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การเขียนรายงานวิจยัสถาบนั

1

วนัองัคารที 8 สิงหาคม 2560 

 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมสารวิธาน ชนั 1 อาคารบริหาร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี

ดวงใจ กาญจนศิลป์

บรรณารกัษชาํนาญการ

หวัหน้าฝ่ายพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ

2



2

รายงานการวิจยั หมายถึง ...

เอกสารการศึกษาค้นคว้าวิจยัทีเขียนเรียบเรียงอธิบาย

ขนัตอนต่างๆ  ในการศึกษา ตลอดจนผลของการศึกษาทีได้ไว้

อย่างมีระบบ ระเบยีบแบบแผนตามสากลนิยม แต่ยงัคงมี

เอกสารหลกัฐานช่วยในการยืนยนั
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ผลการวิจยัทีทาํได้ ม ีข้อสรปุ

อย่างไรบ้าง

ทาํอะไร

ทาํไมจึงทาํ

ทาํอย่างไร

ทาํแล้วได้ผลอย่างไร

ใช้ระเบียบวิธีในการศึกษาคาํตอบนัน อย่างไร

เรอืงนีมีความเป็นมาอย่างไร มีความสาํคญัอย่างไร 

ทาํไมจึงเล ือกทาํวิจยัเรืองนี

ต้องการหาคาํตอบอะไร
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จดุม ุ่งหมายการเขียนรายงานวิจยั

• นําความร ู้จากการค้นพบไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ  ได้

• เสนอผลการค้นคว้าและข้อค้นพบให้ผ ูส้นใจทราบถึง

รายละเอียดต่างๆ  ทกุขนัตอน

• ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง

• ประหยดัเวลา ค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าปัญหาทีมีลกัษณะ

เดียวกบัปัญหาทีเคยมีคนทาํมาแล้ว

• เสนอแนะในการทาํวิจยัครงัต่อๆ  ไป
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การจดัรปูแบบตาม

ข้อกาํหนดของสถาบนั

ความเป็นเอกภาพ

ของเนือหา

ความแจ่มแจ้ง

ชดัเจน

ความถกูต้องของเนือหา 

ภาษา

ตรงประเดน็

ความสาํรวม ไตรต่รอง 

รอบคอบ มีเหตมุ ีผล

การอ้างอิง

ยึดผ ูอ้ ่าน
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   ถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์

   ได้สาระสมบูรณ์

   ชดัเจน เข้าใจง่าย

   กะทดัรดั

   ลาํดบัความดี

7

   แต่ละวรรค แต่ละตอนต้องเป็นเอกภาพ

   แต่ละวรรค แต่ละตอน เชือมโยงกลมกลืน

สมัพนัธก์นัดีโดยใช้คาํเชือมทีถกูต้อง

   คงเส้นคงวา

   ตรงประเดน็เน้นจุดทีสาํคญั

   ถ้อยคาํทีใช้ต ้องมีเหตผุลน่าเชือถือ

   สุภาพและลนืโดยเฉพาะข้อเสนอแนะ

8

ส่วนนํา

ส่วนเนือเรอืง

ส่วนท้าย
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ส่วนนํา

• ปกนอก

• ปกใน

• คาํนํา

• บทคดัย่อ

• กิตติกรรมประกาศ

• สารบญั

• สารบญัตาราง

• สารบญัภาพ (ถ้ามี)

ส่วนเนือเรือง

• บทนํา

• การทบทวนวรรณกรรม

• วิธีดาํเนินการวิจยั

• ผลการวิจยั

• สรปุผล อภิปรายและ

ข้อเสนอแนะ

ส่วนท้าย

• บรรณานุกรม

• ภาคผนวก

• ประวตัิผ ูวิ้จยั

แนวทางการเขียน

รายงานวิจยั

10



6

11

เป็นการให้รายละเอียดเกียวกบั

การนําเสนอรายงาน

ปกนอก ปกใน

คาํนํา

บทคดัย่อ

กิตติกรรมประกาศ

สารบญั
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ปกนอก

ปกใน
ทาํหน้าทีให้รายละเอียดเกียวกบั....

ชือเรอืงงานวิจยั

ชือผู้วิจยัหร ือคณะผ ู้วิจยั

หน่วยงานทีเป็นเจ้าของทุน

ปีทีทาํวิจยัสาํเรจ็
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คาํนํา

o บอกเบอืงหลงั วตัถปุระสงคข์องรายงาน องคป์ระกอบและ

การจดัลาํดบัรายงาน 

o ขอบคณุผ ูม้ ีส่วนช่วยเหลือ แต่ไม่ควรมากเกินไป 

o ลงชือผ ู้เขียนรายงาน

16
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บทคดัย่อ

บทคดัย่อ เป็นข้อความสรปุเนือหาของงานวิจยัทีสนั กะทดัรดั ชดัเจน 

ทาํให้ผ ูอ้ ่านทราบเนือหาของงานวิจยัอย่างรวดเรว็
โดยระบุ..

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั ระเบียบวิธีวิจยัทีใช้ ผลการวิจยัทีได ้ และบอก

ความหมายของผลนันโดยสงัเขป

การเรียบเรียงบทคดัย่อ... ให้นึกในใจว่า ... 

“ถ้ากาํลงัสืบค้นงานวิจยัแล้วพบบทคดัย่อของงานวิจยันี และเมืออ่าน

บทคดัย่อแล้ว รูสึ้กอยากไปหาตวัเล่มจริงมาศึกษาหรอืไม”่
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กิตติกรรมประกาศ
เป็นการกล ่าวขอบคณุผ ู้ทีม ีส่วนทาํให้การวิจยั

สาํเรจ็ลงด้วยดี เช่น ...

คณะกรรมการ/ทีปรกึษางานวิจยั

หน่วยงานทีให้ทุน

ผ ูช้่วยตรวจรวบรวมขอ้มลู

ผ ูว้ิเคราะหข์้อม ูล

กล ุ่มตวัอย่างทีให้ความรว่มมอือย่างดี

ส ่วนนีไม่ควรยาวเกินไป 

ควรขอบคณุตามข้อเทจ็จริง 

สุภาพและดเูป็นการเป็นงาน
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21

22

สารบญั
การนําเนือหามาเรียงลาํดบัโดยระบุเลขหน้า เพอื

ความสะดวกในการค้นหา สารบญัแบ่งได้ 3 ประเภท

สารบญั เป็นการลาํดบัชือบทและหวัเรอืงย่อยในบทตามลาํดบัก่อนหลงั

สารบญัตาราง เป็นบญัชีแสดงตารางจากทุกบทโดยเรียงตามหมายเลขของตาราง 

ชือตาราง และเลขหน้า เป็นลาํดบั

สารบญัภาพ เป็นบญัชีแสดงภาพ รปูภาพ ภาพวาด แผนภมูิ แผนภาพ แผนผงั 

แผนที หรอืสิงทีนําเสนอทางสายตาทีไม่ใช่ตารางเป็นช่อง ๆ  โดยผ ูว้ิจยัจะ

เรียงลาํดบัภาพต่างๆ  ตามหมายเลขของภาพ



12

23

24



13

25

เป็นส่วนเนือหาสาระทงัหมด

ของรายงาน

บทที 1 บทนํา

บทที 2 การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง

บทที 3 วิธีดาํเนินการวิจยั

บทที 4 ผลการวิจยั

บทที 5 สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

26
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27

บทที 1

บทนํา

1.  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา

2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั

3.  คาํถามวิจยัหรือสมมติฐาน (ถ้ามี)

4.  ขอบเขตของการวิจยั

5.  ข้อตกลงเบืองต้น (ถ้าม)ี

6.  ข้อจาํกดัการวิจยั (ถ้ามี)

7.  นิยามศพัทท์ีใช้ในการวิจยั

8.  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั (ความสาํคญัของงานวิจยั)

ส่วนประกอบ ...

28

ย่อหน้าที 1 สภาพทีเป็นจริงหรือเป็นอยู่ ควรบรรยายด้วยข้อความ   

ตวัเลข หรือค่าสถิติ ตลอดจนมีการอ้างอิงแหล่งทีมาด้วย

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา

ย่อหน้าที 4 ถ้าขดัแย้งกนัให้ระบสุาเหต ุของความขดัแย้งวา่มีกีสาเหตุ 

อะไรบ้าง ควรมีมากกว่า 1 สาเหตุ และระบุด้วยว่า จะเลือกสาเหตุ

ใดบ้างมาวิจยั และควรระบุผลทีจะได้ จากการวิจยัด้วย กล่าวคือ 

ต้องแสดงให้ผ ู้อ ่านเหน็ว่า ม ีความสาํคญัจึงต้องทาํวิจยั และเขียน

ให้เหน็คณุค่าของงานวิจยัทีจะทาํ

ย่อหน้าที 2 สภาพทีควรจะเป็นตามแนวคิด ทฤษฎี ตาํรา ผลวิจยั  รายงาน 

บทความ ควรบรรยายอย่างเชือมโยงกนัระหว่างแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ  

และควรระบุการอ้างอิงดงักล่าวด้วย

ย่อหน้าที 3 ใช้ความสามารถเชิงวิเคราะห์ของผู้วิจยั ชีให้เหน็ว่า … 

 ย่อหน้าที 1 กบัย่อหน้าที 2 มีความขดัแย้งกนั (ถ้าไม ่ขดัแย้ง

กนั แสดงว่า...ไม่เป็นปัญหา กไ็ม่ต้องทาํวิจยั) 
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     ต้องเขียนให้สอดคล้องกบัชือเรืองและความเป็นมาของปัญหาการวิจยั

     ควรกาํหนดเป็นข้อๆ เพือความสะดวกและชดัเจนในการวิเคราะห์

     เขียนให้ชดัเจน เขียนเป็นประโยคบอกเล่า ใช้ภาษาทีเข้าใจง่าย ไม่คลมุเครือ

    เขียนเรียงลาํดบัให้เป็นไปตามความสาํคญัของการวิจยัหรือเรียงตามขนัตอนของ

การวิจยั

     ไม่ควรเขียนในลกัษณะทีเป็นประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบัจากการวิจยั

หลกัการเขียน

29

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั ค ือ... 

ประเดน็ทีจะทาํการวิจยั

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั ค ือ... 

สิงทีผ ูว้ิจยัม ุ่งหวงัจะให้เกิดขนึ หากมีการนําข้อ

ค้นพบและข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจยัไปใช้

ประโยชน์ หลงัจากทีได้ทาํการวิจยัสินสุดลง

30



16

31

ประเภทของงานวิจยั วตัถปุระสงคข์องการวิจยั

งานวิจยัเชิงสาํรวจ เพอืศึกษาสภาพ/เหตุการณ์ทวัๆ  ไปของ ...

งานวิจยัเชิงบรรยายเพือทาํนาย เพอืศึกษาปัจจยัทีมี/ส ่งผล/ผลกระทบ/อิทธิพลต่อ...

งานวิจยัเชิงบรรยายเพือหาความแตกต่าง เพอืเปรียบเทียบ... กบั ...

งานวิจยัเชิงอธิบาย เพอืศึกษา/หาสาเหตุของ...

งานวิจยัเชิงทดลอง เพือศึกษาอิทธิพลของ...ทีมีต ่อ...(โดยควบคมุ)

งานวิจยัเชิงประวตัิศาสตร ์ เพอืบรรยายเหตุการณ์...ทีเกิดขนึในอดีต

งานวิจยัเชิงประเมินผล เพอืตรวจสอบ...ตามเกณฑ์ทีสร้างขึน

งานวิจยัเชิงวิจยัและพฒันา เพอืพฒันา...

ตวัอย่าง...

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั

32

ขอบเขตของการวิจยั เป็นการกล่าวให้ทราบว่า การวิจยัเรอืงนีมีขอบเขต

กว้างขวาง ล ึกซึงมากน้อยแค่ไหน ครอบคลุมอะไรบ้าง เป็นการทาํให้ประเดน็

ปัญหาการวิจยัทีต ้องการศึกษาชดัเจนขึน 

ขอบเขตของการวิจยั

หวัเรืองหรือปัญหาของการวิจยั

กล ุ่มประชากร กาํหนดว่าเป็นใคร มีคณุสมบตัิอย่างไร 

ตวัแปรทีศ ึกษา ได้แก่ ตวัแปรใดบา้ง

พืนทีทาํการศึกษา

ช่วงเวลาทีศ ึกษา
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33

คาํถามวิจยัหรือสมมติฐาน

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั คาํถามวิจยั

เพอืศ ึกษาสภาพ/เหตกุารณ์ทวั ๆ  ไปของ ... สภาพการณ์ทวัๆ  ไป มีลกัษณะอยา่งไร

เพอืศึกษาปัจจยัทีม/ีส่งผล/ผลกระทบ/อิทธิพล

ต่อ...

อะไรเป็นปัจจยัทีผลต่อ...

เพอืเปรียบเทียบ... กบั ... กล ุ่มประชากรแตกต่างกนัอยา่งไร

เพอืศึกษา/หาสาเหตขุอง... อะไรเป็นสาเหตขุอง...

เพอืศ ึกษาอิทธิพลของ...ทีม ีต ่อ...(โดย

ควบคมุ)

ตวัแปรจดักระทาํก่อให้เกิดผลอยา่งไร

เพอืบรรยายเหตกุารณ์...ทีเกิดขึนในอดีต เกิดอะไรขึนในอดีต ทาํไมจึงเป็นเช่นนัน

เพอืตรวจสอบ...ตามเกณฑท์ีสร้างขนึ โครงการมปีระสิทธิภาพหรอืไม ่จะปรบัปรงุอยา่งไร

เพอืพฒันา... สิงทีพฒันาขนึมามีลกัษณะอยา่งไร

คําถามวิจัย... เป็นประโยคทีสะท้อนวา่ ผ ูวิ้จยัจะศึกษาความสมัพนัธข์องสิงใด

34

คาํถามวิจยัหรอืสมมติฐาน

หลกัการเขียน

สมมติฐานการวิจยั...

ควรเขียนสมมติฐานหลงัจากทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง

สมมติฐานการวิจยัทีตงัควรมีความชดัเจน (ระบุทิศทางการพยากรณ์)

เขียนเป็นประโยคบอกเล ่าทีแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร

เขียนให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค ์

สมมติฐานแต่ละข้อต้องทดสอบได้

สมมติฐาน เป็นข้อสนันิษฐาน ซึงเป็นข้อความทีเดาหรือคาดคะเน

ผลการวิจยัไว้ล ่วงหน้า ว่า... การวิจยันันจะได้ข้อค ้นพบอยา่งไรบา้ง การ

เขียนจะต้องมีทฤษฎี ข้อเทจ็จริง และผลการวิจยัในอดีตสนับสนุน
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35

ข้อตกลงเบืองต้น เป็นเงือนไขหรอืสภาพทีผ ูว้ิจยัยอมรบั ไม ่ต้องพิสูจน์ และมีผลต่อ

การดาํเนินการศึกษา  รายงานการวิจยัอาจจะระบขุ้อตกลงเบอืงต ้นหรือไม่กไ็ด ้ 

การระบุข้อตกลงเบืองต ้นเพือให้ผ ูอ้ ่านทราบสภาพการณ์ของการวิจยั ตวัแปร กล ุ่ม

ตวัอย่าง เครอืงม ือ และวิธีวิจยั

ข้อตกลงเบืองต้น (ถ้ามี)

สิงทีไม่ควรเขียนเป็นข้อตกลงเบืองต้น 

แบบสอบถามมีความเทียงตรงสูง

ผูต้อบแบบสอบถามตอบด้วยความตงัใจและซือสตัย ์

กล ุ่มตวัอย่างมีลกัษณะเป็นตวัแทนทีดีของประชากร

36

ข้อจาํกดัของการวิจยั เป็นบริบทการวิจยัทีควบคมุไม่ได ้ และเป็นอปุสรรคต่อการ

ด ําเนินการวิจยั ทําให้งานวิจยัไม ่สมบูรณ์ ถือ เป็นจุดอ่อนทีกระทบต่อ งานวิจ ัย 

ผ ู้วิจยัต้องชีแจงให้ผ ู้อ ่านทราบอย่างตรงไปตรงมาว่าอ ุปสรรคดงักล่าวมีอะไรบ้าง 

เพราะเหตใุดจึงเป็นเช่นนันและสามารถแก้ไขได้หรอืไม ่ ถ้าไม ่ได ้จะมีผลอย่างไร ... 

เช่น

ข้อจาํกดัของการวิจยั (ถ้ามี)

 การเล ือกตวัอย่างแบบเจาะจง ทาํให้ผ ูวิ้จยัไม่สามารถสรปุอ้างอิงผลการวิจยัไปใช้กล ุ่ม

ประชากรได้

 การเปลียนรฐับาลทาํให้งานวิจยันีใช้เวลานานกว่าทีคาดหมายไว้

 ผูวิ้จยัไม่ได ้รบัความร่วมมือจากกล ุ่มตวัอย่างเท่าทีควร เนืองจาก ...

 มีข้อจาํกดัเรอืงงบประมาณทาํให้ ...
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37

นิยามศพัทที์ใช้ในการวิจยั

เป็นการอธิบายความหมายของคาํ กล ุ่มคาํ หรือตวัแปรทีศึกษา เพือให้

ผ ูอ้ ่านเข้าใจตรงกบัผ ู้วิจยั

ควรเขียนเฉพาะคาํทีต้องการสือความหมายให้เข้าใจตรงกนั

ตวัแปรทีเป็นนามธรรม ต้องม ีการกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ โดยต้อง

ระบวิุธีการวดัด้วย เช่น ความพึงพอใจ ความเครียด ความวิตกกงัวล  

เป็นต้น

ความเป็นผูนํ้า หมายถงึ ลกัษณะของบุคคลทแีสดงออกถงึความเสยีสละ ไม่มุ่งทาํรา้ย

ผูอ้นื มเีหตุผล ไม่ลาํเอยีง ปราศจากอคตใิด ๆ ใหอ้ภยัในความผดิพลาดของผูอ้นื มี

ความเหน็อกเหน็ใจ ไม่เหน็แก่ตวั  และมนํีาใจเป็นนกักฬีา วดัจากแบบสอบถามทผีูว้จิยั

สรา้งขนึจาํนวน 10 ขอ้

ความอดทน หมายถงึ ความสามารถของร่างกาย ความคดิ และจติใจทจีะทนต่อการ

ปฏบิตักิจิกรรมต่าง ๆ ใหส้าํเรจ็ได ้โดยไม่คาํนึงถงึอุปสรรคใด ๆ  หมนัออกกาํลงักายให้

ร่างกายแขง็แรง บงัคบัตนเองเมอืเกดิความเหนอืยอ่อนและเกยีจครา้น วดัจาก

แบบสอบถามทผีูว้จิยัสรา้งขนึจาํนวน 10 ขอ้
38

นิยามศพัทที์ใช้ในการวิจยั

ตวัอย่าง...
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39

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั 

(ความสาํคญัของงานวิจยั)

เป็นส่วนทีระบถุึงความสาํคญัหรือประโยชน์ทีได้รบัหลงัจากทีได้

ดาํเนินการวิจยัเสรจ็เร ียบร้อยแล้วว่า... มีอะไรบ้าง อย่างชดัเจน 

ควรเขียนเป็นข้อๆ   โดยเรียงจาก...ประโยชน์ทีสาํคญัมาก และมี

ประโยชน์โดยตรงก่อน แล้วจึงเร ียงตามลาํดบัความสาํคญัรองลงมา 

ควรเขียนในลกัษณะทีว่า... ผลจากการวิจยัจะนําไปใช้ประโยชน์ในการ

แก้ปัญหาของงาน หน่วยงาน หรือวงการวิชาการ เป็นต้น

40

ประโยชน์
ของการทบทวน

1. ช่วยให้ไม่ทาํวิจยัในหวัข้อเรอืงและแนวความคิดซาํกบัคนอืน

2. ช่วยในการกาํหนดปัญหาการวิจยัให้เหมาะสมและมีคณุค่า

3. ช่วยในการตงัสมมติฐานการวิจยัให้ถกูต้อง สมเหตสุมผล

4. ช่วยเป็นแนวทางในการกาํหนดรปูแบบและวิธีการทาํวิจยั

5. ช่วยเป็นแนวทางในการทดลองและ/หรือเกบ็รวบรวมข้อมลู

6. ช่วยเป็นแนวทางในการวิเคราะหข์้อมลูและเลือกใช้สถิติ

7. ช่วยเป็นรปูแบบและลีลาในการเขียนรายงานการวิจยั

8. ช่วยในการอภิปรายผลการวิจยั

9. ทาํให้เกิดความร ู้เชิงวิเคราะห ์สงัเคราะห ์เข้าใจเนือหาทีทาํ

วิจยัอย่างท่องแท้ ทงัล ึกและกว้าง

การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง

บทที 2

การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง
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41

เนือหาสาระ

ทีต้องทบทวน

1. สถานการณ์ทีเป็นปัญหา

2. แนวคิดและทฤษฎี

3. งานวิจยั ต้องสาํรวจทงัรปูแบบการวิจยั วิธีการทาํ และ

ผลการวิจยัทีได ้

4. เครอืงม ือวิจยัและการเกบ็รวบรวมข้อมลู

5. สถิติและแนวทางในการวิเคราะหข์้อม ูล

6. รปูแบบและลีลาการเขียนรายงาน

การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง

บทที 2

การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง

42

เนือหาสาระ

ทีนําเสนอ

1. ความหมายของคาํหรือข้อความทีเป็นประเดน็สาํคญัของเรืองทีจะทาํ

วิจยั

2. สถานการณ์ทีเป็นปัญหาและทีเกียวข้องกบัเร ืองทีจะทาํวิจยั

3. แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้อง ต้องสาํรวจ ทบทวนทีเกียวขอ้งทงัหมด 

และทาํอย่างละเอียดเฉพาะทีจะนํามาสนับสนุนในการทาํวิจยัเร ืองนัน

4. งานวิจยัทีเกียวข้อง นําเสนอเนือหาให้ร ู้ว ่า ใครทาํวิจยั เรอืงอะไร กบั

ใคร เมอืใด ใช้วิธีการอย่างไร โดยเฉพาะการสุ่มตวัอย่าง การทดลอง 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู และผลการวิจยัสรปุได้อย่างไรบา้ง เสนอเฉพาะ

ส่วนทีเกียวข้อง

5. ปัจจยัหรือตวัแปรทีมีผลต่อตวัแปรตามหรือปัญหาการวิจยั มีตวัแปร

อะไรบา้ง และมีผลหรือสมัพนัธ ์เกียวข้องกบัตวัแปรตามทีศ ึกษา

อย่างไร

การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง

บทที 2

การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง
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43

การวิเคราะหห์วัข้อ

เพอืนําเสนอ

ความคุม้ค่าของทรพัยากรสารสนเทศของศนูยบ์รรณสารและสอืการศกึษา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554

ประเภทของทรพัยากรสารสนเทศ

เกณฑก์ารประกนัคณุภาพของศนูยบ์รรณสารฯ

การวิเคราะหง์บประมาณกบัการใช้ทรพัยากรสารสนเทศ

การวิเคราะหค์วามค ุ้มค ่าของการลงทุน

ขนัตอนการเขียนรายงาน

กาํหนดหวัขอ้การวจิยั

คดัรายการบรรณานุกรม

ออก

อ่านเบอืงต้น

ปรบัปรุงโครงเรอืงขนัสุดทา้ย

อ่านเพอืจดบนัทกึ
การคน้ควา้ &

รวบรวมบรรณานุกรม

วางโครงเรอืง

พมิพแ์ละเขา้เล่มรายงาน

เรยีบเรยีงบรรณานุกรม

เรยีบเรยีงเนอืหา

ตามโครงเรอืง

รายงาน

START

END

เพยีงพอ

ตรงความ

ตอ้งการ

รายละเอยีด

เพยีงพอ

No Yes

Yes
Yes

No

No

การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง

บทที 2

การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง
ขนัตอน

การทบทวน

44
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45

ตวัอย่างการจดบนัทึก

หวัเรอืง

แหล่งทีมา

ของเรอืง

เนือหา

ขนัตอนการทาํรายงานมี

46

สิงทีต้อง
ระมดัระวงัในการ

เขียน

1. ขาดระบบ ระเบียบในการจดัลาํดบัหวัข้อ

2. หวัข้อกบัเนือหาไม่สอดคล้องกนั

3. ขาดการผสมกลมกลืน และไม่ต่อเนืองกนั

4. เนือหาขาดการปรบัปรงุ ตบแต่งให้ตรงกบั   

    เรอืงทีต้องการศึกษาวิจยั

5. การอ้างอิงไม่ถกูต้อง ไม่สมบรูณ์ ไม่เป็นไปตาม

ระบบการอ้างอิง

6. การคดัลอกข้อมลู ตวัเลข ศพัทเ์ทคนิค 

    ชือเฉพาะผิดหรือคลาดเคลือน

การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง

บทที 2

การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง
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การอ้างอิงแบบแทรกในเนือหา

47

Citing References in Text

การเขียนอ้างอิงแบบแทรกในเนือหา

48

เป็นรปูแบบวิธีเขียนอ้างถึงงานทีผ ูเ้ขียนนํามาอ้างใน

เนือหาของงานตน เพือสนับสนุนความคิด/งานเขียน เป็นการ

ระบแุหลางทีมาอย่างย่อไว้ทีหน้าหรือท้ายข้อความทีมีการอ้าง 

เพือแนะไปยงัแหล่งข้อมลูในรายการเอกสารอ้างอิงที

เร ียงลาํดบัอกัษรชือทีท้ายเล ่มรายงานวิจยั อาจใช้ระบบนาม-ปี 

(ชือผ ู้แต่ง, ปีพิมพ)์
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การอ้างอิงในเนือหาระบบนาม – ปี
 วิธ ีการอ้างอิงในเนือหา มี 3 ลกัษณะ

 เน้นข้อความ ข้อมลูนามปีอยู่ท้ายข้อความ

       รปูแบบ : (ชือผ ูแ้ต่ง, ปี)

 เน้นผ ูแ้ต่ง ข้อมลูนามปีอยู่หน้าข้อความ  

       รปูแบบ : ชือผ ูแ้ต่ง (ปี)

49

ปัจจบุนัการทาํลายของปลวกมิได้จาํกดัอยู่ทีไม้แห้งหรอือาคาร

บ้านเรอืน แต่ทาํลายสวนป่าโดยเฉพาะสวนป่าทีม ีอายุน้อย เช่น

ยูคาลิปตสั (ฉวีวรรณ  หตุะเจริญ, 2533;  Mitchell, 1989)

Elouard (1994) ได้รวบรวมผลงานด้านแมลงศตัรพูืชของไม ้ยาง

การอ้างอิงในเนือหาระบบนาม – ปี

 วิธ ีการอ้างมี 3 ลกัษณะ

 เน้นผ ูแ้ต่งและปี   

 รปูแบบ : เขียนทงัหมดในเนือความ

50

ในปี 1992 Thomas ได้ศึกษาอนุกรมวิธานของปลวกอย่าง

ละเอียดและพบว่า ...

สามารถอ้างได้ทงั 3 ลกัษณะปนกนัตลอดเล่ม
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การอ้างอิงในเนือหาระบบนาม – ปี
 ชือผ ู้แต่งจะนํามาจาก

  หน้าปกใน (Title page)ของหนังสือ

  ตวับทความ

 กรณีไม ่ม ีผ ูแ้ต่งให้ใช้ชือเรืองแทน

 กรณีคนไทยทีเขียนเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ระบเุฉพาะ

นามสกลุเท่านัน

 ปีพิมพจ์ะปรากฏ

 บนหน้าปกใน หรือด้านหลงัหน้าปกในของหนังสือ 

 ปีทีข้อม ูลปรากฏบนเวบ็ไซต ์

 กรณีไม ่ปรากฏปี ให้ใช้คาํว่า “ ม.ป.ป.”  หรือ “ n.d.” 51

ตารางสรปุรปูแบบอ้างอิงในเนือหา
ประเภท

การอ้าง

หน้าข้อความ

ครงัแรก

หน้าข้อความ

ครงัต่อมา

ท้ายข้อความ

ครงัแรก

ท้ายข้อความ

ครงัต่อมา

ผูแ้ต่ง 

1 คน

วจิติร ศรสีอา้น    

   (2555)

Walker (2007)

วจิติร ศรสีอา้น 

   (2555)

Walker (2007)

(วจิติร ศรสีอา้น, 2555)

(Walker, 2007)

(วจิติร ศรสีอา้น, 

   2555)

(Walker, 2007)       

ผูแ้ต่ง 

2 คน

กนกอร ทปีชยั และ

   สุณ ีไทธนา 

   (2554)

Walker and Allen 

(2004)

กนกอร ทปีชยั และ

   สุณ ีไทธนา 

   (2554)

Walker and Allen 

(2004)

(กนกอร ทปีชยั และ

สุณ ีไทธนา, 2554)

(Walker & Allen, 2004)

(กนกอร ทปีชยั และ

   สุณ ีไทธนา, 2554)

(Walker & Allen, 

2004)

ผูแ้ต่ง 

3-5 คน

คมศร เมธกีุล, นดัดา      

  คมคาย, และกงิ 

  แกว้ทว ี(2553)

Bradley, Ramirez, 

and Soo (1999)

คมศร เมธกีุล และ

คณะ (2553)

Bradley et al. (1999)

(คมศร เมธกีุล, นดัดา 

คมคาย, และกงิแกว้ 

   ทว,ี 2553)

(Bradley, Ramirez, &

    Soo,1999)

(คมศร เมธกีุล และ

คณะ, 2553)

(Bradley et al.,1999)

52
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ตารางสรปุรปูแบบอ้างอิงในเนือหา
ประเภท

การอ้าง

หน้าข้อความ

ครงัแรก

หน้าข้อความ

ครงัต่อมา

ท้ายข้อความ

ครงัแรก

ท้ายข้อความ

ครงัต่อมา

ผูแ้ต่ง 

6 คนขนึ

ไป

ศรสีุภา และคณะ 

   (2550)

Omega et al. (2002)

ศรสีุภา และคณะ 

   (2550)

Omega et al. 

   (2002)

(ศรสีุภา และคณะ, 

   2550)

(Omega et al., 2002)

(ศรสีุภา และคณะ, 

   2550)

(Omega et al., 2002)

หน่วยงาน กระทรวงศกึษาธกิาร 

   (ศธ, 2556)

มหาวทิยาลยัรงัสติ 

   (2557)

ศธ (2556)

มหาวทิยาลยัรงัสติ 

   (2557)

(กระทรวงศกึษาธกิาร, 

   2556)

(มหาวทิยาลยัรงัสติ, 

   2557)

(ศธ, 2556)

(มหาวทิยาลยัรงัสติ, 

   2557)

53

ตารางสรปุรปูแบบอ้างอิงในเนือหา
ประเภท

การอ้าง

หน้าข้อความ

ครงัแรก

หน้าข้อความ

ครงัต่อมา

ท้ายข้อความ

ครงัแรก

ท้ายข้อความ

ครงัต่อมา

นามแฝง ทมยนัต ี(2540, 

   น.49)

ทมยนัต ี(2540, 

   น.49)

(ทมยนัต,ี 2540, น.49) (ทมยนัต,ี 2540, น.49)

สมณศกัดิ พระพรหมมงัคลาจารย ์

   (2552, น. 8)
พระพรหมมงัคลาจารย ์

   (2552, น. 8)
(พระพรหมมงัคลาจารย,์ 

   2552, น. 8)

(พระพรหมมงัคลาจารย,์ 

   2552, น. 8)

ไมม่ชีอืผู้

แต่งใชช้อื

เรอืงแทน

สหรฐัอเมรกิากบั

   เวยีดนาม (2530, 

   น. 3)

สหรฐัอเมรกิากบั

   เวยีดนาม (2530, 

   น. 3)

(สหรฐัอเมรกิากบั

   เวยีดนาม, 2530, น. 3)

(สหรฐัอเมรกิากบั

   เวยีดนาม, 2530, 

   น. 3)

54
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การอ้างอิงในเนือหาทีละหลายๆ  งาน
 หลายงาน แต่ผ ูแ้ต่งคนเดียวกนั

 เร ียงตามปี

 หลายงาน ผ ูแ้ต่งเดียวกนั แต่ปีซาํกนั

 ระบ ุก, ข (ภาษาไทย) หรือ a, b (ภาษาต่างประเทศ) กาํกบัทีปี

55

งานวิจยัในอดีต (Anderson, 1977, 1980, in press) และจากงาน

วิจยัของ Jackson (1979, 1984, 1993) ชีชดัว่า ...

Dingkuhn (1990a, 1990b, 1991, 1992a) พบว่า ...

การอ้างในเนือหาทีละหลายๆ  งาน
 หลายงาน โดยผ ูแ้ต่งต่างกนั      

 เร ียงตามชือผ ูแ้ต่งคนัด้วย ;

 หลายงาน โดยผ ูแ้ต่งทงัไทยและต่างประเทศ

 เร ียงชือผ ูแ้ต่งคนไทยก่อน แล้วตามด้วยผ ูแ้ต่งชาวต่างประเทศ

56

... การพฒันาดอกเหน็จะมีผลต่อรปูรา่งและผลผลิต (Khan et al,

1991; Przybylowicz & Donoghue, 1998)

(บาํรงุ กลดัเจริญ และฉวีวรรณ วิณาวงศ,์ 2527; ประยูร ดลุ ุชาฎะ,

2525; Kankel, 1981; Tromby, 1992)
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การอ้างในเนือหางานลกัษณะอืน

 การสือสารส่วนบคุคล

 ชาวต่างประเทศให้ระบุย่อชือต้น และชือกลาง (ถ้ามี) และ

นามสกลุ ส่วนชาวไทยให้ระบุชือ-นามสกลุ ตามด้วยคาํว่า 

“ personal communication”  หรือ “ การสือสารส่วนบคุคล”  

และวนัเดือนปีทีสือสาร 

57

วิจิตร ศรีสอ้าน (การสือสารส่วนบคุคล, 27 กรกฎาคม 2540)

(R. D. Stueart, personal communication, September 19, 1997)

การอ้างในเนือหางานลกัษณะอืน

 การอ้างส่วนชีเฉพาะเจาะจงของแหล่งสารสนเทศ เพือระบุ

ตาํแหน่งทีถกูต้องในเนือหา สามารถระบเุลขหน้าในการ

อ้างอิงได้ โดยใช้คาํย่อ p/pp. = page หรือ น. = หน้า แต่

     แต่ chapter หรือบทหรือหน่วย ไม่ให้ใช้คาํย่อ

 

58

(Durr, 1984, p.33)

Wilbey (1994, pp. 107-108)

(Vernam, 1994, chapter 2)

ประเวศ วะสี (2538, น. 21)
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59

รปูแบบและวิธีการวิจยั

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

ตวัแปรทีใช้ในการวิจยั

การรวบรวมข้อม ูล

การวิเคราะหข์้อม ูล

ส่วนประกอบ

บทที 3

วิธีดาํเนินการวิจยั

60

บทที 4

ผลการวิจยั

ผลการวิเคราะหข์้อมูล

ผลการวิจยั
เป็นผลรวมของ...

ผลการวิเคราะหข์้อมูล กบัการตีความ

หรือการแปลผลการวิเคราะหข์้อม ูล

เป็นเพียงรายละเอียดทีเป็นตวัเลข

และค่าทางสถิติเท่านัน
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61

1. สถานภาพของกลุ่มตวัอย่างทีศึกษา

2. การนําเสนอตามวตัถปุระสงคแ์ละสมมติฐานของการวิจยั

สิงทีต้องนําเสนอ

บทที 4

ผลการวิจยั

62

1. เนือหาของผลการวิจยั

2. การเตรียมผลการวิเคราะห์

3. รปูแบบการนําเสนอผลการวิจยั

4. การทาํตารางประกอบรายงาน

5. การใช้กราฟและแผนภมิูประกอบการเขียนรายงาน

หลกัและแนวทางทวัไป

บทที 4

ผลการวิจยั



32

63

ส่วนทีเป็นข้อมลู

เนือหาของผลการวิจยั

ประกอบด้วย 3 ส่วน ตวัแปร 

ข้อมูล ปริมาณข้อม ูล

ส่วนทีเป็นการแปลความ

ข้อมูล

จากข้อมลูเชิงประจกัษ์ทีได ้ ผ ูเ้ขียนต้องแปลความ

หรือตีความข้อมลูทีนําเสนอ ด้วยการขยาย 

ชีประเดน็ให้ผ ูอ้ ่านทราบว่า ... การวิจยันันได้

ข้อค ้นพบหรือได้ข้อสรปุอย่างไร

บทที 4

ผลการวิจยั

การแปลความข้อมลู ไม่ใช่การอ่านค่าสถิติหรือปริมาณข้อมลู แต่เป็นการขยายหรือแปล

ความหมายสถิติทีเป็นผลการวิเคราะหข้์อมลูนัน ให้อยู่ในรปูของคณุภาพหรือภาษาทีคน

ทวัไปอ่านแล้วเข้าใจง่าย

64

การสรา้งตารางหุ่น

 (Dummy Table)

การเตรียมผลการวิเคราะห์

การจดัหวัข้อและ

เรียงผลการวิจยั
ควรเรียงผลการวิจยัตามลาํดบัของ

วตัถปุระสงค ์

การจดัเรียงผล

คาํตอบ
จดัเรียงให้เหมาะสมกบัประเภทของ

ตวัแปร

ตารางหุ่นมีหลายลกัษณะ 

ขึนอยู่กบัการวิเคราะหแ์ละสถิติทีใช้

บทที 4

ผลการวิจยั
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65

รปูแบบการนําเสนอผลการวิจยั

1. แบบบทความ

2. แบบกึงบทความ

3. แบบตารางประกอบบรรยาย

4. แบบบรรยายประกอบตารางหรือแผนภมูิ

5. แบบบรรยายสรปุตามด้วยตารางและให้ข้อสงัเกตใต้ตาราง

6. แบบบรรยายและเสนอตารางหรือแผนภมูิไว้ในภาคผนวก

บทที 4

ผลการวิจยั

66

ข้อพิจารณาในการทาํตารางประกอบรายงาน

1. มีความจาํเป็นต้องใช้ตารางหรือไม่

2. แต่ละคอลมัน์ม ีชือคอลมัน์หรือไม่

3. มีคาํอธิบายคาํย่อทุกคาํและสญัลกัษณ์ทุกตวัหรือไม่

4. ตารางทีคล้ายกนัมีรปูแบบการนําเสนอเหมือนกนัหรือไม่

5. ชือตารางควรมีขนาดสนัและให้คาํอธิบายเนือหาในตารางได้

ครบถ้วนหรือไม่

บทที 4

ผลการวิจยั
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6. บรูณาการของการเขียนบรรยายเข้ากบัตารางได้อย่างแนบเนียน เสริมความกนั    

ไม่ซาํซ้อน

7. การสร้างตารางต้องเป็นไปตามระเบียบการเขียนรายงานวิจยัของหน่วยงานทีให้ทุน

8. ข้อความใต้ตารางเรียงจากข้อความทวัไป ข้อความเจาะจง และข้อความทีระบคุวาม

น่าจะเป็น

9. ระบคุ ่า p (sig.) สาํหรบัค่าสถิติทุกค่าหรือไม่ ม ีเครืองหมายดอกจนักาํกบัหรือไม่ 

ระดบัความน่าจะเป็นเดียวกนัใช้จาํนวนดอกจนัเท่ากนัในทุกตารางหรือไม่

10. การใช้ตารางมากเกินไป อาจทาํให้ผ ู้อ่านสบัสน และทาํให้เนือความถกูขดัจงัหวะ จึง

ควรใคร่ครวญความถใีนการใช้ตาราง

บทที 4

ผลการวิจยั

ข้อพิจารณาในการทาํตารางประกอบรายงาน

68

การทาํตารางประกอบรายงาน

ประเภทตาราง

• ตารางทางเดียว 

 เสนอตวัแปรเฉพาะแนวนอนเพียงตวัเดียว 

แนวตงัจะเสนอผลการวิเคราะห์

• ตารางสองทาง 

 เสนอสองตวัแปรสมัพนัธก์นั 

แนวนอนหนึงตวัแปรหรือหลายตวัแปรกไ็ด้ 

ส่วนแนวตงัจะมีเพียงตวัแปรเดียว

บทที 4

ผลการวิจยั
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69

การทาํตารางประกอบรายงาน

ส่วนประกอบของตาราง
• ชือตาราง (Title) ประกอบด้วย หมายเลขตาราง กบัชือตาราง

• ต้นขวั (Stub) เป็นส่วนทีมกัวางไว้ในแนวนอน ประกอบด้วย  หวัขวั 

เป็นชือตวัแปรทีศ ึกษา กบัต้นขวั เป็นระดบัหรอืคาํตอบของตวัแปร

• หวัเรอืงหรือหวัตาราง (Caption)  เป็นส่วนทีมกัวางไว้ในแนวตงั 

เช่น จาํนวนและรอ้ยละ ฯลฯ

• ตวัเรอืง (Body) เป็นตวัเลข ข้อมูล หรอืค ่าสถิติทีต ้องการเสนอ

บทที 4

ผลการวิจยั

ตวัอยา่งการนําเสนอตารางทางเดยีว

จํานวนบุตร (คน) จํานวน รอยละ

1 – 2 1,646 65.7

3 – 4 607 24.2

5 – 6 173 6.9

มากกวา 6 78 3.2

รวม 2,504 100.00

70

ตารางท ี 4.1   จาํนวนและรอ้ยละของมารดา จาํแนกตามจาํนวนบุตร

ตวัเรอืง
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การทาํตารางประกอบรายงาน

แนวทางการนําเสนอตารางสองตวัแปร 

(Bivariate Table) หรือตารางไขว้ (Cross-tabulation Table)  

เป็นการแสดงตวัแปรแบบแบ่งประเภท 2 ตวั 

ในรปูแบบสีเหลียมจตัรุสัหรือสีเหลียมผืนผ้าโดย ...

ตวัแปรอิสระ ... จะอยู่ในแนวนอน (แถว-row)

ตวัแปรตาม... จะอยู่ในแนวตงั (คอลมัน์-column)

บทที 4

ผลการวิจยั

72

การทาํตารางประกอบรายงาน

ตวัแปรอิสระ... เป็นสิงทีเราเชือว่าเป็นสาเหตหุรอืเป็นตวักาํหนดตวัแปรตาม

ตวัแปรตาม ... เป็นสิงทีเราคิดว่าขนึอยู่กบัตวัแปรอิสระ หรอืเป็นผลจากตวัแปร

อิสระ เช่น ...

        “คนทีมีการศึกษาระดบัอดุมศึกษามีความเหน็เรืองการเมืองอย่างไร”
จากตวัอย่าง... 

บทที 4

ผลการวิจยั

ความเห็นเรืองการเมือง ... ถือเป็นตัวแปร.....

การเรียนในระดบัอุดมศึกษา...ถือเป็นตวัแปร.....

ตาม

อิสระ
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ตวัอย่างการนําเสนอตารางสองทาง

ความเห็น

การศกึษาระดับอุดมศกึษา

เรียน ไมเรียน

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมระบุ

73

ตารางท ี 4.2 ความเหน็ในเรอืงการเมอืงของคนทมีกีารศกึษา

ระดบัอุดมศกึษา

74

บทที 4

ผลการวิจยั

การใช้กราฟและแผนภมิูประกอบการเขียนรายงาน

การนําเสนอด้วยกราฟและแผนภมูิประกอบการเขียนรายงาน

เหมือนกบัการใช้ตารางเพียงแต่เปลียนตารางเป็นกราฟหรือแผนภมูิ 

กราฟหรือแผนภมูิต้องการให้เหน็ความแตกต่างและข้อเปรียบเทียบได้

ง่าย รวดเรว็ และสวยงามเป็นสาํคญั

แต่ม ีข้อจาํกดั ... การนําเสนอด้วยกราฟ แผนภมูิ หรือรปูภาพ มกัจะทาํ

ได้เพียงหยาบๆ เท่านัน
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บทที 5

สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล 

และข้อเสนอแนะ

เป็นขนัตอนสดุท้ายของการทาํวิจยั...

ผ ูวิ้จยัจะต้องเขียนและจดัทาํอย่างละเอียดรอบคอบ 

มีระบบ ระเบียบ และเขียนอย่างมีเหตผุล 

 

เพราะส่วนนีจะเป็นส่วนทีแสดงความร ู้ ความสามารถ และความ

เชียวชาญ หรือความแหลมคมของผ ูวิ้จยั

76

ส่วนประกอบ

บทที 5

สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล 

และข้อเสนอแนะ
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การเขียนสรปุผลการวิจยั
วิธีการเขียนทีง่าย คือ...

 ดาํเนินตามหวัข้อใหญ่ของบททีเป็นผลการวิจยั 

 เขียนสรปุหวัข้อต่อหวัขอ้ 

 ถ้าหวัข้อใหญ่มีหวัข้อยอ่ยให้รวมหวัข้อย่อยๆ เข้าด้วยกนั โดยใช้คาํเชือม ไม่

ควรใช้วิธีการย่อหน้า  เพราะจะทาํให้เนือหาไม่ผสมกลมกลืน และไม่

ต่อเนืองกนั

 

บางครงัการเขียนผลการวิจยัถ้ามีขอ้สรปุของผลการวิจยัในส่วนนันๆ 

ไว้แล้ว จะทาํให้สะดวกต่อการสรปุ โดยคดัลอกส่วนทีสรปุไว้มาต่อกนัโดยใช้

คาํเชือมหรือคาํขยาย

บทที 5

สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล 

และข้อเสนอแนะ

78

หลกัและข้อเสนอแนะในการเขียนสรปุผลการวิจยั

1. ผลสรปุต้องตอบคาํถามหรอืประเดน็ปัญหาการวิจยัทีกาํหนดไว้ทงัหมด

2. ข้อสรปุผลการวิจยัทีได ้จะต้องอยูภ่ายใต้ขอบเขตของการวิจยันัน

3. ผลการวิจยัทีสรปุได้จะต้องตรงตามขอ้เทจ็จริงของข้อมูลทีได ้มา

4. ผลการวิจยัทีสรปุได้ ต้องเสนอเฉพาะข้อเทจ็จริงทีได ้มาเท่านัน 

จะควรมีความคิดเหน็ส่วนตวั หรอืข้อม ูลอืน นอกเหนือจากทีเกบ็มาได้

5. ข้อสรปุทีได ้ จะต้องเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ และการศึกษาวิจยัเพิมเติม

6. ข้อสรปุทีได ้ ต้องเป็นผลจากการคิดทบทวน ไตร่ตรองอย่างละเอียด รอบคอบ

    แล ้ว และจะต้องทดสอบซาํได้

บทที 5

สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล 

และข้อเสนอแนะ
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79

การเขียนอภิปรายผลการวิจยั

      อภิปรายผลการวิจยั (Discussion) บางครงัใช้คาํว่า การวิจารณ์ผลการวิจยั

เป็นวิธีการยืนยนั ประเมิน และขยายความผลการวิจยัของเราให้เป็นทียอมรบั 

เหน็คล ้อยตาม และเชือถือได้ รวมทงัเหน็ความสาํคญัของการวิจยัเรอืงนี โดยการ

หาหลกัฐานพยานมาสนับสนุน
หลกัฐานพยานทีนํามาสนับสนุน ได้แก่

1. สมมติฐานการวิจยัทีตงัไว้

2. ทฤษฎีและข้อเทจ็จริงทีพบแล้ว

3. ผลการวิจยัทีเกียวข้อง

4. ขนบธรรมเนียมประเพณี และความร ูแ้บบสามญัสาํนึก

5. ผลการวิจยัของเรอืงนัน

บทที 5

สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล 

และข้อเสนอแนะ

80

การเขียนข้อเสนอแนะ

บทที 5

สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล 

และข้อเสนอแนะ

ม ุ่งเสนอแนะในประเดน็เกียวกบั...

1. การนําผลการวิจยัไปใช้

2. ระเบียบวิธีวิจยั

3. การทาํวิจยัต่อไป



41

81

หลกัในการเขียนข้อเสนอแนะ

1. ต้องเป็นเนือหาสาระทีได้จากเนือหาสาระของเรอืงนัน ไม ่ใช่มาจาก

ข้อคิดเหน็ หรือการนึก คิด เอาเอง

2. ต้องเป็นเรอืงใหม่ ไม่ใช่เป็นเรอืงทีร ู ้ๆ  กนัอยู่แล ้ว  หากเป็นเรอืงเก่า ต้องเน้น

        ยาํให้เหน็ความสาํคญัเป็นพิเศษ

3. ต้องสามารถปฏิบตัิได ้ หรอืทาํได้ภายในขอบเขตกาํลงัความสามารถ

      งบประมาณและเวลาทีม ี

4. ต้องใครค่รวญ และตระหนักถึงข้อจาํกดั และความจาํเป็นต่างๆ  อย่าง

ละเอียด รอบคอบ และเหน็ว่าทาํได้

5. ทุกข้อเสนอแนะต้องมีรายละเอียดมากพอสมควร และสามารถนําไป

      ปฏิบตัิได ้ทนัที 

บทที 5

สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล 

และข้อเสนอแนะ

82

เป็นส่วนเพิมเติมให้รายงานมี

ความครบถ้วน สมบูรณ์ น่าเชือถือ
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บรรณานุกรม/รายการอ้างอิง

ภาคผนวก

ประวตัิผ ูวิ้จยั

83

84

บรรณานุกรม/

รายการอ้างอิง

เพือแจ้งรายละเอียดสาํคญัของเอกสารทีผ ูเ้ขียน

นํามาอ้างไว้ ช่วยให้ผ ู้อ่านสามารถค้นคืนและใช้แหล่ง

สารสนเทศได้จริงตามทีระบุ

วิธีการเขียนใช้ตามทีผ ู้ให้ทุนกาํหนด 

***  มทส. ใช้รปูแบบ APA
Publication manual of  the American Psychological Association. (2010). (6th ed.).  Washington, DC.: 

American Psychology Association. 



43

•  หลกัการเขียนรายการอ้างอิง

–  รายการอ้างอิงในเนือหาทุกรายการต้องปรากฏเป็น

รายการอ้างอิงท้ายเล ่มรายงาน

–  ผ ูแ้ต่งและปีทีปรากฏเป็นรายการอ้างอิงในเนือหาต้อง

ตรงกบัผ ูแ้ต่งและปีทีปรากฏในรายการอ้างอิงท้ายเล ่ม

รายงาน

85

 แนวทางการเขียนรายการอ้างอิง: ชือผู้แต่ง

- ชาวไทย ใช้ชือต้นและสกลุ ไมม่ ีคาํนําหน้านาม ตาํแหน่ง

ทางวิชาการ คาํเร ียกทางวิชาชีพ และยศต่างๆ

- ชาวต่างประเทศ กาํหนดให้ลง

•ผู้แต่ง 2-7 คน ให้ลงหมด โดยคนัด้วยเครอืงหมายจลุภาพ 

(,) ก่อนคนสดุท้ายใช้เครืองหมาย “&” หรือ “และ”

86

ชือสกลุ,/อกัษรย่อชือกลาง (ถ้ามี)/อักษรย่อชือต้น

พชร สนัทดั, สรุชาติ ณ หนองคาย, สมาน งามสนิท, เทิดชยั เวียรศิลป์, โกมท อ ุ่นศรีส่ง, 

และเกรียงศกัดิ เม่งอาํพนั.  (2548).  การจาํแนกเพศปลาบกึด้วยเครืองหมาย

โมเลกลุดีเอน็เอ.  เชียงใหม:่ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.
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•  หากมีผ ูแ้ต่งตงัแต่ 8 คนขึนไป กาํหนดให้ลง

ชือผ ู้แต่ง 6 คนแรก,/…/ชือคนสดุท้าย.

87

จิราภา เตง็ไตรรตัน์, นพมาศ อ ุ้งพระ, รจันี นพเกต,ุ รตันา ศิริพานิช, วารณีุ ภวูสรกลุ, ศรี

           เร ือน แก้วกงัวาน, ... อบุลวรรณ ภวกานันท.์   (2555).  จิตวิทยาทวัไป (พิมพค์รงัที 7 

           แก้ไขเพิมเติม).   กรงุเทพฯ: สาํนักพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์

•  รปูแบบรายการอ้างอิงของบทความวารสาร

88

ผ ูเ้ขียนบทความ.//(ปีพิมพ)์.//ชือบทความ.//ชือวารสาร,//ปีทีหรือเล่มที

           (ฉบบัที),/เลขหน้า.

ปัฐมาภรณ์ พมิพท์อง, และนฤมล ยตุาคม.  (2549).  การเปลยีนแปลงแนวคดิเรอืงการ

         ละลายของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี6.  วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สงัคมศาสตร์),

         27 (1), 1–8. 

Binney, D.  (2010).  The knowledge management spectrum – understanding the KM

landscape. Journal of knowledge management,  5 (1), 33–42 .
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•  รปูแบบรายการอ้างอิงของบทความออนไลน์

– มีเลข DOI (Digital Object Identifier)

  

89

ชือผ ูแ้ต่ง.//(ปี).//ชือบทความ.//ชือวารสาร,/ปีที,/หน้าเริมต้น-สินสดุ.  

doi/:/xxxxxxxxxxx

Senior, B., & Swailes, S.  (2007).  Inside management teams:

Developing a teamwork survey instrument.  British Journal of

Management, 18, 138-153. doi: 10.1111/j.1467-8551.2006.00507.x

•  รปูแบบรายการอ้างอิงของบทความออนไลน์

– ไม่ม ีเลข DOI (Digital Object Identifier)

  

90

ชือผ ูแ้ต่ง.//(ปี).//ชือบทความ.//ชือวารสาร,/ปีที,/หน้าเริมต้น-สินสดุ.  

Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxx

Bibi, S., Saqlain, S., &Mussawar, B. (2016). Relationship between Emotional

Intelligence and Self Esteem among Pakistani University Students. 

Journal Psychology & Psychotherapy,  6, 1-6. Retrieved from 

https://www.omicsonline.org/open-access/relationship-between-

emotional-intelligence-and-self-esteem-among-pakistani-university-

students-2161-0487-1000279.pdf
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•  รปูแบบรายการอ้างอิงของข้อมลูทีค้นได้จากอินเทอรเ์น็ต

  

91

Kenney, G. M., Cook, A., & Pelletier, J. (2009).  Prospects for reducing 

uninsured rate among children. Retrieved from http://www.urban’

.org/url.cfm?ID=411823

ผูแ้ต่ง.//(ปี).//ชือเอกสาร.//สืบค้นจาก หรือ Retrieved from 

http://www.xxxxxx

ดวงใจ กาญจนศลิป์.  (2552). หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบใหม่.  

สบืคน้จาก http://203.158.6.11:8080/sutir/bitstream/123456789/3020/1/AR10.pdf

•  รปูแบบรายการอ้างอิงของนิตยสารออนไลน์  

92

ชือผ ูแ้ต่ง.//(ปี, เดือน).//ชือบทความ.//ชือวารสาร,/ปีที(ฉบบัที)เลขหน้า).  

Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxx

Clay, R.  (2008, June). Science vs. ideology: Psychologists fight back 

against the misuse of research. Monitor on Psychology, 39(6).  

Retrieved from http://www.apa.org/monitor/2008/06/ideology.aspx
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• รปูแบบรายการอ้างอิงของหนังสือ

93

ผ ูแ้ต่ง.//(ปีพิมพ)์.//ชือหนังสือ.//ครงัทีพิมพ(์ถ้ามี).//สถานทีพิมพ:์/

     สาํนักพิมพ.์

Mathews, J., Berrett, D., & Brillman, D. (2012). The business of 

fancydancing: Stories and poems. Brooklyn, NY: Hang Loose Press.

ครรชติ มาลยัวงศ,์ ประดษิฐา ศริพินัธ,์ รงัสมิา เพช็รเมด็ใหญ่, และอตพิร หวงัวชัรกุล.

  (2537).  บรรณารักษ์ ศูนย์บริการ และการสืบค้นสารสนเทศในปี 2000.  

           พมิพค์รงัท ี2.  กรงุเทพฯ: สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต.ิ

• รปูแบบรายการอ้างอิงของหนังสือแปล

94

ผ ูแ้ต่ง.//(ปีพิมพ)์.//ชือหนังสือ [ชือต้นฉบบั]  (ครงัทีพิมพ)์ 

(ชือผ ูแ้ปล, ผ ูแ้ปล).//สถานทีพิมพ:์/สาํนักพิมพ.์

ฮอวค์งิ, เอส ดงับลวิ.  (2552).  ประวติัย่อของกาลเวลา ฉบบัภาพประกอบ 

[The illustrated: A brief history of time]  (พมิพค์รงัท ี17) 

         (ปิยบุตร บุรคีาํ และอรรถกฤต ฉตัรภูม,ิ ผูแ้ปล).  กรุงเทพฯ: มตชิน.
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• รปูแบบรายการอ้างอิงของบทความในหนังสือรวมเรือง

95

ผ ูเ้ขียนบทความ.//(ปีพิมพ)์.//ชือบทความหรอืชือบท.//ใน/ชือบรรณาธิการ

             (บ.ก.หรอื Ed.),//ชือหนังสือ (น.หรอืp. x-xx).//สถานทีพิมพ:์/สาํนักพิมพ.์

กอบเดช พสิทิธพิร.  (2537).  การอนุรกัษ์มรดกไทย.  ใน สมสวถิ โอสถ (บ.ก.),

          การพฒันาโลก (น.100-201). กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า.

Von Wahlde, B., & Schiller, N.  (1993).  Creating the virtual library : Strategic issues.

In L.M. Saunders (Ed.), The virtual library : Visions and realities (p.68-91).

  Westport, CT.: Meckler.

*** ชือบรรณาธิการลงแบบไม่กลบัคาํ ***

• รปูแบบรายการอ้างอิงของบทความในหนังสือพิมพ์

96

ชือผ ู้เขียนบทความ.//(ปี, วนัเด ือน).//ชือบทความ.//ชือหนังสือพิมพ,์/

          น.หรอืp.

ความหวงัใหมข่องมะเรง็ลาํไส ้ทารเ์กต็เทอราปี. (2550, 7 มถุินายน). ประชาชาติธุรกิจ, น.63.

Schwartz, J. (2001, August 3). Obesity affects economic, social status.  

The Washington Post, p. A1, A4. 

ปิยวรรณ ผลเจรญิ.  (2553, 21 สงิหาคม). เรยีนรูน้ิคมจลู่งสงิคโปรต่์อยอดแนวคดิอุตฯ 

เชงินิเวศไทย.  มตชิน, น.7.
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• รายการอ้างอิงของเอกสารประกอบการประชุม

97

วจิติร ศรสีอา้น.  (2540).  ขอ้มลูสารสนเทศในการตดัสนิใจวางระบบการศกึษาไรพ้รมแดน

         “แผนมทส”. ใน เอกสารการสัมมนาวชิาการเรือง เทคโนโลยีสารสนเทศเพอืการจดัการ

           ยุคโลกไร้พรมแดน.  การประชุมสมัมนาจดัโดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร,ี นครราชสมีา.

Saracevic, T.  (1991, July).  Individual differences in organizing and retrieval information.

In J. Griffiths (Ed.),  Proceeding of the 54th Annual Meeting of the American

Society for Information Science. Symposium conducted at the meeting of the American
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•  การเรียงลาํดบัรายการอ้างอิง

–  แยกรายการภาษาไทยจากรายการภาษาต่างประเทศ

– เร ียงภาษาไทยก่อน ตามอกัษรตวัแรกทีปรากฏ

– ใช้หลกัการเรียงตามพจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน/Dictionary
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ภาคผนวก

เป็นข้อความหรือตารางทีไม่สามารถบรรจใุน

ส่วนของเนือหาได้เพียงพอ 

เป็นข้อมูลประกอบให้เกิดความเข้าใจชดัเจน

มากขึน
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106

ประวติัผู้วิจยั

แนบประวติัตามรปูแบบที

แหล่งทุนกาํหนด 

หากแหล่งทนุไม่กาํหนด ให้

พิจารณาตามความเหมาะสม
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107

• ตวัอกัษรและการพิมพ์

• กระดาษขาวไม ่มีเส้น A4 (8.0 x 10.5 นิว) ใช้หน้าเดียว

• ลาํดบัหน้าและการใส่เลขหน้า 

–หน้าปก หน้าปกใน คาํนํา สารบญั ไม่ใส่เลขกาํกบั

–หน้าแรกของรายงานยงัไม่ใส่เลขหน้า ให้เริมหน้า 2
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• ตาราง กราฟ รปูภาพ แผนภมูิ (เนือความ หมายเหต ุ

แหล่งทีมาของตาราง การพิมพต์าราง ภาพรปู)

• การเว้นระยะหลงัเครอืงหมายวรรคตอน

• มหพัภาค ( . ) เว้น 2 ระยะ

• จลุภาค ( , ) เว้น 1 ระยะ

• อฒัภาค ( ; ) เว้น 1 ระยะ

•  มหพัภาคค ู่ ( : )  เว้น 1 ระยะ

•  อญัประกาศ ( “     ”  ) เว้น 1 ระยะ

•  ยกเว้นเครืองหมายปรากฏในคาํย่อไม่เว้นระยะ เช่น U.S.A.
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