เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย/บทความวิจยั สาหรับผูป้ ฏิบัติงานตาแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล
อภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา. (2563) นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชานาญการพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
1. บทนา
การเขียนผลงานวิจัย/บทความวิจัยสาหรับผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทั่วไปจะ
ยึดตามหลักสากลประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ตามที่กาหนด โดยผู้วิจัยจะต้องยึดระเบียบการเขียนของสถาบันหรือส่วนงานนั้น ๆ
เพื่อให้การเขียนมีรปู แบบตามที่แต่ละสถาบันหรือหน่วยงานกาหนดเป็นหลัก ซึ่งการเขียนผลงานวิจัย/บทความวิจัยเป็นการเล่า
เรื่องราวเหตุการณ์และผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ดาเนินการวิจัย รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับการวิจัย และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานของผู้วิจัย และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยบทความวิจัยสู่สาธารณชนได้รับรู้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานของตน พัฒนาองค์การ หรือเป็นแนวทางที่จะสร้างสรรค์ผลงานวิจัยต่อไป
จากประสบการณที่ผูเขียนไดมีสวนเกี่ยวของกับการทาผลงานวิจัย/บทความวิจัยด้านสังคมศาสตรหรือศึกษาศาสตร
มาเปนเวลานาน พบจุดบกพรองของผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหนึ่ง คือ การสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย/บทความวิจัย แต่ก็ยังไมมีความคิดรวบยอด (Concept) เกี่ยวกับการเขียนผลงานวิจัย/บทความวิจัย นั่นก็คือ การ
เขียนอยางไมมีหลักการที่ดีหรือไมทราบวาแตละบทแต่ละเรื่องความคิดรวบยอดวาอยางไร เริ่มต้นไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน
เมื่อเป็นเชนนั้นการเขียนผลงานวิจัย/บทความวิจัยจะเป็นการเขียนอยางไรจุดมุงหมายปลายทาง หรือลอกเลียนวิธีการเขียน
ตามๆ กัน ดังนั้น การจัดการความรูน้ ี้จึงตองการแสดงใหเห็นวา การเขียนผลงานวิจยั /บทความวิจัยสาหรับผู้ปฏิบัติงานตาแหน่ง
ประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล แตละบท/หัวข้อมีความคิดรวบยอดเปนอยางไร จะชวยใหผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งประเภท
สนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความคิดรวบยอดในการเขียนผลงานวิจัย/บทความวิจัยตรงกันและเปนไปตามหลักการ ซึ่งจะ
ช่วยใหการเขียนผลงานวิจัยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น หรือเขียนอยางมีความหมาย
2. องค์ประกอบของการเขียนผลงานวิจัย/บทความวิจัย
ตามหลักเขียนผลงานวิจัย/บทความวิจัย ส่วนประกอบของรายงานการวิจัย มีส่วนประกอบ ดังนี้
ชื่อผลงานวิจัย/บทความวิจัย : ใช้ภาษาที่เป็นทางการ ชื่อเรื่องชัดเจนตรงไปตรงมา และครอบคลุมประเด็นของเรื่อง
ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย/บทความวิจัย : ใช้ชื่อจริงและไม่ใช้นามแฝง หากมีมากว่า 2 คน ให้ใส่หมายเลขกากับว่าใคร
เป็นผู้ดาเนินการหลักใครเป็นผู้นร่วมดาเนินการ
บทคัดย่อ (Abstract) : เป็นส่วนที่สรุปย่อเรื่องราวทั้งหมดของงานวิจัย สิ่งสาคัญที่ควรนาเสนอ และเป็นเนื้อหาสาระ
ส่วนที่นาเสนอวัตถุประสงค์การวิจัย ตัวแปร (Parameter) หรือสมมุติฐาน วิธีการวิจัย และผลการวิจัยโดยสรุป ข้อเสนอแนะใน
การวิจัย และการนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพรวมงานวิจัยทั้งฉบับเป็นข้อความที่มีคาสาคัญทั้งหมดในบทความ
วิจัย และเป็นข้อความสั้นกะทัดรัดไม่เยิ่นเย้อ ซึ่งส่วนใหญ่จะเขียนประมาณ 1-2 หน้า และต้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ประกอบกัน หรืออาจเป็นไปตามหน่วยงานเจ้าของนั้นๆ กาหนด เช่น ไม่ควรเกิน 400 คา เป็นต้น โดยยึดระเบียบการเขียนของ
สถาบันหรือส่วนงานนั้น ๆ
คาสาคัญ (Keyword) : เป็นศัพท์เฉพาะทางที่เห็นแล้วเข้าใจได้ทันทีว่างานชิ้นนี้เกี่ยวกับอะไร จานวนไม่เกิน 3 -5 คา
บทนา : เป็นการเขียนให้ผู้อา่ นทราบถึงเหตุผลความเป็นมาหรือมูลเหตุจูงใจในการวิจัยและปัญหาหรือคาถามการวิจยั
การเขียนส่วนนี้คล้ายกับการเขียนเหตุผลความเป็นมาและปัญหาการวิจัยในรายงานวิจัย เพียงแต่ต้องเขียนให้สั้น กระชับ ให้
ข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถืออ้างอิงและตรวจสอบได้ ประกอบไปด้วย
1. หลักการและเหตุผล : (1) แนวในการเขียนแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ เริ่มจากจากสภาพปัจจุบันของสิ่งที่จะวิจัย ปัญหาที่
เกิดขึ้นสาหรับสิ่งที่จะวิจัย และแนวทาง หรือหลักการที่จะแก้ปัญหานั้น 2) ตรงประเด็น และชี้ให้เห็นความสาคัญของสิ่งที่จะ
วิจัย ไม่ควรเขียนเยิ่นเย้อและนอกเรือ่ ง เพราะจะทาให้ผอู้ ่านไขว้เขวได้ 3) มีข้อมูลอ้างอิง เพื่อความน่าเชื่อถือ การมีข้อมูลอ้างอิง
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จะทาให้งานวิจัยมีคุณค่าและบางครัง้ ทาให้การเขียนมีความสละสลวย มีเหตุมีผล 4) มีความต่อเนื่องกันในแต่ละย่อหน้าผู้เขียน
ต้องเขียนให้ต่อเนื่องกัน ห้ามเขียนวกไปวนมา โดยต้องยึดหลักการเขียนตามข้อ 1 และ 5) สรุปเหตุผลที่ผวู้ ิจัยจะศึกษาในส่วน
สุดท้ายของความเป็นมาและความสาคัญของการวิจัย
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย : เป็นการกาหนดว่าต้องการศึกษาในประเด็นใดบ้าง (1) สอดคล้อง/สัมพันธ์กับชื่อเรื่อง
การวิจัย 2) ระบุอย่างชัดเจนว่าต้องการศึกษาอะไร กับใคร ที่ไหน 3) ถ้าเรื่องที่วิจัยเกี่ยวข้องกับตัวแปรหลายๆ ตัว ควรเขียนแยก
เป็นข้อๆ 4) ภาษาที่ใช้ต้องเข้าใจง่ายและแจ่มชัดในตัวเอง และ 5) สามารถเก็บข้อมูลได้ ประเด็นนี้สาคัญมาก เพราะถ้าเขียนแล้ว
ผู้วิจัยไม่รู้ หรือไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้จะทาให้การวิจัยประสบความล้มเหลวได้
3. วิธีการศึกษา : เป็นการให้รายละเอียดเกีย่ วกับวิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย การบรรยายลักษณะของประชากร
กลุ่มตัวอย่างและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ความสมบูรณ์ของกลุ่มตัวอย่าง นิยามตัวแปร เครื่องมือวิจัยและคุณภาพเครื่องมือ
วิธีการรวบรวม รายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเฉพาะส่วนที่เป็นทฤษฎีและงานวิจัยที่จะนาไปสู่การสร้างกรอบแนวคิด
รวมทั้งการ ตั้งสมมุติฐานในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูล และข้อสังเกตที่สาคัญเกี่ยวกับวิธีดาเนินการวิจัย เช่น
1) ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง : (1) หลักการกาหนดกลุ่มประชากร คือ เป็นใคร อยู่ที่ไหน มีจานวนเท่าใด
และ (2) หลักการกาหนดกลุ่มกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นใคร อยู่ที่ไหน มีจานวนเท่าใด ได้มาอย่างไร
2) ขอบเขตด้านเนื้อหา : (1) ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ (Independent variable) เป็นตัวแปรที่เป็นเหตุ (Cause) ที่
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ตัวแปรต้นเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยกาหนดขึ้นหรือจัดกระทา (Treatment) เช่น แบบฝึก
ทักษะ วิธีสอนแบบบทบาทสมมุติ เป็นต้น ตัวแปรต้นจะมีผลต่อตัวแปรตาม ค่าตัวแปรต้นมีส่วนกาหนดค่าตัวแปรตาม และ (2)
ตัวแปรตาม (Dependent variable) เป็นตัวแปรซึ่งเป็นผลที่เกิดจากตัวแปรต้น เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการให้เกิดพฤติกรรมนั้นๆ
ค่าตัวแปรตาม ผันแปรตามค่าของตัวแปรต้น
3) ขอบเขตด้านระยะเวลา : ช่วงระยะเวลาที่ศกึ ษา และสถานที่ศึกษา
นิยามศัพท์ : (Definitions of specific terms) : เป็นการให้ความหมายของตัวแปร หรือคาศัพท์ที่นามาใช้ในการวิจัย
ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้อ่านงานวิจัยกับผูว้ ิจัย คาที่ควรเขียนเป็นนิยามศัพท์เฉพาะควรเป็นตัวแปร หรือคาที่ผู้วิจัย
เขียนบ่อยมากในงานวิจัยครัง้ นั้นหลักการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ไม่ขัดแย้งกับหลักทฤษฎีหรือข้อเท็จจริงทั่วไป
ควรเป็นนิยามที่ผู้วิจัยเขียนขึ้นเอง โดยศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎี ควรนิยามตามตัวแปรที่จะศึกษาและเนื้อหาที่
วิจัยมีความชัดเจน เข้าใจได้ง่ายและผู้อ่านเข้าใจได้ตรงกัน ควรเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการ (ตัวแปรวัดด้วยอะไร ผลเป็นอะไร)
กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework) (ถ้ามี) : การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย เป็นขั้นตอนของ
การนาเอาตัวแปรและประเด็นที่ต้องการทาวิจัยมา เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในรูปของคาบรรยาย แบบจาลอง
แผนภาพหรือแบบผสม การวางกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ดี จะต้องชัดเจน แสดงทิศทางของความสัมพันธ์ของสิ่งที่ต้องการ
ศึกษาหรือตัวแปรที่จะศึกษาและสามารถใช้เป็นกรอบในการกาหนดขอบเขตของการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย
รูปแบบการวิจัย ตลอดจนวิธีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล หลักสาคัญของการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย คือ
1) การกาหนดตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระไว้ด้านซ้ายมือพร้อมทัง้ ใส่กรอบสีเ่ หลี่ยมไว้ เพื่อให้สามารถแยกแยะตัวแปร
ที่ต้องการศึกษาได้
2) การกาหนดตัวแปรตามไว้ด้านขวามือ พร้อมทั้งใส่กรอบสี่เหลี่ยมไว้เพื่อให้สามารถแยกแยะตัวแปรที่ต้องการศึกษา
3) เขียนลูกศรชี้จากตัวแปรต้นแต่ละตัวมายังตัวแปรตามให้ครบทุกคู่ที่ต้องการศึกษา
สมมุติฐานการวิจัย (Research hypothesis) (ถ้ามี) : เป็นการคาดคะเนผลของการวิจัยไว้ล่วงหน้า โดยใช้ขอ้ มูลจาก
กลุ่มตัวอย่างเพื่ออ้างอิงไปยังประชากร การก าหนด/เขียนสมมุติฐานการวิจัย ควรเขียนหลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรียบร้อย เพราะจะทาให้ผู้วิจัยมีเหตุผลในการกาหนดสมมุติฐาน
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ประโยชน์ที่ได้รับ : เขียนประโยชน์ที่ได้รับโดยตรงมากที่สดุ ไปหาประโยชน์น้อยที่สุดจากการวิจัย เขียนให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ และสิ่งที่ วิจัยไม่เขียนล้อเลียนวัตถุประสงค์ แต่ควรเขียนในลักษณะว่าเมื่อทราบความแตกต่างแล้ว จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่การเสริมสร้างความรู้หรือการใช้ผลอย่างไร และไม่ขยายความเกินความเป็นจริง ต้องอยู่ในขอบข่ายของ
วัตถุประสงค์ที่ศึกษาเท่านั้น
ทบทวนวรรณกรรม : เป็นการนาเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยควรเรียบเรียงสรุปเป็นกรอบแนวความคิด หลักการ ข้อแนะนาในการเขียนควรเป็นการเรียบเรียงเนื้อหาเหมือนกับการ
เขียนบทความทางวิชาการไม่ควรคัดลอกเนื้อหามาต่อกัน ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ คือ 1) แนวความคิดหรือทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องที่ใช้ในการวิจัย (Concepts and Theories) 2) ข้อมูลของหน่วยงานหรือองค์กร และ 3) เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
(Related Research Works) ประกอบด้วยงานวิจัยในประเทศ และงานวิจัยต่างประเทศ) แต่บางส่วนงานหรือสถาบันอาจจะไม่มี
การทบทวนวรรณกรรมในบทความนั้นๆ เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่องจานวนหน้าที่จะนาเสนอ
วิธีดาเนินการวิจัย : เป็นการนาเสนอถึงวิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อหาคาตอบการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ แสดงรูปแบบการวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หัวข้อที่ควรนาเสนอในบทนี้มีดังนี้
1) ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล : วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) การกาหนดขนาดตัวอย่าง (Determining
of Sample Size) เป็นส่วนแสดงรายละเอียดว่า ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึงใครบ้าง ขอบเขตถึงไหน หากมีการใช้
กลุ่มตัวอย่างต้องแสดงว่าได้กลุ่มตัวอย่างมาโดยการสุ่มแบบใด และมีจ านวนหน่วยตัวอย่างเท่าไร และต้องพิจารณาว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้สามารถให้ข้อมูลตามตัวแปร หรือวัตถุประสงค์ที่สนใจศึกษาครบทั้งหมดหรือยัง
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย : มีอะไรบ้าง มีขั้นตอนการสร้างหรือพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมืออย่างไร แหล่งที่มาของ
ข้อมูล (Data Sources) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Measurement) วิธีการตรวจสอบเครื่องมือ (Validity and
Reliability) ซึ่งเป็นส่วนแสดงรายละเอียดว่ามีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยกี่ชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะเป็นอย่างไร มีวิธีการ
ดาเนินการสร้างอย่างไร มีการหาคุณภาพและได้ผลเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตามเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยอาจใช้วิธียืมจากงานวิจัย
อื่นที่มีการสร้างและมีคุณภาพมาใช้ในงานวิจัยได้ โดยอาจมีการหาคุณภาพซ้าอีกครั้งก่อนนาไปรวบรวมข้อมูลจริงต่อไป
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล : มีวิธีการดาเนินการจัดเก็บอย่างไร เมื่อใด ที่ไหนอย่างไร ผู้เก็บ ใครเป็นผู้ให้ข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลว่า ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละขั้นตอนอย่างไร ใน
แต่ละขั้นตอนใช้เครื่องมือชุดไหนในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใครเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมู ล ซึ่งการรวบรวมข้อมูลต้อง
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาทั้งหมดด้วย
4) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ : เป็นส่วนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดในการทาวิจัย
เรื่องนี้ ผู้วิจัยอาจแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้เป็น 2 ส่วน คือ (ก) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
คุณภาพเครื่องมือ และ (ข) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัย จะใช้วิธีการใด สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) หรือสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (Statistical Software)
หรือไม่อย่างไร อย่างไรก็ตามงานวิจัยบางเรือ่ งอาจมีเกณฑ์ในการแปลผลการวิเคราะห์ ผู้วิจัยสามารถเขียนต่อท้ายจากหัวข้อการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ได้เลย
4. ผลการวิจัย : บรรยายว่าจะเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งการตีความ
มีการนาเสนอตารางและภาพประกอบเท่าทีจ่ าเป็น ผลการวิเคราะห์ทสี่ าคัญในตารางหรือภาพประกอบต้องมีการบรรยายในส่วน
ที่เป็นข้อความด้วย มิใช่การเสนอตารางหรือรูปโดยไม่มีการบรรยาย ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งระเบียบวิธีเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ หลักการนาเสนอผลการวิจัยทัง้ 2 ระเบียบ ควรเรียงลาดับตามวัตถุประสงค์การวิจยั ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย หลีกเลีย่ ง
การใช้ภาษาทางสถิติ หากมีตารางหรือกราฟควรอธิบายให้ชัดเจนว่าต้องการนาเสนอประเด็นอะไร เช่น (กล่าวนา) การจัยเรื่อง
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.................................มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ...................2)......................................และ 3) ...................................โดยทาการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
จากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง นามาวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนาเสนอผลการศึกษาวิจัย แบ่งเป็น…..ตอน ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กล่าวนา) ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้แจก
แบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น.....ชุด ได้กลับมาทัง้ หมด...... ชุด คิดเป็นร้อยละ ... ผลการวิจัยพบว่า..................................................................
2) ผลการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า..................................................................
3) ผลการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า..................................................................
การกาหนดตารางและรูปภาพ
1) ตาราง ให้จัดทาไฟล์ตาราง 1 ไฟล์ต่อ 1 ตาราง และตั้งชื่อไฟล์ตารางให้สอดคล้องกับชื่อตารางทีร่ ะบุ เช่น ตารางที่ 1
ชื่อไฟล์ ตารางที่ 1 พิมพ์ชื่อและลาดับที่ของตารางเหนือตารางตัวอักษรขนาด 11 Point และพิมพ์คาอธิบายเพิ่มเติมใต้ตาราง
ตัวอักษรขนาด 14 Point ข้อความในตารางตัวอักษรขนาด 12 Point ตาราง ทุกตารางจะต้องมีหมายเลขและคาบรรยายกากับ
เหนือตารางหมายเลขกากับและคาบรรยายนี้รวมกันแล้วควรจะมีความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด หรือตามที่สถาบันนั้นๆ กาหนด
2) รูปภาพ ให้จัดทาไฟล์รูปภาพ 1 ไฟล์ต่อ 1 รูปภาพ และตั้งชื่อไฟล์รูปภาพให้สอดคล้องกับชื่อรูปภาพที่ระบุ เช่น
รูปภาพที่ 1 ชื่อไฟล์รูปภาพที่ 1 พิมพ์ชื่อและลาดับที่ของรูปใต้รปู พร้อมคาบรรยาย รูปภาพควรมีขนาดที่เหมาะสมไม่เล็กเกินไป
คาบรรยายใต้ภาพอักษรขนาด 11 Point การเรียงลาดับตารางและรูปภาพให้แยกการเรียงล าดับออกจากกัน พร้อมทั้งระบุ
หมายเลขลาดับตารางและรูปภาพ ในบทความให้เป็นรูปที่ และตารางที่ เช่น รูปที่ 1, รูปที่ 2 ตารางที่ 1, ตารางที่ 2 หรือตามที่
สถาบันนั้นๆ กาหนด
บางครั้งในการวิเคราะห์ข้อมูลอาจมีอักษรย่อและสัญลักษณ์จานวนมาก ผู้วิจัยอาจนาเสนออักษรย่อและสัญลักษณ์
ก่อนที่จะนาเข้าสู่การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้
อภิปรายผลการวิจัย : เป็นการบรรยายสรุปข้อค้นพบที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ประกอบการอธิบายว่าข้อค้นพบมี
ความขัดแย้ง/สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยและผลงานวิจัยในอดีตอย่างไร พร้อมทั้งเหตุผลที่เป็นเช่นนั้น เพื่อที่ให้คาวิจารณ์
แนะนาและอธิบายผลการวิจัยทีเ่ กิดขึ้นให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยควรจะเขียนเปรียบเทียบผลที่ได้จากการวิจัยกับผลที่
ถูกรายงานไว้แล้วในงานของคนอื่น หรือการใช้ข้อมูลของคนอื่นที่ทาก่อนหน้านั้นมาสนับสนุนผลการทดลอง สันนิษฐาน หรือ
ข้อสรุป เพื่อเพิ่มน้าหนักความน่าเชื่อถือ การอภิปรายข้อจากัด/ข้อบกพร่อง ข้อดีเด่น ซึ่งนาไปสู่ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติและ
ข้อเสนอแนะในการวิจัย และควรแยกอภิปรายเป็นประเด็น โดยชี้ประเด็นว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับทฤษฎีหรือ
ผลการวิจัยที่คนอื่นทาไว้ (ได้จากการทบทวนวรรณกรรม) โดยยกเหตุผลมาประกอบการอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย : สรุปสิ่งทีไ่ ด้จากการวิจัย สิ่งที่ควรจะต้องวิจัยต่อไป ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์
หรือการประยุกต์ใช้ ชี้ให้เห็นว่าประเด็นปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการที่ได้ศึกษาวิจัยมาด้วยวิธีหรือกรอบแนวความคิดที่
นาเสนอ
ส าหรับบางสถาบันอาจจะรวมสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยเข้าด้วยกัน เนื่องจากมีขอ้ จากัดเรื่องจานวน
หน้าที่นาเสนอ
ข้อเสนอแนะ : เป็นส่วนของการนาเสนอความคิดเห็นของผู้วิจัยให้ผอู้ ่านทราบว่าเมื่อนางานวิจัยเรือ่ งนี้ไปใช้ ผู้วิจัยจะ
มีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง และหากจะวิจัยในครั้งต่อไปผู้วิจัยจะเสนอแง่มุมให้นักวิจัยคนอื่นอย่างไร โดยทั่วไปหัวข้อของ
ข้อเสนอแนะจะแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ (ก) ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ (ข) ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไป และ (ค) แนวทางการพัฒนา โดยเป็นการนาเสนอประเด็นที่นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีข้อจากัด ข้อควรระวังในการ
นาผลการศึกษาวิจัยไปใช้อะไรบ้าง มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยอะไรบ้างอย่างไร มีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปอะไร
อย่างไรบ้าง หัวข้อนี้มีความสาคัญกับตัวผู้วิจยั เพราะเป็นการเล่าถึงความรู้สกึ ที่เกิดขึ้นทัง้ ทางบวกและทางลบ ปัญหาอุปสรรคที่
ผู้วิจัยพบในการศึกษา และแนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ รวมทั้งการเรียนรู้ประสบการณ์ คุณค่าจากการทาวิจัยของ
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ผู้วิจัย ดังนั้น ข้อเสนอแนะทั่วไปมักจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย อาจเป็นการเสนอแนะเกี่ยวกับ
วิธีการวิจัย การนาผลวิจัยไปปรับใช้หรือมีลู่ทางทีจ่ ะนาไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 2) ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยในครั้งต่อไป
เป็นการนาเสนอประเด็นที่ควรนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีข้อควรระวังในการนาไปใช้ประเด็นอะไรบ้าง แนะนาไปใช้
อะไรบ้าง และข้อเสนอแนะว่าควรทาวิจัยอะไร อย่างไร และ 3) แนวทางการพัฒนา ซึ่งเป็นประเด็นสาคัญของการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย
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การอ้างอิงตามหมายเลขที่ก าหนดไว้ภายในวงเล็บใหญ่ที่ได้อ้างอิงถึงในบทความ โดยไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของ
เอกสารอ้างอิง ถ้าเป็นรูปแบบการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นระบบ Vancouver หรือถ้าเป็นรูปแบบการ
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