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ช่ือเร่ือง 
ภาษาไทย แยกจาก ภาษาอังกฤษ 

ควรกระทดัรัด ชัดเจน เขาใจงาย 

นาสนใจ จูงใจ  

ครอบคลมุเนื้อหา: ใคร ทําอะไร ที่ไหน  อยางไร 

ใชภาษาเขยีน (ไมใชภาษาพดู) 

พยายามใชคําสําคญั (Key words) ของคําถามงานวิจยั 



 
ความสําคญัและทีม่าของปัญหาการวจิัย 

 

แจ้งให้ทราบเหตุผล  ปัญหาที่เกิดขึน้  ที่นํามาสู่การวิจัย 

แจ้งให้ทราบว่างานวิจัยนี ้ สาํคัญอย่างไร 

แสดงให้เหน็ว่าผู้วิจัยมีความรู้ในเร่ืองดงักล่าว   

   ทัง้ทางทฤษฎี และปฏบิัต ิ

 

หลกัการและเหตุผล  คํานําและภูมิหลงัของปัญหา 



ความสําคญัและทีม่าของปัญหาการวจิัย 

1) เริ่มจาก ที่มาของปญหา 

ปญหา และการวิเคราะหปญหาในภาพกวาง 

ดึงภาพมาสูสวนที่ใกลตัวมากขึน้ 
 

2) จูงใจผูอาน ใหเห็นและเขาใจรากฐานของปญหา 

แสดงใหเหน็ หลักการ หรือทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

มีผูเคยทําวจิัยไวอยางไรบาง 



ความสําคญัและทีม่าของปัญหาการวจิัย 

3) สรุปดวยสาเหตุจูงใจใหทํางานวิจัยดังกลาว 

ทําไมตองทําวิจัยชิ้นน้ี (Problem statement) 

ทําแลวจะเกิดประโยชนอะไร 
 

   
 

  วิธีเขียน 

 เขียนใหชัดเจน สรุป 

 แสดงใหเห็นความสําคัญอยางตอเนื่องของท้ัง 3 สวน 

 



การเขียนวตัถปุระสงคก์ารวิจยั  

• ภาษาตอ้งสัน้ กะทดัรดั ชดัเจน เรยีบงา่ย 

• แสดงประเดน็ปญัหาทีศ่กึษาอยา่งชดัเจน 

• อยูใ่นกรอบของเรือ่งทีจ่ะทาํ 

• สามารถนําไปศกึษาไดท้ัง้หมด 

• อยูใ่นรปูประโยคบอกเลา่หรอืคาํถามกไ็ด ้

• วตัถุประสงคเ์ฉพาะตอ้งอยูใ่นขอบเขตของวตัถุประสงคท์ัว่ไป 

• อยา่สบัสนกบั ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 



วตัถุประสงค์ของงานวจัิย  

เขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป – วัตถุประสงค์เฉพาะ 

 

 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

โครงการถนนคนเดนิ 



 
วัตถปุระสงค VS ประโยชน 

• เพือ่ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อสขุภาพฟนัของเดก็วยัเรยีน 

• เพือ่ทราบปจัจยัทีม่ผีลต่อสขุภาพฟนัของเดก็วยัเรยีน 

• เพือ่สรา้งขอ้เสนอแนะและแนวทางในการดแูลสขุภาพฟนั

ของเดก็วยัเรยีน 

 

 



แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
เสนอแนวคิดพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั 

ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี  เฉพาะท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจยัในอดีต ค้นพบอะไรบ้าง มีอะไรท่ีขาดหายไป-
มีโอกาสท่ีจะเติมเตม็ 

รวมถงึการนําไปสูก่ารสร้างเคร่ืองมือ  และวิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมลู 

 เช่ือมโยงสูก่รอบแนวคิดการวิจยั 

 

 



แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

   ลกัษณะการเขยีน 

เรียบเรียงการนําเสนอ อยา่งเป็นลําดบัขัน้และตอ่เน่ือง 

หากเขียนพฒันาการ  ควรเรียงลําดบัเวลา (กรณีเดียว) 

หากเขียนถงึสิ่งท่ีขดัแย้งกนั ควรมีเกร่ินนํา หรือสรุปตอนท้าย 

ระวงั! ไมค่วรขาด และไมค่วรเกิน 



จดุมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรม 

 

 
 เพือ่รวบรวมแนวคดิในการตัง้ปญัหาการวจิยั และ

สมมตุฐิาน 

 เพือ่ประเมนิความเป็นไปไดใ้นการทาํวจิยั 

 เพือ่วางแผนดาํเนินการวจิยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 



ตวัอย่างการเขียนเรียบเรียง 

 

 
ปจัจยัทีพ่บวา่มผีลต่อความสมัพนัธร์ะหวา่งวชิาชพี 

ไดแ้ก่ อายุของบุคลากรทีท่าํงานรว่มกนั1  การดาํรง

ตาํแหน่งทางการบรหิาร2-4 และการมปีระสบการณ์ใน

การเรยีนหรอืทาํงานรว่มกบัวชิาชพีอื่นมากอ่น5,6.... 

 สว่นใหญ่ของการศกึษาพบวา่..... (Brown, 1998, 

Payton et al, 2001, …) 



ตวัอย่างการเขียนเรียบเรียง 

 

 
 Ericka et al. (2001) พบวา่..... อยา่งไรกต็าม ใน

การศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัไดท้าํการเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่

ตวัอยา่งเพยีง 32 ราย และเกอืบทัง้หมดเป็นเพศหญงิ 

จงึอาจทาํใหม้ขีอ้จาํกดัในการนําผลการศกึษาไปใช้

ประโยชน์ในประชากร 



กรอบแนวคดิการวจิยั 

นิยมแผนภมิูแสดงตวัแปรท่ีจะศกึษา 

ต้องการศกึษาตวัแปรใดบ้าง   

ต้องการศกึษาความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัอยา่งไร 
 

ตวัแปรตน้กลุ่มท่ี 1 

ตวัแปรตน้กลุ่มท่ี 2 

ตวัแปรตาม 



คาํนิยามศัพท์เฉพาะ 

ใหความหมายของคํา  กลุมคํา  หรือตัวแปรที่
ปรากฏในงานวิจัย 

ใหผูอานมีความเขาใจเดียวกัน และตรงกับผูวิจัย 

บอกขอบเขตของการศึกษา 

วิธีเขียน 

 เขียนใหชัดเจน เขาใจงาย มีภาวะวัตถุวิสัย 



ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
เพ่ือเนนย้าํความสําคัญของงานวจิยั 

 บอกวาไดผล/ขอมูลแลวจะนําไปใชประโยชน
อยางไร  โดยใคร  

บอกประโยชนระยะส้ัน & ระยะยาว และ
ทางตรง & ทางออม 

เปนการเพ่ิมพูนความรู & การประยุกตใช 

ประโยชนกับองคกร และ/หรอื สังคม 



สมมุตฐิานการวจิยั 

เปนการคาดคะเนคาํตอบของคําถามไวลวงหนา 
อยางมีเหตุผล โดยระบุความสัมพันธของตัวแปร 

อาจจะผดิ หรือ ถูก  ซึ่งจะตองมีการทดสอบ 

ตั้งแยกเปนขอๆ ที่ตองทดสอบทางสถิต ิ



ขอบเขตการวจิยั 

ความจาํกัดของระยะเวลา งบประมาณ  กาํลังคน 

ทาํให้ผู้วจิยัไม่สามารถศกึษาในทกุมุมมอง ทกุแง่มุม 

ต้องกาํหนดขอบเขต  หรือจุดมุ่งหมายที่แน่นอนของ
ผู้วจิยั 

กาํหนดขอบเขตประชากร  กลุ่มตวัอย่าง  ตัวแปร  
วธีิการ ระยะเวลาและพืน้ที่เกบ็ข้อมูล 



ระเบียบวธีิวจิยั 
เขียนใหชัดเจนที่สุด โดยมีสวนประกอบดังน้ี 

รูปแบบการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล 



ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรคือใคร 

มีขนาดประชากรเท่าไร 

กลุ่มตัวอย่างเป็นใคร 

ต้องมีจาํนวนกลุ่มตัวอย่างเท่าไร 

มีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบใด 

มีวธีิการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างไร 

ถ้าเกบ็จากทุกหน่วยประชากรกร็ะบุไว้ 



เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
หนาที่ของเครื่องมือ : เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสวนไหน 

อยางไร 

ลักษณะ หนาตาของเครื่องมือเปนอยางไร 

ที่มา : สรางเอง ปรับจากของใคร หรือใชของใคร 

วิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

วิธีการทํางานของเครื่องมือ : เกณฑการใหคะแนน 

หากมีเครื่องมือหลายช้ิน -- ตองแสดงใหเห็นทุกช้ิน 

หากมีหลายข้ันตอนการเกบ็ขอมูล -- เขียนแยกข้ันตอน 

เขียนใหชัดเจน & ผูอานเขาใจไดงาย 

 

 



การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
แผนการข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล เชน 

1) ระบุบุคคล สถานที่ เวลา 

เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณโดยผูวิจัยเอง  ทีไ่หน

หากใชกลุมผูวิจัย จะประกันคุณภาพอยางไร 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสงทางไปรษณีย หากไม

ตอบกลับคืนมาภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูวิจัยจะ

ทําอยางไร เม่ือไร 



การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

2) แสดงใหเห็นวาเมื่อไดรับขอมูล  ผูวจิยัจะทําการ
วิเคราะหอยางไร  ใชสถิติอะไรทดสอบ และใช
โปรแกรมการทดสอบใด 

3) เขียนเปนลําดับการทํางาน 

4) เขียนใหสอดคลองกับสมมุติฐาน และวัตถุประสงค 



ผลการศึกษา 

 นําเสนอผลการศึกษา เรียงลําดับตามวัตถุประสงค

หรือสมมตฐิาน 

เกริ่นนําดวยยอหนาที่กลาววาในบทน้ีจะแบงเปนกี่

หัวขอ อะไรบาง 

เน้ือความบรรยายตองกลาวถึงตาราง/ภาพครบทุก

ตาราง และใหกลาวถงึขอมูลสาํคญั 

ตารางตอง stand alone 



สรปุและอภิปรายผลการศึกษา 

1) สรุปผลการศึกษา 

นําดวยสรปุวัตถุประสงค วิธีการรวบรวมขอมูล 

คุณภาพเครือ่งมือ ระยะเวลาที่ศึกษา จํานวนกลุม

ตัวอยาง 

ตามดวยผลการศึกษาโดยยอเรยีงลําดบัตาม

วัตถุประสงค ระบุวาเปนไปตามสมมติฐานหรือไม 



สรุปและอภิปรายผลการศึกษา  

2) อภิปรายผลการศึกษา 

เปรียบเทียบผลกับงานวิจัยที่ผานมา ระบุความ

เหมือนหรือตาง พรอมวิเคราะหเหตุผล 

เปรียบเทียบผลกับความคาดหวังหรือทฤษฎี 

วิเคราะหเหตุผลที่สอดคลองหรือไมสอดคลองกับ

กรอบแนวคิดทฤษฎี 

วิเคราะหวจิารณขอคนพบที่ “แปลกๆ” 



สรุปและอภิปรายผลการศึกษา  

3) ขอจํากัดในการศึกษา 

ขอจํากดัเชงิทฤษฎ ี

ควรระบุวาไดพยายามลดขอจาํกดันั้นๆลงบาง

ดวยวิธีการใด 

• การสัมภาษณดวยนักวิจัยหลายคน – การใหซักซอม

กอนจนเปนแนวเดียวกัน 

• การท้ิงขอมูลจากการสังเกตระยะแรก 



สรุปและอภิปรายผลการศึกษา  

4) ขอเสนอแนะ 

เขียนจากขอคนพบเทานั้น 

ประกอบดวยขอเสนอแนะในการนําไปใช

ประโยชนและขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ัง

ตอไป 



เอกสารอ้างองิ 

ใชขอมูลจากการบันทึก แหลงที่มาของขอมูล 
เวลาคนควา 

เขียนตามหลักมาตรฐาน  หรือตามที่หนวยงาน
พิจารณาทุนระบุไว 

เพื่อเปนหลักฐานยืนยันขอมูล 

เพื่อเปนเกียรติแกผูเขียน 

เพื่อประกอบการพิจารณาใหทุน 



เอกสารอ้างองิ และบรรณานุกรม  

ระบบตัวเลข 

ในเนือ้ความ : ระบตุวัเลข 1, 2, 3, . . .  ตามลําดบัท่ี
อ้างถงึ 

ในสว่นอ้างอิง : เขียนเรียงรายละเอียด
เอกสารอ้างอิงตามลําดบั 1, 2, 3, . . .  ไมแ่ยก

ภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ 



ระบบนามป 

ในเนื้อความ : ระบ ุ(ชื่อผูเขียน, ปที่พิมพ)  หลงั 
หรือ กอน ขอความ 

ในสวนอางอิง : เขียนเรียงแยกภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ  และเรียงตามลําดับตัวอักษร 

 

เอกสารอ้างองิ และบรรณานุกรม  



การยกมาทั้งเนือ้ความ 
ให้ใสเ่คร่ืองหมายคําพดู “ . . .”  กํากบั

ข้อความนัน้  แล้วระบกุารอ้างอิง 

 
การยกเนือ้ความโดยมีการเปลีย่นแปลง 
ไมต้่องมีเคร่ืองหมายกํากบั แตร่ะบกุารอ้างอิง 

เอกสารอ้างองิ และบรรณานุกรม  
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