
 

         การเขียนบทความวิจัย  
    เพื่อการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

KM 

ส านักวิจัย  

Knowledge 
Management 

คู่มือ 



 
 

I 

 
ค ำน ำ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

  

บทความวิจัย (Research Article) เป็นรูปแบบของความเรียงที่น าเอาองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการท า
วิจัย หรือจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาเขียนการเขียนบทความวิจัยจึงเป็นส่วนส าคัญ
โดยเฉพาะการเขียนในเชิงวิชาการบทความที่น าเสนอมีรูปแบบเฉพาะและมักจะมีค าศัพท์เทคนิคเฉพาะใน
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพหนึ่ง ๆ การเขียนบทความวิจัยที่ดีจึงควรมีประเด็นหรือแนวคิดที่ชัดเจนมีสาระทาง
วิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัยควรมีการวิเคราะห์เป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีที่เหมาะสม การเผยแพร่ผลงานวิจัย
จึงเป็นกระบวนการจัดการเผยแพร่ที่ส่งเสริมให้นักวิจัยสามารถพัฒนาความรู้ตามธรรมชาติของศาสตร์สาขาที่
ตนช านาญหรืออาจบูรณาการสหสาขาวิชาเติมเต็มความรู้ตามศักยภาพตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่หลากหลายคือบทความทางวิชาการมีความส าคัญทั้งต่อผู้เขียน/วงการวิชาการ/วิชาชีพ และสังคม 
บทความทางวิชาการจะแสดงถึงความตื่นตัวทางวิชาการที่จะติดตามความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ในแวดวง
การศึกษา ตลอดจนความสามารถในการจัดระบบความคิดและน าเสนอการได้พัฒนาตนเองกับนักศึกษา 
องค์กร สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและเท่าเทียมกัน การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยถือเป็น
กระบวนการขั้นสุดท้ายที่มีความส าคัญในการน าความรู้เผยแพร่สู่สาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา
และเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนต่อไป 
 

 
 
 บทความวิจัยเป็นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์แต่จะมี
คุณลักษณะต่างจากรายงานวิจัย สรุปได้ 6 ข้อ ดังนี้ 

1. มีการน าเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายและเป็นระบบใช้ศัพท์ทางภาษาทางวิชาการอย่างเหมาะสมมีตาราง
แผนภูมิประกอบตามความจ าเป็น 
 2. โดยทั่วไปบทความวิจัยจะมีความคล้ายคลึงกับโครงสร้างวิทยานิพนธ์การน าข้อมูลที่ได้มาจาก
รายงานวิจัยมาประมวลในรูปแบบที่สามารถน าเสนอให้ผู้ อ่านเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วตรงประเด็น
ประกอบด้วยบทคัดย่อ บทน า วิธีการวิจัย ผลการวิจัยและสรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง ใน
ส่วนประกอบอื่น ๆ 
 3. บทความวิจัยจะประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลการวิจัยนั้นให้มีความกระชับและสั้น ถ้าเป็น
รูปแบบการเขียนก็จะอยู่ในลักษณะของบทความเอกสารทางวิชาการ ถ้าเป็นรูปแบบการพูดได้แก่ การน าเสนอ
ด้วยปากเปล่า Oral ที่เป็นรูปแบบการบรรยาย การอภิปราย การเสวนาเวทีโต๊ะกลม (ชุติมา สัจจานันท์, มปป.: 
[ออนไลน์].) 
 4. การเขียนบทความวิจัยจึงควรเขียนในท านองเดียวกับบทความวิชาการคือ จะต้องเขียนตาม
องค์ประกอบของบทความวิจัยที่มีความสอดคล้องกลมกลืนกันให้มีความกระชับและสั้นเรื่องละเว้นประเด็นที่
ไม่จ าเป็นออกตลอดจนมีความเกี่ยวพันกันเป็นขั้นตอนข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือในส่วนที่เป็นความคิดเห็นก็
ต้องน าเสนอตามเหตุผลและอิงหลักการทางวิชาการด้วย (รสริน พิมลบรรยางก์, 2555) 

5. ความยาวมีจ านวนน้อยกว่ารายงานการวิจัย ทั้งนี้เป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยงานที่จัดท า
วารสารแต่ละฉบับ ซึ่งจะระบุจ านวนหน้าบทความวิจัยไว้โดยบทความวิจัยนี้จัดท าข้ึนเพ่ือน าเสนอในวารสารสื่อ
สิ่งพิมพ์หรือการประชุมสัมมนาต้องมีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ต้องผ่านการตรวจสอบเนื้อหาสารและ
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รูปแบบการจัดพิมพ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสาร หรือคณะกรรมการในการบรรณาธิการ (นงลักษณ์วิรัชชัย 
และสุวิมล ว่องวานิช, 2550: [ออนไลน์]) 

6.วารสารวิชาการแต่ละสถาบันหรือแต่ละที่ประชุมทางวิชาการ อาจก าหนดรูปแบบบทความวิจัยใน
รูปแบบที่แตกต่างกันอยู่บ้าง รวมถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในบทความก็อาจจะมีมากน้อยต่างกัน 
 บทความวิจัยนั้นแม้ว่าจะมีสาระและรูปแบบการน าเสนอคล้ายคลึงกับรายงานการวิจัยแต่การเขียน
บทความวิจัยมีข้อจ ากัดในเรื่องความยาวและมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพตามแหล่งที่จัด  การเขียนบทความ
วิจัยจึงมีความแตกต่างจากรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ตรงที่บทความวิจัยจะเน้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดย
น าเสนอความรู้ใหม่และความถูกต้องของวิธีการค้นคว้าอ้างอิงจากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้ทันสมัยและมีการ
อ้างอิงอย่างเป็นระบบถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย นอกจากนี้บทความวิจัยนั้นยังมีส่วนช่วยจุดประกายความคิด
ให้นักวิจัยได้สร้างผลงานใหม่ให้สืบเนื่องต่อกันไป บทความวิจัยจึงเป็นเอกสารทางวิชาการที่มีคุณค่ามาก
ส าหรับนักวิชาการทุกคน ซึ่งส่วนใหญ่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของนักวิจัยทุกคนที่จะต้องเขียนบทความวิจัยที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสามารถเผยแพร่ได้ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
 
  
 บทความวิจัย (Research Article) หรือเอกสารวิจัย (Research Paper) หรือบทความเชิงประจักษ์ใน
วารสาร (Empirical Journal Article) เป็นเอกสารทางวิชาการ (Academic Paper) ประเภทหนึ่งที่นักวิจัย
เขียนรายงานผลการวิจัยของตนเพ่ือน าเสนอในวารสารทางวิชาการหรือเสนอในที่ประชุมทางวิชาการบทความ
วิจัยจัดว่าเป็นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับรายงานการวิจัย (Research Report) กล่าวคือมีสาระและ
รูปแบบการน าเสนอคล้ายคลึงกันแต่มีลักษณะต่างกันที่ส าคัญ 3 ประการ  
 ประการแรก บทความวิจัยเป็นเอกสารทางวิชาการที่นักวิจัยเขียนขึ้นในรูปบทความวิชาการ 
(Academic Article) เพ่ือน าเสนอข้อค้นพบเชิงประจักษ์ และ/หรือ นวัตกรรมที่เป็นผลงานการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยของตนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร และผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการ
เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ เนื่องจากวารสารมีจ านวนหน้าจ ากัด ส่วนการน าเสนอด้วยปากเปล่า (Oral) มี
เวลาจ ากัด บทความวิจัยจึงมีความยาวจ ากัด มีจ านวนหน้าน้อยกว่ารายงานการวิจัย  
 ประการที่สอง บทความวิจัยเป็นเอกสารทางวิชาการที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์มากกว่ารายงานการวิจัย
เพราะในระหว่างการด าเนินการวิจัย นักวิจัยอาจตัดตอนผลจากการวิจัยบางส่วนมาน าเสนอเป็นบทความวิจัย
เพ่ือเผยแพร่ เพ่ือให้มีผู้แนะน ามีส่วนช่วยท าให้นักวิจัยได้แนวทางไปปรับปรุงโครงการวิจัยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
บทความวิจัยจึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัยที่นักวิจัยน าเสนอก่อนรายงานการวิจัยและเป็น
สารสนเทศที่ทันเหตุการณ์มากกว่ารายงานการวิจัยที่มีการเผยแพร่เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย  
 ประการที่สาม บทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ตามมาตรฐานสากลส่วนใหญ่มีคุณภาพสูงกว่ารายงานการ
วิจัยทั่วไปเพราะการพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หรือการเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการนั้น โดยทั่วไปต้องผ่านการตรวจสอบเนื้อหาสาระและรูปแบบให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสาร 
หรือคณะกรรมการจัดการประชุมบทความวิจัยจึงมีความส าคัญต่อนักวิจัยและต่อแวดวงวิชาการ เช่นเดียวกับ
รายงานการวิจัย นักวิจัยที่เขียนบทความวิจัยได้อาศัยบทความวิจัยของนักวิจัยอ่ืนในการสร้างผลงานของตน 
และจากการเขียนบทความวิจัยก็ได้น าเสนอความรู้ความคิดใหม่ๆ รวมทั้งได้ตรวจสอบความคิดของตนไปด้วย
ในขณะเดียวกันเขียนรายงานการวิจัยการน าเสนอสาระที่ชัดเจนแต่สั้น กะทัดรัด รัดกุม และถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล จึงเป็นหัวใจส าคัญของการเขียนบทความวิจัย 

ลักษณะของบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรตำมมำตรฐำนสำกล 
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 สรุปได้ว่า บทความวิจัยเป็นมาตรฐานกว่ารายงานการวิจัยเพราะต้องผ่านการตรวจสอบเนื้อหาสาระ 
และรูปแบบการ จัดพิมพ์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสาร หรือคณะกรรมการประชุม เพราะบทความวิจัย
มาจากผลงานวิจัย ซึ่งหมายถึง ผลงานค้นคว้าที่เป็นระบบมีจุดประสงค์ชัดเจนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะน า ไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการมีลักษณะรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น มีการตั้งสมมติฐาน มีการ
ก าหนดปัญหา มีการรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเป็นบทความที่เขียนขึ้นก่อนเริ่มต้นการท าวิจัย หรือยังอยู่ระหว่าง
การท าวิจัยหรือบทความที่เขียนขึ้นหลังจากท าวิจัยเสร็จแล้วการตี พิมพ์บทความวิชาการจะต้องคัดเลือก
วารสารที่เหมาะสมกับเรื่องและสาขาวิชาที่วารสารนั้นถนัด 
 
 
 
 โดยแยกน าเสนอเนื้อหาในแต่ละตอนดังต่อไปนี้ 
 1) ชื่อเรื่อง (Title) ให้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นชื่อที่มาจากชื่องานวิจัย ควรเขียนให้
กระชับและแสดงสิ่งที่ต้องการศึกษาโดยย่อ ได้แก่ ตัวอย่าง จุดประสงค์ และวิธีการวิจัยไว้ในชื่อบทความ การตั้ง
ชื่อเรื่องต้องกระชับแสดงถึงภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมด โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นประโยคแต่ที่ส าคัญต้องตั้งชื่อให้ได้
ตามความหมายส่วนหัว (Heading) ถัดจากชื่อหัวข้อเรื่องงานวิจัยให้ระบุชื่อและนามสกุลผู้วิจัย โดยเขียน
เฉพาะชื่อและนามสกุลเท่านั้น หากมีผู้วิจัยร่วมก็เชื่อมด้วย “และ” ให้มีเครื่องหมายดอกจันทร์ “∗” หลัง
นามสกุลของผู้วิจัยแต่ละคนเพ่ือบอกสถานศึกษาหรือสถานที่ท างานตรงส่วนท้ายบทความวิจัยหน้าแรก 
 2) ชื่อผู้วิจัยและคณะ(Authors)(ถ้ามี)มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้วิจัยได้แก่วุฒิการศึกษาย่อวารสารบาง
ฉบับก าหนดให้ใส่เฉพาะวุฒิสูงสุดต าแหน่งและสถานที่ท างานโดยทั่วไปนิยมใส่ไว้ในเชิงอรรถท้ายหน้าแรกหรือ
ท้ายบทความหรือวารสารบางชื่อใส่รวมไว้ในคอลัมน์แนะน าผู้เขียนท้ายเล่มต้องระบุชื่อผู้เขียนและผู้ร่วมเขียน 
หรือผู้ร่วมวิจัย  
 3) บทคัดย่อ (Abstract) เป็นเนื้อหาสาระส่วนที่น าเสนอวัตถุประสงค์การวิจัยวิธีการวิจัยและ
ผลการวิจัยโดยสรุปมีความกะทัดรัดและสั้นเพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นภาพรวมงานวิจัยทั้งฉบับเป็นข้อความที่มีค า
ส าคัญทั้งหมดในบทความวิจัยและเป็นข้อความสั้น ๆ กะทัดรัด มักมีการก าหนดความยาวของบทคัดย่อ 
ภาษาไทยมักก าหนดเป็นจ านวนบรรทัดขณะที่ภาษาอังกฤษมักก าหนดเป็นจ านวนค า ก าหนดค าส าคัญ 
(Keywords) ไว้ด้วยในบทคัดย่อมีผลการวิจัยที่ส าคัญโดยสรุป คือ มีความกะทัดรัดและสั้นๆ เป็นการเขียนสรุป
การท าวิจัยทั้งหมดจะต้องเขียนอย่างสรุปกระชับและได้ใจความโดยมีองค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ที่มาของงานวิจัย 
จุดประสงค์หลัก ตัวแปรวิธีด าเนินการวิจัยอย่างย่อ ผลการวิจัย/ทดลองหลัก ข้อสรุปหลักและมีทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
 
  
 
 โดยแยกน าเสนอเนื้อหาในแต่ละตอนดังต่อไปนี้ 
 1) บทน า (Introduction)ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาบางแห่งอาจใช้หัวข้อว่าหลักการ
และเหตุผลหรือบทน าเสนอแนวคิดพ้ืนฐานหรือที่มาของปัญหาตลอดจนความส าคัญหรือมีความจ าเป็นที่ต้อง
ท าการวิจัยการบรรยายให้เห็นพัฒนาการของผลงานวิจัยก่อนหน้านี้และน าเข้าสู่ปัญหาวิจัยเป็นการเสนอ
ปัญหาการก าหนดขอบเขตของปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงปัญหาการวิจัย  

ส่วนประกอบส่วนต้น 

ส่วนประกอบส่วนเนื้อหำ 
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 2) เนื้อความเป็นการเขียนองค์ประกอบของการวิจัยตามที่ได้ด าเนินการวิจัยไว้ ได้แก่ วัตถุประสงค์การ
วิจัย สมมติฐานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม 
 3) วิธีด าเนินการวิจัยเป็นการเขียนเพ่ือเสนอสาระของวิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วยลักษณะของ
ประชากร กลุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่าง และการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง การนิยามตัวแปร เครื่องมือวิจัยคุณภาพ
เครื่องมือวิธีการรวบรวมข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้อสังเกตเกี่ยวกับวิธีกำรวิจัยท่ีใช้เป็นกำรเขียน 
 เพ่ือให้ทราบว่าข้อมูลของงานวิจัยนี้ถูกรวบรวมหรือถูกสร้างขึ้นได้อย่างไร โดยน าข้อมูลที่อยู่ใน
ขอบเขตการวิจัย เช่น ประชากรกลุ่มตัวอย่างตัวแปรที่ศึกษาระยะเวลา กรอบแนวคิด เครื่องมือ รวมทั้ง
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ผู้อ่านทราบและมั่นใจว่าเป็นวิธีการที่ท าได้ถูกต้องและเหมาะสมกับบัญหา
วิจัยนั้น ๆ 
 
 
 
 โดยแยกน าเสนอเนื้อหาในแต่ละตอนดังต่อไปนี้ 
 1) สรุปผลการวิจัย (Results and Conclusion) เป็นการเขียนเพ่ือแสดงผลสรุปเฉพาะประเด็นส าคัญ
ตามวัตถุประสงค์ และที่ได้จากงานวิจัยโดยเสนอเนื้อหาบรรยายแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในรูปตารางหรือรูป แผนสถิติ แผนภาพต้องมีการ
บรรยายสาระประกอบให้ชัดเจนด้วย มิใช่เสนอแต่ตารางหรือรูปโดยไม่มีการบรรยายแสดงการเขียนเพ่ือให้เห็น
ผลที่ได้จากการท าวิจัยและถอดความหมายจากผลการทดลองหรือข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ ผลการวิจัยนี้
อาจน าเสนอด้วยรูปแบบที่ง่ายต่อวามเข้าใจเช่น น าเสนอในรูปตาราง แผนสถิติแผนภาพ หรือค าบรรยายที่
ชัดเจนตามวัตถุประสงค์การวิจัยควรเขียนข้อค้นพบ และสถิติที่ส าคัญควรรายงานผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
เช่น อธิบายตัวแปรแต่ละตัวแปรแล้วน าเสนอความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาในรูปแผนภูมิ ตาราง หรือ
บรรยายเป็นความเรียง   
 2) การอภิปรายผล(Discussion)เสนอข้อค้นพบโดยสรุปอธิบายความสอดคล้องของข้อค้นพบที่ขัดแย้ง
หรือสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยมีเหตุผลประกอบอภิปรายข้อค้นพบข้อบกพร่อง ข้อจ ากัด ข้อดีของการวิจัย
การวิจัยน าไปสู่การให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหรือวิจัยต่อไปเป็นการให้ค าวิจารณ์แนะน าและอภิปรายผลของ
การวิจัยที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะเหตุใดเป็นการอธิบายสาเหตุการเกิดผลการเปรียบเทียบผลกับข้อมูลหรือข้อสรุปที่
ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม หรือข้อมูลของงานวิจัยของผู้อ่ืนที่มีการรายงานไว้แล้วมาสนับสนุนรวมทั้งตอบ
สมมุติฐาน ในกรณีที่ก าหนดไว้ว่าเป็นไปหรือไม่เป็นไปเพราะเหตุผลใด ทั้งนี้อาจน าข้อสังเกตหรือข้อค้นพบที่
เกิดข้ึนในระหว่างการด าเนินงานวิจัยมาใช้เป็นเหตุผลประกอบการอภิปรายผลได้ 
 3) ข้อเสนอแนะ (Recommendation/Suggestion)เป็นการน าเสนอว่าผลจากการวิจัยนั้นสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้อย่างสมเหตุสมผลและมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้โดยยากแนวทางในการ
น าไปพิสูจน์ในครั้งต่อไปหากผลวิจัยครั้งนี้ไม่สามารถตอบค าถามวิจัยได้ควรเขียนข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย
ครั้งต่อไป  
 
 
 
 

ส่วนประกอบส่วนที่เป็นบทสรุป 
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 1) กิตติกรรมประกาศเป็นการกล่าวสรรเสริญหรือขอบคุณผู้สนับสนุนทุนในการศึกษาวิจัย หรือผู้ให้
การช่วยเหลือการวิจัยครั้งนั้นให้บรรยายในรูปแบบร้อยแก้ว 
 2) เอกสารอ้างอิง (References) หรือเอกสารอ้างอิงรายชื่อเอกสารสื่อโสตทัศน์และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือการวิจัยนี้บทความวิจัยบางเรื่องก าหนดให้เสนอเฉพาะ
รายการที่มีการอ้างอิงในเนื้อหาประกอบด้วยบรรณานุกรม เชิงอรรถ บันทึกหรือหมายเหตุของผู้วิจัยส่วนผนวก
เป็นส่วนที่ผู้วิจัยต้องการเสนอสาระให้ผู้อ่านได้รับรู้ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่เสนอในบทความเป็นการแสดง
รายการหลักฐานต่าง ๆ ที่น ามาใช้ประกอบการเขียนบทความส่วนใหญ่ที่ใช้มี 2 ระบบได้แก่ระบบนาม-ปีซึ่งนิยม
ใช้ทางสังคมศาสตร์,ระบบตัวเลขล าดับนิยมใช้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งการใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบใดให้ยึดถือตาม
เกณฑ์ที่แต่ละชื่อวารสารก าหนด (ที่มา: รสริน พิมลบรรยงก์, 2555) และชุติมาสัจจานันท์ (2558: 4-7)การ
อ้างอิงเอกสารงานวิจัยหรือสื่อต่าง ๆ ให้ด าเนินการตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพ่ือการท าความเข้าใจได้ง่าย 
หรือเป็นไปตามข้อก าหนดของวารสารวิชาการฉบับนั้นที่ก าหนดรูปแบบและวิธีการอ้างอิงเอาไว้ 
 

 
ภำพที่ 1  สรุปการเขียนบทความวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนประกอบส่วนตอนท้ำย 
 

ศึกษำงำนวิจัยของผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง/ตีโจทย์งำนวิจัยของตนเองใหช้ัดเจน 

ที่มำ/ควำมส ำคัญของปัญหำ/เหตุผลที่น ำไปสู่กำรวิจัย 

กรอบควำมคิด/สมมติฐำน 
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บทที่ 2 
กำรเขียนบทควำมวิจัย 

 
 
 
 

1. ชื่อเรื่อง (Title) 
 ชื่อเรื่อง ควรสั้น กะทัดรัด ได้ใจความครอบคลุมตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง (ชื่อเรื่องต้องมีทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยโดยให้ใส่ชื่อภาษาอังกฤษก่อน) ควรเป็นนามวลีไม่ใช้ค าที่แสดงเป็นประธานหรือกริยา
ด้านประโยค และควรมีจ านวนค าที่ระหว่าง 5-20 ค า ชื่อเรื่องไม่ควรยาวเกินไปอธิบายงานวิจัยอย่างย่อที่สุดซึ่ง
เป็นชื่อที่มาจากชื่องานวิจัยเขียนให้กระชับแสดงสิ่งที่ต้องการศึกษาโดยย่อ ได้แก่ ตัวอย่าง จุดประสงค์ วิธีการ
วิจัยไว้ในชื่อบทความโดยมีค าส าคัญหรือค าดัชนีเพ่ือสืบค้นและไม่ควรใช้ค าฟุ่มเฟือยและค าย่อที่ไม่เป็นสาระ 
ทั้งนี้ให้แสดงค าส าคัญจากชื่อเรื่องไว้ในท้ายบทคัดย่อ โดยมากจะก าหนดไว้ตามเกณฑ์ของวารสารแต่ละชื่อ
วารสารและควรระบุค าส าคัญ(Keyword) ไม่ควรใช้ค าศัพท์เทคนิคหรือค าฟุ่มเฟือยมากเกินไปส่วนการเขียนชื่อ
ภาษาอังกฤษก็ให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับชื่อภาษาไทยต้องระวังการใช้ค าศัพท์เฉพาะให้ถูกต้องตามความ
นิยมของภาษา และบริบทของการน ามาใช้ในเชิงวิชาการด้วย 
 ชื่อผู้เขียน พิมพ์ชื่อโดยไม่ใช้ค าย่อกรณีท่ีมีผู้ร่วมผลงานหลายคนให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ให้
ระบุสังกัด, เบอร์โทรศัพท์, โทรสาร, อีเมล์ ในเชิงอรรถด้านล่างของบทความในหน้าแรก 

 สรุปได้ว่า การตั้งชื่อเรื่องของบทความวัยห้ามตั้งก่อน จะต้องมีประเด็นปัญหาแล้วเอาปัญหามาท าเป็น
วัตถุประสงค์  เมื่อได้วัตถุประสงค์แล้วต้องตั้งจากง่ายไปหายากและเอาวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายตวัดมาท าชื่อ
งานวิจัย คนอ่านจะได้เข้าใจว่าเราจะท าอะไรบ้าง แต่มีหลายคนชอบตั้งชื่อเรื่องก่อนประเด็นปัญหา ไม่ถูกต้อง 
การตั้งชื่อเรื่องต้องสื่ออ่านแล้วต้องมีความเข้าใจ Scope ของงานวิจัยนั้นๆ ได้ในเบื้องต้น 

ทั้งนี้ให้พิมพ์บทความลงบนกระดาษ A4 ที่แบ่งหน้ากระดาษเป็น 2 คอลัมน์ระยะห่างขอบกระดาษ
ด้านบน เท่ากับ 2.5เซนติเมตร, ระยะห่างขอบกระดาษด้านล่าง เท่ากับ 2.5 เซนติเมตร, ระยะห่างขอบกระดาษ
ด้านซ้าย-ขวา เท่ากับ 2 เซนติเมตร ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK โดยบทความ 1 เรื่อง ควรมีความยาว 
ไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 
 1. ชื่อเรื่อง ใช้อักษรขนาด 18, ตัวหนา, กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
 2. ชื่อผู้แต่ง ใช้อักษรขนาด 16, ตัวหนา, กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
 3. หัวข้อหลัก ใช้อักษรขนาด 14, ตัวหนา, กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
 4. เนื้อเรื่อง ใช้อักษรขนาด 14 การย่อหน้า เนื้อหาหลักให้ย่อหน้าเท่ากับ 0.5 เซนติเมตร, เนื้อหารอง
ให้ย่อหน้า เท่ากับ 1 เซนติเมตร 
 ส่วนหัว (Heading) ของบทความวิจัยจะระบุชื่อเรื่องงานวิจัย จะเป็นภาษาไทยเพียงอย่างเดียวหรือชื่อ
เรื่องภาษาอังกฤษด้วยก็จะสมบูรณ์มากขึ้น ถัดจากชื่อหัวข้อเรื่องงานวิจัย ให้ ระบุชื่อและนามสกุลผู้วิจัย โดย
เขียนเฉพาะชื่อและนามสกุลเท่านั้น หากมีผู้วิจัยร่วมก็เชื่อมด้วย “และ” ให้มีเครื่องหมายดอกจันทร์ “∗” หลัง
นามสกุลของผู้วิจัยแต่ละคน เพ่ือบอกสถานศึกษาหรือสถานที่ท างานตรงส่วนท้ายบทความวิจัยหน้าแรก 
 
 

รำยละเอียดในกำรเขียนบทควำมวิจัย 
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2. กำรเขียนบทคัดย่อ (Abstract)  
 เป็นการเขียนสรุปการท าวิจัยทั้งหมด โดยจะต้องเขียนอย่างสรุปกระชับและได้ใจความมีองค์ประกอบ
ที่มาของงานวิจัยจุดประสงค์หลัก ตัวแปร วิธีด าเนินการวิจัยอย่างย่อ ผลการวิจัย/ทดลองหลักและข้อสรุปหลัก
บทคัดย่อเป็นข้อความสรุปผลงานที่ท าอย่างรัดกุมควรเป็นส่วนที่เขียนขึ้นหลังจากเขียนบทความเสร็จเรียบร้อย
เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของงานวิจัยทั้งฉบับมีวัตถุประสงค์ส าคัญของการเขียนบทคัดย่อดังนี้ เพ่ือเสนอ
ภาพรวมของงานวิจัย (ท าอะไร อย่างไร ได้อะไร)เพ่ือให้เห็นความส าคัญของงานวิจัยเพ่ือเป็นกลไกการสืบค้น
เอกสาร 
 การเขียนบทคัดย่อให้เขียนเป็นข้อความสั้นกะทัดรัดไม่เยิ่นเย้อหลักในการเขียนบทคัดย่อโดยทั่วไปจะ
ก าหนดความยาวหรือจ านวนค าของบทคัดย่อการเขียนบทคัดย่อมีความส าคัญมากควรเป็นส่วนสุดท้ายที่จะ
เขียนโดยมีความยาวประมาณ 100-300ค า หรือ10-15 บรรทัด เพราะถ้าเขียนยาวกว่าที่ก าหนดจะถูกตัด
ส่วนเกินทิ้งไปซึ่งอาจท าให้ใจความส าคัญขาดหายไปจึงควรเขียนให้ได้สาระส าคัญของเรื่องภายในความยาวที่
ก าหนดไว้หรือแล้วแต่ทางวารสารจะเป็นผู้ก าหนดรูปแบบมาให้จึงควรค านึงถึงส่วนประกอบดังนี้ 
 1. องค์ประกอบในบทคัดย่อควรประกอบด้วยส่วนน าจุดประสงค์วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ ผลการศึกษา 
และสรปุ โดยเรียบเรียงการเขียนแบบร้อยแก้วติดต่อกันไปอย่างย่อกะทัดรัดชัดเจนเข้าใจง่ายได้ใช้ความ 
 2. เขียนบอกเฉพาะแรงจูงใจ ปัญหาหลัก วัตถุประสงค์ระเบียบวิธีวิจัย วิธีด าเนินการข้อค้นพบ ปัญหา
วิจัย วัตถุประสงค์และ/หรือสมมุติฐาน โดยไม่ต้องบอกค่าสถิติที่ได้ 
 3. ไม่ควรเขียนรายละเอียดข้อมูลทั่วไป/กลุ่มตัวอย่าง และไม่ต้องอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ และไม่
ควรเขียนผลการวิจัยเป็นข้อ ๆ 
 4. ควรมีความยาวประมาณ 100-300 ค า และระบุค าส าคัญ 1-3 ค า (หรือตามแต่วารสารนั้น ๆ จะ
ก าหนด) 
 5. อาจเขียนเป็น 1 ย่อหน้า หรือ 2 ย่อหน้า โดยอาจแสดงออกเป็น ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยแรงจูงใจ 
ปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีวิจัย และส่วนที่ 2 ประกอบด้วยข้อค้นพบเพ่ือตอบวัตถุประสงค์หรือสมมุติฐาน (ถ้ามี)  
หรือในการเขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมาะสมอาจใช้วิธีศึกษาจากวารสาร
ต่าง ๆ ในประเด็นการศึกษารูปแบบเดียวกันหรือใกล้เคียงเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางและเป็นตัวแบบในการเขียน
ได้เช่นกัน 
 6.ส่วนสุดท้ายของบทคัดย่อจะตามด้วยค าส าคัญ (Keywords) จะต้องเป็นค าที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่อง
วิจัย โดยเฉพาะตัวแปรที่ศึกษามีค าส าคัญหรือค าดัชนีเพ่ือสืบค้นและไม่ควรใช้ค า ฟุ่มเฟือยและค าย่อที่ไม่เป็น
สาระทั้งนี้ให้แสดงค าส าคัญจากชื่อเรื่องไว้ในท้ายบทคัดย่อ ส่วนการเขียนชื่อภาษาอังกฤษก็ให้สอดคล้องและ
สัมพันธ์กับชื่อภาษาไทยต้องระวังการใช้ค าศัพท์เฉพาะให้ถูกต้องตามความนิยมของภาษาและบริบทของการ
น ามาใช้ในเชิงวิชาการด้วย โดยมากจะก าหนดไว้ตามเกณฑ์ของวารสารแต่ละชื่อวารสารโดยทั่วไปจะก าหนดไว้ 
3-5 ค าการเลือกใช้ค าเพ่ือน ามาก าหนดเป็น 
ค าส าคัญ เช่น 1.1 ค าส าคัญในชื่อเรื่อง 1.2 ค าส าคัญในบทความวิจัย 1.3 ค าใน thesaurus or index ที่ฐานข้อมูล
เอกสารจัดท าขึ้น 1.4 ค าค้นจากดัชนีค้นเอกสารในวารสารและดัชนีประเภทต่าง ๆ 
 สรุปได้ว่า การเขียนบทคัดย่อ จะต้องเขียนไม่เกิน 1 หน้า A 4 หรือเป็นภาษาอังกฤษ  Abstract ประมาณ 
200-500 ค า มากสุด 500 ค า ที่นานาชาติเค้าท ากัน การเขียนบทคัดย่อมีองค์ประกอบหลัก ๆ คือ บอกชื่อ
วัตถุประสงค์ก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อได้วัตถุประสงค์เสร็จต้องบอกประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ หลังจากนั้น
บอกเครื่องมือที่ใช้ ใช้อะไร และวิธีการได้มาของเครื่องมือต้องตอบด้วยว่าหาค่า Reliability หรือค่าอ านาจจ าแนก
ได้เท่าไหร่ ล าดับต่อไปตามไปถึงสถิติที่ใช้ให้สอดคล้องกับเครื่องมือที่ใช้ หลังจากนั้น ขึ้นย่อหน้าใหม่เป็นผลสรุป
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ของผลงานวิจัย ให้เอาผลงานวิจัยสั้นๆ ประเด็นหลักๆ ห้ามเอายาว จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ ที่ได้จาก
งานวิจัยเท่านั้น หรือบางที่อาจจะมีข้อเสนอแนะก็ได้ แต่บางที่ไม่ให้ใส่ใส่แค่ผลสรุปเท่านั้น 
 
3. กำรเขียนบทน ำ (Introduction) 
 ส่วนน าจะเป็นส่วนที่จูงใจให้ผู้อ่านสนใจในเรื่องนั้น ๆสามารถใช้วิธีการและเทคนิคต่างๆ ตามแต่ผู้เขียน
จะเห็นสมควร เช่น อาจใช้ภาษาที่กระตุ้น จูงใจผู้อ่านหรือยกปัญหาที่ก าลังเป็นที่สนใจขณะนั้นขึ้นมาอภิปราย 
หรือตั้งประเด็นค าถามหรือปัญหาที่ท้าทายความคิดของผู้อ่านหรืออาจจะกล่าวถึงประโยชน์ที่ผู้ อ่านจะได้รับจาก
การอ่าน นอกจากจะเป็นส่วนที่ใช้จูงใจผู้อ่านแล้วส่วนน าเป็นส่วนที่ผู้เขียนสามารถกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการ
เขียนบทความนั้น หรือให้ค าชี้แจงที่มาของการเขียนบทความนั้น ๆ รวมทั้งขอบเขตของบทความนั้นเพ่ือช่วยให้
ผู้อ่านไม่คาดหวังเกินขอบเขตที่ก าหนด นอกจากนั้นผู้เขียนอาจใช้ส่วนน านี้ในการปูพ้ืนฐานที่จะเป็นในการอ่าน
เรื่องนั้นให้แก่ผู้อ่านหรือให้กรอบแนวคิดที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาสาระที่น าเสนอต่อไปบทน าประกอบด้วย 
ปัญหาที่มีความส าคัญ 
สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่มีเหตุผล มีข้อมูลที่เที่ยงตรงและเชื่อถือสนับสนุน เป็นปัญหาที่แสดงถึงการริเริ่ม 
ซึ่งการก าหนดปัญหาดังกล่าวจะเป็นกรอบในการช่วยชี้แนวทางให้ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป็นกรอบในการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี งานวิจัยเป็นแนวทางก าหนดตัวแปรและสมมุติฐานช่วยก าหนดรูปแบบ
และวิธีด าเนินการวิจัย 
 (1) หลักกำรและเหตุผล (rationale) หรือความเป็นมาหรือภูมิหลัง (Background) หรือความส าคัญ
ของเรื่องที่เขียน (justification) หัวข้อนี้จะท าให้ทราบเป็นพ้ืนฐานว่าเรื่องที่เลือกมาเขียนมีความส าคัญหรือมี
ความเป็นมาอย่างไร เหตุผลใดจึงเลือกเรื่องดังกล่าว บทน าในย่อหน้าแรกซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวบทความทา ง
วิชาการเป็นย่อหน้าที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน 
 ส่วนแรกเป็นย่อหน้าแรก เป็นการบรรยายให้ผู้อ่านได้ทราบว่าบทความวิจัยนี้พัฒนามาจากผลงานวิจัยที่
มีมาก่อนหน้านี้อย่างไรบ้างน ามาสู่ปัญหาวิจัยอย่างไรการเขียนส่วนน านิยมเขียนในลักษณะอ้างอิงเชื่อมโยง
ผลงานวิจัยในอดีตชี้ให้เห็นว่ามีปัญหาอะไรที่จ าเป็นต้องท าวิจัยต่อและน าเข้าสู่ปัญหาวิจัยโดยการเขียนบทน าที่ดี
ควรเขียนอย่างกระชับจะต้องอภิปรายถึงความเป็นมา ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย หรือข้อโต้แย้งของการทดลองที่ได้ท า
ก่อนหน้านี้ 
 ส่วนย่อหน้าที่สองกล่าวถึงปัญหาวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นการเสนอปัญหาและการก าหนด
ขอบเขตของปัญหาวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงปัญหาการวิจัย 
 - โดยอาจยกสถานการณ์มาประกอบพร้อมบอกเหตุผลว่าท าไม่ปัญหานี้จึงต้องน ามาแก้ไขและงานวิจัย
นี้จะช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรได้ในส่วนนี้อาจรวมวัตถุประสงค์หรือแยกการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยไว้เป็น
อีกส่วนแล้วแต่รูปแบบของแต่ละวารสารจะก าหนดควรระบุความส าคัญของปัญหา 1-2 ย่อหน้า  
 - มีการร้อยเรียงเนื้อหาอย่างเชื่อมโยงไม่ใช้วิธีการตัดต่อ หรือปะติดปะต่อการเขียน ควรให้ได้ข้อความ
ที่แสดงถึงการลื่นไหลของความคิด เช่น ในหนึ่งย่อหน้าควรมีประโยคแรกเป็นประโยคหลักตามด้วยประโยค
สนับสนุนลงท้ายด้วยประโยคสรุปและต้องกล่าวถึงเหตุผลที่ศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ 
ต่อจากนั้นในย่อหน้าที่ 3 หรือ 4 ให้เขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งจะท าให้ผู้อ่านได้ทราบความรู้เดิมของเรื่องที่
วิจัยนั้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับใครบ้างโดยย่อๆ 
 ดังนั้น ในย่อหน้าที่สอง จะต้องอภิปรายถึง ความส าคัญ ข้อดีของปัญหา รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาใน
เรื่องที่เราสนใจจะท า และควรมีเอกสารหรือที่มาของปัญหาที่ใช้ในการอ้างอิงเพ่ือสนับสนุนหรือโต้แย้งสิ่งที่เรา
จะท าการทดลองนั้น 
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 ย่อหน้าสุดท้าย ต้องอภิปรายเป้าหมายหรือเหตุผลที่จะท าเพ่ือแก้ไขปัญหาในงานที่เราจะท า โดยลง
ท้ายด้วยรูปแบบการเขียนว่า......เราจะท าอะไร เพ่ืออะไร/ใคร และคาดว่าจะได้ประโยชน์อะไร หรือแก้ปัญหา
อย่างไร 

การเขียนส่วนเนื้อเรื่องจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ประกอบกันกล่าวคือ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์
(Sciences)นั้นคือหลักวิชาการที่ผู้เขียนจะต้องค านึงถึงในการเขียนได้แก่ กรอบแนวความคิด conceptual 
framework) ที่ผู้ เขียนใช้ในการเขียนจะต้องแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของเหตุที่น าไปสู่ผล ( causal 
relationship) การอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ ในส่วนศิลป์ (art) ได้แก่ ศิลป์ในการใช้ภาษาเพ่ือน าเสนอเรื่องที่เขียน 
การล าดับความ การบรรยาย วิธีการอ้างอิง สถิติและข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบเรื่องที่เขียนเพ่ือให้ผู้อ่าน
เกิดความเข้าใจและประทับใจมากที่สุด 
 สรุปได้ว่า ความเป็นมาหรือบทน า มีหัวใจหลักๆ มีอยู่ 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ต้องบอกบริบทเรื่องที่เราท า ใน
บริบทนั้นจะต้องเริ่มเกริ่นน าว่ามันมีความส าคัญอะไรในประเด็นที่เราจะศึกษา ตามมาด้วยส่วนที่ 2  ปัญหามัน
เป็นปัญหาอะไร ปัญหาอาจจะหลากหลายมากที่สุดหรือน้อยที่สุดต้องบอกมา และควรบอกเป็นเชิงปริมาณ  
สถิติ หรือเป็นกราฟ และก่อนจะจบปัญหาเราต้องสังเคราะห์ว่าปัญหาอะไรมีความรุนแรงมีความเสี่ยงสูง ผู้วิจัย
จึงน าปัญหามาศึกษา เพราะงานวิจัยไม่ได้ท าครั้งเดียวแล้วจบ มันจะต้องท าไปเรื่อยๆ เราจึงต้องประเมินหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นมากๆ น ามาท าวิจัย แต่หลายคนลืมการอ้างอิงที่มาของปัญหาว่าชัดหรือไม่ชัดแล้วไม่ได้
ระบุประเด็นปัญหา เราต้องสรุปประเด็นปัญหามาเป็นย่อหน้าที่ 3 หรือส่วนที่ 3 ว่าเราว่าเราวิเคราะห์สังเคราะห์
แล้วเป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงผู้วิจัยจึงจะน าประเด็นนี้มาท าการวิจัย แล้ววิจัยนั้นจะก่อเกิดประโยชน์อะไร
บอกลงไป สรุปส่วนบริบท ส่วนที่สองปัญหา ส่วนที่สามแนวทางแก้ไข เราบอกแค่นี้ แต่ผู้วิจัยไม่ได้ระบุความ
เป็นมาและปัญหาอย่างชัดเจน และไม่มีการอ้างอิง มันจึงน าไปสู่งานวิจัยทีไ่ม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ปัญหาวิจัย ผู้วิจัยควรเขียนลักษณะเป็นเหมือนรูปปิระมิดกลับด้าน นั่นคือ การเขียนจากฐานไปหายอด 
(กว้างไปลึก) ดังภาพที่ 1.2  
 

 
ภำพที่ 2 ปิระมิดกลับด้านเขียนจากฐานไปหายอด  

 
 (2) วัตถุประสงค์ 

เขียนควำมเป็นมำ ปัญหำ ข้อดี 
ข้อเสีย หรือข้อโต้แย้งของกำร

ทดลองที่ได้ท ำก่อนหน้ำนี้
จะต้องอภิปรำยถึง ควำมส ำคัญ 

ข้อดีของปัญหำ รวมถึง
แนวทำงแก้ไขปัญหำในเร่ืองที่

เรำสนใจจะท ำ 

สรุปชี้ให้เห็น
ปัญหำเพ่ือแก้

ปัญหำ
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 การเขียนวัตถุประสงค์ในการเขียนบทความในครั้งนี้ต้องการให้ผู้อ่านได้ทราบเรื่อง อะไรบ้าง โดย
จ านวนวัตถุประสงค์แต่ละข้อไม่ควรมีมากเกินไปและวัตถุประสงค์แต่ละหัวข้อจะต้องสอดคล้องกับเรื่องหรือ
เนื้อหาของบทความ การก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย (Statement of research objectives)  
เมื่อผู้วิจัยตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะท าการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยต้องก าหนดข้อความที่เป็นปัญหาและวัตถุประสงค์ใน
การวิจัยให้ชัดเจน การก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยเป็นการค้นหาค าตอบที่ต้องการจากงานวิจัย วิธีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ที่นิยมใช้ที่สุดคือการตั้งสมมติฐานในการวิจัย  
 สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ในการวิจัยหลายคนเขียนผิดเอาประโยชน์มาเขียน แต่การเขียนวัตถุประสงค์
จริงๆ เพ่ือหาค าตอบโดยต้องมีเครื่องมือไปหาแล้วจึงได้ค าตอบ หลักการเขียนวัตถุประสงค์ต้องมีค าว่า เพ่ือ เช่น
เพ่ือศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ เพ่ือประเมิน เพ่ือเปรียบเทียบ เพ่ือหาความสัมพันธ์....อะไรก็ว่าไป หลักการเขียน
วัตถุประสงค์จริงๆ ต้องเอามาจากปัญหาเท่านั้นที่เราจะแก้ไข ไม่ได้นึกอะไรก็เขียนลงไปมันผิด การเขียน
วัตถุประสงค์ขอเน้นว่าจะต้องเอาจากปัญหาเท่านั้น แล้วเขียนจากง่ายไปหายาก แล้วควรเขียนเป็นข้อๆ ข้อ
สุดท้ายของวัตถุประสงค์ที่แหล่ะจะน าไปสู่เป็นชื่อเรื่องของงานวิจัย  
 (3) ขอบเขตของกำรวิจัย 
 เนื่องจากการท าวิจัยในแต่ละเรื่องเราไม่สามารถที่จะศึกษาได้ครอบคลุมในทุกประเด็นการก าหนด
ขอบเขตของการวิจัยจะท าให้งานวิจัยมีความชัดเจน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้ก าหนดเอาไว้ ซึ่ง
ในส่วนของขอบเขตการวิจัยนั้นจะประกอบด้วย 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยต้องระบุว่าประชากร
เป็นใครใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวนเท่าไร และกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีใด 2) ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยต้อง
ระบุตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด ในงานวิจัยบางเรื่องอาจจะระบุขอบเขตด้านเนื้อหา
เข้าไปด้วยเพ่ือให้มองเห็นของเขตในการวิจัยได้มากขึ้น การเขียนขอบเขตการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะต้องครอบคลุมว่า
จะศึกษาตัวแปรอะไรบ้าง ซึ่งควรสอดคล้องกับกรอบความคิดของการวิจัย (Research  framework) ควรมีการ
ระบุเหตุผลที่เราน าเอาตัวแปรเหล่านั้นเข้ามาศึกษาในกรอบความคิดไม่ควรระบุแต่ชื่อตัวแปรที่ศึกษาว่าคืออะไร
เท่านั้นแต่ต้องขยายความให้เห็นแนวคิดเบื้องหลังเพ่ือให้ผู้อ่านรายงานการวิจัยเข้าใจวิธีคิดหรือทฤษฎีที่ผู้วิจัยใช้
เป็นฐานในการก าหนดกรอบแนวคิด 
          สว่นขอบเขตประชากรนั้น ผู้วิจัยต้องอธิบายว่ากลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องจริงแล้วครอบคลุมคนกลุ่มใด
ท าไมเราจึงสนใจที่จะศึกษาเฉพาะกลุ่มเท่านั้น เป็นการบอกให้ผู้อ่านทราบและเข้าใจตรงกันเพ่ือเป็นกรอบในการ
อ่านโดยการเขียนขอบเขตนั้นอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยในการเขียน ได้แก่ความยาวของงานที่เขียนหากมีความยาวไม่
มากก็ควรก าหนดขอบเขตการเขียนให้แคบกระชับสั้นแต่ชัดเจนไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถน าเสนอเรื่องได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ และระยะเวลาที่ต้องรวบรวมข้อมูล เมื่อผู้วิจัยมีเวลาน้อยก็ควรพิจารณาเขียนเรื่องที่มีขอบเขตไม่กว้าง
หรือสลับซับซ้อนมากนัก  

แต่ให้ข้อสังเกตว่า ในขอบเขตการวิจัยนั้นต้องมีการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยใช้แนวคิดการ
วิจัยมาจากใคร จึงจ าเป็นต้องมีการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง (ทฤษฎี เอกสาร งาน 
วิจัย) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือมุ่งแสวงหาพ้ืนฐานทางทฤษฎีและแนวคิดต่างๆแสวงหาสถานภาพทางการวิจัย (อะไร 
เมื่อไร ที่ไหน ใคร อย่างไร)ในการวางแนวทางการวิจัยที่เหมาะสม (ก าหนดกรอบแนวคิด สมมติฐานการวิจัย) 
โดยจะศึกษาจากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบเอกสาร การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการ ประมวลเอกสารที่เกี่ยวมีประโยชน์เพ่ือท า
ให้ทราบว่าการวิจัยที่ใกล้เคียงกับการวัยของตนนั้น นักวิจัยคนอ่ืนได้จัดการแก้ปัญหาของเขาอย่างไร ท าให้
นักวิจัยได้เรียนรู้การแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ตนอาจประสบต่อไป ท าให้นักวิจัยทราบถึง
แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ไม่เคยทราบมาก่อนและช่วยให้นักวิจัยมองเห็นการวิจัยของตนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
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วิจัยอ่ืนๆ อย่างไรท าให้มีความคิดใหม่ๆ และวิธีการใหม่ๆ ในการท าวิจัย ทั้งยังช่วยให้นักวิจัยประเมินความ
พยายามของตนโดยเปรียบเทียบกับความพยายามของผู้อ่ืนในเรื่องที่ใกล้เคียงกัน ต่อจากนั้นผู้วิจัยควรก าหนด
กรอบแนวคิดและตั้งสมมติฐาน กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework) หมายถึง แนวคิดของ
ผู้วิจัยที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ใช้ศึกษาในการวิจัยครั้งนั้น ๆ โดยมี
ที่มาจากการทบทวนเอกสารวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาเขียนเป็น
แผนภาพเชื่อมโยงเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัย 

ประโยชน์ของกรอบความคิดในการวิจัยเพ่ือช่วยชี้ให้เห็นทิศทางของการวิจัยและประเภทของตัวแปร
ต้นตัวแปรตามชี้ถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม บอกแนวทางในการออกแบบการวิจัยการ
ก าหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย ท าให้มีแนวทางในการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจาก
นั้นน ามาท าเป็นกรอบแนวคิดของผู้วิจัย  

สรุปได้ว่า ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเขียนบทความบางที่ต้องน าทฤษฏี น าผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง หรือแนวคิดมาใส่ ความหมายหลักการเขียนคือ ผู้วิจัยจะต้องวิเคราะห์ปัญหาและขอบเขตเนื้อหาว่ามัน
สอดคล้องกับทฤษฏีอะไรที่จะมาใช้เฉพาะบทความของเรา เน้นย้ าเฉพาะที่ตรงหรือมีความสัมพันธ์กับเราเท่านั้น 
ทฤษฏีนี้ไม่เยอะแค่เพียงบอกว่าหลักการวิจัยเล่มนี้เอาทฤษฏีอะไรมาจับ แต่ต้องบอกด้วยว่าน าทฤษฏีนี้มาจาก
ใครสัมพันธ์กับใคร มิใช่การค้นทฤษฏีมาอ้างลอย ๆ เพราะว่าบางคนยังไม่เข้าใจ ไปเอาทฤษฏีของคนอ่ืนๆ มา
เกี่ยวเพ่ือให้ได้เล่มหนา ๆ เข้าไว้นั้นผิด เช่น ถ่าเป็นทฤษฏีของเดมมิ่ง หลักการของ PDCA มาสโลว์ว่ามีอะไรเป็น
ตัวแปรไม่เกิน 3-4 บรรทัด หรือไม่เกิน 1 หน้าก็เยอะมากพอแล้วในการเขียนบทความ แต่โดยทั่วไปเราใช้ครึ่ง
หน้า A 4 ว่าเราใช้หลักการของมาสโลว์เป็นบันได 5 ขั้นแค่นี้จบ 

การน าทฤษฎีมาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงประเมินผลในการวิจัยเชิงประเมินโครงการนั้น 
ทฤษฎีที่นิยม น ามาใช้มากที่สุด คือทฤษฎี CIPP Model ของ Stufflebeanc หรือ CIPPO Model ของ นาย
ธเนศ ต่วนชะเอม C I P P O 

C = Contexts บริบท ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ปัญหาของพ้ืนที่ ความ
ต้องการและความพร้อมของประชาชน 

I = Input คือ โครงการ นั้นคือ เมื่อประเมินบริบทว่ามีความพร้อมและต้องการแล้วจึงน าโครงการสู่
ชุมชน แล้วจึงประเมินโครงการนั้นว่ามีความเป็นได้มากน้อยเพียงใด เป้าหมายเป็นอย่างไร 

P= Process คือกระบวนการในการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ นั้นคือ นักวิจัยเชิงประเมินให้
ท าการประเมินในหัวข้อต่อไปนี้ หลักการ/การวางแผน ,กิจกรรมและวิธีการขั้นตอนการด าเนินงาน, การร่วมมือ, 
วัสดุอุปกรณ์, งบประมาณ 

P= Product คือผลผลิต เช่น จ านวนคน, เป้าหมายที่ก าหนดไว้, ผลที่ได้รับ, มีนวัตกรรมใหม่  
O= Outcome คือ ผลลัพธ์ที่ตามมาจากโครงการนั้น เช่น ความสบายใจ, ความคุ้มค่า, การขยาย

เครือข่าย, ผลประโยชน์ที่ตามมาในภายหลัง ซึ่งอาจมีทั้งผลบวกและผลลบ 
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ภำพที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดทฤษฏีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
สรุปได้ว่า การเขียนขอบเขตของการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลักๆ ขอบเขตแรกคือขอบเขตด้าน

พ้ืนที่ จะต้องระบุพ้ืนที่ให้ตรงกับตัวแปรที่เราศึกษา ในตัวแปรนั้นจะประกอบไปด้วย ประชากรหรือกลุ่ม
ตัวอย่าง หรือหน่วยวิเคราะห์ข้อมูล ท าที่ไหนจังหวัดไหนต าบลใดบอกลงไป ส่วนที่สองขอบเขตด้านเนื้อหา 
หลักการเขียนง่าย ๆ ของขอบเขตเนื้อหาเอามาจากวัตถุประสงค์เท่านั้นเพราะถูกสกัดมาแล้วจากปัญหา มันจึง
ท าให้ตัวแปรที่ศึกษาหรือขอบเขตเนื้อหานี้ให้มันชัดขึ้น ว่าเราจะมองมิติไหน ท าอะไร ท าอย่างไร เอามาจาก
วัตถุประสงค์ห้ามไปมองที่อ่ืน เนื้อหามีอะไรต้องไปดูวัตถุประสงค์ เนื้อหาจะแคบจะกว้างขึ้นอยู่กับการมอง
บริบท ส่วนสุดท้ายการเขียนขอบเขตด้านเวลาต้องระบุเพราะงานวิจัยต้องมีเวลา พร้อมกับตัวที่เราวิ่งไปคือ
เนื้อหา มันจะท าปี 2 ปี ก็แล้วแต่ผู้วิจัยต้องบอก 

 
4. วิธีด ำเนินกำร (Methodology)  

ลักษณะของแบบการวิจัย 
1) แบบกำรวิจัยที่มีกำรทดลอง การออกแบบเป็นการก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการทดลอง

ที่จ าเป็นดังนี้ 
· การก าหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
· ก าหนดตัวแปรในการทดลอง 
· เลือกแบบแผนแบบการทดลอง 
· สร้างเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 
· ด าเนินการทดลองตามแผนแบบ 

2) แบบกำรวิจัยเชิงส ำรวจ เป็นการวิจัยที่ไม่มีการสร้างสถานการณ์เชื่อมโยงใด ๆ กับข้อมูลที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติเป็นการค้นหาความจริงตามสภาพการณ์ปัจจุบันที่ปรากฏอยู่หรือให้เห็นว่ามีข้อเท็จจริง อย่างไรที่
ปรากฏอยู่มีความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยไม่มีการจัดกระท าเพ่ือควบคุมตัวแปร ใด ๆ รูปแบบการวิจัยแบบ
ส ารวจจ าแนกได้ดังนี้ การส ารวจเชิงบรรยาย การส ารวจเชิงเปรียบเทียบ การส ารวจเชิงสหสัมพันธ์ การส ารวจ
เชิงสาเหตุ 

***การออกแบบการวิจัยในการวิจัยเชิงส ารวจที่ส าคัญคือ ออกแบบการเลือกตัวอย่าง ออกแบบการ
วัดค่าตัวแปร และออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล 

3) แบบกำรวิจัยเชิงพัฒนำ เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นที่จะน าผลการวิจัยมาเพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ิม
คุณภาพ ประสิทธิภาพ การท างานปกติในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ โดยอาศัยยุทธศาสตร์ วิธีการหรือ
เทคนิคต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะธรรมชาติของงานหรือหน่วยงานนั้น ๆ 

     ผู้วิจัยจะต้องวิเครำะห์ปัญหำ/ขอบเขตเนื้อหำว่ำสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฏีงำนวิจัยอะไร 

                                                        หลังจำกนั้นสรุป                   
                                                     มำเป็นกรอบแนวคิด 
                                                         ของผู้วิจัยเอง 
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4) กำรวิจัยเชิงคุณลักษณะประกอบด้วยกำรบรรยำยสนำม (Field) ที่ศึกษาการเลือกและลักษณะ
ของกรณี (Case) ที่ศึกษาขอบข่ายของข้อมูลวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลซึ่งเป็นการรวบรวมหรือถูกสร้างขึ้นได้อย่างไร โดยน าข้อมูลที่อยู่ในขอบเขตการวิจัยเช่น ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างตัวแปรที่ศึกษาระยะเวลา กรอบแนวคิด เครื่องมือ รวมทั้งกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ผู้อ่าน
ทราบและม่ันใจว่าเป็นวิธีการที่ท าได้ถูกต้องและเหมาะสมกับบัญหาวิจัยนั้น ๆ 

5) กำรวิจัยเชิงปริมำณ ประกอบด้วย การบรรยายลักษณะของประชากร กลุ่มตัวอย่างและวิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง ความสมบูรณ์ของกลุ่มตัวอย่าง นิยามตัวแปร เครื่องมือวิจัยและคุณภาพเครื่องมือ วิธีการ
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลข้อสังเกตที่ส าคัญเก่ียวกับวิธีด าเนินการวิจัย  

6) แบบกำรวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) 
การวิจัยเชิงประเมินผล (Evaluation Research) เป็นรูปแบบการวิจัยชนิดหนึ่ง เหมือนการวิจัยเชิง

ส ารวจ แต่การวิจัยเชิงประเมินผล เป็นวิธีการวิจัยที่มุ่งหาความรู้+ความจริงมาหาคุณค่าของสิ่งที่วิจัยนั้นเพ่ือให้
ผู้บริหารคิดสนใจว่าความยุติโครงการหรือให้ด าเนินการต่อไป ในการวิจัยเชิงประเมินผลนั้น สามารถ
ด าเนินการประเมินได้ใน 3 ระดับ 1) ก่อนการด าเนินงาน 2) ระหว่างด าเนินงาน และ 3) สิ้นสุดโครงการ 

 
 

 
 

 
ภำพที่ 4 กระบวนการและขั้นตอนการท าวิจัยเชิงประเมินผล 

 
 ก ำหนดประชำกรและวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 

ประชากร ในการวิจัยหมายถึง จ านวนทั้งหมดของกลุ่มบุคคล สัตว์ สิ่งต่างๆ ที่อยู่ในขอบข่ายการวิจัย 
โดยบ่างออกเป็น 2 ประเภท คือ  ประชากรที่มีจ านวนจ ากัดและประชากรที่มีจ านวนไม่จ ากัด 

กลุม่ตัวอย่าง หมายถึง ประชากรบางส่วนหรือทั้งหมดที่ใช้เป็นตัวแทนในการศึกษาวิจัย วิธีการเลือก
ตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 วิธี 

 การเลือกตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น เป็นการเลือกตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ สะดวก ปลอดภัยเช่น การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง การเลือกตัวอย่างแบบ
ก าหนดโควต้า การเลือกตัวอย่างตามโอกาส การเลือกตัวอย่างตามสะดวก การที่เลือก

ขั้นที่ 1 เลือกโครงกำร
และตั้งหัวข้อวิจัย

ขั้นที่ 2 ทบทวน
วรรณกรรมที่

เกี่ยวข้อง

ขั้นที่ 3 ก ำหนดปัญหำ 
เป้ำหมำยและ

วัตถุประสงค์ของกำร
ประเมิน

ขั้นที่ 4 ออกแบบ
วิจัย วำงแผนวิจัย

ประเมิน

ขั้นที่ 5 เก็บรวบรวม
ข้อมูล

ขั้นที่ 6 วิเครำะห์
ข้อมูลและแปรผล
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ตัวอย่างโดยไม่ทราบค่าความน่าจะเป็นนี้ไม่เหมาะสมที่จะใช้การค านวณค่าสถิติอนุมาน ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล เพราะไม่ทราบค่า Sampling error จึงเหมาะสมที่จะใช้กับสถิติบรรยาย
ต่าง ๆ 

 การเลือกตัวอย่างแบบทราบค่าความน่าจะเป็นการเลือกโดยการสุ่ม (Random) ที่แต่ละ
หน่วยของประชากรมีโอกาสได้รับการเลือกตัวอย่างเท่าเทียมกัน การเลือกตัวอย่างแบบนี้
แบ่งออกเป็น 5 วิธี คือ 
1. การเลือกตัวอย่างโดยการสุ่ม เป็นวิธีการที่ง่าย ๆ แต่ประชากรต้องไม่ใหญ่มากนัก 
2. การเลือกตัวอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีใช้ได้ดีในกรณีที่ประชากรมีขนาดใหญ่ที่มีการจัดระบบ

อย่างใดอย่างหนึ่ง 
3. การเลือกตัวอย่างแบบการจัดชั้น เป็นวิธีการเลือกตัวอย่างที่มีการจัดขั้นก่อน เพ่ือให้

ตัวอย่างที่ได้มาจากทุกชั้น 
4. การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม เป็นวิธีการเลือกตัวอย่างที่มีการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่ม 

เช่นเดียวกับการจัดชั้นแต่ลักษณะจะไม่เหมือนกัน โดยการแบ่งแบบนี้ลักษณะภายในของประชากรแต่ละกลุ่ม
จะมีความแตกต่างกัน และแต่ละกลุ่มจะมีความคล้ายคลึงกัน แล้วจึงเลือกโดยการสุ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ โดยใช้ทุก
หน่วยของกลุ่มย่อยมาเป็นตัวอย่าง 

5. การเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จะใช้เมื่อประชากรที่ศึกษามีขนาดใหญ่ ประกอบด้วย
กลุ่มย่อย ๆ โดยในกลุ่มย่อย ๆ ประกอบด้วยหน่วยต่าง ๆ ที่มีลักษณะตามท่ีสนใจคล้าย ๆ กัน 

 สร้ำงเครื่องมือและหำประสิทธิภำพของเครื่องมือ 
ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์นั้นสามารถเลือกใช้เครื่องมือการวิจัยได้ดังนี้ 

แบบสอบถาม หมายถึง ชุดของข้อค าถามหรือข้อความเฉพาะเรื่องที่ผู้วิจัยต้องการ เพ่ือให้ผู้ที่
ถูกถาม ตอบค าถาม ส่วนมากเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือความรู้สึกนึกคิด บุคลิกภาพ ค่านิยมและ
ทัศนคติของผู้ตอบ 

แบบสัมภาษณ์ หมายถึง แบบบันทึกค าถาม ค าตอบส าหรับการสนทนาหรือการซักถามที่มี
จุดมุ่งหมายที่แน่นอน ซึ่งมีสองลักษณะคือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 

แบบสังเกต หมายถึง แบบฟอร์มที่ใช้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ใด ๆ ที่ผู้วิจัยต้องการทราบหรือต้องการศึกษาพฤติกรรมที่แฝงอยู่มันตัวผู้ถูกสังเกต หรือใช้
ประกอบการสัมภาษณ์เพ่ือดูกิริยาท่าทางของผู้ถูกสัมภาษณ์ซึ่งเป็นการใช้แบบสังเกตอย่างมีโครงสร้างหรือการ
ที่ผู้สังเกตเข้าไปมีส่วนร่วมกับสถานการณ์ที่มีสิ่งที่ต้องการข้อมูลในสถานการณ์นั้นเป็นการสังเกตแบบไม่มี
โครงสร้าง การสังเกตอาจสังเกตได้โดยตรงหรือใช้อุปกรณ์ช่วย 

แบบบันทึก (Recode) หมายถึงแบบฟอร์มที่ใช้บันทึกเหตุการณ์หรือเรื่องราวหรือประวัติต่าง 
ๆ ที่เป็นข้อมูลในอดีตหรือข้อมูลจากการจดทะเบียน เวชระเบียนผู้ป่วยการรายประวัตินักศึกษาหรือข้อมูลต่าง 
ๆ ที่มีหลักฐานอยู่ 

 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือกำรวิจัย 
ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง ความสามารถวัดได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการจะวัด และวัดได้ครอบคลุม

พฤติกรรมลักษณะที่ต้องการการก าหนดความเที่ยงตรงตามเนื้อหานั้นจะต้องก าหนดนิยามตามทฤษฎีและ
แปลงเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการ เพ่ือหาตัวชี้วัดว่าจะใช้เครื่องมือกับกลุ่มใด ธรรมชาติหรือลักษณะพ้ืนฐานของ
กลุ่มเป้าหมายเป็นเช่นไร 
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ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง ความคงที่ในการวัดเมื่อวัดซ้ า ๆ กันหลายครั้งจะให้ค่าเหมือนเดิม
หรือใกล้เคียงกันการหาค่าความเชื่อมั่นมีหลายวิธีการดังนี้ 

1. วิธีการสอบซ้ า 
2. วิธีใช้ฟอร์มคู่ขนาน 
3. วิธีหาความสอดคล้องภายใน 

3.1 วิธีแบ่งครึ่ง 
3.2 วิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 
3.3 วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 

 การรวมรวมข้อมูล (แหล่งปฐมภูมิ, แหล่งทุติยภูมิ) 
ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจะต้องทราบว่าในการท าการวิจัยนั้นสามารถจะ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม ประชากรทั้งหมด หรือ สุ่มตัวอย่าง ซึ่งในการสุ่มตัวอย่างนั้นก็ต้องทราบว่าจะต้องสุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการใดท่ีจะให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของ กลุ่มประชากร ข้อมูลที่ผู้วิจัยจะท าการ
รวบรวมนั้นมาจากไหน ปฐมภูมิ (Primary Source) ทุติยภูมิ (Secondary Source) 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลสถิติซึ่งเก็บรวบรวมมาก่อนแล้วเพ่ือจุดมุ่งหมายอ่ืน
ซึ่งอาจจะเอามาใช้ประกอบในงานวิจัยได้ (Churchill. 1996 : 54) หรือหมายถึงข้อมูลที่ได้นัดพิมพ์มาแล้วเพ่ือ
จุดมุ่งหมายอ่ืนไม่ใช่เพ่ือจุดมุ่งหมายในการศึกษาปัจจุบัน (Kinnear and Tailor. 1996 : 856) ข้อมูลทุติยภูมิ
อาจจะอยู่ในระบบข้อมูลภายในธุรกิจ เช่น รายงานส ารวจการขายจากใบสั่งซื้อของลูกค้า อาจจะต้องอาศัยจาก
ภายนอก เช่น ห้องสมุดธุรกิจ ข้อมูลสถิติของรัฐบาล รายงานจากสมาคมการค้า ฯลฯ 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลเบื้องต้น  
ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่เกิดจากค าถามในการวิจัย (Churchill. 1996: 55) วิธีการในการวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจะ
เกี่ยวข้องกับค าถามต่อไปนี้ 

(1) ควรรวบรวมโดยการสังเกตหรือการออกแบบแบบสอบถาม 
(2) ควรจะมีวิธีการสังเกตอย่างไร 
(3) การส ารวจด้วยตัวเองหรือใช้เครื่อง อิเล็กทรอนิกส์ 
(4) ค าถามควรจะมีการบริหารโดยบุคคล โทรศัพท์ หรือใช้จดหมาย 

การวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Design) การวิเคราะห์ข้อมูล 
(Analysis of data) เป็นการจ าแนกข้อมูลออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพ่ือจัดข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบหมวดหมู่แล้ว
ใช้ค่าสถิติช่วยในการสรุปลักษณะของข้อมูลนั้น ๆ ตามลักษณะของตัวแปรที่ศึกษาในกรณีที่เป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณจะแตกต่างกับการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดและการ
เปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันของปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยอาศัยกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีช่วยในการสร้างข้อสรุปนั้น  

 การเลือกใช้สถิติจะพิจารณาจาก 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย (เพ่ือการบรรยาย, เพ่ือเปรียบเทียบ, เพ่ือหา 
    ความสัมพันธ์, เพ่ือสร้างตัวแบบ) 
2. หน่วยการวิเคราะห์ (เอกบุคคล, แบบกลุ่ม) 
3. ระดับการวัดค่าตัวแปร (ระดับกลุ่ม, ระดับอันดับ, ระดับวง, ระดับ   
    อัตราส่วน) 
4. การเลือกตัวอย่าง (ใช้การสุ่ม, ไม่มีการสุ่ม) 
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ดังนั้นเทคนิคการวิเคราะห์และแปลผลขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ดังนี้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิธีการทางสถิติเป็นวิธีการในการวิเคราะห์ ซึ่งแบ่ง

ได้เป็น 2 ประเภทคือ 
A. สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) การวิจัยที่มุ่งหมายเพื่อการบรรยายข้อมูลตัวอย่างหรือ

ประชากรโดยไม่อ้างอิงไปถึงประชากรใด สามารถเลือกใช้สถิติบรรยายได้ดังนี้ 
1. การแจกแจงความถี่ 
2. การจัดต าแหน่งเปรียบเทียบ (Proportion, Rate, Ratio, Percentage) 
3. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Mean, Median, Mode) 
4. การวัดการกระจาย (S.D., Q.D., C.V., Range) 
5. การวัดความสัมพันธ์ (rxy , rt , rbis) 
6. การวัดการถดถอย 

B. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) หรือสถิติวิเคราะห์ซึ่งแยกย่อยออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
1. Non-Parametric Statistics 
2. Parametric Statistics 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิควิธีการที่เรียกว่า การจ าแนกกลุ่มข้อมูลเชิง
คุณภาพ  

 
  สรุปได้ว่า  วิธีการด าเนินการวิจัยหรือหลักการวิจัย บางที่ก็เรียกกระบวนการวิจัยจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ 
จะเป็นตัวบ่งบอกถึงกระบวนการท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หลักการวิจัยนี้เรียกว่า ระเบียบวิธีวิจัย 
หรือเรียกว่า Methodology ในองค์ประกอบของระเบียบวิธีวิจัยประเด็นแรกคือต้องบอกประชากร ประชากรคือ
หน่วยที่ท าการวิเคราะห์ แต่ถ้าหน่วยที่วิเคราะห์มีปริมาณมากมันจะต้องใช้วิธีสุ่มตัวอย่างมาเพ่ือเป็นตัวแทน แต่ถ้า
ประชากรมันไม่เยอะเราอยากเก็บหมดก็จะไม่มีกลุ่มตัวอย่าง เราจะใช้ประชากรก็ต่อเมื่อมันเก็บ มันเก็บได้ครบ แต่
ถ้าเรามีเจตนาที่จะเก็บไม่ครบปริมาณมันมีเยอะเกินเป็นหมื่นๆ แสนๆ เราก็มีหลักการใช้คือกลุ่มตัวอย่าง ไม่ใช้เรา
เก็บกลุ่มตัวอย่างเลย การใช้กลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นตัวแทนจริงๆ การได้กลุ่มตัวอย่างมาเราเรียกว่า การสุ่ม  การ
สุ่มตัวอย่างของกลุ่มประชากรมาเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่าง มันจะต้องใช้หลักการของทาโร ยามาเน่ (Yamane)หรือ 
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จะใช้ค านวณหรือเปิดตารางก็สุดแท้แล้วแต่การจะน าไปใช้ แต่เมื่อเรา
ได้กลุ่มตัวอย่างแล้ว เราต้องบอกวิธีการได้มาว่าใช้โดยการเปิดตารางหรือการค านวณ แล้วใช้ทฤษฏีของใคร อันนี้
จึงเรียกว่าประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนี่แหล่ะจะเป็นหน่วยวิเคราะห์ที่จะไปถูกเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มหรือวิธีการอ่ืน ๆ ในประชากร และกลุ่มตัวอย่าง และอันต่อมาที่
ต้องตอบคือบอกเครื่องมือใช้อะไรที่จะไปเก็บเขา ในเบื้องต้นต้องมีแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่ม 
หรือ Snowball Sampling Technique : การเรียนรู้และเข้าถึงชุมชนด้วยการอ้างอิงต่อเนื่องปากต่อปากในวิจัย
แบบ PAR ทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นเครื่องมือที่จะหาค าตอบน าไปสู่ค าตอบตามวัตถุประสงค์ เมื่อได้เครื่องมือเสร็จ
สิ่งที่มาในบทนี้ต้องบอกสถิติที่ใช้ว่าใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย  

 
 
 
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Analysis Results)  
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  เนื้อหาสาระในส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มต้นด้วยการบรรยายว่าผู้วิจัยจะเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างไร จากนั้นจึงเป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งการตีความในส่วนนี้มีการน าเสนอตารางและ
ภาพประกอบเท่าที่จ าเป็น ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ที่ส าคัญในตารางหรือภาพต้องมีการบรรยายในส่วนที่เป็น
ข้อความด้วยมิใช่การเสนอตาราง หรือรูปโดยไม่มีการบรรยาย 
 (1) การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ต้องเป็นไปอย่างมีหลักการ ทฤษฎีหรือมีหลักฐานอ้างอิงอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการมีความเป็นเหตุเป็นผลที่น่าเชื่อถือมีการอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุป โดยเรียบ
เรียงเรื่องราวต่อเนื่องกันตามล าดับอย่างชัดเจนเพ่ือให้ผู้อ่านสามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อีกทาง
หนึ่ง 
 (2) การใช้ภาษา การใช้ภาษาไทยหากค านั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายควรใส่ค าภาษาต่างประเทศไว้ใน
วงเล็บในกรณีที่ไม่สามารถหาค าไทยได้จะเป็นต้องทับศัพท์ก็ควรเขียนค านั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของราช
บัณฑิตสถานไม่ควรเขียนภาษาไทยและต่างประเทศปะปนกันเพราะจะท าให้งานเขียนนั้นมีลักษณะของความ
เป็นทางการ (Formal) ลดลงบทความทางวิชาการต้องพิถีพิถันในเรื่องการเขียนตัวสะกดการันต์ต่าง ๆ ให้
ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และควรตรวจทานงานไม่ให้ผิดพลาดเพราะงานนั้นจะเป็นแหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการต่อไป 
  (3) วิธีการน าเสนอการน าเสนอเนื้อหาสาระให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วในจ านวนหน้าที่จ ากัดนั้นต้องใช้
เทคนิคต่าง ๆ ในการน าเสนอเข้าช่วยเช่น ภาพประกอบ แผนภูมิตาราง กราฟ แต่ต้องมีความเข้าใจ และน าเสนอ
อย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการเช่น การเขียนชื่อตาราง การให้หัวข้อ ต่าง ๆ ในตาราง  
 สรุปได้ว่า วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาหรือวิธีการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ถ้าเป็นวิเคราะห์เนื้อหา คือ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ เอกสารก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ก็จะบรรยายข้อความเป็นความเรียง แจกแจง
ความถี่ หาค่าร้อยละ การวิเคราะห์นั้นอ้างอิงถึงลักษณะที่ส าคัญของประชากร โดยใช้หลัก 
เกณฑ์ของความน่าจะเป็นและสถิติเชิงอนุมานจะประกอบด้วย การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานที่ใช้
พารามิเตอร์ และท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์ เป็นต้น (ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อต่อไป) 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่มาจากเครื่องมือเท่านั้น ห้ามใช้ความคิดของนักวิจัย การได้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจะต้องน ามาจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่ม ฯลฯ เพ่ือจะน ามาแปลผลทุกตัวที่เราได้
ค้นพบเราเรียกว่า รายละเอียดของทุกๆ ตัวที่ได้จากแบบสอบถามต่าง ๆ การน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้
จะต้องน าเสนอในรูปแบบของตาราง กราฟ แล้วแต่ความสะดวก แต่ต้องอธิบายบรรยายทุกตัวที่ได้เก็บมาแล้ว
ห้ามใช้ดุลพินิจของผู้วิจัยเอง 

วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ  
  1.สถิติบรรยายหรือพรรณา (Descriptive Statistic) ใช้สรปุเฉพาะกลุ่มที่ศึกษาเท่านั้นได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติอ้างอิง (Inferential Statistic) สรุปอ้างอิงไปยังประชากร ได้แก่ t-test Z-test 
ANOVA ไคสแควร์ สหสัมพันธ์ 
  ส่วนข้อมูลที่เป็นค าถามปลายเปิด ถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นความเรียงหรือข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามปลายเปิด มักจะใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยวิเคราะห์สรุปประเด็น
เนื้อหาที่ผู้ตอบแต่ละคนตอบแยกประเด็นค าตอบดังกล่าวเป็นหมวดหมู่ 
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งเป็นการน าเสนอข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาโดย
น ามาบรรยายถึงลักษณะของข้อมูลที่เก็บมาได้ ทั้งในรูปแบบของตาราง ข้อความ แผนภูมิหรือกราฟต่างๆ 
และค่าสถิติต่างๆ 
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   2. สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่าง  
 
6. สรุปผลกำรวิจัย (Results and Conclusion) 
  เขียนเพ่ือแสดงผลที่ได้จากการท าวิจัย และถอดความหมายจากผลการทดลองหรือข้อมูลที่ได้ 
มาจากการวิเคราะห์ ผลการวิจัยนี้อาจน าเสนอด้วยรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ เช่น น าเสนอในรูปตาราง แผน
สถิติแผนภาพ หรือค าบรรยายที่ชัดเจนตามวัตถุประสงค์การวิจัยส่วนสรุปบทความทางวิชาการที่ดีควรมีการสรุป
ประเด็นส าคัญของบทความนั้น ๆ ซึ่งอาจท าในลักษณะที่เป็นการย่อ คือการ 
เลือกเก็บประเด็นส าคัญของบทความนั้น ๆ มาเขียนรวมกันไว้อย่างสั้นท้ายบทหรืออาจใช้วิธีการบอกผลลัพธ์ว่า
สิ่งที่กล่าวมามีความส าคัญอย่างไรสามารถน าไปใช้อะไรได้บ้าง หรือจะท าให้เกิดอะไรต่อไป 
(ปรีชา ช้างขวัญยืนและคณะ, 2539: 14) หรืออาจใช้วิธีการตั้งค าถามหรือให้ประเด็นทิ้งท้ายกระตุ้นให้ผู้อ่านไป
สืบเสาะแสวงหาความรู้หรือคิดค้นพัฒนาเรื่องนั้นต่อไปงานเขียนที่ดีควรมีการสรุปในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
เสมอ 
 สรุปได้ว่า สรุปผลการวิจัยจะได้มาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น โดยเลือกตัวแปรที่ดีที่สุดตามด้วย
ล าดับสองและสาม หรือบางคนอาจจะแปลล าดับที่ 1 และบอกสุดท้ายเลยก็ได้ เพื่อเป็นการสรุปให้เห็นความต่าง
แล้วแต่ผู้วิจัยว่าจะสรุปอย่างเดียว หรือบางคนเอาล าดับที่ 1 และสุดท้ายเลเพ่ือให้ทราบปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผล แต่
มีหลายคนเอาผลที่แย่ๆ อย่างเดียว หรือเอาดีอย่างเดียวก็ได้ไม่มีผิดหรือถูกขึ้นอยู่ กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ
ห้ามใช้ดุลพินิจของผู้วิจัยในการสรุป ตามมาด้วยการอภิปรายผล 
 
7. กำรอภิปรำยผล (Discussion)  
 การให้ค าวิจารณ์แนะน าและอภิปรายผลของการวิจัยที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะเหตุใดเป็นการอธิบาย
สาเหตุการเกิดผลการเปรียบเทียบผลกับข้อมูลหรือข้อสรุปที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมหรือข้อมูลของ
งานวิจัยของผู้อ่ืนที่มีการรายงานไว้แล้วมาสนับสนุน รวมทั้งตอบสมมุติฐานในกรณีก าหนดไว้ว่าเป็นไปหรือไม่
เป็นไปเพราะเหตุผลใด ทั้งนี้อาจน าข้อสังเกตหรือข้อค้นพบที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงานวิจัยมาใช้เป็น
เหตุผลประกอบการอภิปรายผลได้หรืออาจจะให้ข้อคิดเห็นที่ได้จากการเสนอแนะมาอภิปรายก็ได้จุดประสงค์
ในการเขียนเพ่ือให้ค าวิจารณ์แสดงความคิดเห็นอธิบายผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดย
เน้นการอธิบายสาเหตุการเกิดผลของการค้นพบมีความขัดแย้ง/สอดคล้องกับสมมุติฐานวิจัย และผลงานวิจัยใน
อดีตอย่างไร การเปรียบเทียบผลของข้อมูลหรือข้อสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมในกรณีที่ผลไม่ตรงกับ
ทฤษฎีหรือไม่เป็นที่น่าพอใจอาจอ้างถึงผลการวิจัยที่เคยมีผู้ท าไว้แล้วเพ่ือน ามาสนับสนุนผลการทดลองข้อ
สันนิษฐาน หรือข้อสรุปเพ่ือเพ่ิมน้ าหนักความน่าเชื่อถือโดยมีข้อสรุปว่าผลที่ได้จากการวิจัยสามารถประยุกต์ใช้
กับเหตุการณ์จริงได้อย่างเป็นเหตุผลการเขียนอภิปรายผลเช่นเดียวกับการเขียนบทน าคือควรกระชับอ่านง่ายได้
ใจความส าคัญตามประเด็นของวัตถุประสงค์และข้อค้นพบจากหลักฐานอ้างอิงประกอบพร้อมทั้งเหตุผลที่เป็น
เช่นนั้นในตอนสุดท้ายเป็นการอภิปรายข้อจ ากัด ข้อบกพร่อง ข้อดีเด่นซึ่งน าไปสู่ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติและ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป  
 สรุปได้ว่า การอภิปรายผล ให้ไปดึงประเด็นปัญหาของข้อดี ข้อเสียมาอภิปรายก็ไม่ผิดแต่ต้องอภิปราย
ทุกประเด็นที่เอามาจากวัตถุประสงค์ ถ้าวัตถุประสงค์มี 3 ข้อ ต้องอภิปราย 3 ข้อ แต่สิ่งส าคัญของการอภิปราย
ผลได้ผลสรุปไปบวกกับแนวคิดที่เอามาจากบทที่ 2 ไปสอดคล้องกับทฤษฏีและงานวิจัยของใครที่เราได้กล่าวมา
ในบทที่ 2 ให้บอกว่าผลงานวิจัยของเรามันตรงกับ.... สอดคล้องกับ....สัมพันธ์กับ....หรือขัดแย้งกับใครอย่างไร...
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ไม่ใช่การอภิปรายผลจากความรู้สึกนึกคิดของผู้วิจัยเพียงฝ่ายเดียว เพราะมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสรุปกับ
อภิปรายผลที่เราไปReview มาในบทที่ 2 จะต้องเอามาบูรณาการกัน 
 
8. ข้อเสนอแนะ (Recommendation)  
  ข้อเสนอแนะนี้มันสามารถน ามาจากความคิดของนักวิจัยได้เป็นการน าเสนอว่าผลจากการวิจัยนั้น
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้อย่างสมเหตุสมผล และมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้โดยยกแนวทางใน
การน าไปพิสูจน์ในครั้งต่อไป โดยทั่วไปการเขียนข้อเสนอแนะจะเขียนเป็น 2 แนวทาง คือ 
  1) ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้เป็นการน าไปปรับปรุงกระบวนการท าซ้ า โดยขจัดปัญหาและ
อุปสรรคและเพ่ิมแนวทางเพ่ือความสมบูรณ 
  2) ข้อเสนอแนะที่สืบเนื่องจากผลวิจัยเพื่อเป็นการพัฒนาต่อเนื่องให้ได้องค์ความรู้เพ่ิมเติมจากการ
พิสูจน์ตามข้อเสนอที่มีผลกระทบต่องานวิจัย 
 
9. กำรเขียนกิตติกรรมประกำศ (Acknowledgements) 
 เป็นการกล่าวสรรเสริญหรือขอบคุณผู้สนับสนุนทุนในการศึกษาวิจัย หรือผู้ให้การช่วยเหลือการวิจัย
ครั้งนั้น หากบทความใดมีกิตติกรรมประกาศเพ่ือขอบคุณบุคคล หรือหน่วยงานใด ๆ สามารถเขียนได้ โดย
จะต้องอยู่หลังเนื้อหาหลักของบทความและอยู่ก่อนเอกสารอ้างอิง      
 
10. กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง (References)  
 บทความทางวิชาการมีพ้ืนฐานของวิชาการที่ได้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยกันมาแล้ว และการวิเคราะห์
วิจารณ์อาจมีการเชื่อมโยงกับผลงานของผู้อื่นจึงจ าเป็นต้องมีการอ้างอิงเมื่อน าข้อความหรือ ผลงานของผู้อ่ืนมา
ใช้โดยการระบุให้ชัดเจนว่าเป็นงานของใคร ท าเมื่อไรน ามาจากไหนเป็นการให้เกียรติเจ้าของงาน เป็นการ
ประกาศให้ผู้อ่านรับรู้ว่าไม่ใช่ความคิดของผู้เขียน รวมทั้งเป็นการให้หลักฐานแก่ผู้อ่านให้ผู้อ่านสามารถไป
สืบเสาะแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม ติดตามตรวจสอบหลักฐานได้การรวบรวมรายการหลักฐานต่าง ๆ ที่น ามาใช้
ประกอบการเขียนบทความ ส่วนใหญ่ที่ท าใช้ 2แบบได้แก่ แบบนาม-ปีซึ่งนิยมใช้ทางสังคมศาสตร์และแบบ
ตัวเลขล าดับนิยมใช้ทางวิทยาศาสตร์การใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบใดให้ยึดถือตามเกณฑ์ที่แต่ละชื่อวารสาร
ก าหนดในการเขียนบทความวิจัย เป็นเอกสารทางวิชาการ การเขียนหลักฐานการอ้างอิงจากเอกสารทุกแห่งที่
ปรากฏในบทความเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องแสดงในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความผู้เขียนบทความควร
ตรวจสอบรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงให้ถูกต้องตามประเภทการอ้างอิงรูปแบบการอ้างอิงตามที่วารสาร
นั้นก าหนดรูปแบบไว้และถูกต้องตามระบบการอ้างอิงของวารสารนั้น โดยทั่วไปวารสารแต่ละชื่อเรื่องจะระบุ
รูปแบบและระบบการอ้างอิง ดังนั้นผู้ที่เขียนบทความวิจัยควรปรับรูปแบบให้เป็นรูปแบบตามที่วารสารนั้นๆ 
ก าหนดไว้ด้วยจึงควรท าความเข้าใจประเด็นปัญหาและศึกษาเกณฑ์ข้อก าหนดของวารสารนั้น ๆ ให้กระจ่าง
ด้วย (รสริน พิมลบรรยงก์ วารสารสีมา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน 2555- กันยายน 2555, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
 สรุปได้ว่า การอ้างอิงในบทความวิจัยนี้ จะน าเฉพาะที่มีชื่ออยู่ในบทความของเราเท่านั้น ไม่ใช่เอา
งานวิจัยเล่มใหญ่แล้วเอาอ้างอิงมาใส่ทั้งหมด ส่วนใหญ่การอ้างอิงบทความต้องไปดูที่ความเป็นมา แนวคิด
ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เราได้มีในบทความเท่านั้น เครื่องมือ หรือที่เราไปอภิปรายผล ผู้วิจัยต้องเปิดดูทุก
ตัวที่เราได้อ้างอิงในบทความนี้เท่านั้น  
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  ภำพที่ 5 รูปแบบการเขียนบทความวิจัย 

 
 
 
 การเขียนบทความวิจัยมีแนวทางการเขียนไม่แตกต่างจากการเขียนเอกสารวิชาการอ่ืน  ๆนักวิจัยจะ
เขียนบทความวิจัยได้ดีก็ต่อเมื่อได้ท างานวิจัยที่มีคุณภาพดีประการหนึ่งและเมื่อนักวิจัยตระหนักถึง
วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความวิจัยแล้วมุ่งหมายเขียนบทความวิจัยให้สัมฤทธิ์วัตถุประสงค์นั้นโดยมี
รูปแบบการเขียนหรือการพิมพ์ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในที่นี้ การเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความวิจัย
หลักการในการเขียนบทความวิจัยเป็นหลักการเดียวกับการเขียนเอกสารวิชาการโดยทั่วไปซึ่งมีหลักการที่
ส าคัญดังนี้ 
 1.  นักวิจัยต้องก าหนดจุดมุ่งหมายว่าจะเขียนบทความวิจัยเพ่ือพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือการประชุม
ระดับใดระดับชาติหรือระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติผู้อ่านบทความวิจัยเป็นใครทั้งนี้เพ่ือจะได้วางแนว
ทางการเขียนบทความวิจัยให้เหมาะสมน ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์มาอ่านและท าความเข้าใจให้ละเอียดตีโจทย์
ให้แตก 

 2. การล าดับเนื้อหาควรจัดล าดับเป็นไปตามหลักการวิจัยมีความต่อเนื่องตั้งแต่ต้นไปจนถึงการสรุป
และอภิปรายผลการวิจัยแต่ละย่อหน้ามีประโยคส าคัญและมีความเชื่อมโยงถึงกันเนื้อหาในแต่ละย่อหน้ามีการ
ล าดับความต่อเนื่องราบรื่นตามหลักการเขียนย่อหน้าการเสนอเนื้อหาควรน าเสนอสาระส าคัญจากงานวิจัย
อย่างตรงไปตรงมาชัดเจนถูกต้องและสมบูรณ์จนผู้อ่านสามารถท าวิจัยในลักษณะเดียวกันได้ 

3. การใช้ค าศัพท์ควรใช้ค าศัพท์ทางวิชาการเลือกค าศัพท์ที่มีการบัญญัติศัพท์เป็นทางการหรือค าศัพท์
ที่ได้รับการรับรองใช้กันแพร่หลายแต่ถ้าเป็นค าศัพท์ใหม่จากภาษาต่างประเทศควรมีวงเล็บก ากับหรือมี
เชิงอรรถอธิบายความหมายเมื่อเลือกใช้ค าศัพท์ใดควรใช้ค านั้นตลอดบทความวิจัยการใช้ภาษาควรใช้ภาษา
ทางการที่เป็นมาตรฐานมีความเหมาะสมกับผู้อ่านที่เป็นนักวิชาการและใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษา 

• เอกสำรอ้ำงอิง 
(Reference)

• เนื้อเร่ือง 
(Content)

• บทคัดย่อ  
(Abstract)

• ชื่อเร่ือง ชื่อ , 
ที่ท ำงำนผู้วิจัย

บทความ
วิจัย

บทความ
วิจัย

บทความ
วิจัย

บทความ
วิจัย

เทคนิคกำรเขียนบทควำมวิจัยให้ได้รับกำรตอบรับ 
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4. การเขียนประโยคการเขียนแต่ละประโยคควรเขียนเป็นประโยคสมบูรณ์และพยายามใช้ประโยคสั้น
หลีกเลี่ยงประโยคซ้อนควรระมัดระวังใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องทุกประโยค เขียน Outline หรือโครง
ร่างที่ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ส าหรับที่จะเขียนในบทความวิจัย 
 5. ค้นหาแหล่งอ้างอิงและท าการบันทึกไว้ส าหรับการเขียนในหัวข้อต่าง ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงการลอกเลียน
ผลงานผู้อื่น หรือ Plagiarism  
 6. ด าเนินการเขียนตามหัวข้อในโครงร่างและเขียนตามข้อแนะน าในแต่ละตอนจากบทความนี้ด้วย
ภาษาและส านวนการเขียนของตนเองจากความเข้าใจในองค์รวมของงานวิจัย 
 7. เมื่อเสร็จแล้วน าไปพิมพ์ต้นฉบับแล้วพักท้ิงไว้ไม่น้อยกว่า 2 วัน แต่ไม่ควรเกิน 5 วัน ใช้เวลาที่พักนั้น
คิดวิเคราะห์ถึงการน าเสนอข้อมูลในส่วนต่าง ๆ แต่ละตอนในบทความวิจัย  กลับมาเพ่ิมเติมแก้ไข ตัดทิ้ง 
ปรับปรุงส่วนต่าง ๆ จนเห็นว่าได้ท าอย่างเหมาะสมและดีที่สุดแล้ว ให้ผู้อ่ืนที่อยู่ในกลุ่มพวกเดียวกัน (Peer) 
อ่านบทความวิจัยนี้ก่อน และขอความเห็นเพ่ือการปรับปรุง จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขขยายความหรือคงไว้
ตามที่ผู้วิจัยเห็นสมควร และเตรียมการชี้แจงป้องกันในประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อบทความวิจัยได้ รับการ
พิมพ์เผยแพร่แล้ว แล้วตรวจความถูกต้องของต้นฉบับในด้านรูปการพิมพ์ การอ้างอิง ความชัดเจนหรือคุณภาพ
ของภาพประกอบและตารางตามแบบตามที่วารสารวิชาการก าหนดรวมทั้งการใช้ค า ตัวสะกด และไวยากรณ์ 
 8. ชื่อบทความวิจัยไม่ใช่ชื่อเรื่องวิจัยแต่เป็นการหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจจากการวิจัยมาเขียนและตั้ง
ชื่อเป็นบทความวิจัยใหม่การเขียนบทความวิจัยจึงควรเขียนในท านองเดียวกัน ผู้เขียนจะต้องแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าส่วนใดเป็นข้อมูลและส่วนใดเป็นความเห็นผู้เขียนที่ดีจะต้องไม่ใช้อารมณ์ในการแสดงความคิดเห็น
อย่างเด็ดขาดไม่ควรสรุปความเห็นในลักษณะของการตัดสินชี้ขาดตามความคิดของตนแต่ถ้าจ าเป็นต้องตัดสิน
ตามเหตุผลโดยอ้างอิงหลักวิชาการเป็นส าคัญ 
 9. โดยทั่วไปนักวิจัยมืออาชีพจะให้เพ่ือนร่วมอาชีพที่เป็นผู้รู้ช่วยอ่านและวิพากษ์วิจารณ์บทความวิจัย
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุง นักวิจัยมืออาชีพนิยมเสนอบทความวิจัยฉบับร่างใน  Forum เพ่ือ
ขอรับข้อคิดเห็นน ามาปรับปรุงก่อนน าส่งพิมพ์เผยแพร่ 
 10. ให้นักวิจัยสามารถผลิตบทความวิจัยที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นไปอีกบทความวิจัยที่มีคุณภาพย่อมจะมี
ส่วนช่วยสร้างเสริมและขยายขอบฟ้าวิชาการได้เป็นอย่างดี 

เมื่อเขียนบทความวิจัยเสร็จแล้วจะน าไปเผยแพร่ได้อย่างไร และจะไปเผยแพร่ที่ใดได้บ้างเมื่อเขียน
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เสร็จแล้ว การจัดพิมพ์บทความวิจัยตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากลและการน าส่ง
พิมพ์เผยแพร่ การจัดพิมพ์ด าเนินการตามรูปแบบบทความวิจัยที่น าเสนอในตอนที่หนึ่งแล้วส่วนการน าส่งพิมพ์
เผยแพร่โดยมารยาทควรน าส่งวารสารเพียงฉบับเดียวแนวทางปฏิบัติที่ กล่าวมานี้เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติ
กว้างๆเท่านั้นการเขียนบทความวิจัยให้ได้บทความท่ีมีคุณภาพยังมีแนวทาง 

ปฏิบัติโดยละเอียดอีกหลายประการการได้มีโอกาสท าวิจัยและเขียนบทความวิจัยโดยศึกษาแบบการ
เขียนทั้งจากหนังสือคู่มือและจากบทความวิจัยที่ได้มาตรฐานย่อมเป็นการพัฒนาให้นักวิจัยมีความสามารถ
เพ่ิมขึ้นในการคิดอย่างมีเหตุผลการล าดับและเรียบเรียงความคิดการใช้ภาษาและการเขียนบทความวิจัยอันจะ
ส่งผล 
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ภำพที่ 6 แนวคิดในการเขียนบทความ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความต้องมีความเข้าใจงานวิจัยของตนเอง/ตีโจทย์ให้แตก

2.ที่มำ/
ควำมส ำคัญของ
ปัญหำ/เหตุผลที่
น ำไปสู่กำรวิจัย

3.กรอบ
ควำมคิด/
สมมติฐำน

1.แหล่งเผยแพร่

 
 

ศึกษำงำนวิจัย
ของคนอื่นๆ 
หลำยๆ เร่ือง 

 

เขียนบทควำม
ตำมรูปแบบที่

ก ำหนด 
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ตัวอย่างบทความของมหาวิทยาลัยธนบุร ี

ชื่อเรื่องภาษาไทย (TH Sarabun New ตัวหนา ขนาด 22) 
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (TH Sarabun New ตัวหนา ขนาด 22) 

 
ชื่อผู้เขียนภาษาไทย (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 16) 

ที่อยู่หรือหน่วยงานต้นสังกดัของผูเ้ขียนภาษาไทย (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14) 

ชื่อผู้เขียนภาษาอังกฤษ (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 16) 
ที่อยู่หรือหน่วยงานต้นสังกดัของผูเ้ขียนภาษาอังกฤษ(TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14) 

 
บทคัดย่อ (TH Sarabun New ตัวหนา ขนาด 16) 
 การพิมพ์บทคัดย่อ  ควรมเีพียงย่อหน้าเดียว ความยาวไม่ควรเกิน 25 บรรทัด  และควรจะกล่าวถึงวัตถุประสงค ์

วิธีการด าเนินงานวิจัย รวมถึงสรุปผลที่ได้จากงานวิจัยนั้นๆ (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14ระยะห่างระหว่าง
บรรทัด ใช้  Single line ) 
ค าส าคญั:  เลือกค าที่เกีย่วข้องกับบทความ 3-5 ค า (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14) 

Abstract (TH Sarabun New ตัวหนา ขนาด 16) 
This is an instruction for abstract preparation.  It should contain a single paragraph and its length 

should not exceed 25 lines. It should include a concise statement of objectives research methodology 
and a summary of important results. (TH Sarabun New 14 point size) 
Keywords:  3-5 words, TH Sarabun New 14 point size 

1. รูปแบบและส่วนประกอบของบทความ 

 บทความประกอบด้วยชื่อเรื่อง ท่ีท างาน และ e-mail ของผู้เขียนหลัก (Corresponding author) บทคัดย่อเนื้อหาของ
บทความ และเอกสารอ้างอิง ซึ่งทั้งหมดรวมกันแล้วจะต้องมีความยาวประมาณ 5-10 หน้า 

1.1  ขนาดกระดาษและการจัดหน้า 
 ใช้กระดาษขนาด A4 ให้จัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน์ ระยะห่างจากขอบกระดาษแต่ละด้านเป็น 1 นิ้ว ให้เว้น 1 บรรทัด
ระหว่างหัวเรื่อง (Section heading) ทุกครั้ง ส่วนระหว่างหัวเรื่องย่อย (Subsection heading) ไม่ต้องเว้นบรรทัด 

1.2 ชนิดตัวอักษร 
 ในบทความฉบับภาษาไทยจะต้องใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ทั้งหมด โดยช่ือบทความใช้ตัวหนาขนาด 22 ช่ือผู้แต่ง 
ใช้ตัวธรรมดาขนาด 16 สถาบันและข้อมูลติดต่อของผู้แต่งใช้ตัวธรรมดาขนาด 14 

หัวเรื่อง (Section heading) ใช้ตัวหนาขนาด 14 และหัวเรื่องย่อย (Subsection heading) ใช้ตัวหนาขนาด 14 และการ
บรรยายเนื้อหาใช้ตัวอักษรธรรมดาขนาด 14 

1.3 การล าดับเลข 
 การล าดับเลขเพื่ออ้างถึง รูปภาพ ตาราง และสมการจะต้องเป็นเลขอาราบิค ทุกสมการจะต้องมีล าดับหมายเลขก ากับ
โดยเขียนอยู่ในวงเล็บวางไว้ชิดขอบขวาตัวอย่างต่อไปนี ้
  𝐹 = 𝑚𝑎       (1) 
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โดยที่ 𝐹 คือแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ 𝑚 คือมวลของวัตถุ และ 𝑎 คืออัตราเร่งของวัตถ ุ
 ตัวอักษรในสมการให้ใช้ Cambria Math ขนาด 10  ตัวสัญลักษณ์ ให้ใช้ Symbol ขนาด 10  ให้ใช้ MathType หรือ 
Equation Editor ในการเขียนสมการ 
 การอ้างอิงเอกสารอ้างอิงจะใช้หมายเลขอาราบิกที่อยู่ในวงเล็บสี่เหลี่ยม (Square brackets) ดังแสดงในหัวข้อ 
เอกสารอ้างอิง โดยเรียงล าดับ [1], [2],… 

1.4 รูปภาพและตาราง 
 รูปภาพจะต้องสามารถมองเห็นรายละเอียดและอ่านตัวหนังสือในภาพได้ชัดเจน ลายเส้นจะต้องใช้เส้นหมึกสีด า วาดด้วย
โปรแกรมเช่น Visio, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand หรือโปรแกรมวาดรูปอื่น ๆ ส่วนรูปภาพถ่ายควรจะเป็น
ภาพขาวด าที่มีความคมชัด 
  รูปภาพทุกรูปจะต้องมีหมายเลขและค าบรรยายภาพก ากับใต้ภาพ โดยให้เรียงตามล าดับที่ปรากฏ จาก 1, 2, 3,…. 
รูปภาพจะต้องก าหนดให้อยู่ตรงกลางเอกสาร (center) ให้เว้นช่องว่าง 1 บรรทัด ก่อนรูป และหลังค าบรรยายรูป รูปภาพทุก
รูป และตารางทุกตารางที่ปรากฏในบทความจะต้องมีการอ้างอิงในเนื้อหา 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ค าบรรยายใต้รูป (TH Sarabun New 12) 

 ในกรณีที่เป็นตารางจะต้องมีค าบรรยายก ากับตารางไว้เหนือตารางโดยให้เรียงตามล าดับที่ปรากฏ จาก 1, 2, 3,…. ตาราง
จะต้องก าหนดให้ชิดขอบซ้ายของเอกสาร ให้เว้นช่องว่าง 1 บรรทัด ก่อนค าบรรยายตาราง และหลังตาราง 

 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างการเขียนตาราง (TH Sarabun New 12) 

x  /r ra m  2 r r   
0.1 2.7470e+01 2.7483e+01 

 

กรณีบทความวิจัย 
1. บทน า (TH Sarabun New ตัวหนา ขนาด 14) 

อธิบายความส าคัญและเหตุผลการวิจัย วัตถุประสงค์งานวิจัย การวเิคราะห์เอกสาร (literature review) (TH Sarabun 
New ตัวธรรมดา ขนาด 14)  

 
2. ขั้นเตรียม (Preparation)  (TH Sarabun New ตัวหนา ขนาด 14) 

เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ   (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14) 
 

3. การทดลอง (TH Sarabun New ตัวหนา ขนาด 14) 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 
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ผลการทดลองอาจเขยีนรวมหรือแยกกันก็ได้ ควรเรียงล าดับเนื้อหา สั้น กะทัดรดั และควรน าเสนอในรูปแบบตาราง 
หรือกราฟ หรือรูป (ค าอธิบายตาราง กราฟ และรูป อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้) ผูเ้ขียนควรวิจารณ์ผลการวจิัย
เพื่อให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการ หรือคัดค้านทฤษฎีที่มีอยูเ่ดิม อาจเปรียบเทียบกับการวิจยัของผู้อื่น และควรมีข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาการวิจัยในอนาคต  (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14) 

 
4. สรุปผลการทดลองและอภิปราย (Results and discussion) (TH Sarabun New ตัวหนา ขนาด 14) 

ควรสรปุสาระส าคัญทีไ่ม่คลุมเครือเน้นข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา(TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 
14) 

 
5. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) (TH Sarabun New ตัวหนา ขนาด 14) 

ควรขอบคุณต่อผู้ให้ความช่วยเหลอืจนงานวิจัยส าเร็จ (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14) 
 

6. เอกสารอ้างอิง(TH Sarabun New ตัวหนา ขนาด 14) 

ควรเรียงตามล าดับตัวอักษร โดยเรียงอักษรภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ ใช้เลขอารบิกในวงเล็บใหญ่ เช่น [1], [2] 
เป็นต้น  และหลักการเขียนให้ยดึตาม APA Style เวอร์ชัน 6  (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14) 

 
****หมายเหตุ หัวข้ออาจเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

กรณีบทความวิชาการ 
1. บทน า TH Sarabun New ตัวหนา ขนาด 14) 

อธิบายความส าคัญและเหตุผล (TH SarabunPSK ตัวธรรมดา ขนาด 14) 
 

2. เนื้อหา TH Sarabun New ตัวหนา ขนาด 14) 

อธิบายเนื้อหาโดยใช้ (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14) 
 

3. สรุป TH Sarabun New ตัวหนา ขนาด 14) 

อธิบายโดยใช้ (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14) 
 

4. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) (TH Sarabun New ตัวหนา ขนาด 14) 

ควรขอบคุณต่อผู้ให้ความช่วยเหลอืจนงานวิจัยส าเร็จ (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14) 
 

5. เอกสารอ้างอิง(TH Sarabun New ตัวหนา ขนาด 14) 

ควรเรียงตามล าดับตัวอักษร โดยเรียงอักษรภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ ใช้เลขอารบิกในวงเล็บใหญ่ เช่น [1], [2] 
เป็นต้น  และหลักการเขียนให้ยดึตาม APA Style เวอร์ชัน 6  (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14) 

 
****หมายเหตุ หัวข้ออาจเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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การเตรียมต้นฉบับเพ่ือรับการพิจราณาก่อนน าลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวาสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

 
ต้นฉบับต้องพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft office Word ตัวอักษรแบบ TH Sarabun New ขนาด

กระดาษ A4 ความยาวไม่เกิน 8 หน้าโดยพิมพ์หน้าเดียวแบบคอลัมน์เดียว มีระยะห่างจากขอบกระดาษแต่ละ
ด้าน ๆ ละ 1 นิ้ว 

ขนาดและชนิดตัวอักษร 
ข้อความ ขนาด ชนิด 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 22 ตัวหนา 
ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 16 ตัวหนา 
ที่อยู่หรือหน่วยงานสังกัดของผู้เขียน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 14 ตัวธรรมดา 
หัวข้อ “บทคัดย่อ” “Abstract” และหัวข้อเรื่อง 16 ตัวหนา 
หัวข้อเรื่องย่อย 14 ตัวหนา 
บทคัดย่อ Abstract เนื้อเรื่อง ค าส าคัญ และ Keywords 14 ตัวธรรมดา 
 

บทความวิจัยและบทความวิชาการประกอบด้วย 
1. ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ยาวเกินไป แต่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งบทความให้พิมพ์

กลางหน้ากระดาษ 
2. ชื่อผู้เขียนทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ (ใต้ชื่อเรื่อง) 
3. ที่อยู่หรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เขียนทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์กลาง

หน้ากระดาษ (ใต้ชื่อผู้เขียนแต่ละคน) 
4. บทคัดย่อยและ Abstract เป็นการสรุปสาระส าคัญของเรื่อง ความยาวไม่ควรเกิน 250 ค า ให้พิมพ์

ชิดขอบหน้ากระดาษ โดยค าว่า “Abstract” เฉพาะอักษรตัวแรก ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ 
5. ค าส าคัญและ Keywords มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ต่อจากบทคัดย่อและ Abstract 

ควรเลือกค าส าคัญที่เก่ียวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 ค า 
6. เนื้อหาให้พิมพ์แบบคอลัมน์เดียวและจัดให้ชิดขอบทั้งสองด้าน  
    6.1 กรณีบทความวิจัยจะประกอบด้วย (ผู้เขียนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม) 
        6.1.1 บทน า อธิบายความส าคัญและเหตุผลการวิจัย การวิเคราะห์เอกสาร (literature 

review) 
        6.1.2 วัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัย อธิบายวัตถุประสงค์ และระเบียบวิธิวิจัยอัน

ประกอบด้วย 
                 1. วิธีการด าเนินการ  
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                 2. เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ  
                 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

6.1.3 ผลการวิจัยและวิจารณ์อาจเขียนรวมหรือแยกกันก็ได้ ควรเรียงล าดับเนื้อหา สั้น 
กะทัดรัด และควรน าเสนอในรูปแบบตาราง หรือกราฟ หรือรูป (ค าอธิบายตาราง กราฟ และรูป อาจเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้) ผู้เขียนควรวิจารณ์ผลการวิจัยเพ่ือให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการ ห รือ
คัดค้านทฤาฎีที่มีอยู่เดิม อาจเปรียบเทียบกับการวิจัยของผู้อ่ืน และควรมีข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการวิจัยใน
อนาคต 

       6.1.4 สรุปและอภิปลายผลควรสรุปนาระส าคัญที่ไม่คลุมเครือ เน้นข้อเสนอแนะและแนว
ทางการพัฒนา 

6.1.5 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ควรขอบคุณต่อผู้ให้ความช่วยเหลือจนงานวิจัยส าเร็จ 
        6.1.6 เอกสารอ้างอิง ควรเรียงตามล าดับตัวอักษร โดยเรียงอักษรภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ 

ใช้เลขอารบิกในวงเล็บใหญ่ เช่น [1], [2] เป็นต้น  และหลักการเขียนให้ยึดตาม APA Style เวอร์ชัน 6 
6.2  กรณีบทความวิชาการ 
        6.2.1 บทน า อธิบายความส าคัญและเหตุ 
        6.2.2 เนื้อหา 
        6.2.3 สรุป 
        6.2.4 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 

    6.2.5 เอกสารอ้างอิง ควรเรียงตามล าดับตัวอักษร โดยเรียงอักษรภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ 
ใช้เลขอารบิกในวงเล็บใหญ่ เช่น [1], [2] เป็นต้น  และหลักการเขียนให้ยึดตาม APA Style เวอร์ชัน 6 

  
 
 
 

โดยทั่วไปนักวิจัยต้องจัดรูปแบบการพิมพ์ตามข้อก าหนดของวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการ
ในกรณีที่ไม่มีการก าหนดควรใช้รูปแบบ APA (APA, 2000) ซึ่งก าหนดรูปแบบการพิมพ์ ดังนี้ 

1. การตั้งค่าหน้ากระดาษใช้กระดาษขนาด A4 (8 นิ้วครึ่งคูณ 11 นิ้ว) เว้นขอบหน้ากระดาษด้านบน
ด้านล่างด้านขวาและด้านซ้าย 1 นิ้ว (รูปแบบเดิมก าหนดให้เว้น 1 นิ้วครึ่ง) การพิมพ์ให้ใช้ Double Space 
ทั้งหมดรวมทั้งการเว้นระยะบรรทัดหลังจากการพิมพ์หัวเรื่องหัวข้อฯลฯการพิมพ์ให้ใช้การพิมพ์ชิด
ขอบกระดาษด้านซ้ายโดยไม่มีการตัดค าดังนั้นข้อความด้านขวาจะไม่เป็นขอบเสมอกันการพิมพ์ทุกย่อหน้า  
(Paragraph) ให้ย่อหน้าครึ่งนิ้วยกเว้นในการพิมพ์บทคัดย่อหัวข้อหัวตารางหมายเหตุท้ายตารางซึ่งไม่ต้องย่อ
หน้า 
 2. การพิมพ์หมายเลขหน้าเอกสารทุกหน้าต้องมีการพิมพ์เลขหน้าเรียงล าดับตั้งแต่หน้าชื่อเรื่องโดย
พิมพ์ที่มุมบนขวาของหน้าหน้าที่พิมพ์รูปภาพหรือตารางที่จะแทรกในบทความให้เรียงไว้หลังสุดโดยไม่ต้องใส่
เลขหน้าทุกหน้าในรายงานต้องพิมพ์ชื่อเรื่องอย่างสั้น (Short Title) ของบทความไว้บรรทัดแรกชิดด้านขวาของ

กำรจัดรูปแบบกำรพิมพ์ตำมข้อก ำหนดของวำรสำรวิชำกำร 
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หน้ากระดาษต่อด้วยหมายเลขหน้าชื่อเรื่องย่อควรเป็นค าส าคัญในชื่อเรื่อง2-3 ค าชื่อเรื่องอย่างสั้นนี้ต่างกันกับ
ชื่อเรื่องอย่างย่อท่ีจะต้องพิมพ์ในบทความหน้าชื่อเรื่อง 
 3. การพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนAPA ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนใหม่
เพ่ือความสะดวกในการพิมพ์บทความวิจัยด้วยคอมพิวเตอร์ปัจจุบันนี้การพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนทุกชนิดจึง
มีการเว้นระยะห่างหนึ่งตัวอักษร (หนึ่งเคาะ) หลังเครื่องหมายวรรคตอนทุกชนิดยกเว้นกรณีต่อไปนี้ 

3.1 ไม่ต้องเว้นระยะห่างส าหรับการพิมพ์มหัพภาค (Full Stop or Period) ‘.’ ในอักษรย่อ
เช่น a.m., พ.ศ. และจุดทศนิยมเช่น 0.543  
  3.2 ไม่ต้องเว้นระยะห่างส าหรับการพิมพ์ทวิภาค (Colon) ‘:’ เช่นในอัตราส่วน 6:7  
  3.3 การพิมพ์เครื่องหมายยัติภังค์ (Hyphen) ‘-’ ไม่ต้องเว้นระยะห่างเช่น Trial-by-Trial 
Analysis, เรณ-ูปัญญา 

  3.4 การพิมพ์เครื่องหมายจุดไข่ปลา (Dotted Line) ‘…’ หรือเส้นประ (Dash Line) ‘- -’ ไม่
ต้องเว้นระยะห่างเช่น Studies-Published and Unpublished-are…  
 4. การแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดนักวิจัยควรตรวจและพิสูจน์อักษรอย่างละเอียดรอบคอบพยายามอย่า
ให้มีที่ผิดในกรณีที่มีการพิมพ์ผิดควรแก้ไขด้วยคอมพิวเตอร์และพิมพ์หน้านั้นใหม่ในกรณีที่จ าเป็นเมื่อส่ง
บทความวิจัยไปแล้วและต้องการแก้ไขที่ผิดให้พิมพ์เอกสารหน้านั้นพร้อมค าที่ถูกต้องเหนือค าที่ผิดอย่าลบอย่า
ใช้ยาลบค าผิดหรือเขียนขีดฆ่าค าหรือข้อความ 

5. การพิมพ์หน้าชื่อเรื่อง (Title Page)  
Rosenthal,R. และRosnow, R.L. (1996); APA (2000) อธิบายว่าหน้าชื่อเรื่องของบทความวิจัยมี

ส่วนประกอบส าคัญ 3 ส่วนส่วนแรกคือส่วนชื่อเรื่องอย่างสั้นและหมายเลขหน้าพิมพ์ชิดด้านขวา (เว้น
ขอบกระดาษหนึ่งนิ้ว) ส่วนที่สองคือส่วนชื่อเรื่องย่อ (Abbreviated Title) ของบทความหรือส่วนหัวกระดาษที่
พิมพ์ติดต่อกัน (Running Head) เป็นชื่อเรื่องบทความตัดตอนมา 15-20 ตัวอักษรพิมพ์ไว้บรรทัดแรกชิด
ด้านซ้าย (เว้นขอบกระดาษหนึ่งนิ้ว) ส่วนที่สามคือส่วนชื่อเรื่องชื่อผู้เขียนบทความวิจัยต าแหน่งและสถานที่
ท างานพิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษหน้าชื่อเรื่องนี้จะเป็นหน้าหนึ่งของบทความวิจัยและเป็นหน้าเดียวที่มีชื่อ
ผู้เขียนและชื่อเรื่องเต็มของบทความวิจัยหน้านี้จะถูกแยกออกจากตัวบทความเมื่อมีการส่งบทความวิจั ยไปให้
บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิอ่านเพื่อตรวจสอบคุณภาพและให้ความเห็นชอบในการพิมพ์เผยแพร่ 

6. หน้าบทคัดย่อ (Abstracts)  
ในหน้าบทคัดย่อบทความวิจัยอันเป็นหน้าที่สองของบทความวิจัยจะมีส่วนที่เป็นชื่อเรื่องอย่างสั้นและ

หมายเลขหน้าพิมพ์ไว้บรรทัดแรกมุมขวาของหน้ามีหัวข้อบทคัดย่อพิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษบรรทัดแรกและ
ต่อด้วยส่วนที่เป็นบทคัดย่อซึ่งมีความยาวประมาณ 100-150 ค าพิมพ์ลงในหนึ่งย่อหน้าโดยไม่ต้องย่อหน้า 
 7. หน้าเนื้อเรื่อง (Text Pages)  
 เนื้อเรื่องของบทความวิจัยเริ่มต้นในหน้าที่สามของบทความวิจัยโดยมีชื่อเรื่องอย่างสั้นและหมายเลข
หน้าพิมพ์ไว้ที่บรรทัดแรกมุมขวาของหน้าพิมพ์ชื่อเรื่องเต็ม (ไม่มีชื่อผู้เขียนบทความวิจัย) ไว้กลางหน้ากระดาษ
จากนั้นเป็นเนื้อหาสาระของบทความวิจัยโดยปกติหัวข้อแรกของบทความวิจัยเป็นบทน า ซึ่งนักวิจัยมืออาชีพไม่
นิยมพิมพ์หัวข้อของบทน าแต่เริ่มพิมพ์เนื้อหาสาระเลยรูปแบบของการพิมพ์เนื้อเรื่องของบทความวิจัยส่วนใหญ่
เหมือนกับการพิมพ์วิทยานิพนธ์ต่างกันที่การพิมพ์ตารางและภาพประกอบในวิทยานิพนธ์นักวิจัยพิมพ์ตาราง
และภาพประกอบแทรกไปในเนื้อหาแต่ในบทความวิจัยนั้นเพ่ือความสะดวกในการจัดท าวารสารควรพิมพ์
ตารางและภาพประกอบแยกจากเนื้อหาและใช้ข้อความว่า‚ใส่ตารางที่ตรงนี้ (Insert Table- About Here) 
แทรกตรงต าแหน่งที่ตารางควรจะอยู่การพิมพ์ตารางหรือภาพประกอบที่จะแทรกให้แยกพิมพ์เป็นตารางหรือ
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ภาพละหน้าเพ่ือความสะดวกในการจัดท าวารสารนอกจากนี้การพิมพ์สัญลักษณ์ที่เป็นค่าสถิติให้พิมพ์ด้วย
ตัวอักษรและขีดเส้นใต้เช่น F (1,89) = 135.688, p < .0001 เพ่ือผู้จัดท าวารสารจะได้ใช้สัญลักษณ์พิเศษใน
การพิมพ์ต่อไป 
 8. รายการอ้างอิง (References) บรรณานุกรม (Bibliography)  
 ส่วนรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมต้องพิมพ์หน้าใหม่แยกจากส่วนเนื้อเรื่องโดยมีชื่อเรื่องอย่างสั้น
และหมายเลขหน้าพิมพ์อยู่บรรทัดแรกมุมขวาบนของหน้าพิมพ์หัวข้อรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมอยู่กลาง
หน้ากระดาษต่อด้วยรายการเอกสารเรียงตามล าดับอักษรโดยพิมพ์รายการอ้างอิงแต่ละรายการโดยย่อหน้าใน
บรรทัดแรกและพิมพ์ชิดขอบกั้นหน้าซ้ายในบรรทัดที่สองเมื่อมีการพิมพ์ลงวารสารทางกองบรรณาธิการจะปรับ
รูปแบบรายการเป็นชิดขอบกั้นหน้าซ้ายบรรทัดแรกและย่อหน้าในบรรทัดต่อไปรวมทั้งจัดพิมพ์แบบ  Single 
Space ในที่นี้ผู้เขียนน าเสนอตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมเฉพาะสิ่งพิมพ์ที่ได้จากสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นผู้อ่านที่สนใจการเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมทั่วไปติดตามศึกษารูปแบบและ
ตัวอย่างการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงบรรณานุกรมได้จากคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์หรือคู่มือของ  APA, 
Chicago, MLA ตามเอกสารอ้างอิงท้ายบทความนี้ 

 
ภำพที่ 7  ข้อสังเกตในการเขียนบทความ 
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บทที่ 3 
กำรประเมินผลโครงกำรวิจัย 

 
 การด าเนินงานแทบจะทุกอย่างจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมินผลวินิจฉัยตัดสินเพ่ือให้ทราบว่า
การด าเนินงานซึ่งได้กระท าผ่านไปแล้วนั้นมีส่วนใดบ้างเป็นไปด้วยดีมีส่วนใดบ้างควรที่จะได้รับการปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือหากถ้าเป็นการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมแล้วก็เพ่ือที่จะพิจารณาดูว่าผล
จากการเรียนการสอนหรือผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้างในการฝึกอบรมบ่มเพาะนักวิจัยก็
เช่นเดียวกันหลังจากการฝึกอบรมแล้วจะต้องมีการประเมินผลเพ่ือให้ทราบว่าในเบื้องต้นผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถเขียนบทความวิจัยได้หรือไม่เพียงใด 
 
 
 
 ส่วนประกอบที่ส าคัญๆ ของแบบประเมินผลโครงงานวิจัย (ส าหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย) ประกอบด้วย 3 
ส่วนหลัก คือ (1) รายการต่าง ๆ ที่จะท าการประเมิน (2) เกณฑ์การประเมิน และ (3) การให้คะแนนในแต่ละ
รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) รำยกำรที่จะประเมิน 
 รายการต่าง ๆ ที่จะประเมินผลการจัดท าโครงการเขียนบทความวิจัยก็ได้แก่หัวข้อต่าง ๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับการเขียนบทความวิจัย ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยหัวข้อส าคัญต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.1 การศึกษารูปแบบการเขียน การเตรียมต้นฉบับมักใช้เป็น Word (*.doc) โดยเขียนในแบบแถว
เดียวเว้นสองบรรทัด ตัวอักษรตามวารสารก าหนด เช่น ใช้ฟอนต์ (Fonts) อะไร ขนาดเท่าใด (Point) ตั้งค่า
ขอบกระดาษอย่างไรเป็นสิ่งส าคัญและมองข้ามไม่ได้เนื่องจากหากรูปแบบการเขียนไม่ถูกต้องแล้วอาจไม่ได้รับ
การพิจารณาหรือวารสารนั้นอาจส่งกลับมาให้แก้ไขก่อนและให้ส่งไปใหม่อย่างไรก็ตามขอให้ตรวจสอบรูปแบบ
การเขียนจากรายละเอียดของวารสารหัวข้อ “Guide for authors”  
 1.2 การศึกษาวิธีการเขียนเอกสารอ้างอิง (References) ถือว่าเป็นหัวข้อส าคัญเช่นกันเนื่องจากแต่ละ
วารสารอาจมีการใช้เอกสารอ้างอิงด้วยระบบที่แตกต่างกัน  
 1.3 การศึกษาว่าบทคัดย่อให้เขียนได้ทั้งหมดก่ีค า 
 1.4 การศึกษาว่าหัวข้อที่ส าคัญในวารสารนั้นว่ามีอะไรบ้าง ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 
  1.4.1 ชื่อเรื่อง (Title) 
  1.4.2 ค าส าคัญ (Keywords) 
  1.4.3 ชื่อผู้วิจัยและคณะ(Authors) 
  1.4.4 บทคัดย่อ (Abstract) 
  1.4.5 บทน า (Introduction) 
  1.4.6 วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methodology) 
  1.4.7 สรุปผลการวิจัย (Results and Conclusion) 
  1.4.8 การอภิปรายผล (Discussion) 
  1.4.9 ข้อเสนอแนะ (Recommendation/Suggestion) 
  1.4.10 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgments) 
  1.4.11 เอกสารอ้างอิง (References) 

ส่วนประกอบของแบบประเมินผลโครงงำนวิจัย 
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1.  ช่ือเรื่อง ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2.  ชื่อผู้วิจัย ให้ระบุชื่อเต็ม – นามสกุลเต็ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งระบุหลักสูตรสาขาวิชา 
เดือน ปี ที่จบการศึกษาหน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัด หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร และ 

 E-mail address ที่สามารถติดต่อได้ 
3.  บทคัดย่อ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกินอย่างละ 250 ค า หรือ 10 บรรทัดตรง 
  ประเด็นโดยมีเฉพาะสาระส าคัญแต่ครบถ้วนคือ  

1. จุดประสงค์การวิจัย 

2. ตัวแปร/ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

3. เครื่องมือการวิจัย 

4. วิธีด าเนินการรวบรวมข้อมูล 

5. วิธีการ/สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

6. ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

หมำยเหตุ ข้อ 1-5 เขียนรวมเป็นย่อหน้าเดียวกัน ส่วนข้อ 6 แยกเป็นอีกหนึ่งย่อหน้า 
4.  ค ำส ำคัญ ให้ระบุค าส าคัญท่ีเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้เป็นค าค้นในระบบฐานข้อมูลให้ระบุทั้งค าใน 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษาอย่างละไม่เกิน 5 ค า 
5.  บทน ำ อธิบายถึงที่มาและความส าคัญของปัญหาและเหตุผลที่น าไปสู่การศึกษาวิจัยโดยให้ข้อมูลทาง 

วิชาการท่ีน่าเชื่อถืออ้างอิงและตรวจสอบได้ 
6.  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยเขียนให้ตรงกับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
7.  ขอบเขตของกำรวิจัยให้ระบุทั้งขอบเขตด้านเนื้อหา และด้านประชากร/กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูลหลัก/ 

ตัวแปรที่ศึกษา (อย่างใดอย่างหนึ่ง)   
8.  กรอบควำมคิดในกำรวิจัย/สมมุติฐำนกำรวิจัยให้เสนอกรอบความคิดการวิจัยหรือสมมติฐานการวิจัย 

9.  วิธีด ำเนินกำรวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย 

  9.1  บอกชนิดหรือประเภทการวิจัย 

  9.2  ประชากรและกลุ่มตัวย่าง (รวมทั้งการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง) 
  9.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยพร้อมวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

         9.3.1 นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ถ้ามี 
         9.3.2 เครื่องมือรวบรวมข้อมูล 
  9.4  วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  9.5  การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ (ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ) 
หมำยเหตุ ถ้าแหล่งข้อมูลไม่ใช่ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง นักวิจัยอาจกล่าวถึง กลุ่มเป้าหมาย/ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักหรือตัวแปรที่ศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมวิธีการที่ได้มา 
 
10.  ผลกำรวิจัย เสนอผลการวิจัยอย่างชัดเจน สอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการท าเสมอถ้าการวิจัยเป็น
  ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีมีตัวเลขไม่มากนักควรใช้ค าบรรยาย แต่ถ้ามีตัวเลขหรือตัวแปรจ านวน

ส่วนประกอบในบทควำมวิจัยวิจัย 
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  มากควรน าเสนอโดยใช้ตารางหรือแผนภูมิ ทั้งนี้ไม่เกิน 3 ตาราง โดยมีการแปลความหมาย
  และวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ 
11.  กำรอภิปรำยผล หรือกำรวิจำรณ์และสรุป 

ให้ชี้แจงผลการวิจัยว่าตรงกับวัตถุประสงค์ / สมมติฐานการวิจัยสอดคล้อง หรือขัดแย้งกับ
หลักทฤษฏี หรือผลการวิจัยของผู้อื่นที่มีอยู่ก่อนหรือไม่การที่ผลการวิจัยออกมาเป็นเช่น
เพราะเหตุใด 

12  ข้อเสนอแนะ 
  ให้ข้อเสนอแนะที่จะน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และให้แนวทางส าหรับการวิจัยต่อไป 
13.  บรรณำนุกรม 
  ให้ลงรายการแหล่งข้อมูลที่ปรากฏอ้างอิงแทรกในเนื้อความ (ทุกรายการ) และเลือก 
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