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ค าอธิบายการเขียนแบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 

1. หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 หัวข้อวิทยานิพนธ์ควรสื่อถึงตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ประชากรและสถานที่ที่ท าการศึกษา 
2. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เป็นการกล่าวถึงความส าคัญและเหตุผล หรือ gaps ในการท าวิจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 
3. วัตถุประสงค์การวิจัย 

เป็นข้อความที่ระบุว่าต้องการศึกษาอะไร ในกรณีท่ีมีวัตถุประสงค์หลายอย่าง ควรแยกเป็นข้อ ๆ เรียง
ตามล าดับความส าคัญ 
4. ค าถามการวิจัย 

เป็นค าถามที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และให้แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล 
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อหนึ่งๆ อาจมีหลายค าถามการวิจัย และควรแยกเป็นข้อ ๆ เช่นเดี ยวกับวัตถุประสงค์
การวิจัย ถ้าเป็นการวิจัยที่รู้ทิศทาง ซึ่งจะทราบได้จากการทบทวนวรรณกรรม ต้องตั้งค าถามการวิจัยให้มี
ทิศทางด้วย 
5. สมมติฐานการวิจัย 

จะมีการตั้งสมมติฐานทางสถิติเพ่ือการคาดคะเนค าตอบของการวิจัยในกรณีที่สามารถทดสอบ
สมมติฐาน การตั้งสมมติฐานแบบใด (มีทิศทางหรือไม่มีทิศทาง) ขึ้นกับการประมวลความรู้จากทฤษฎีและ
ผลการวิจัยที่เก่ียวข้อง 
6. กรอบแนวคิดการวิจัย 

เป็นค าอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในงานวิจัย อธิบายแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยนี้
อย่างสรุป อธิบายกลไกของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตาม รวมทั้งการวาดภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
ด้วย 
7. นิยามตัวแปรและนิยามศัพท์ที่ส าคัญ 

เป็น operational definition หมายถึง การก าหนดความหมายของตัวแปรต่าง ๆ ที่ศึกษาโดยนักวิจัย 
เช่น ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และเครื่องมือที่ใช้วัดค่าของตัวแปรแต่ละตัว รวมทั้งความหมายของศัพท์ที่ส าคัญ 
8. วิธีด าเนินการวิจัย (โดยย่อ) 
8.1. แบบวิจัย  

เป็นการบอกประเภทของการวิจัยที่จะน ามาใช้ เช่น แบบวิจัยเชิงพรรณนา ความสัมพันธ์ ท านาย    
กึ่งทดลอง ทดลอง เป็นต้น 
8.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

เป็นส่วนที่อธิบายลักษณะและจ านวนของประชากร กลุ่มตัวอย่าง การก าหนดขนาดตัวอย่าง และ
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง ส่วนรายละเอียดของการค านวณขนาดตัวอย่างให้ไปไว้ในภาคผนวก 
8.3 เครื่องมือ 

8.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง (กรณีวิจัยแบบทดลอง)  
8.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
เครื่องมือ ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง (เฉพาะกรณีวิจัยแบบทดลอง) และเครื่องมือที่ใช้

ในการเก็บข้อมูลที่ใช้วัดตัวแปรที่ศึกษา เป็นส่วนที่บอกชื่อเครื่องมือ ที่มา/เจ้าของเครื่องมือ ส่วนประกอบของ
เครื่องมือ (มีกี่ด้าน กี่ข้อ) ระดับการวัด และการแปลผลคะแนน รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ซึ่งเป็น



 
 

4 
 

ส่วนที่อธิบายวิธีการตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย และรายงานดัชนีความตรงและ
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงของเครื่องมือหากนักวิจัยขอใช้เครื่องมือของผู้อ่ืน พร้อมแนบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใน
ภาคผนวกด้วย 
8.4 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

อธิบายกิจกรรมการเก็บรวมรวมข้อมูลวิจัยทั้งในขั้นเตรียมการและขั้นด าเนินการเก็บข้อมูล ถ้าเป็นการ
วิจัยแบบทดลอง ควรแยกอธิบายขั้นตอนด าเนินการวิจัยในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมให้ชัดเจนและท า
แผนผังแสดงขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย 
8.5 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

เป็นส่วนที่อธิบายการกระท าของผู้วิจัยที่ค านึงถึงสิทธิของกลุ่มตัวอย่าง หรือสิทธิของผู้ถูกทดลองตาม
จรรยาบรรณของนักวิจัย รวมทั้ง risks ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมแนวทางแก้ไข ป้องกัน และแนบใบพิทักษ์สิทธิ์ของ
กลุ่มตัวอย่างไว้ในภาคผนวก 
8.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

อธิบายประเภทและชนิดของสถิติที่เลือกใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบค าถามการวิจัยหรือ
สมมติฐานทุกข้อ รวมทั้งการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของแต่ละสถิติด้วย 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

เป็นส่วนที่ผู้วิจัยคาดหวังว่า ผลงานวิจัยนั้นมีความส าคัญและเป็นประโยชน์อะไรและอย่างไรต่อการ
ปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาล การวิจัย และหรือนโยบายสุขภาพของ
ประเทศ  
10. เอกสารอ้างอิง  

ส่วนอ้างอิงท้ายเล่ม (Reference) เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงใน
เนื้อหา จ านวนรายการอ้างอิงในส่วนท้ายต้องมีจ านวนเท่ากันกับจ านวนรายการที่อ้างอิงไว้ในส่วนเนื้อหา 
เรียงล าดับรายการเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษและให้เรียงรายการ
ตามตัวอักษร และเขียนตาม APA (ดูคู่มือการเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ของงานบัณฑิตศึกษาฯ) 
 


