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เทคนิคและวิธีการสร้างสรรคผ์ลงานวิจัย/บทความวิจยั ส าหรับผูป้ฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน มหาวิทยาลยัมหิดล 

อภิสิทธ์ิ คุณวรปญัญา. (2563) นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ช านาญการพเิศษ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล. 

1. บทน า  
 การเขียนผลงานวิจัย/บทความวิจัยส าหรบัผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทั่วไปจะ
ยึดตามหลักสากลประกอบด้วยหัวข้อต่าง  ๆตามที่ก าหนด โดยผู้วิจัยจะต้องยึดระเบยีบการเขียนของสถาบันหรือสว่นงานนั้น ๆ  
เพื่อให้การเขียนมีรปูแบบตามที่แต่ละสถาบันหรอืหน่วยงานก าหนดเป็นหลกั ซึ่งการเขียนผลงานวิจัย/บทความวิจัยเป็นการเล่า
เรื่องราวเหตุการณ์และผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ด าเนินการวิจัย รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับการวิจัย และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานของผู้วิจัย และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยบทความวิจัยสู่สาธารณชนได้รับรู้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานของตน พัฒนาองค์การ หรือเป็นแนวทางที่จะสร้างสรรค์ผลงานวิจัยต่อไป 
 จากประสบการณที่ผูเขียนไดมีสวนเกี่ยวของกับการท าผลงานวิจัย/บทความวิจัยด้านสังคมศาสตรหรือศึกษาศาสตร 
มาเปนเวลานาน พบจุดบกพรองของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหนึ่ง คือ การสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย/บทความวิจัย แตก่็ยังไมมีความคิดรวบยอด (Concept) เกี่ยวกับการเขียนผลงานวิจัย/บทความวิจัย นั่นก็คือ การ
เขียนอยางไมมีหลักการที่ดีหรือไมทราบวาแตละบทแต่ละเรื่องความคิดรวบยอดวาอยางไร เริ่มต้นไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน 
เมื่อเป็นเชนนั้นการเขียนผลงานวิจัย/บทความวิจัยจะเป็นการเขียนอยางไรจุดมุงหมายปลายทาง หรือลอกเลียนวิธีการเขียน
ตาม  ๆกัน ดังนั้น การจัดการความรูน้ี้จึงตองการแสดงใหเห็นวา การเขียนผลงานวิจยั/บทความวิจัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานต าแหนง่
ประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล แตละบท/หัวข้อมคีวามคิดรวบยอดเปนอยางไร จะชวยใหผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภท
สนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความคิดรวบยอดในการเขียนผลงานวิจัย/บทความวิจัยตรงกันและเปนไปตามหลักการ ซึ่งจะ
ช่วยใหการเขียนผลงานวิจัยมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน หรือเขียนอยางมีความหมาย 

2. องค์ประกอบของการเขียนผลงานวิจัย/บทความวิจัย 
 ตามหลักเขียนผลงานวิจัย/บทความวิจัย ส่วนประกอบของรายงานการวิจัย มีส่วนประกอบ ดังนี ้
 ชื่อผลงานวิจัย/บทความวิจัย : ใช้ภาษาที่เป็นทางการ ช่ือเรื่องชัดเจนตรงไปตรงมา และครอบคลุมประเด็นของเรื่อง  
 ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย/บทความวิจัย : ใช้ช่ือจริงและไม่ใช้นามแฝง หากมีมากว่า 2 คน ให้ใส่หมายเลขก ากับว่าใคร
เป็นผู้ด าเนินการหลักใครเป็นผู้นร่วมด าเนินการ 
 บทคัดย่อ (Abstract) : เป็นส่วนที่สรปุย่อเรื่องราวทั้งหมดของงานวิจัย สิ่งส าคัญที่ควรน าเสนอ และเป็นเนื้อหาสาระ
ส่วนที่น าเสนอวัตถุประสงค์การวิจัย ตัวแปร (Parameter) หรือสมมุติฐาน วิธีการวิจัย และผลการวิจัยโดยสรุป ข้อเสนอแนะใน
การวิจัย และการน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพรวมงานวิจัยทั้งฉบับเป็นข้อความที่มีค าสาคัญทั้งหมดในบทความ
วิจัย และเป็นข้อความสั้นกะทัดรัดไม่เยิ่นเย้อ ซึ่งส่วนใหญ่จะเขียนประมาณ 1-2 หน้า และต้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ประกอบกัน หรืออาจเป็นไปตามหน่วยงานเจ้าของนั้น  ๆก าหนด เช่น ไม่ควรเกิน 400 ค า เป็นต้น โดยยึดระเบียบการเขียนของ
สถาบันหรือส่วนงานนั้น ๆ  
 ค าส าคัญ (Keyword) : เป็นศัพท์เฉพาะทางที่เห็นแล้วเข้าใจได้ทันทีว่างานช้ินนี้เกี่ยวกับอะไร จ านวนไม่เกิน 3 -5 ค า  
 บทน า : เป็นการเขียนใหผู้้อา่นทราบถึงเหตุผลความเปน็มาหรอืมูลเหตุจูงใจในการวิจัยและปัญหาหรือค าถามการวิจยั 
การเขียนส่วนนี้คล้ายกับการเขียนเหตุผลความเป็นมาและปัญหาการวิจัยในรายงานวิจัย เพียงแต่ต้องเขียนให้สั้น กระชับ ให้
ข้อมูลทางวิชาการที่น่าเช่ือถืออ้างอิงและตรวจสอบได้ ประกอบไปด้วย  
 1. หลักการและเหตุผล : (1) แนวในการเขียนแบง่เป็น 3 ส่วน คือ เริ่มจากจากสภาพปัจจุบันของสิ่งที่จะวิจัย ปัญหาที่
เกิดข้ึนส าหรับสิ่งที่จะวิจัย และแนวทาง หรือหลักการที่จะแก้ปัญหานั้น 2) ตรงประเด็น และช้ีให้เห็นความส าคัญของสิ่งที่จะ
วิจัย ไม่ควรเขียนเยิ่นเย้อและนอกเรือ่ง เพราะจะท าให้ผูอ้่านไขว้เขวได้ 3) มีข้อมูลอ้างอิง เพื่อความน่าเช่ือถือ การมีข้อมูลอา้งอิง
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จะท าให้งานวิจัยมคุีณค่าและบางครัง้ท าให้การเขียนมีความสละสลวย มีเหตุมีผล 4) มีความต่อเนื่องกันในแต่ละย่อหน้าผู้เขียน
ต้องเขียนให้ต่อเนื่องกัน ห้ามเขียนวกไปวนมา โดยต้องยึดหลักการเขียนตามข้อ 1 และ 5) สรุปเหตุผลที่ผูวิ้จัยจะศึกษาในส่วน
สุดท้ายของความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 
 2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย : เป็นการก าหนดว่าต้องการศึกษาในประเด็นใดบ้าง (1) สอดคล้อง/สัมพันธ์กับช่ือเรื่อง
การวิจัย 2) ระบุอย่างชัดเจนว่าต้องการศึกษาอะไร กับใคร ที่ไหน 3) ถ้าเรื่องที่วิจัยเกี่ยวข้องกับตัวแปรหลาย  ๆตัว ควรเขียนแยก
เป็นข้อ  ๆ4) ภาษาที่ใช้ต้องเข้าใจงา่ยและแจ่มชัดในตัวเอง และ 5) สามารถเก็บข้อมลูได้ ประเด็นนี้ส าคัญมาก เพราะถ้าเขียนแลว้ 
ผู้วิจัยไม่รู้ หรือไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้จะท าให้การวิจัยประสบความล้มเหลวได้ 
 3. วิธีการศึกษา : เป็นการให้รายละเอยีดเกีย่วกับวิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย การบรรยายลกัษณะของประชากร
กลุ่มตัวอย่างและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ความสมบูรณ์ของกลุ่มตัวอย่าง นิยามตัวแปร เครื่องมือวิจัยและคุณภาพเครื่องมือ 
วิธีการรวบรวม รายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเฉพาะส่วนที่เป็นทฤษฎีและงานวิจัยที่จะนาไปสู่การสร้างกรอบแนวคิด 
รวมทั้งการ ตั้งสมมุติฐานในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูล และข้อสังเกตที่ส าคัญเกี่ยวกับวิธีดาเนินการวิจัย เช่น 
 1) ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง :  (1) หลักการก าหนดกลุ่มประชากร คือ เป็นใคร อยู่ที่ไหน มีจ านวนเท่าใด 
และ (2) หลักการก าหนดกลุ่มกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นใคร อยู่ที่ไหน มีจ านวนเท่าใด ได้มาอย่างไร 
 2) ขอบเขตด้านเนื้อหา : (1) ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ (Independent variable) เป็นตัวแปรที่เป็นเหตุ (Cause) ที่
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง  ๆตัวแปรต้นเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยก าหนดข้ึนหรือจัดกระท า (Treatment) เช่น แบบฝึก
ทักษะ วิธีสอนแบบบทบาทสมมตุิ เป็นต้น ตัวแปรต้นจะมีผลต่อตัวแปรตาม ค่าตัวแปรต้นมีส่วนก าหนดค่าตัวแปรตาม และ (2) 
ตัวแปรตาม (Dependent variable) เป็นตัวแปรซึ่งเป็นผลที่เกิดจากตัวแปรต้น เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการให้เกิดพฤตกิรรมนั้น  ๆ
ค่าตัวแปรตาม ผันแปรตามค่าของตัวแปรต้น    
 3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา : ช่วงระยะเวลาที่ศกึษา และสถานที่ศึกษา 
 นิยามศัพท์ : (Definitions of specific terms) : เป็นการให้ความหมายของตัวแปร หรือค าศัพท์ที่น ามาใช้ในการวิจัย
ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้อ่านงานวิจัยกับผูวิ้จัย ค าที่ควรเขียนเป็นนิยามศัพท์เฉพาะควรเปน็ตัวแปร หรือค าที่ผู้วิจัย
เขียนบ่อยมากในงานวิจัยครัง้นั้นหลกัการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ไม่ขัดแย้งกับหลักทฤษฎีหรอืข้อเท็จจริงทั่วไป 
ควรเป็นนิยามที่ผู้วิจัยเขียนขึ้นเอง โดยศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎี ควรนิยามตามตัวแปรที่จะศกึษาและเนื้อหาที่
วิจัยมีความชัดเจน เข้าใจได้ง่ายและผู้อ่านเข้าใจได้ตรงกัน ควรเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการ (ตัวแปรวัดด้วยอะไร ผลเป็นอะไร) 
 กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework) (ถ้ามี) : การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย เป็นขั้นตอนของ
การน าเอาตัวแปรและประเด็นที่ต้องการท าวิจัยมา เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในรูปของค าบรรยาย แบบจ าลอง
แผนภาพหรือแบบผสม การวางกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ดี จะต้องชัดเจน แสดงทิศทางของความสัมพันธ์ของสิ่งที่ต้องการ
ศึกษาหรือตัวแปรที่จะศึกษาและสามารถใช้เป็นกรอบในการก าหนดขอบเขตของการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย ตลอดจนวิธีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล หลักส าคัญของการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย คือ  
 1) การก าหนดตวัแปรต้นหรือตัวแปรอิสระไว้ด้านซ้ายมือพร้อมทัง้ใสก่รอบสีเ่หลี่ยมไว้ เพื่อให้สามารถแยกแยะตัวแปร
ที่ต้องการศึกษาได ้ 
 2) การก าหนดตัวแปรตามไว้ด้านขวามือ พรอ้มทั้งใส่กรอบสี่เหลี่ยมไว้เพื่อให้สามารถแยกแยะตัวแปรที่ต้องการศึกษา  
 3) เขียนลูกศรช้ีจากตัวแปรต้นแต่ละตัวมายังตัวแปรตามให้ครบทุกคู่ที่ต้องการศึกษา 
 สมมุติฐานการวิจัย (Research hypothesis) (ถ้ามี) : เป็นการคาดคะเนผลของการวิจัยไว้ล่วงหน้า โดยใช้ขอ้มลูจาก
กลุ่มตัวอย่างเพื่ออ้างอิงไปยังประชากร การก าหนด/เขียนสมมุติฐานการวิจัย ควรเขียนหลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรียบร้อย  เพราะจะท าให้ผู้วิจัยมีเหตุผลในการก าหนดสมมุติฐาน 
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 ประโยชน์ท่ีได้รับ : เขียนประโยชน์ที่ได้รับโดยตรงมากที่สดุ ไปหาประโยชน์น้อยที่สุดจากการวิจัย เขียนให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ และสิ่งที่วิจัยไม่เขียนล้อเลียนวัตถุประสงค์ แต่ควรเขียนในลักษณะว่าเมื่อทราบความแตกต่างแล้ว จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่การเสริมสร้างความรู้หรือการใช้ผลอย่างไร และไม่ขยายความเกินความเป็นจริง ต้องอยู่ในขอบข่ายของ
วัตถุประสงค์ที่ศึกษาเท่านั้น 
 ทบทวนวรรณกรรม : เป็นการน าเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผู้วิจัยควรเรียบเรียงสรุปเป็นกรอบแนวความคิด หลักการ ข้อแนะน าในการเขียนควรเป็นการเรียบเรียงเนื้อหาเหมอืนกับการ
เขียนบทความทางวิชาการไม่ควรคัดลอกเนื้อหามาต่อกัน ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ  ดังนี้ คือ 1) แนวความคิดหรือทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องที่ใช้ในการวิจัย (Concepts and Theories) 2) ข้อมูลของหน่วยงานหรือองค์กร และ 3) เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
(Related Research Works) ประกอบด้วยงานวิจัยในประเทศ และงานวิจัยต่างประเทศ) แต่บางสว่นงานหรือสถาบันอาจจะไมม่ี
การทบทวนวรรณกรรมในบทความนั้น  ๆเนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องจ านวนหน้าที่จะน าเสนอ 
 วิธีด าเนินการวิจัย : เป็นการน าเสนอถึงวิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อหาค าตอบการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ แสดงรูปแบบการวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หัวข้อที่ควรน าเสนอในบทนี้มีดังนี้ 
 1) ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล : วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) การก าหนดขนาดตัวอย่าง (Determining 
of Sample Size) เป็นส่วนแสดงรายละเอียดว่า ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึงใครบ้าง ขอบเขตถึงไหน หากมีการใช้
กลุ่มตัวอย่างต้องแสดงว่าได้กลุ่มตัวอย่างมาโดยการสุ่มแบบใด และมีจ านวนหน่วยตัวอย่างเท่าไร และต้องพิจารณาว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้สามารถให้ข้อมูลตามตัวแปร หรือวัตถุประสงค์ที่สนใจศึกษาครบทั้งหมดหรือยัง 
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย : มีอะไรบ้าง มีขั้นตอนการสรา้งหรอืพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมอือย่างไร แหล่งที่มาของ
ข้อมูล (Data Sources) เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Measurement) วิธีการตรวจสอบเครื ่องมือ (Validity and 
Reliability) ซึ ่งเป็นส่วนแสดงรายละเอียดว่ามีเครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัยกี่ชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะเป็นอย่างไร มีวิธีการ
ด าเนินการสร้างอย่างไร มีการหาคุณภาพและได้ผลเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตามเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยอาจใช้วิธียืมจากงานวิจัย
อื่นที่มีการสร้างและมีคุณภาพมาใช้ในงานวิจัยได้ โดยอาจมีการหาคุณภาพซ ้าอีกครั้งก่อนน าไปรวบรวมข้อมูลจริงต่อไป 
 3) การเก็บรวบรวมข้อมลู : มีวิธีการด าเนินการจัดเก็บอย่างไร เมื่อใด ที่ไหนอย่างไร ผู้เก็บ ใครเป็นผู้ใหข้้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล ซึ่งเป็นสว่นแสดงรายละเอียดเกี่ยวกบัการรวบรวมข้อมูลว่า ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมลูในแต่ละข้ันตอนอย่างไร ใน
แต่ละขั้นตอนใช้เครื่องมือชุดไหนในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใครเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ ่งการรวบรวมข้อมูลต้อง
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาทั้งหมดด้วย 
 4) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ : เป็นส่วนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดในการท าวจิัย
เรื่องนี้ ผู้วิจัยอาจแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้เป็น 2 ส่วน คือ (ก) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
คุณภาพเครื่องมือ และ (ข) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัย จะใช้วิธีการใด สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) หรือสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (Statistical Software) 
หรือไม่อย่างไร อย่างไรก็ตามงานวิจัยบางเรือ่งอาจมีเกณฑ์ในการแปลผลการวิเคราะห์ ผู้วิจัยสามารถเขียนต่อท้ายจากหัวข้อการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ได้เลย 
 4. ผลการวิจัย : บรรยายว่าจะเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูลอย่างไร น าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูลพรอ้มทั้งการตีความ
มีการน าเสนอตารางและภาพประกอบเท่าทีจ่ าเปน็ ผลการวิเคราะห์ทีส่ าคัญในตารางหรือภาพประกอบต้องมีการบรรยายในสว่น
ที่เป็นข้อความด้วย มิใช่การเสนอตารางหรือรปูโดยไม่มีการบรรยาย ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งระเบยีบวิธีเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ หลักการน าเสนอผลการวิจัยทัง้ 2 ระเบียบ ควรเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์การวิจยั ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย หลีกเลีย่ง
การใช้ภาษาทางสถิติ หากมีตารางหรือกราฟควรอธิบายให้ชัดเจนว่าต้องการน าเสนอประเด็นอะไร เช่น (กล่าวน า) การจัยเรื่อง
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.................................มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ...................2)......................................และ 3) ...................................โดยท าการเก็บข้อมูลเชิงปรมิาณ
จากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง น ามาวิเคราะห์ข้อมูล แล้วน าเสนอผลการศึกษาวิจัย แบ่งเป็น…..ตอน ดังนี ้
 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กล่าวน า) ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้แจก
แบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น.....ชุด ได้กลับมาทัง้หมด...... ชุด คิดเป็นร้อยละ ... ผลการวิจัยพบว่า.................................................................. 
 2) ผลการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า.................................................................. 
 3) ผลการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า.................................................................. 
 การก าหนดตารางและรูปภาพ  
 1) ตาราง ให้จัดท าไฟล์ตาราง 1 ไฟล์ต่อ 1 ตาราง และตั้งช่ือไฟล์ตารางให้สอดคล้องกบัช่ือตารางทีร่ะบุ เช่น ตารางที่ 1 
ช่ือไฟล์ ตารางที่ 1 พิมพ์ช่ือและล าดับที่ของตารางเหนือตารางตัวอักษรขนาด 11 Point และพิมพ์ค าอธิบายเพิ่มเติมใต้ตาราง
ตัวอักษรขนาด 14 Point ข้อความในตารางตัวอักษรขนาด 12 Point ตาราง ทุกตารางจะต้องมีหมายเลขและค าบรรยายก ากับ
เหนือตารางหมายเลขก ากับและคาบรรยายนี้รวมกันแล้วควรจะมีความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด หรือตามที่สถาบันนั้น  ๆก าหนด 
 2) รูปภาพ ให้จัดท าไฟล์รูปภาพ 1 ไฟล์ต่อ 1 รูปภาพ และตั้งชื่อไฟล์รูปภาพให้สอดคล้องกับชื่อรูปภาพที่ระบุ เช่น 
รูปภาพที่ 1 ช่ือไฟล์รูปภาพที่ 1 พิมพ์ช่ือและล าดับที่ของรูปใต้รปูพรอ้มค าบรรยาย รูปภาพควรมีขนาดที่เหมาะสมไมเ่ลก็เกนิไป 
ค าบรรยายใต้ภาพอักษรขนาด 11 Point การเรียงล าดับตารางและรูปภาพให้แยกการเรียงล าดับออกจากกัน พร้อมทั้งระบุ
หมายเลขล าดับตารางและรูปภาพ ในบทความให้เป็นรูปที่ และตารางที่ เช่น รูปที่ 1, รูปที่ 2 ตารางที่ 1, ตารางที่ 2 หรือตามที่
สถาบันนั้น  ๆก าหนด 
               บางครั้งในการวิเคราะห์ข้อมูลอาจมอีักษรย่อและสัญลักษณ์จ านวนมาก ผู้วิจัยอาจน าเสนออักษรย่อและสัญลักษณ์
ก่อนที่จะน าเข้าสู่การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้ 
 อภิปรายผลการวิจัย : เป็นการบรรยายสรปุข้อค้นพบที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ประกอบการอธิบายว่าข้อค้นพบมี
ความขัดแย้ง/สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยและผลงานวิจัยในอดีตอย่างไร พร้อมทั้งเหตุผลที่เป็นเช่นนั้น เพื่อที่ให้ค าวิจารณ์ 
แนะน าและอธิบายผลการวิจัยทีเ่กิดข้ึนใหผู้้อ่านเข้าใจชัดเจนยิ่งข้ึน ผู้วิจัยควรจะเขียนเปรยีบเทียบผลที่ได้จากการวิจัยกับผลที่
ถูกรายงานไว้แล้วในงานของคนอื่น หรือการใช้ข้อมูลของคนอื่นที่ท าก่อนหน้านั้นมาสนับสนุนผลการทดลอง สันนิษฐาน หรือ
ข้อสรุป เพื่อเพิ่มน ้าหนักความน่าเช่ือถือ การอภิปรายข้อจากัด/ข้อบกพรอ่ง ข้อดีเด่น ซึ่งน าไปสู่ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติและ
ข้อเสนอแนะในการวิจัย และควรแยกอภิปรายเป็นประเด็น โดยชี ้ประเด็นว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับทฤษฎีหรือ
ผลการวิจัยที่คนอื่นท าไว้ (ได้จากการทบทวนวรรณกรรม) โดยยกเหตุผลมาประกอบการอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย : สรุปสิ่งทีไ่ด้จากการวิจัย สิ่งที่ควรจะต้องวิจัยต่อไป ความผิดพลาดที่เกิดข้ึน ข้อด ีข้อเสีย ประโยชน์
หรือการประยุกต์ใช้ ช้ีให้เห็นว่าประเด็นปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการที่ได้ศึกษาวิจัยมาด้วยวิธีหรือกรอบแนวความคิดที่
น าเสนอ  
 ส าหรับบางสถาบันอาจจะรวมสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยเข้าด้วยกัน เนื่องจากมขีอ้จ ากัดเรื่องจ านวน
หน้าที่น าเสนอ 
 ข้อเสนอแนะ : เป็นส่วนของการน าเสนอความคิดเหน็ของผู้วิจัยให้ผูอ้่านทราบว่าเมื่อน างานวิจัยเรือ่งนี้ไปใช้ ผู้วิจัยจะ
มีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง และหากจะวิจัยในครั้งต่อไปผู้วิจัยจะเสนอแง่มุมให้นักวิจัยคนอื่นอย่างไร โดยทั่วไปหัวข้อของ
ข้อเสนอแนะจะแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ (ก) ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ (ข) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไป และ (ค) แนวทางการพัฒนา โดยเป็นการน าเสนอประเด็นที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีข้อจ ากัด ข้อควรระวังในการ
น าผลการศึกษาวิจัยไปใช้อะไรบ้าง มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยอะไรบ้างอย่างไร มีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปอะไร 
อย่างไรบ้าง หัวข้อนี้มีความส าคัญกับตัวผู้วิจยัเพราะเป็นการเล่าถึงความรู้สกึที่เกิดข้ึนทัง้ทางบวกและทางลบ ปัญหาอุปสรรคที่
ผู้วิจัยพบในการศึกษา และแนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ รวมทั้งการเรียนรู้ประสบการณ์ คุณค่าจากการท าวิจัยของ
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ผู้วิจัย ดังนั้น ข้อเสนอแนะทั่วไปมักจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย อาจเป็นการเสนอแนะเกี่ยวกับ
วิธีการวิจัย การน าผลวิจัยไปปรับใช้หรือมีลู่ทางทีจ่ะน าไปใช้ประโยชน์อย่างไรบา้ง 2) ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
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