บทที่ 5

รายงานการวิจัย
ปจ จุบันงานวิจัยเปนผลงานทางวิชาการที่สําคัญ เนื่องจากตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย 2560 งานวิจัยเปนผลงานทางวิชาการภาคบังคับสําหรับการพิจ ารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในทุกระดับ ระดับผูชวยศาสตราจารยและระดับรองศาสตราจารย
ตองมีผลงานวิจัย 1-2 เรื่อง ระดับศาสตราจารยตองมีผลงานวิจัย 1-5 เรื่อง (2560, หนา 45-52)
การวิจัยเปนกระบวนการคนควาแสวงหาความรูขอเท็จจริงอย างมีระบบระเบียบและมีจุดมุงหมาย
รายงานการวิจัยจึงหมายถึงการนําเสนอผลงานที่ไดศึกษาคนความาแลวอยางเปนระบบ มานําเสนอ
เพื่อเปดโอกาสใหผูอื่นไดทราบ รายงานการวิจัยเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสื่อสารกับผูอานที่สนใจเรือ่ งนัน้ ๆ
รวมถึงบุคคลและหนวยงานที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ทั้ง ยังเปนหลักฐานทางวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลการวิจัยไปสูสังคมอีกดวย

รูปแบบรายงานการวิจัย
รูปแบบรายงานการวิจัยตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
2560 (2560, หนา 42) สามารถจัดไดเปน 3 รูปแบบ ดังนี้
1. รายงานการวิ จั ย ที่ มี ค วามครบถ ว นสมบู ร ณ แ ละชั ด เจนตลอดทั้ ง กระบวนการวิ จั ย
(research process) อาทิ การกําหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค การทําวรรณกรรม ปริทัศน
โจทยหรือสมมติฐาน การเก็บ รวบรวมขอมูล การพิสูจนโจทยห รือสมมติฐาน การวิเคราะหขอมูล
การประมวลสรุป ผลและใหขอเสนอแนะ การอางอิง และอื่นๆ แสดงใหเ ห็นวาไดนําความรูจ าก
งานวิจัยมาตอบโจทยและแกปญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ใหมีความกระชับ และสั้น
สําหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ
3. หนังสือ (monograph) ซึ่งนํางานวิจัยมาใชประกอบการเขียน

การเผยแพรผลงานการวิจัย
ตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (2560, หนา 42-43) ระบุวา
การเผยแพร ผ ลงานการวิจัย ในลัก ษณะใดลักษณะหนึ่ง ตองแสดงหลัก ฐานวาไดผานการประเมิน
คุณภาพ โดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของที่มาจากหลากหลายสถาบัน
ดังนี้
1. การเผยแพรบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
การเผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยูในฐานขอมูล ที่ ก.พ.อ.
กําหนด โดยการเผยแพรอาจเปนรูปเลมสิ่งพิมพ หรือเปนสื่อ อิเล็กทรอนิกส
2. การเผยแพรบทความวิจัยในหนังสือรวมบทความวิจัย
3. การเผยแพรโดยนําเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ
การนําเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการที่เ ปนฉบับ เต็มของการประชุม
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยตองมีคณะผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการ คัดเลือกบทความซึ่ง
เปนผูทรงคุณวุฒิที่อยูในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของจากหลายสถาบัน ทําหนาที่คัดสรร
กลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกตอง การใชภาษา และแกไขถอยคํา หรือรูปแบบการนําเสนอที่
ถูกตองกอนการเผยแพรในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ซึ่ง
อาจอยูในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส และอาจเผยแพรกอนหรือหลังการประชุมก็ได
4. การเผยแพรในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
การเผยแพรในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมหลักฐานวาไดเผยแพรไปยังวง
วิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวของอยางกวางขวาง ตามที่สภาสถาบัน
อุดมศึกษากําหนด ทั้งนี้คณะผูทรงคุณวุฒจิ ะตองไมใชคณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงาน
จางเพื่อใหงานวิจัยนั้นเปนไปตาม วัตถุประสงคหรือขอกําหนดของสัญญาจางเทานั้น 5. การเผยแพร
ในรูปของหนังสือพรอมหลักฐานวาไดเผยแพรไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของอยางกวางขวางตามทีส่ ภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
อนึ่ง เมื่อ เจาของผลงานไดเ ผยแพร “งานวิจัย ” แลว การนํา “งานวิจัย ” นั้น มาแกไข
ปรับปรุง หรือเพิ่ม เติมสวนใดสวนหนึ่งเพื่อนํามาเสนอขอกํ าหนดตําแหนงทางวิชาการและใหมีการ
ประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได
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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
การเขียนรายงานการวิจัยจําเปน ตองไดมาตรฐานตามหลักวิชาการและตามขอบัง คับของ
หนวยงานที่ใหทุนวิจัยหรือหนวยงานที่จะนําเสนอรายงานการวิจัย รายงานการวิจัยมีอยู 2 ลักษณะ
คือรายงานการวิจัยแบบสั้น ไดแก บทคัดยอ บทความลงวารสาร และบทสรุปสําหรับผูบริหาร สวน
รายงานการวิจัยแบบสมบูรณ ไดแก รายงานวิจัยเต็มฉบับ วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธ ในบทนี้จะ
กลาวถึงการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ อยางไรก็ตามในประกาศคณะกรรมการขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไมไดมขี อกําหนดในเรื่องของรูปแบบการพิมพผลงานทางวิชาการ
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสามารถปรับใชรูปแบบจากคูมือวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งนี้ หากผูวิจัย
เลือกใชแบบหรือวิธีการใดก็ควรใชใหเสมอตนเสมอปลายตลอดเลมรายงานวิจัย สําหรับในที่นี้จะปรับ
ใชคูมือวิทยานิพนธของโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (2556)

สวนประกอบของรายงานการวิจัย
การเขียนรายงานการวิจัยแบบสมบูรณเปนการเรียบเรียงรายงานที่มีสวนประกอบและเนือ้ หา
สาระ 3 สวน ไดแก สวนนําหรือสวนประกอบตอนตน สวนเนือ้ เรื่องหรือสวนประกอบตอนกลาง และ
สวนอางอิงหรือสวนประกอบตอนทาย สวนประกอบแตละสวนมีรายละเอียดดังตอไปนี้
สวนนําของการวิจัย
สวนนําหรือสวนประกอบตอนตนนีเ้ ปนสวนที่แนะนําหรือใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ งานวิจัย
ทั้งฉบับ ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
1. ปก หรือ ปกนอก ควรเปนปกแข็ง พิมพขอความบนปกดวยตัวอักษรแบบเดียวกับที่ใช
พิมพขอความในเนื้อหาขนาด 20-24 พอยต หรือตามความตองการของหนวยงานที่อุดหนุนทุนวิจัย
2. หนาปกใน มีขอความเดียวกันกับปกนอก
แสดงไดดังตัวอยางที่ 5.1
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ตัวอยางที่ 5.1 ตัวอยางปกรายงานวิจัยและปกรายงานวิจัยของโครงการบัณฑิตศึกษา
ปกรายงานวิจัย

ปกรายงานวิจัยของโครงการบัณฑิตศึกษา

3. บทคัด ยอ ภาษาไทย เปน ขอ ความสรุ ป รายงานการวิ จัย อย างกะทั ดรั ด ชัด เจน และ
ครอบคลุมเนื้อหาสําคัญของงานวิจัย บทคัดยอมีสวนประกอบไดแก
3.1 ชื่องานวิจัย ชื่อผูทําผลงานการวิจัย ชื่อผูทําวิจัยรวม ชื่อหนวยงานและปการศึกษาที่
ทําวิจัยเสร็จ
3.2 สวนเนื้อหาของบทคัดยอ สวนแรกใหกลาวถึงวัตถุประสงค จํานวนของประชากรหรือ
กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา วิธีเก็บรวบรวมและวิเ คราะหขอมูล สวนที่สองใหสรุปผล
สําคัญ ที่ไดจ ากการวิจัยตามลําดับวัตถุประสงค และการสรุป ผลการวิจัยในบทคัดยอจะระบุ “คํา
สํ า คั ญ ” ที่ แ สดงถึ ง เนื้ อ หาสํ า คั ญ ของงานวิ จั ย สํ า หรั บ เป น คํ า หลั ก ในการสื บ ค น งานวิ จั ย นั้ น ๆ
ในระบบฐานขอมูลดวย
4. บทคัดยอภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียนและเนื้อความเชนเดียวกับบทคัดยอภาษาไทย
แตแปลเปนภาษาอังกฤษ และใหระบุคําสําคัญ “Keywords” ของงานวิจัยดวย ผูวิจัยตองตรวจสอบ
ความถูกตองตามหลักไวยากรณอังกฤษอยางรอบคอบ
5. กิตติกรรมประกาศ เปนสวนที่ผูวิจัยกลาวขอบคุณผูชวยเหลือ ผูใหความรวมมือในการทํา
วิจัย หนวยงานที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัย โดยเขียนชื่อและนามสกุลผูที่กลาวถึงใหถูกตองอยางเปน
ทางการ ใชชื่อจริง พรอมนามสกุลและคํานําหนา ถาเปนบุคคลที่มียศ ตําแหนง ทางวิชาการ และ
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ตําแหนง งาน ใหร ะบุไวดวย กิตติก รรมประกาศนี้ ควรใชภาษาที่ เ ปนทางการและใหพิม พตอ จาก
บทคัดยอ มีความยาวไมเกิน 1 หนา
6. สารบัญ เปนการแสดงรายการสวนประกอบสําคัญในรายงานวิจัย ประกอบดวยหัวเรื่อง
ประจํ าบท หัวข อในแตล ะบท และเลขหนาของแต ล ะหัว ขอ นับ ตั้ง แตบ ทแรกจนถึ ง บทสุ ดทา ย
โดยแสดงเรียงลําดับเนื้อหาวาแตละหัวขออยูทหี่ นาใดในเลมรายงานวิจัย ดังตัวอยางที่ 5.2 – 5.4
ตัวอยางที่ 5.2 บทคัดยอภาษาไทย
หัวขอวิจัย
ผูวิจัย
หนวยงาน
ป

การพัฒนาตนแบบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว
................................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
พ.ศ. 2560
บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวั ตถุประสงค เพื่อ 1) ศึ กษาความต องการของผู เขาชมเว็บไซต พาณิชยอิ เล็กทรอนิกส สําหรับธุรกิ จ
OTOP 3-5 ดาว 2) หาแนวทางการพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว และ 3) พัฒนา
ตนแบบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคคลทั่วไปที่เขา
ชมเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว จํานวน 400 ใชวิธีสุมตัวอยางแบบสะดวกเลือกโดยไม
อาศั ย ความน า จะเป น เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ป ระกอบด ว ย 1) แบบวิ เ คราะห ห ามาตรฐานของต น แบบเว็ บ ไซต พ าณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส 2) แบบสอบถามความตองการของผูเขาชมเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คาความเชื่อมั่นไดเทากับ 0.90
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา 1) ความตองการของผูเขาชมเว็บไซต ดานเนื้อหาและดานรูปแบบเว็บไซต อยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 2) แนวทางการพัฒนาตนแบบเว็บไซตแบงออกเปน ดานเนื้อหาเว็บไซต ประกอบดวย ขอมูล
พื้นฐาน ขอมูลระบบการขายสินคาของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และขอมูลกระบวนการทํางาน ดานรูปแบบเว็บไซต
ประกอบดวย ดานขอมูล ดานตัวอักษรและการใชสี ดานภาพประกอบ และดานการจัดรูปแบบ 3) การพัฒนาตนแบบ
เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว มีผูเกี่ยวของกับระบบ 3 กลุม คือ ผูเขาชมระบบ สมาชิก
และผูดูแลระบบ โดยระบบประกอบดวย 7 กระบวนการหลัก คือ เขาระบบ ขอมูลหลัก แค็ตตาล็อกสินคา ตระกราสินคา
บริหารขาวสาร ลงทะเบียนสมาชิก และเว็บบอรด
คําสําคัญ : การพัฒนาตนแบบเว็บไซต/เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส/ธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว
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ตัวอยางที่ 5.3 บทคัดยอภาษาอังกฤษ
Research Title:
Researcher:
Institution:
Year:

Development of Electronic CommerceWebsite Prototype for
OTOP 3 to 5 Stars Business
.................................................................
Dhonburi Rajabhat University
2017
Abstract

The purposes of this research were 1) to study users’ requirements specification of electronic
commerce website, 2) to find guideline for electronic commerce website development, and 3) to develop
an electronic commerce website prototype for OTOP 3 to 5 stars business. The sample was 400 general
users who visited the developed website. The samples were selected by convenience sampling from non
probability. The research instruments consisted of 1) a standard analysis form of electronic commerce
website prototype, and 2) a questionnaire on users’ requirements of electronic commerce website and
reliability test at 0.90. Data was statistically analyzed in percentage, mean, and standard deviation.
The findings were as follows: 1) The users’ requirements specification towards website content and
format were rated at high level with the average of 4.35 2) The guideline for electronic commerce website
was divided to website content aspect, which consisted of basic information, sales system information of
electronic ecommerce website and website operating procedure, and website format aspect, which
consisted of information, text and colors, illustration, and format management. 3) There are 3 groups
involved in developing the electronic commerce website prototype for OTOP 3 to 5 stars business that are
website visitors, members, and system administrator. The system consisted of 7 main procedures, which
are login, information, catalogue, basket, news, new account registration, and webboard.
Keywords: Website prototype development/ Electronic commerce website/ OTOP 3 to 5 stars business
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ตัวอยางที่ 5.4 กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จัย ฉบั บนี้ สํ าเร็ จลุ ล วงไปได ด วยดี เพราะไดรั บ ความอนุเ คราะห เ งิ นทุ นสนับ สนุ นงานวิจัย จาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผูทรงคุณวุฒิ และอาจารยที่ปรึกษา
ที่กรุณาใหคําปรึกษา และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการวิจัยรวบรวมแกไข และตรวจสอบขอบกพรองของ
ตนแบบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว ที่เปนประโยชนจนทําใหงานวิจัยฉบับนี้
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
ประโยชน อั น ใด ที่ เ กิ ด จากงานวิ จั ย นี้ ย อ มเป น ผลมาจากความกรุ ณ าดั ง กล า วข า งต น ผู วิ จั ย
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
คณะผูวิจัย
มีนาคม 2558

7. สารบัญตาราง เปนรายการระบุชื่อของตารางทั้งหมดที่ปรากฏอยูในงานวิจัย ตามลําดับ
หมายเลขตาราง
8. สารบัญภาพ หรือสารบัญแผนภูมิ เปนรายการที่แสดงวาในงานวิจัยนี้มีภาพ แผนภูมิ แผน
ที่ หรื อ กราฟประกอบการเรี ย บเรี ย งวิ จั ย ปรากฏอยู ที่ ห น า ใด โดยเรี ย งตามลํ า ดั บ ที่ ป รากฏ
ในเนื้อเรื่อง ดังตัวอยางที่ 5.5 – 5.7
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ตัวอยางที่ 5.5 สารบัญ
สารบัญ
บทคัดยอภาษาไทย
บทคัดยอภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทที่ 1 บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ขอบเขตของงานวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิด และการดําเนินงาน หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การสงเสริมการตลาดแบบออนไลน
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคและการตัดสินใจซื้อ
แนวคิดการออกแบบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 วิธีดําเนินการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาตนแบบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการศึกษาความตองการของผูเขาชมเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สําหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว
ผลการหาแนวทางการพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกิจ
OTOP 3-5 ดาว
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หนา
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จ
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1
1
2
2
4
4
5
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6
9
16
18
19
22
26
26
27
28
30
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32
32
40

ตัวอยางที่ 5.5 สารบัญ (ตอ)
สารบัญ
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ก. ผลการวิเคราะหหามาตรฐานของตนแบบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สําหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว ดวยคา IOC
ข. แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญแบบสอบถามความตองการของผูเขาชม
เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว
ค. แบบสอบถามความตองการการพัฒนาตนแบบเว็บไซต
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว
ง. คูมือการใชงานตนแบบเว็บไซต
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว
จ. ประวัติผูวิจัย

หนา
70
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74
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78
81
81
86
91
97
111

ตัวอยางที่ 5.6 สารบัญตาราง
สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1
เปรียบเทียบความแตกตางของการทําธุรกิจทั่วไปกับธุรกิจแบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
4.1
แสดงสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
4.2
แสดงความตองการดานเนื้อหาเว็บไซตของผูเขาชมเว็บไซต
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว
4.3
แสดงความตองการดานรูปแบบเว็บไซตของผูเขาชมเว็บไซต
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว
4.4
รายการเขตขอมูลของแฟมตารางสิทธิการใชงาน
4.5
รายการเขตขอมูลของแฟมตารางผูใช
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หนา
14
32
34
38
56
56

ตัวอยางที่ 5.7 สารบัญรูปภาพ
สารบัญรูปภาพ
ภาพที่
1.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตนแบบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว
แผนภาพกระแสขอมูลระดับสูงสุด
แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 1
แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการที่ 1
แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการที่ 2
แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการที่ 3
แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการที่ 4
แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการที่ 5
แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการที่ 6
แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการที่ 7
แบบจําลองอีอาร
ฟอรมสําหรับลงชื่อเขาใชงานระบบ

หนา
4
42
44
46
48
49
50
51
52
53
54
55
62

สวนเนื้อหางานวิจัย
1. บทนํา คือบทที่ 1 เปนการเขียนบรรยายความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่ทําให
เกิดการวิจัยเรื่องนั้นๆ ในบทนี้มีหัวขอตางๆ ประกอบดวย 1) ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
2) วัตถุประสงคของการวิจัย 3) คําถามการวิจัย 4) สมมติฐานของการวิจัย 5) ขอตกลงเบื้องตน
6) ขอบเขตของการวิจัย 7) กรอบแนวคิดในการวิจัย 8) นิยามศัพทเฉพาะ และ 9) ประโยชนที่คาดวา
จะไดรับ
แสดงไดดังตัวอยางที่ 5.8
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ตัวอยางที่ 5.8 รูปแบบบทที่ 1
บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
……………………………………………………………………………………………………………................................................
วัตถุประสงคของการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………................................................
คําถามการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………................................................
สมมติฐานของการวิจัย (ถามี)
……………………………………………………………………………………………………………................................................
ขอตกลงเบื้องตน (ถามี)
……………………………………………………………………………………………………………................................................
ขอบเขตของการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………................................................
กรอบแนวคิดในการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………................................................
นิยามศัพทเฉพาะ
……………………………………………………………………………………………………………................................................
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
……………………………………………………………………………………………………………................................................

2. ตัวเรื่อง คือเนื้อหาของงานวิจัยอาจแบงออกเปนกี่บทก็ไดตามความจําเปน
2.1 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ควรประกอบดวย 2 สวน คือ แนวคิด ทฤษฎี
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึก ษา และผลงานวิจัยที่เ กี่ยวของกับ เรื่องที่ศึกษาการเขียนบรรยาย
รายงานผลการศึกษาทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่ผูศึกษาวิจัยไดคัดสรรมาแลววาเกี่ยวของและเปน
พื้นฐานสําคัญ ที่อธิบายแนวความคิดที่นํามาสูการศึกษาวิจัย เปนขอมูลพื้นฐานที่เ ปนแนวทางการ
ดําเนินการวิจัยและนําไปสูการหาคําตอบ ดังตัวอยางที่ 5.9
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ตัวอยางที่ 5.9 รูปแบบบทที่ 2
บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
………………………………………………………………………………..................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….................................................
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
……………………………………………………………………………………………………………...............................................…
…………………………………………………………………………………………......................................................................

2.2 บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย เปนการบรรยายขั้นตอนวิธีการในการวิจัยโดยละเอียด
ควรมีสวนประกอบ 5 สวน คือ ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ขั้นตอนการสราง
เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ควรเขียนวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับ
การดําเนินงานจริง ดังตัวอยางที่ 5.10
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ตัวอยางที่ 5.10 รูปแบบบทที่ 3
บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
(กรณีที่ใชประชากรทั้งหมด ไมตองเขียนกลุมตัวอยาง)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การรวบรวมขอมูล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การวิเคราะหขอมูล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สถิติที่ใชในการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.3 บทที่ 4 ผลการวิเ คราะหขอมูล เปนการเขียนรายงานผลการวิเ คราะหขอมูล โดย
1) นําเสนอใหเห็นภาพรวมกอน 2) นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยยึดวัตถุประสงคของการวิจัย
เปนกรอบในการนําเสนอ 3) นําเสนอความหมายสัญลักษณทางสถิติหรือสัญลักษณที่ใชในตารางไวใน
ตอนตนบท 4) การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบตารางควรมีลักษณะของตารางเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนด เมื่อนําเสนอตารางแลวตองแปลความหมายของขอมูลในแตละตาราง โดยให
แปลผลสวนที่เดนและดอย ไมควรแปลผลทุกรายการจนคําอธิบายตารางยาวเกินไป การแปลผลควร
เปนสวนประกอบที่ผูวิจัยตองการชี้ใหผูอานไดเห็นเปนพิเศษและเพื่อการเชื่อมโยงไปสูการเขียนสรุป
ผลการวิ จั ย การอภิ ป รายผลการวิ จัย และข อ เสนอแนะในบทที่ 5 ด ว ย อย า งไรก็ดี ขั้ น ตอนใน
รายละเอียดของสวนตัวเรือ่ งวิจัย ควรดําเนินตามแบบวิธีการวิจัยซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ
2.4 ขอสรุปและขอเสนอแนะ ขั้นตอนนี้คือบทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
เปนตอนสรุปเรื่องราวทั้งหมดในงานวิจัยชิ้นนี้ ในบทนี้ผูวิจัยเขียนสรุปตั้งแตวัตถุประสงคของการวิจัย
ตลอดจนวิธีดําเนินการวิจัยอยางสั้นๆ การอภิปรายผลควรเขียนโดยอางผลการวิจัย แลวนําผลจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทที่ 2 มาอางอิงดวย แสดงใหเห็นความสัมพันธ
สอดคลองหรือความแตกตางจากผลการวิจัย ของผู อื่น ในการเขีย นขอเสนอแนะโดยทั่วไปควร
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เสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกตผลการวิจัยไปใชประโยชนรวมทั้งใหขอเสนอแนะ เสนอแนะแกผูที่จะ
ทําการวิจัยตอไป หรือเสนอหัวขอหรือประเด็นที่ควรทําวิจัยตอไป เปนตน
สวนประกอบตอนทายรายงานวิจัย
สวนประกอบตอนทายรายงานวิจัยหรือสวนอางอิง ประกอบดวย เอกสารอางอิง ภาคผนวก
และประวัติผูวิจัย
1. เอกสารอางอิงหรือ บรรณานุกรมเปนที่รวมรายการแหลงที่มาของขอมูลทั้งหมดที่ผูวจิ ยั ใช
ในการวิจัย และประกอบการเขียนเรียบเรียงรายงานการวิจัย แสดงไวทายเลม เพื่อการติดตาม
ตรวจสอบ การอ า งอิ ง ที่ ป รากฏในส ว นเนื้ อ หาทั้ ง หมดจะต อ งปรากฏรายละเอี ย ดในส ว นของ
เอกสารอางอิง และตองเขียนอางอิงอยางถูกตองเปนระเบียบโดยเลือกใชระบบการอางอิงระบบใด
ระบบหนึ่งอยางเสมอตนเสมอปลายทุกรายการ
2. ภาคผนวก เปนที่รวมสวนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเนื้อเรื่องของงานวิจัยที่ผูวิจัย เห็นสมควร
แสดงเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณของเนื้อหา และจัดเรียงไวหลังบรรณานุกรม เชน เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล รายชื่อของแหลงขอมูล รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ตาราง
รายละเอียดคาสถิติบางสวนที่ไมไดแสดงไวในสวนเนื้อหา แบบสอบถามหรือเครื่องมือการวิจัย แผนผัง
ของสถานที่ตางๆ เปนตน ภาคผนวกอาจจะมีหรือไมมีขึ้นอยูกับความจําเปนและความเหมาะสมแตถา
มีภาคผนวก ก็ควรจัดเรียงลําดับใหเหมาะสม พรอมทั้งมีหนาบอกตอนดวย
3. ประวัติผูวิจัย คือสวนที่ใหขอมูลรายละเอียดสวนตัวบางประการของผูวิจัย ประวัติของ
ผูวิจัยจะอยูห นาสุดทายของรายงานวิจัย ความยาวไมเกิน 1 หนา โดยทั่วไปจะใหรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชื่อ สกุล คํานําหนาชื่อ ยศ ฐานันดรศักดิ์ วุฒิการศึกษาประสบการณการทํางาน ผลงานทางวิชาการ
รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ สถานที่ทํางาน ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน

เทคนิคการเขียนหัวขอตางๆ ในรายงานวิจัย
โครงการบัณฑิต ศึกษา มหาวิท ยาลัยราชภัฏธนบุรี (2556, หนา 13-19) อธิบายเทคนิค
การเขียนหัวขอตาง ๆ ในรายงานวิจัยดังนี้
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1. การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเขียนถึงที่มาและความสําคัญของปญหา จะตองเขียนอธิบายใหผูอานทราบปญหา
เหตุผลและความจําเปนที่ตองศึกษาวิจัย มีการอางหลักฐานขอมูลตางๆ เพื่อสนับสนุนอยางเพียงพอ
จนทําใหผูอานเห็นความเปนมาและความสําคัญของปญหาไดชัดเจนโดยมีเกณฑเปนแนวทาง ดังนี้
1.1 ชี้ใหเห็นปรากฏการณหรือที่มาของปญหาอยางชัดเจน และระบุเหตุผลที่ตองทําการ
วิจัยอยางเหมาะสม
1.2 มีทฤษฎีและ/หรือแนวคิดของบุคคลที่มีชื่อเสียงประกอบการบรรยายความสําคัญ
ของปญหา โดยการเขียนเปนกรอบความคิดเฉพาะของงานวิจัยครั้งนี้ มิใช การนําคําพูดของแตละคน
มาเรียงตอ ๆ กันเทานั้น
1.3 ใชภาษาถูกตอง กะทัดรัด ไดใจความ ตรงจุด และเรียบเรียงลําดับความคิดอยาง
ตอเนื่องและชัดเจน
1.4 ชี้ใหเห็นความสําคัญของหัวขอวิจัย และประโยชนสําคัญที่จะไดจากการวิจัยนี้
2. การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย
การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยตองระบุใหชัดเจนวา ตองการศึกษาวิจัยอะไร ตองการ
คําตอบอะไร การกําหนดวัตถุประสงคจะสัมพันธกับชื่อเรื่องและเปนแนวทาง หรือขอกําหนดที่จะทํา
การวิจัย วัตถุประสงคอาจเปนประโยคสั้นๆ หรือเปนขอๆ จะเขียนกี่ขอก็ไดตามที่ตองการศึกษา
แตทุกขอจะตองมีคําตอบ หรือมีขอพิสูจน เกณฑในการเขียนวัตถุประสงคมี ดังนี้
2.1 เขียนเปนประโยคบอกเลาดวยภาษาที่ชัดเจน เขาใจงาย ไมวกวน
2.2 สามารถหาขอมูลเพื่อตอบคําถามได
2.3 เปนแนวทางในการตั้งสมมติฐาน
2.4 ถาการวิจัยเกี่ยวของกับตัวแปรหลายตัว ตองจําแนกใหเห็นสิ่งที่จะศึกษาอยางชัดเจน
3. การเขียนขอบเขตของการวิจัย
การกําหนดขอบเขตการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการนิยามปญหา หรือเจาะจงปญหาการ
วิจัยใหชัดเจนวาจะศึกษาเฉพาะประเด็นใด ศึกษากับใคร และศึกษาในแงมุมใด การกําหนดขอบเขต
ควรกําหนดใหครอบคลุม 3 ประเด็น คือ 1) ขอบเขตดานประชากร 2) ขอบเขตดานเนื้อหาหรือตัว
แปรสําคัญ 3) ขอบเขตดานเวลา โดยมีเกณฑในการเขียนขอบเขตการวิจัย มีดังนี้
3.1 ขอบเขตดานประชากร ควรระบุขอบเขตของประชากรที่จะใชในการศึกษาวิจัยให
ชัดเจนวา ประชากรคืออะไร มีคุณลักษณะอยางไร และมีจํานวนเทาใด
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3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา ควรระบุขอบเขตของเนื้อหาหรือตัวแปรสําคัญในการวิจัย ไดแก
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม จําแนกรายละเอียดของเนื้อหาหรือตัวแปรแตล ะชนิดใหชัดเจนวา
ประกอบดวยเนื้อหาหรือตัวแปรใดบาง
3.3 ขอบเขตดานเวลา ควรเขียนกําหนดเวลาที่ตองการเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน
4. การเขียนสมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐาน คือ การคาดคะเนคําตอบตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ผูวิจัยกําหนดไว
โดยเฉพาะการวิจัยเชิงทดลองหรือดําเนินการตามทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง สมมติฐานของการวิจัยอาจไม
มีก็ได หากการวิจัยนั้นเปนการศึกษาสภาพทั่วไปซึ่งยังไมชัดเจนวาคําตอบจะออกมาในลัก ษณะใด
ผูวิจัยสามารถกําหนดสมมติฐานไวไดซึ่งจะเปนแนวทางใหผูวิจัยไดพิสูจนขอเท็จจริงอยางเปนระบบ
และถูก ตองตรงประเด็น สมมติฐานที่ดีตองเปนขอความที่ระบุความสัมพันธระหวางตัวแปร หรือ
แนวคิดหลักพรอมทั้งระบุทิศทางของความสัมพันธ ซึ่งผูวิจัยตองการทดสอบวาเปนจริงหรือไม เกณฑ
ในการเขียนสมมติฐาน มีดังนี้
4.1 ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย
4.2 สามารถทดสอบไดดวยขอมูล หลักฐานตาง ๆ
4.3 ใชภาษาที่ชัดเจน เขาใจงาย และเจาะจง
4.4 มีความสมเหตุสมผล โดยตั้งสมมติฐานจากหลักการ ทฤษฎี ความรูพื้นฐาน และ/หรือ
ผลการวิจัยที่ผานมา มิใชตั้งขึ้นมาโดยลอย ๆ
5. การเขียนกรอบแนวคิดของการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย คือ ขอสรุปที่ประมวลมาจากการศึก ษาแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจะตองศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่มีอยูในเอกสารตํารา และงานวิจัยมาอยาง
ดีจนเห็นความสัมพันธของสิ่งที่ศึกษากับงานวิจัยที่ตนกําลังจะทํา และสามารถสรางกรอบแนวคิดได
อยางเหมาะสม การเสนอกรอบแนวคิดอาจทําไดหลายวิธี เชน ใชวิธีพรรณนา สรางแบบจําลอง
สัญลักษณหรือสมการ ใชแผนภาพ หรือแบบผสมผสาน โดยมีเกณฑในการเขียน ดังนี้
5.1 ตัวแปรแตละตั วที่เ ลือกมาศึกษาตองมีพื้นฐานเชิง ทฤษฎีวา มีความสัม พันธหรือ
เกี่ยวของกับสิ่งที่ตองการศึกษา
5.2 มีความตรงประเด็นในดานเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานตัวแปรอิสระหรือ
ตัวแปรจัดกระทํา
5.3 มีรูปแบบสอดคลองกับขอบเขตของการวิจัย โดยเฉพาะขอบเขตดานเนื้อหา
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5.4 ระบุรายละเอียดของตัวแปรและ/หรือแสดงความสัมพันธของตัวแปรไดชัดเจนดวย
สัญลักษณ หรือแผนภาพ
6. การเขียนขอตกลงเบื้องตน
ขอตกลงเบื้องตน คือ การระบุสิ่งที่ผูวิจัยตองการใหผูอานเขาใจและยอมรับโดยไมตองมี
การพิสูจน อาจจะเปนขอตกลงเกี่ยวกับตัวแปร การจัดทําขอมูล วิธีวิจัย กลุมตัวอยาง หรือสิ่งอื่นๆ
การทําขอตกลงเบื้องตนจะชวยขจัดขอขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง และเปนประโยชนในการเลือกใช
สถิติวิเคราะหขอมูล เกณฑในการเขียนขอตกลงเบื้องตนมี ดังนี้
6.1 เขียนขอตกลงเบื้องตนเฉพาะที่จําเปน
6.2 ตองไมนําขอบกพรองหรือจุดออนของการวิจัยมาเขียนหรือกําหนดเปนขอตกลง
เบื้องตน
6.3 ถาเปนการอธิบายคําหรือขอความไมถือเปนขอตกลงเบื้องตน ใหนําไปเขียนในสวนที่
เปนนิยามศัพทเฉพาะ
7. การเขียนนิยามศัพทเฉพาะ
นิยามศัพทเฉพาะ คือ การเขียนอธิบายความหมายของคําศัพท ขอความ คํายอ หรือ
ขอความสั้น ๆ ที่ใชแทนขอความยาว ๆ ที่ตองกลาวถึงบอย ๆ ในการวิจัยเรื่องนั้น ทั้งนี้เพื่อสื่อ
ความหมายใหชัดเจนตรงกันระหวางผูอานและผูวิจัย โดยเฉพาะตัวแปรที่เปนนามธรรมจําเปนมากใน
การให ค วามหมายหรื อ นิ ย ามศั พ ท เ ฉพาะการเขี ย นนิ ย ามควรเขี ย นให เ ป น นิ ย ามปฏิ บั ติ ก าร
(operational definition) คือ การใหความหมายในเชิงรูปธรรมหรืออธิบายกิจกรรมที่สามารถวัดได
สังเกตได การเขียนนิยามศัพทเฉพาะมีหลักการเขียน ดังนี้
7.1 นิยามศัพทสําคัญใหครบทุกคํา หรือทุกขอความที่ตองการใหผูอานเขาใจตรงกับผูวจิ ยั
7.2 กรณีที่ใชนิยามของผูอื่นใหเขียนอางอิงไวดวย
8. การเขียนประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การเขียนประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยเพื่อเสริมวัตถุประสงคใหชัดเจนยิ่งขึ้น
เพื่อเนนวาผลการวิจัยจะนําไปใชประโยชนดานใด มักจะนําไปใชในทางปฏิบัติและในทางวิชาการ
เกณฑในการเขี ยนคื อประโยชน ทั้ง ในแง ก ารเพิ่ ม พูน ความรู และการนํา ผลการวิ จัย ไปใชตอ งให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย
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9. การเขียนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนผลของการศึกษาคนควาประเด็นที่สัมพันธกับ
ปญหาหรือหัวขอที่ผูวิจัยกําลังทํา เมื่อไดขอมูลครบถวนแลวจึงนํามาเรียบเรียงเปนหมวดหมู หรือเปน
ขั้นตอน จากพื้นฐานจนเจาะลึกลงสูประเด็นปญหาที่กําลังจะทําวิจัย การเรียบเรียงจะตองเขียนดวย
ภาษาของตนเอง โดยสังเคราะห เนื้อหาตามประเด็นการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือ
สมมติฐานการวิจัย กอนเขียนควรกําหนดโครงเรื่อง จัดหัวขอเรื่องออกเปนขอๆ แตละขอมีหัวขอรอง
หัวขอยอยเพื่อใหเห็นความสัมพันธของเรื่องราวทั้งหมด แลวจัดหมวดหมูของเอกสารและงานวิจัยตาม
หัวขอเพื่อสะดวกในการเขียนการอางอิง จะตองทําอยางถูกตอง วิธีการอางอิงกําหนดใหใชการอางอิง
ระบบนาม-ป แบบแทรกในเนื้อหา หลัก ฐานที่อางอิง ทั้ง หมดจะตองปรากฏอยูในบรรณานุกรม
การนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของมีเกณฑ ดังนี้
9.1 ตองมีองคประกอบอยางนอย 2 สวน คือแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
9.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เ กี่ยวของ ประกอบดวย 1) ความหมายของสิ่ง ที่จ ะวิจัย
2) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งที่จะวิจัย 3) ระเบียบวิธีหรือเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะเรื่อง (ถามี)
9.3 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ควรประกอบดวยผลงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ
การเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ควรจัดหมวดหมูตามตัวแปรสําคัญ หรือสมมติฐาน ไมใชเสนอเปน
รายบุคคลตามลําดับอักษรหรือตามปของงานวิจัย
9.4 การเขียนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของใหเรียบเรียงเปนภาษาของตนเอง
โดยสังเคราะหเนื้อหาตามประเด็นการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือสมมติฐานการวิจัย
10. การเขียนวิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยจะตองเขาใจชัดเจนถึง แบบการวิจัย (research design) และระเบียบวิธี
(methodology) ที่นํามาใชในการวิจัยของตน จึงควรระบุใหชัดเจน เชน เปนการวิจัยเชิงสํารวจ
(survey research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เปนตน และจะตองใหรายละเอียด
ของหัวขอตอไปนี้
10.1 การเขียนประชากรและกลุมตัวอยาง
10.1.1 ประชากร คือ หนวยขอมูลทุกหนวยที่ตองการศึกษาตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย การกลาวถึงประชากรตองระบุขอบเขตดานพื้นที่ และคุณลักษณะเฉพาะของประชากร
ใหชัดเจน หากทราบจํานวนประชากรตองระบุใหทราบดวยเชนกัน สวนกลุมตัวอยาง คือ สวนหนึ่ง
ของประชากรที่ตองการจะนํามาศึกษาตองระบุขนาดกลุมตัวอยางและวิ ธีการตลอดจนขั้นตอนของ
การเลือกกลุมตัวอยางโดยละเอียด
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10.1.2 เกณฑในการนําเสนอประชากรและกลุมตัวอยางมีดังนี้ 1) ระบุขอบเขต
คุณลักษณะ และจํานวนของประชากรอยางชัดเจน 2) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางอยางเหมาะสม
และถูกตองตามหลักวิชาการ 3) กําหนดวิธีการสุมกลุม ตัวอยางโดยเหมาะสม และเขียนอธิบายวิธีการ
เลือกกลุมตัวอยางใหผูอานเห็นภาพในการปฏิบัติจริง
10.2 การเขียนเครื่องมือที่ใชการรวบรวมขอมูล
เครื่อ งมือ ที่ใช ในการรวบรวมขอมู ล มีค วามสําคัญ มาก ผูวิจั ยตอ งบรรยาย
รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลอยางชัดเจนวามีอะไรบาง ระบุลักษณะของ
เครื่องมือวิจัยแตละสวน หากสรางเครื่องมือหรือพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาเอง ตองบอกวิธีและขั้นตอน
การสรางอยางละเอียด รวมทั้งการทดลองใช และการตรวจสอบคุณภาพไวดวย ถาเปนการดัดแปลง
มาจากเครื่องมือของผูอื่น ตองอางอิงใหถูกตองเพื่อใหเกียรติแกเจาของเครื่องมือ เกณฑมาตรฐานการ
ระบุเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลมี ดังนี้
10.2.1 กรณีที่นําเครื่องมือของผูอื่นมาใช
1) ระบุแหลงที่มา ชื่อบุคคลหรือหนวยงานที่เปนเจาของเครื่องมือและ
ชื่องานวิจัย ปที่สราง และคาสถิติแสดงคุณภาพ
2) ชี้ใหเห็นความจําเปนหรือความสมเหตุสมผลที่จะใชเครื่องมือนั้นเก็บ
รวบรวมขอมูล เชน ใชวัดคุณลักษณะเดียวกัน กลุมตัวอยางมีลักษณะคลายหรือเหมือนกัน เปนตน
10.2.2 กรณีที่สรางเครื่องมือใชเอง
1) อธิบายขั้นตอนการสรางเครือ่ งมือตามหลักวิชาการ
2) ระบุแหลงที่มาของขอมูลพื้นฐานที่ใชประกอบการสรางเครื่องมือ
เชน เอกสาร หนังสือ คูมือ หรือตัวเครื่องมือของบุคคลอื่น
3) ใหรายละเอียดวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
10.3 การเขียนการเก็บรวบรวมขอมูล ตองระบุถึงวิธีเก็บรวบรวมขอมูลไวใหชัดเจน
เชน เก็บดวยตนเอง สงทางไปรษณีย ใหผูชวยเก็บขอมูล เปนตน เกณฑในการระบุการเก็บรวบรวม
ขอมูลมี ดังนี้
10.3.1 ระบุวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล อาจระบุเหตุผลที่เลือกใชวิธีการนั้น
10.3.2 ระบุวิธีการตรวจสอบติดตามและควบคุมคุณภาพของขอมูล อาจระบุ
เหตุผลที่เลือกใชวิธีนั้น ๆ ดวย
10.3.3 ระบุชวงเวลาเก็บรวบรวมขอมูล
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10.4 การเขียนการวิเคราะหขอมูล ตองวิเคราะหตามประเภทของการวิจัย ดังนี้
10.4.1 กรณีขอมูลเชิงปริมาณ ใหระบุวิธีการวิเคราะห สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล โดยแยกบรรยายตามลักษณะขอมูลและตัวแปรวา แตละตัวแปรเมื่อไดขอมูลมาแลวนํามาทํา
อยางไร และวิเคราะหดวยสถิติใด
10.4.2 กรณีขอมูลเชิงคุณภาพ ใหระบุวิธีการวิเคราะหเนื้อหา เรื่องราวเกี่ยวกับ
รูปแบบ (pattern) ประเด็น (theme) และสิ่งที่จะใชเชื่อมโยงเรื่องราวเขาดวยกัน
เกณฑในการระบุวิธีการวิเคราะหขอมูล คือระบุวิธีวิเคราะหขอมูลโดยแยกบรรยายตาม
ลักษณะของขอมูลแตละสวนหรือแตละตอนและตัวแปรแตละตัว ถาเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ตองระบุ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใหชัดเจน

ขอเสนอแนะในการเสนอผลงานวิจัย
ในการทํางานวิจัยเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ความชัดเจนของปญหาการวิจัย แสดงความชัดเจนของปญหาและความจําเปนที่จะตอง
ทําการศึกษาวิจัยในปญหาดังกลาว ตลอดจนความนาสนใจของปญหาที่ศึกษา กําหนดขอบเขตของ
ปญหา ขอตกลงเบื้องตนและใหคํานิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่สําคัญและศัพทเฉพาะทั้งหมด
2. การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีการประมวลความรูในทางทฤษฎี ศึกษา
ผลงานวิจัยที่เ กี่ยวของกับเรื่องที่กําลังศึก ษาและแสดงความเชื่อมโยงความรูที่ไดศึกษาวิเคราะห
จากผลงานที่มีอยูแลวนั้นกับการวิจัยปจจุบันที่กําลังทํา เพื่อหาแนวทางและวางรูปแบบการวิจัยให
ตอบปญหาที่ตั้งไวสําหรับการวิจัย
3. แบบแผนของการวิจัย ตองตอบสนองปญหาซึ่งตั้งไวสําหรับการวิจัย หากเปนงานวิจัยที่มี
การตั้ง สมมติฐาน การตั้งสมมติฐานตองเปนไปอยางถูก ตอง เชน มี ร ากฐานทางวิชาการจากการ
ประมวลความรู ในเอกสาร ตํา รา และผลงานวิจั ยที่ เ กี่ ยวขอ ง มีนิ ยามของตั วแปรอย างชัด เจน
สอดคลองกับปญหาการวิจัย
4. กลุมตัวอยางและวิธีก ารสุมตัวอยาง ถูก ตองตามหลัก วิชาการ และเหมาะสมกับปญหา
การวิจัย
5. วิธีการดําเนินการวิจยั มีขั้นตอนและวิธีการเหมาะสมตอเรื่องที่วิจัย
6. การวิเคราะหขอมูล มีความถูกตองและเหมาะสม ใชวิธีการทางสถิติ (ถามี) อยางเหมาะสม
ถูกตอง สามารถทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวได พรอมทั้งรายงานผลการวิจัย การวิเคราะหขอมูลและ
การสรุปผล
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7. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ประมวลและตีความตลอดจนอภิปรายผลของการวิจัย
และแสดงความเชื่อมโยงผลของการวิจัยนี้เขากับองคความรูเดิมที่ศึกษามา
8. การอางอิงแหลงที่มาของขอมูล มีรูปแบบของการอางอิงแหลงวิชาการที่ถูกตองตามหลัก
สากลนิยม และมีความสม่ําเสมอในการใชรูปแบบนั้น
9. ความสํ าคัญ และประโยชนข องเรื่องที่ วิจัย เรื่อ งที่ศึ ก ษาวิ จัยเปนเรื่ องที่ มีคุณค าและ
ประโยชนทางดานวิชาการหรือสามารถนําผลการวิจัยไปใชใหเปนประโยชนตอสวนรวมได

การตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยดวยตนเอง
สุวิม ล วองวาณิชและ นงลัก ษณ วิรัชชัย (2554, หนา 138-139) ไดทําแบบตรวจสอบ
รายการประเมินหลัก (Key Evaluation Checklist) สําหรับอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ใหนักศึกษาได
ประเมินงานวิจัยของตนเอง แบบตรวจสอบรายการประเมินหลักไดกําหนดขอรายการของสิ่งที่พึง
ปฏิบัติใหงานวิจัยมีกระบวนการดําเนินงานอยางไดมาตรฐานคุณภาพ ผูวิจัยสามารถนํามาปรับใชเพื่อ
ตรวจสอบและปรับปรุงงานของตนใหดีที่สุดกอนนําเสนอผลงานนั้นตอสาธารณชน
แบบตรวจสอบรายการประเมินหลัก (Key Evaluation Checklist : KEC) สําหรับประเมิน
รายงานวิจัย ดังตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1 แบบตรวจสอบรายการประเมินหลัก (Key Evaluation Checklist: KEC)
สําหรับประเมินรายงานวิจัย
ขอ
รายการตรวจสอบ
ใช
การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของ
1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยวามีเอกสารที่ทันสมัย (นับถอยจากปจจุบันไป 12 ป ควรมีมากกวา รอยละ 30, 3-5 ป ควรมีประมาณรอยละ 50)
2. ไดใชแหลงอางอิ งที่เปน primary sources มากกวา secondary sources ประมาณ
รอยละ 70
3. มีการสังเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ ไมใชการตัดตอ
การเขียนความสําคัญของปญหาวิจัย
4. กํ า หนดความยาวของเนื้ อ หาสาระเหมาะสม เขี ย นหลั กการและเหตุ ผ ลมี ค วามยาว
เหมาะสมให ค วามสํ า คั ญ กั บ การอธิ บ ายสภาพป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ห ลั กฐาน/ข อมู ล เชิ ง
ประจักษสนับสนุน ไมควรคิดเอาเอง หรือเลือกหัวขอเพราะความสนใจสวนตัวอยางเดียว
5. ระบุเหตุผลเกี่ยวกับการกําหนดตัวแปรในการวิจัยกลุมประชากร เปาหมายของการวิจัย
ครบถวน เขียนในความยาวที่เหมาะสม ไมควรสั้นเพียง 1 ยอหนา
6. ขอความในวัตถุประสงคของการวิจัยตองเชื่อมโยงกับสภาพปญหาที่กลาวมา เชน ตองมี
การปู พื้นความรูแ กผูอานเกี่ ยวกับ กลุมเปาหมายของการวิจัย มาก อน ต องมีการกล าวถึ ง
ตัวแปรในประเด็นวิจัยมากอน ไมใชการกลาวถึงครั้งแรก
การออกแบบการวิจัย
7. มีการระบุระเบียบวิธีวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือ การเก็บขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลครบทุกหัวขอ
8. ทุกหัวขอมีรายละเอียดที่เกี่ยวของกับประเด็นวิจัยเฉพาะเรื่อง การออกแบบการวิจัยจะมี
ลักษณะเฉพาะเหมาะกับประเด็นวิจัยของตน
คุณภาพทั่วไป
9. การจัดพิมพเอกสารถูกตองเปนระบบโดยสม่ําเสมอ
10. ใชภาษาที่อานงาย ถูกตองตามหลักภาษา และเวนวรรคตอนถูกตอง
11. ระบุแหลงอางอิงครบถวน และวิธีการเขียนการอางอิงที่ถูกตองเปนระบบ
12. กอนสงงาน ควรตรวจสอบคุณภาพของงานวางานที่ สงไมมีตํ า หนิ /จุด ออน/ขอบกพรอง
ถารูวามีจุดออนควรจัดการแกไขใหเรียบรอยกอน
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ไมใช

คุณลักษณะของผลงานวิจัยที่จะนําเสนอเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ
การประเมินผลงานวิจัยที่เสนอเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการจะพิจารณาทั้งดานคุณภาพและ
ดานปริมาณ โดย ตองไมใชผลงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาของผูขอรับการประเมิน ไมวาจะ
เปนการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรหรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
ลักษณะของผลงานวิจัยสําหรับเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
พจน สะเพียรชัย (2554) ไดกลาวถึง ลักษณะของผลงานวิจัยที่จะใช เสนอขอตําแหนงทาง
วิชาการในประเด็นตาง ๆ ไวดังนี้
1. วิธีการวิจัย ผลงานวิจัยมีขนั้ ตอนและระเบียบวิธีวิจัยถูกตอง รัดกุม มีการเก็บขอมูลตาม
หลักวิธีการวิจัยที่ดี แสดงถึงความกาวหนาทางวิชาการ
2. ความครบถวนตามหัวขอวิจัย ผูวิ จัย มี ก ารวางแผนการวิ จั ย การเก็ บ ขอ มู ล ครบถ ว น
ครอบคลุมปญหาที่ศึกษา
3. ความพยายามในการวิจัย การวิจัยมีขั้นตอนสลับซับซอน โดยตองใชความพยายาม
ตั้งแตเริ่มตนการทําวิจัยจนถึงการรายงานผลการวิจัย ความยุงยากซับซอนของผลงานทําใหมีการ
วิเคราะหเปนความรูใหมที่ลึกซึ้ง
4. ความละเอียดถูกตองของการวิจัย จากวิธีการ การจัดการขอมูล ผลการวิจัยมีลักษณะที่
ทําใหสังเกตเห็นไดวามีความละเอียด แมนยํา และถูกตอง
5. การตรวจเอกสาร ผูวิจัยมีการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของอยางกวางขวาง ทั่วถึง มี
เอกสารที่ทันสมัยและมีความสําคัญเกี่ยวเนื่องกับหัวขอวิจัย
6. การเสนอผลการวิจัย การเสนอผลการวิจัยและขอมูล สําคัญ ทําไดโ ดยถูก ตองตาม
หลักการวิจัย อฺธิบายรายละเอียดอยางกระจางไมซ้ําซอนสับสน
7. เนื้ อ หาสาระของงานวิจัย การวิจั ยนั้น เปน การสรา งองคค วามรูใหม (body of
knowledge) เปนงานใหมตนแบบ ที่อธิบายถึงกลไกใหมครบวงจรมีความกาวหนาทางวิชาการอยาง
ชัดเจน
8. ประโยชนของผลงานวิจัย การวิจัยนั้นมีการนําไปประยุกตใชประโยชนอยางแพรหลาย
เปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพทั้งระดับชาติหรือใน
ระดับนานาชาติ
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ขอสังเกตเกี่ยวกับลักษณะงานวิจัยที่ไมผานเกณฑคุณภาพ
พจน สะเพียรชั ย (2554) ไดให ขอสัง เกตเกี่ยวกับ ปญ หาของผลงานวิจัยที่ไมผานเกณฑ
คุณภาพในการประเมินการเขาสูตําแหนงทางวิชาการไว ดังนี้
1. การเผยแพร ผ ลงานในที่ ป ระชุ ม สั ม มนาในวารสารที่ เ ป น หน วยงานภายในองค ก ร
ขาดกระบวนการในการกลั่ นกรองจากคณะผูเ ชี่ยวชาญสําหรับ แตล ะสาขา เปนผูพิจ ารณา อาน
ตรวจสอบและรับรองใหลงพิมพในวารสาร
2. สัด ส ว นการมี ส ว นรว มในการวิ จั ย ของผู ข อรั บ การประเมิ น กั บ ผูร ว มงานไม ต รงกั บ
ความเปนจริง มีการปรับเปลี่ยนชื่อแรกหรือปรับเปลี่ยนสัดสวนในแตละผลงาน
3. นําผลงานผูอื่ นมาขอตําแหนง ซึ่ง เปนการกระทําผิ ดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
4. งานวิ จั ย มี ร ะเบี ย บวิ จั ย ถู ก ต อ ง แต ก ารวิ เ คราะห ผ ลและการนํ า เสนอผลการวิ จั ย
ยังไมนํามาซึ่งความรูใหมที่ลึกซึ้ง ยังขาดการยืนยันทางวิชาการ ตองมีงานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจนยืนยัน
5. งานวิจัยเปนงานทีไมตรงกับสาขาทีข่ อกําหนดตําแหนงเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
6. ผลงานวิจัยทําใหเชื่อวาไมเปนตนแบบ ไมมีความคิดริเริ่มที่แปลกใหม หรือนําความรู
มาประยุกตใหเกิดสิ่งใหมขึ้นที่ไมซ้ํากับของเดิม เปนเรื่องซ้ําซอนกับที่เคยตีพิมพเผยแพร หรือวิจัยใน
เรื่องที่มีผลอยางเดียวกับที่ลงพิมพในหลาย ๆ แหง
7. ไมเ ปนหัวขอ วิจัยใหม ดั ดแปลงจากหัวข อที่ เ คยทํามาแลว มี ลัก ษณะเหมือนซ้ําหรื อ
เหมือนกับหัวขอวิจัยในเรื่องที่เคยทํามาแลว
8. เขียนเรื่องงายเกินไป ขั้นตอนไมซับซอน แตกเรื่องเขียนเปนเรื่องสั้นๆ เปนหลายเรื่อง
ไมใชวิธกี ารใหม ๆ ที่จะนําไปประยุกตกับปญหาได
9. งานวิจัยไมสมบูรณในตัวของเรือ่ งที่วิจัย แมเปนการวิจัยในเรื่องกวางๆ ใชเวลานานหลาย
ป มีหลายสวนหลายตอนและมีการแยกเรือ่ งเขียน
10. การคนควาตรวจสอบเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของไมกวางขวาง ไมทั่วถึงและไมทันสมัย
11. การวิจัยมีวิธีการหรือขั้นตอนที่ไมถูกตอง ไมรัดกุม รวมทั้งการเก็บขอมูลไมเปนไปตาม
หลักการวิจัยที่ดี
12. การวางแผนการวิจัยการเก็บขอมูล ไมครบถวนหรือครอบคลุมปญหาที่ศึกษา
13. วิธกี าร ขอมูล และผลการวิจัยมีลักษณะที่สังเกตไดวายังไมมีความละเอียดและถูกตอง
ตามหลักการวิจัย
14. การอภิปรายผล หรืออธิบายผลการวิจัยใหเปนที่เขาใจยังทําไดไมดเี ทาที่ควร
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15. ในบทการอภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะยังขาดการนําผลการวิจัย ของผูอื่นมา
เปรียบเทียบประกอบการวิจารณอภิปรายผลการวิจัย
สุวรรณา ธุวโชติ และ สุวรรณา สัง สิทธิยากร (2547, อางถึงใน พจน สะเพียรชัย 2554)
ไดศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการพบวา งานวิจัยที่ไมผานเกณฑ
คุณภาพ รอยละ 55.5 ไมแสดงใหเ ห็นถึง องคความรูใหม หรือเปนงานวิจัย ที่ขาดความลึก ซึ้งทาง
วิชาการ รอยละ 26.3 ใชระเบียบวิธีวิจัยไมถูกตองเหมาะสม รอยละ 14.5 เสนอผลงานวิจัยที่ขาด
ความสมบูรณ เนื้อหาไมครอบคลุมวัตถุประสงค รอยละ 9.4 ไมสามารถนําไปประยุกตใชประโยชน
ได หรือใชไดนอย รอยละ 7.1 พบวางานวิจัยที่นําเสนอขอกําหนดตําแหนง ผูขอมีสวนรวมในงานวิจัย
ชิ้ น นั้ น ๆ ไม ถึ ง ร อ ยละ 50 ซึ่ ง โดยหลั ก เกณฑ ข องคณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึก ษา ผูขอตองเปนผูดําเนินการวิจัยหลัก และมีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวา
รอยละ 50
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