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วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561

9.00-12.00 น.

ณ หองประชุมสารวิธาน อาคารบริหาร
โดย... จิตตานันท  ติกุล

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 

สวนแผนงาน มทส.

https://physical26.wordpress.com/
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กําหนด

หัวขอ

กําหนด

ประเด็น

ทบทวน

วรรณกรรมตีพิมพ

เผยแพร

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2546: 15)

สมมติฐาน

กําหนด

ประชากร

เปาหมาย

สุม

ตัวอยาง
สรางและ

ทดสอบวิธีการ

เก็บรวบรวม

ขอมูล

กําหนดแนวทางและวิธกีาร

จัดเก็บรวบรวมขอมูล

ราง

รายงาน

ปรับปรุง

รายงาน

วิเคราะห

ขอมูล
จัดระเบยีบ

ขอมูล

การ

ออกแบบ

วิจัย

สรางกรอบ

แนวคิด

กระบวน

การวิจัย
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ความหมายของรายงานการวิจัย

โครงสรางรายงานวิจัย

แนวทางการเขียนรายงานวิจัย

สิ่งที่ควรรู...

รายงานการวิจัย หมายถึง เอกสารเก่ียวกับการศึกษาคนควาวิจัย ที่เปน

เรื่องราวที่เรียบเรียงข้ึนใหม จากการศกึษาคนควาหาขอมูลอยางละเอียด 

และเขียนเรียบเรียงไวอยางมีระบบ ระเบียบแบบแผนตามสากลนิยม 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบวา ...
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ศึกษา
รปูแบบการ

เขียน

จัดทําราง
โครงสราง
รายงาน

การทํา
สารบัญ
อัตโนมัติ

การทํา
รายการอางอิง

อัตโนมัติ

วางแผน

การเขียน
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TH 

SarabunPSK
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การทาํสารบัญอัตโนมตัิ

การทาํสารบัญตาราง/รปู (ภาพ) อตัโนมัติ

การทาํรายการอางอิงอตัโนมัติ

การกําหนดคากอนการพิมพ

14

การทําสารบัญ

อัตโนมัติ
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การทําสารบัญ

ตาราง/รูป (ภาพ) 

อัตโนมัติ
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การทํารายการ

อางอิง/บรรณานุกรม

อัตโนมัติ

7/11/2018 26

1

2
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ทบทวนจากการ

อบรมครั้งแรก

34

ทบทวนจากการ

อบรมครั้งท่ี 2
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ตัวอยาง

การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: การวิเคราะหกลุมพหุ 

36
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สิ่งที่ตองระมัดระวังในการเขียน

1 ขาดระบบ ระเบียบในการจัดลําดับหัวขอ

2 หัวขอกับเน้ือหาไมสอดคลองกัน

3 ขาดการผสมกลมกลนื และไมตอเนื่องกัน

4 เน้ือหาขาดการปรับปรุง ตบแตงใหตรงกับเรื่องท่ีตองการศกึษาวิจัย

5 การอางอิงไมถูกตอง ไมสมบูรณ ไมเปนไปตามระบบการอางอิง

6 การคัดลอกขอมูล ตัวเลข ศัพทเทคนิค ชื่อเฉพาะผิดหรือคลาดเคลื่อน

38

สิ่งที่ตองระมัดระวังในการเขียน

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/content-digest/digest005.pdf

เรากําลังเขาขาย  

Plagiarism 

หรือไม
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lib.swu.ac.th/th/images/stories/pdfaumporn/plagiarism_update.pdf
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ทบทวนจากการ

อบรมครั้งท่ี 3-5

44

ผลการวิเคราะห

ขอมูล

ผลการวิจัย

เปนเพียงรายละเอียดที่เปนตัวเลข

และคาทางสถิติเทานั้น

ผลการวิจัยเปนผลรวมของ...

ผลการวิเคราะหขอมูล กับการตีความ

หรือการแปลผลการวิเคราะหขอมลู
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45

46

สิ่งที่ตองนําเสนอ

การนําเสนอตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย

สถานภาพของกลุมตัวอยางที่ศึกษา
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หลักและแนวทางทั่วไป

เนื้อหาของผลการวิจัย

การเตรียมผลการวิเคราะห

รูปแบบการนําเสนอผลการวิจัย

การทําตารางประกอบรายงาน

การใชกราฟและแผนภูมิประกอบการเขียนรายงาน

48

เน้ือหาของผลการวิจัย

สวนที่เปนขอมลู

สวนทีเ่ปน

การแปลความขอมูล

ประกอบดวย 3 สวน 

ตัวแปร ขอมูล ปริมาณขอมูล

จากขอมูลเชิงประจักษที่ได ผูเขียนรายงานจะตองแปล

ความหรือตีความขอมูลที่นําเสนอดวยการขยาย ช้ีประเด็น 

ใหผูอานทราบวา การวิจัยน้ันไดขอคนพบหรือไดขอสรุป

อยางไร

การแปลความขอมูล ไมใชการอานคาสถิตหิรือปริมาณ

ขอมูล แตเปนการขยายหรือแปลความหมายสถิติท่ีเปนผล

การวิเคราะหขอมูลน้ัน ใหอยูในรปูของคุณภาพหรือภาษาที่

คนทั่วไปอานแลวเขาใจงาย
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การเตรียมผลการวิเคราะห

จัดเรยีงใหเหมาะสมกับ

ประเภทของตัวแปร

ตารางหุนมีหลายลักษณะ 

ขึ้นอยูกับการวิเคราะหและสถิติที่ใช

ควรเรียงผลการวิจยั

ตามลําดับของวัตถปุระสงค
การจัดหัวขอและเรียงผลการวิจัย

การจัดเรียงผลคําตอบ

การสรางตารางหุน

รูปแบบการนําเสนอผลการวิจัย

1

2

3

4

5

6
รูป

แบบ

แบบบทความ

แบบกึ่งบทความ

แบบตารางประกอบบรรยาย

แบบบรรยายประกอบตารางหรือแผนภูมิ

แบบบรรยายสรปุตามดวยตาราง

และใหขอสังเกตใตตาราง

แบบบรรยายและเสนอตาราง

หรือแผนภูมิไวในภาคผนวก



26

51

ขอพิจารณาในการทําตารางประกอบรายงาน

1

2

3

4

5

มีความจําเปนตองใชตารางหรอืไม

แตละคอลมันมีชือ่คอลมันหรือไม

มีคําอธิบายคํายอทุกคําและสญัลักษณทกุตัวหรือไม

ตารางที่คลายกันมีรูปแบบการนําเสนอเหมือนกันหรือไม

ชื่อตารางมีขนาดสั้นและใหคําอธิบายเนื้อหาในตารางไดครบถวนหรือไม

5252

6

7

8

9

10

บูรณาการของการเขียนบรรยายเขากับตารางไดอยางแนบเนยีน เสริมความกันไมซํ้าซอน

การสรางตารางตองเปนไปตามระเบียบการเขียนรายงานวิจัยของหนวยงานที่ใหทุน

ขอความใตตารางเรียงจากขอความทั่วไป ขอความเจาะจง และขอความที่ระบคุวามนาจะเปน

ระบุคา p (sig.) สําหรับคาสถิติทุกคาหรือไม มีเครื่องหมายดอกจันกํากับหรือไม ระดับ
ความนาจะเปนเดียวกันใชจํานวนดอกจันเทากันในทุกตารางหรือไม

การใชตารางมากเกนิไปมีขอเสียตรงท่ีทําใหผูอานสับสน และทําใหเน้ือความถูกขัดจังหวะ จึงควร

ใครครวญความถ่ีในการใชตาราง

ขอพิจารณาในการทําตารางประกอบรายงาน
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การทําตารางประกอบรายงาน

ประเภทตาราง

ตารางทางเดียว 

ตารางสองทาง 

เสนอตัวแปรเฉพาะแนวนอนเพียงตัวเดียว 

แนวต้ังจะเสนอผลการวิเคราะห

เสนอสองตัวแปรสัมพันธกัน 

แนวนอนหนึ่งตัวแปรหรือหลายตัวแปรก็ได 

แนวตั้งจะมเีพียงตัวแปรเดียว

54

การทําตารางประกอบรายงาน

ชื่อตาราง (Title) 

ตนขั้ว (Stub)

หัวเร่ืองหรือ
หัวตาราง (Caption) 

ตัวเรื่อง (Body) 

สวนประกอบของตาราง

ประกอบดวย หมายเลขตาราง กับชื่อตาราง

เปนสวนที่มักวางไวในแนวนอน ประกอบดวย หัวข้ัว เปนช่ือตัว
แปรที่ศึกษา กบัตนข้ัว เปนระดับหรือคําตอบของตัวแปร

เปนสวนที่มักวางไวในแนวตั้ง เชน จํานวน

และรอยละ ฯลฯ

เปนตัวเลข ขอมูล หรือคาสถิติที่ตองการเสนอ
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ตัวอยางการนําเสนอตารางทางเดียว

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

55

ตารางที่  4.1   จํานวนและรอยละของมารดา จําแนกตามจาํนวนบุตร

ตนขั้ว ตัวเรื่อง

ตัวอยางการนําเสนอตารางสองทาง

ความเห็น
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

เรียน ไมเรียน

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมระบุ

56

ตารางที่  4.2 ความเห็นในเรื่องการเมืองของคนที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา
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ตัวอยางการนําเสนอตาราง: T-TEST

เพศ จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t p

ชาย 473 77.81 7.88 5.41 .02*

หญิง 1,662 78.78 7.18

57

ตารางที่ 4.3  การเปรียบเทียบเจตคติของบคุลากร ที่มีตอสุขภาพจิตระหวางชายและหญงิ

* p < .05

การนําเสนอตาราง: T-TEST

58

การแปลผล ใหดูคา p 

ตัวอยางการแปลผลตารางที่ 4.3

จากตารางที่ 4.3 พบวา บุคลากรชายกับหญิงมีความรูเกี่ยวกับ

สุขภาพจิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลากรหญิง

จะมีความรูเก่ียวกับสุขภาพจิตมากกวาบุคลากรชาย
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การรายงานความนาจะเปน

1. ระบุคา p ที่ไดจริงจากการทดสอบ วิธีน้ีจะเปนประโยชนสําหรับผูอานรายงานวิจัยที่ตองการนําคา

ไปวิเคราะหเชิงอภิมาน (MATA-ANALYSIS) นอกจากน้ี การระบุคา p ที่ชัดเจนน้ี ผูวิจัยตอง

กลาวถึงระดับนัยสําคัญมากอนหนาน้ีในรายงานวิจัย เชน p = .05 ในกรณีที่คาสถิติไมมีนัยสําคัญ 

ผูวิจัยควรรายงานคา p ดวย เชน p = .24

2. ระบุวาคา p นอยกวาคาแอลฟา เชน P < .05 วิธีน้ี ทําใหสูญเสียรายละเอียด กลาวคือ ผูอานจะไม

ทราบวาคา p ที่แทจริงมีคาเปนเทาไหร

3. สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (2001) จะไมใช 0 นําหนาจุดทศนิยมที่บอกนัยสําคัญ เชน p < .05 

การนาํเสนอตาราง: ONE WAY ANOVA

60

การนําเสนอผลการวิจัยที่สมบูรณตองนําเสนอ 2-3 ตาราง

1. ตารางขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก จาํนวน คาต่ําสดุ คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. ตารางการวิเคราะหความแปรปรวน

3. ตารางเปรียบเทียบรายคู กรณีท่ีพบวา ขอ 2 มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ตัวอยางการนําเสนอตาราง: ONE WAY ANOVA

ประสบการณ จํานวน ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย S.D.

0 – 4 ป 46 2 10 7.65 1.70

5 – 9 ป 30 4 10 7.97 1.19

10 – 14 ป 21 3 10 7.71 1.45

ต้ังแต 15 ปขึ้นไป 11 2 10 8.00 1.73

61

ตารางที่ 4.4  ความรูเกี่ยวกบัการปองกนัการติดเชื้อของบุคลากร จําแนกตามประสบการณ

ตัวอยางการนําเสนอตาราง: ONE WAY ANOVA

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p

ระหวางกลุม 3 2.41 0.80 0.34 .79

ภายในกลุม 104 243.69 2.34

รวม 107 246.10

62

ตารางที่ 4.5  การเปรียบเทียบความรูเก่ียวกับการปองกันการติดเชือ้ของบุคลากรที่มีประสบการณ

ตางกัน
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ตัวอยางการนําเสนอตาราง: ONE WAY ANOVA

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p

ระหวางกลุม 3 140.58 46.86 2.97 .04*

ภายในกลุม 104 1,640.41 15.77

รวม 107 1,780.99

63

ตารางที่ 4.6  การเปรียบเทียบเจตคตทิี่มีตอการปองกันการติดเชื้อของบุคลากรท่ีมี

ประสบการณตางกัน

* p < .05

ตัวอยางการนําเสนอตาราง: ONE WAY ANOVA

ประสบการณ ตั้งแต 15 ปขึ้นไป

(48.73)

0 –4 ป

(49.17)

5 –9 ป

(50.33)

10 – 14 ป 

(52.05)

ต้ังแต 15 ปขึ้นไป (48.73) -

0 – 4 ป (49.17) .44 -

5 – 9 ป (50.33) 1.60 1.16 -

10 – 14 ป (52.05) 3.31* 2.88* 1.72 -

64

ตารางที่ 4.7   การเปรียบเทียบเจตคติที่มตีอการปองกันการติดเช้ือของบุคลากรระหวาง

กลุมประสบการณ

* p < .05
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การนําเสนอตาราง: ONE WAY ANOVA

65

การแปลผล

1. อาจแปลผลท้ังสามตารางหรือแปลผลเฉพาะตารางท่ี 2 เพียงตารางเดียวก็ได เพราะ

ตารางท่ี 1 เปนท่ีมาของตารางที่ 2 และ 3

2. เพ่ือไมใหสับสนควรอธิบายและแปลผลท้ัง 3 ตาราง ตารางท่ี 1 จะแปลผลในเชิง

บอกปริมาณความมากนอยของตัวเลขเปนสําคัญ ตารางที่ 2 จะแปลผลท่ีคา p และ

ตารางท่ี 3 จะแปลผลวาคูไหนท่ีแตกตางกัน

การนําเสนอตาราง: ONE WAY ANOVA

66

ตัวอยางการแปลผลตารางที่ 1 (ตารางที่ 4.4)

จากการวิเคราะห ความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดสของบุคลากร

สาธารณสุข คะแนนเต็ม 10 คะแนน ทุกกลุมประสบการณมีความรูสูงสุด 10 

คะแนนเต็ม บุคลากรที่มีประสบการณมากกวา 15 ป มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา

กลุมอ่ืน รองลงมาเปนกลุมที่มีประสบการณ 5-9 ป และกลุมที่มีประสบการณ

นอย 0-4 ป มีความรูเฉลี่ยนอยสุด
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การนําเสนอตาราง: ONE WAY ANOVA

67

ตัวอยางการแปลผลตารางที่ 2 (ตารางที่ 4.5)

จากตารางที่ 4.5 พบวา บุคลากรสาธารณสุขที่มีประสบการณการ

ทํางานแตกตางกันมีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดสไมแตกตางกัน

การนําเสนอตาราง: ONE WAY ANOVA

68

ตัวอยางการแปลผลตารางที่ 2 และ 3 (ตารางที่ 4.6 และ 4.7)

จากตารางที่ 4.6 และ 4.7 พบวา บุคลากรสาธารณสุขที่มี

ประสบการณการทํางานแตกตางกันมีเจตคติตอการปองกันโรค

เอดสแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย

บุคลากรที่ประสบการณ 10-14 ป จะมีเจตคติตอการปองกันโรค

เอดสมากกวาบุคลากรที่มีประสบการณมากกวา 15 ป และมี

ประสบการณ 0-4 ป
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ตัวอยางการนําเสนอตาราง: CORRELATION

M S.D. Y p

X1 = อายุ 36.16 8.05 .21 .00*

X2 = คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.88 .52 -.79 .00*

X3 = คะแนนความรูเชงิเหตุผล 5.12 1.61 -.23 .00*

Y = คะแนนความเชือ่หมอดูของ นศ. 30.77 5.25

69

ตารางที่ 4.8   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางอายุ คะแนนเฉลี่ยสะสม และคะแนน

ความรูเชิงเหตุผลกับคะแนนความเชื่อหมอดูของนักศึกษา

* p < .05

การนาํเสนอตาราง: CORRELATION

70

ตัวอยางการแปลผลตารางที่ 4.8

จากตารางที่ 4.8 พบวา อายุกับความเช่ือหมอดูมี

ความสัมพันธกันในเชิงบวก แสดงวา นักศึกษาที่มีอายุมากจะเช่ือ

หมอดูมากดวย สวนคะแนนเฉลี่ยสะสมและความรูเชิงเหตุผล

สัมพันธกับความเชื่อหมอดูในเชิงลบ แสดงวา นักศึกษาที่มีคะแนน

เฉลี่ยสะสมสูงหรือมีความรูเชิงเหตุผลมากจะเช่ือหมอดูนอย
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ตัวอยางการนําเสนอตาราง: CORRELATION

M S.D. X1 X2 X3 X4

X1 = อายุ 36.16 8.05 - -.20** -.39*** .21**

X2 = คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.88 .52 - .19* -.79***

X3 = คะแนนความรูเชิงเหตุผล 5.12 1.61 - -.23***

X4 = คะแนนความเช่ือหมอดูของ 

นศ.
30.77 5.25 -

71

ตารางท่ี 4.9  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางอาย ุคะแนนเฉล่ียสะสม คะแนนความรูเชิง

เหตุผล และคะแนนความเชื่อหมอดูของนักศกึษา

* p < .05; ** p < .01; p < .001

การนําเสนอตาราง: CORRELATION

72

ตัวอยางการแปลผลตารางที่ 4.9

จากตารางที่ 4.9 พบวา อายุกับ คะแนนเฉลี่ยสะสมความรู

เชิงเหตุผล และความเช่ือหมอดูสัมพันธกัน โดยอายุกับความเช่ือ

หมอดู และคะแนนเฉลี่ยสะสมกับความรูเชิงเหตุผล สัมพันธกันใน

เชิงบวก สวนนอกน้ันสัมพันธกันในเชิงลบ แสดงวา นักศึกษาที่มี

อายุมาก จะมีคะแนนเฉลี่ยสะสมนอยและมีความรูเชิงเหตุผลนอย

ดวย แตจะมีความเช่ือเรื่องหมอดูมาก นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย

สะสมมากจะมีความรูเชิงเหตุผลมากดวย แตนักศึกษาที่มีคะแนน

เฉลี่ยสะสมมากหรือมีความรูเชิงเหตุผลมากจะเชื่อหมอดูนอย
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ตัวอยางการนําเสนอตาราง: MULTIPLE REGRESSION

ปจจัย R2 b Beta t

เจตคติตอโรคเบาหวาน .21 .33 .27 4.44

ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน .26 .44 .22 3.53

อายุ .28 -.09 -.21 3.52

อาชีพเกษตรกรรม .31 -1.83 -.21 3.37

การศึกษาระดับประถมศึกษา .33 -1.86 -.20 3.27

คาคงที่ 26.56 10.29
73

ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคณูหาปจจัยท่ีมีผลตอ

  ความเช่ือดานสุขภาพของผูปวย

การนําเสนอตาราง: MULTIPLE REGRESSION

74

ตัวอยางการแปลผลตารางที่ 4.10

จากตารางที่ 4.10 พบวา ตัวแปรที่มีผลตอความเช่ือดาน

สุขภาพเก่ียวกับโรคเบาหวานของผูปวยมี 5 ตัวแปร ไดแก เจต

คติตอโรคเบาหวาน ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน อายุ (มีผลทาง

ลบ) อาชีพเกษตรกรรม (มีผลทางลบ) และการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา (มีผลทางลบ) โดยรวมกันอธิบายความเช่ือดาน

สุขภาพเก่ียวกับโรคเบาหวานของผูปวยไดรอยละ 33 ตัวแปรที่มี

อิทธิพลสูงสุด ไดแก เจตคติตอโรคเบาหวาน รองลงมาเปนความรู

เก่ียวกับโรคเบาหวาน อายุ อาชีพเกษตรกรรม และการศึกษา

ระดับประถมศึกษาตามลําดับ
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การใชกราฟและแผนภูมิประกอบการเขียนรายงาน

การนําเสนอดวยกราฟและแผนภูมิประกอบการเขียนรายงาน 

เหมือนกับการใชตารางเพียงแตเปลี่ยนตารางเปนกราฟหรือแผนภูมิ 

กราฟหรือแผนภูมิตองการใหเห็นความแตกตางและขอเปรียบเทียบ

ไดงาย รวดเร็ว และสวยงามเปนสําคัญ

แตมีขอจํากัด ... การนําเสนอดวยกราฟ แผนภูมิ หรือรูปภาพ มักจะ

ทําไดเพียงหยาบ ๆ เทาน้ัน

76

เปนข้ันตอนสุดทายของการทําวิจัย...

ผูวิจัยจะตองเขียนและจัดทําอยางละเอียดรอบคอบ มีระบบ ระเบียบ 

และเขียนอยางมีเหตุผล 

 

เพราะสวนน้ีจะเปนสวนที่แสดงความรู ความสามารถ และความ

เช่ียวชาญ หรือความแหลมคมของผูวิจัย
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77

สวนประกอบ

78

การเขียนสรุปผลการวิจัย

วิธีการเขียนที่งาย คือ...

ดําเนินตามหัวขอใหญของบทที่เปนผลการวิจัย เขยีนสรุปหัวขอตอหัวขอ 

ถาหวัขอใหญมีหัวขอยอยใหรวมหัวขอยอย ๆ เขาดวยกัน โดยใชคําเช่ือม 

ไมควรใชวิธีการยอหนา  เพราะจะทําใหเนื้อหาไมผสมกลมกลืน สอดคลองและ

ตอเน่ืองกัน

 

บางครั้งการเขียนผลการวิจัยจะมีขอสรุปของผลการวจิัยในสวนนั้น ๆ ไวแลว 

จะทาํใหสะดวกตอการสรุป โดยคัดลอกสวนท่ีสรุปไวมาตอกันโดยใชคําเช่ือม

หรือคําขยาย
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79

หลักและขอเสนอแนะในการเขียนสรุปผลการวิจัย

1. ผลสรุปตองตอบคาํถามหรือประเดน็ปญหาการวิจัยที่กําหนดไวทั้งหมด

2. ขอสรุปผลการวิจยัที่ไดจะตองอยูภายใตขอบเขตของการวิจัยน้ัน

3. ผลการวิจัยท่ีสรุปไดจะตองตรงตามขอเท็จจริงของขอมลูท่ีไดมา

4. ผลการวิจัยท่ีสรุปได ตองเสนอเฉพาะขอเท็จจริงที่ไดมาเทานั้น 

จะมีความคดิเห็นสวนตัว หรือขอมูลอ่ืน นอกเหนือจากที่เกบ็มาไมได

5. ขอสรุปที่ได จะตองเปนประโยชนตอการนําไปใช และการศกึษาวิจัยเพ่ิมเติม

6. ขอสรุปที่ได ตองเปนผลจากการคิดทบทวน ไตรตรองอยางละเอียด รอบคอบแลว 

และจะตองทดสอบซํ้าได

80

การเขียนอภิปรายผลการวิจัย

อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) บางคร้ังใชคําวา การวิจารณผลการวิจัย

เปนวิธีการยืนยัน ประเมิน และขยายความผลการวิจัยของเราใหเปนที่ยอมรับ 

เห็นคลอยตามและเชื่อถือได รวมท้ังเห็นความสําคัญของการวิจยัเร่ืองนี้ 

ดวยการหาหลักฐาน พยานมาสนับสนุน

หลักฐานพยานที่นํามาสนบัสนุน ไดแก

1. สมมติฐานการวิจัยที่ตัง้ไว

2. ทฤษฎีและขอเท็จจริงทีพ่บแลว

3. ผลการวิจยัที่เก่ียวของ

4. ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีและความรูแบบสามญัสํานึก

5. ผลการวิจยัของเรื่องน้ัน
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81

การเขยีนอภิปรายผลการวิจัย

การเขียนอภิปรายผลการวิจัย คลายกับการชวนเพ่ือนไปรับประทานอาหารที่รานใดรานหน่ึง ซ่ึง

เราเคยไปรับประทานมาแลว และตัดสินวา รานอาหารน้ันมีอาหารที่เพ่ือนชอบ และอรอย

ในการชวนเพ่ือน... เราจะตองพยายามอธิบายประกอบใหเพ่ือนเห็นคลอยตามและไปรับประทาน

อาหารรานน้ันกับเราดวย โดยเชื่อวา อาหารรานน้ันอรอยตามที่เราชักชวน เชน อาจจะตองบอก

เพ่ือนใหทราบวา อาหารรานน้ีอรอยมาก เชลลชวนชิมดวย หรืออรอยแบบหาดาว มีคนนิยมไป

รับประทานมาก ถาไปชาจะตองคอยนาน เปนตน

82

การเขียนขอเสนอแนะ

ประเด็นเก่ียวกับการนําผลการวิจัยไปใช

ประเด็นเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย

ประเด็นเก่ียวกับการทําวิจัยตอไป

การทําวิจัยทุกเรื่องจะตองมีขอเสนอแนะประกอบดวยเสมอ

โดยทั่วไป ขอเสนอแนะจะมุงเสนอแนะใน 3 ประเด็น ไดแก
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83

หลักในการเขียนขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะ จะตองเปนเนื้อหาสาระที่ไดจากเนื้อหาสาระของเรื่องน้ัน ไมใชมาจาก

ขอคิดเห็นหรือการนึก คิด เอาเอง

2. ขอเสนอแนะ จะตองเปนเรื่องใหม ไมใชเปนเร่ืองที่รู ๆ กันอยูแลว ถาเปนเร่ืองเกา 

จะตองเนนย้ําใหเห็นความสําคัญเปนพิเศษ

3. ขอเสนอแนะที่ให จะตองสามารถปฏิบัติได หรือทําไดภายในขอบเขตกําลัง

ความสามารถ เงิน และเวลาที่มี

4. ขอเสนอแนะที่เขียนแตละขอ จะตองใครครวญ และตระหนักถึงขอจํากัด และความ

จําเปนตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของอยางละเอียด รอบคอบ และเห็นวาทําได

5. ขอเสนอแนะทกุขอจะตองมีรายละเอียดใหมากพอสมควร และมากพอที่จะสามารถ

นําไปปฏิบัติไดทนัที  

84
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7/11/2018 85


