิจัย และบทความท่ีเปนเอกสาร  
 ในกรณีท่ีอางอิงจากเว็บไซต อยางนอยผูศึกษาควรระบุ (1) ช่ือเวบ็ไซต และ (2) วันเดือนป ท่ี 
ศึกษาทําการคนควา หรือสืบคนไวดวย เชน เขียนอางอิงแทรกวา “จากเวบ็ไซต www.  ………. สืบคน
วันท่ี 1 ตุลาคม 2557) ท้ังนี้ ผูศึกษาควรใชขอความใหเปนแบบเดียวกันทุกแหงดวย 
 
3. การเขียนบรรณานุกรม หนังสือ หรือเอกสารที่นํามาเขียนไวในบรรณานุกรม  
  อยางนอยควรเขียนใหสอดคลองกับหนังสือ หรือเอกสารท่ีผูศึกษาไดเขียนไวในอางอิงแทรก
ในบทท่ี 1-5 เสมอ โดยผูศึกษาควรดําเนินการใด ๆ ก็ตามเพ่ือใหตรวจสอบไดงาย และชัดเจน วา
สอดคลองหรือเหมือนกันจริงทุกแหง 
 
4. จํานวนตํารา หนังสือ เอกสาร บทความ หรือวรรณกรรมที่เขียนไวในหัวขอบรรณานุกรม  
   ในวิทยานิพนธอยางนอยควรประกอบดวยหนังสือภาษาไทยจํานวน 20 เลม และหนังสือ
ภาษาอังกฤษจํานวน 20 เลม ท้ังนี้ จะตองสอดคลองกับการอางอิงแทรกท่ีไดเขียนไวในบทท่ี 1-5 
 
5. การใชคํา 
 ผูศึกษาควรใชคําในวิทยานิพนธใหเปนคําเดียวกันทุกบททุกหนา เชน หากผูศึกษาใชคําวา 
“การศึกษาครั้งนี้ หรือ ผูศึกษา” ก็ควรใชคําดังกลาวทุกแหงท้ังเลม หรือหากผูศึกษาใชคําวา “การวิจัย
ครั้งนี้ หรือผูวิจัย” ก็ควรใชคําดังกลาวทุกแหงท้ังเลม เปนตน 
 
6. แบบสอบถาม และ/หรือ แบบสัมภาษณ 
 แบบสอบถาม และ/หรือแบบสัมภาษณ ซ่ึงใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ประชากรและกลุมตัวอยางสําหรบัการวิจัยเชิงปริมาณ และ/หรือ การวิจัยเชิงคุณภาพ จะตองสอดคลอง
กับวัตถุประสงคการวิจัยเสมอ กลาวคือ หากวัตถุประสงคการวิจัยผูศึกษากําหนดไว 3-4 ขอ เชน “(1) 
เพ่ือศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ..... (2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ..... (3) 
เพ่ือศึกษายุทธศาสตรการบริหารจัดการ..... และ (4) เพ่ือศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการ…..” เปนตน ผู
ศึกษาจะตองกําหนด “หัวขอและเนื้อหาสาระในแบบสอบถามท่ีจะนําไปสอบถาม และ/หรือสัมภาษณ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยท้ัง 3-4 ขอนั้นดวยอยางชัดเจนและ
ตรงประเด็น” หากผูศึกษาไมดําเนินการเชนนี้ ผลการวิจัยท่ีออกมานอกจากไมสอดคลองกับ
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วัตถุประสงคการวิจัยซ่ึงเปนส่ิงสําคัญและจําเปนอยางยิ่งแลว ยังทําใหขอมูลท่ีผูศึกษานํามาเขียนในบทท่ี 
5 โดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับ “สรุปการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ” เกิดความผิดพลาด 
คลาดเคล่ือน และไมมีน้ําหนักอยางยิ่ง เนื่องจากผูศึกษารไมไดนําขอมูลมาจากผลการวิจัยท่ีไดจาก
แบบสอบถาม และ/หรือแบบสัมภาษณ อยางชัดเจน อันจะสงผลใหผลการวิจัยไมเปนท่ียอมรับ ไมเปน
วิชาการ ไมเปนระบบ และไมไดมาตรฐานทางวิชาการอยางชัดเจน เม่ือเปนเชนนี้ แบบสอบถาม และ/
หรือ แบบสัมภาษณจะตองผานการพิจารณา หรือรับรูรับทราบจากท่ีอาจารยปรึกษาวิทยานิพนธกอน
เสมอ  
  เฉพาะในสวนท่ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสอบถามควรจะผาน หนึ่ง การทดสอบเพ่ือหาคา
ความเท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถาม ซ่ึงเปนการทดสอบเพ่ือหาคาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา หรือ
หาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคการวิจัย (Index of item Objective Congruence 
หรือ IOC) และ สอง ผานการทดสอบเพ่ือหาคาความเช่ือถือได (reliability) ของแบบสอบถาม โดยผู
ศึกษาทําการทดสอบ (pre-test) จากแบบสอบถามอยางนอยจํานวน 30 ชุด แลวนํามาหาคาครอนบาค 
(Cronbach) เพ่ือหาคาความเช่ือถือไดของแบบสอบถามท้ังฉบับ เปนตน ท้ังหมดนี้ แลวแตท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธจะเปนผูพิจารณาวาควรจะดําเนินการอยางไร 
 
 
 


