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บทความวิจัยแบ่งออกเป็น ดังนี้
(ส่วนที่ 1) ประกอบด้วย
ชื่อบทความ ใช้ภำษำที่เป็นทำงกำร ชื่อเรื่องชัดเจนตรงไปตรงมำ และครอบคลุมประเด็นของเรื่อง
ชื่อเจ้ำของบทควำม ต้องใช้ชื่อจริง ไม่ใช้นำมแฝง และเป็นชื่อเดียวกันกับรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์
(ส่วนที่ 2) ประกอบด้วย
บทคัดย่อ (Abstract) เป็นเนื้อหำสำระส่วนที่นำ เสนอวัตถุประสงค์กำรวิจัย ตัวแปร (Parameter) หรือสมมุติฐำน วิธีกำร
วิจัย และผลกำรวิจัยโดยสรุป ข้อเสนอแนะในกำรวิจัย และกำรนำไปใช้ประโยชน์ เพื่ อให้ผู้อ่ำนได้เห็นภำพรวมงำนวิจัยทั้ง
ฉบับ เป็นข้อควำมที่มีคำสำคัญทั้งหมดในบทควำมวิจัย และเป็นข้อควำมสั้นกะทัดรัดไม่เยิ่นเย้อ
คาสาคัญ (Keyword) เป็นศัพท์เฉพำะทำงที่เห็นแล้วเข้ำใจได้ทันทีว่ำงำนชิ้นนี้เกี่ยวกับอะไร จำนวนไม่เกิน 3 -5 คำ
(ส่วนที่ 3) บทนาประกอบด้วย กำรเขียนให้ ผู้อ่ำนทรำบถึงเหตุผลควำมเป็นมำ หรือมูลเหตุจูงใจในกำรวิจัยและปัญหำหรือ
คำถำมกำรวิจัย กำรเขียนส่วนนี้คล้ำยกับกำรเขียนเหตุผลควำมเป็นมำและปัญหำกำรวิจัยในรำยงำนวิจัย เพียงแต่ต้องเขียนให้
สั้น กระชับ ให้ข้อมูลทำงวิชำกำรที่น่ำเชื่อถืออ้ำงอิงและตรวจสอบได้ ประกอบไปด้วย
1. หลักกำรและเหตุผล คือ ภูมิหลังของปัญหำ ควำมจำเป็นที่จะทำกำรวิจัย หรือ ควำมสำคัญของโครงกำรวิจัย ฯลฯ ต้อง
ระบุว่ำปัญหำกำรวิจัยคืออะไร มีควำมเป็นมำหรือภูมิหลังอย่ำงไร มีควำมสำคัญ รวมทั้งควำมจำเป็น คุณค่ำและประโยชน์ ที่
จะได้จำกผลกำรวิจัยในเรื่องนี้ โดยผู้ เขียนบทควำมวิจัยควรเริ่มจำกกำรเขียนปูพื้นโดยมองปัญหำและวิเครำะห์ปัญหำอย่ำง
กว้ำงๆ ก่อนว่ำสภำพทั่วๆ ไปของปัญหำเป็นอย่ำงไร และภำยในสภำพที่กล่ำวถึง มีปัญหำอะไรเกิดขึ้นบ้ำง ประเด็นปัญหำ
นำมำศึกษำคืออะไร ระบุว่ำมีกำรศึกษำเกี่ยวกับเรื่องนี้ มำแล้วหรือยัง ที่ใดบ้ำง และกำรศึกษำที่เสนอนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่ำ ต่อ
งำนด้ำนนี้ ได้อย่ำงไร
2. วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย เป็นกำรกำหนดว่ ำต้องกำรศึกษำในประเด็นใดบ้ำง ในเรื่องที่ จะทำวิจัย ต้องชัดเจน และ
เฉพำะเจำะจง ไม่คลุ มเครือ โดยบ่งชี้ถึง สิ่งที่จะทำทั้งขอบเขต และคำตอบที่คำดว่ำจะได้รับ ทั้งในระยะสั้น และระยะยำว
กำรตั้งวัตถุประสงค์ ต้องให้สมเหตุสมผล กับทรัพยำกรที่เสนอขอ และเวลำที่จะใช้
3. วิธีกำรศึกษำ เป็นกำรให้รำยละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินกำรวิจัย ประกอบด้วย กำรบรรยำยลักษณะของประชำกร กลุ่ม
ตัวอย่ำงและวิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง ควำมสมบูรณ์ของ กลุ่มตัวอย่ำง นิยำมตัวแปร เครื่องมือวิจัยและคุณภำพเครื่องมือ วิธี
กำรรวบรวมรำยงำนเอกสำรที่ เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยเฉพำะส่วนที่ เป็นทฤษฎีและงำนวิจัยที่ จะนำไปสู่ กำรสร้ำงกรอบแนวคิด
รวมทั้งกำรตั้งสมมุติฐำนในกำรวิจัย และวิเครำะห์ข้อมูล และข้อสังเกตที่สำคัญเกี่ยวกับวิธี ดำเนินกำรวิจัย
4. ผลกำรศึกษำ บรรยำยว่ำจะเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงไร นำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลพร้อม ทั้งกำรตีควำมมี
กำรนำเสนอตำรำงและ ภำพประกอบเท่ำที่จำเป็น ผลกำรวิเครำะห์ที่สำคัญในตำรำงหรือภำพประกอบต้องมีกำรบรรยำยใน
ส่วนที่เป็นข้อควำมด้วย มิใช่กำรเสนอตำรำงหรือรูปโดยไม่มีกำรบรรยำย
5. ตำรำงและรูปภำพ
- ตำรำง ให้จัดทำไฟล์ตำรำง 1 ไฟล์ต่อ 1 ตำรำง และตั้งชื่อไฟล์ตำรำงให้สอดคล้องกับชื่อตำรำงที่ระบุไว้ใน
วำรสำร เช่น
ตำรำงที่ 1 ชื่อไฟล์ตำรำงที่ 1 พิมพ์ชื่อและลำดับที่ของตำรำงเหนือตำรำงตัวอักษรขนำด 11Point และพิมพ์
คำอธิบำยเพิ่มเติมใต้ และคำบรรยำยนี้รวมกันแล้วควรจะมีควำมยำวไม่เกิน 1 บรรทัด
3

- รูปภำพ ให้จัดทำไฟล์ รูปภำพ 1 ไฟล์ต่อ 1 รูปภำพ และตั้งชื่อไฟล์รูปภำพให้สอดคล้องกับชื่อรูปภำพที่ระบุ
ไว้ในวำรสำร เช่น รูปภำพที่ 1 ชื่อไฟล์รูปภำพที่ 1 พิมพ์ชื่อและลำดับที่ของรูปใต้รูปพร้อมคำบรรยำย รูปภำพควรมี
ขนำดที่เหมำะสมไม่เล็กเกินไป คำบรรยำยใต้ภำพอักษรขนำด 11 Point
กำรเรียงลำดับตำรำงและรูปภำพให้แยกกำรเรียงลำดับออกจำกกั น พร้อมทั้งระบุหมำยเลขลำดับตำรำงและรูปภำพ ใน
บทควำมให้เป็นรูปที่ และตำรำงที่ เช่น รูปที่ 1,รูปที่ 2 ตำรำงที่ 1,ตำรำงที่ 2
6. กำรอภิปรำยผลกำรศึกษำ เป็นกำรบรรยำยสรุปข้อค้นพบ ที่ตอบวัตถุประสงค์กำรวิจัย ประกอบกำรอธิบำยว่ำข้อค้นพบ
มีควำมขัดแย้ง/สอดคล้องกับสมมติฐำนกำรวิจัยและผลงำนวิจัยในอดีตอย่ำงไร พร้อมทั้งเหตุผลที่เป็นเช่นนั้น เพื่อที่ใ ห้คำ
วิจำรณ์ แนะนำและอธิบำยผลกำรวิจัยที่เกิดขึ้นให้ผู้อ่ำนเข้ำใจชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้เขียนควรจะเขียนเปรียบเทียบผลที่ได้จำกกำร
วิจัยกับผลที่ถูกรำยงำนไว้แล้วใน งำนของคนอื่น หรือกำรใช้ ข้อมูลของคนอื่นที่ทำ ก่อนหน้ ำนั้นมำสนับสนุนผลกำรทดลอง
สันนิษฐำน หรือข้อสรุป เพื่อเพิ่มน้ำหนักควำมน่ำเชื่อถือ กำรอภิปรำยข้อจำกัด/ข้อบกพร่อง ข้อดีเด่น ซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอแนะ
ในทำงปฏิบัติและข้อเสนอแนะในกำรวิจัยต่อไป
7. กำรสรุปผลและประโยชน์ที่ได้จำกกำรศึกษำ สรุ ป สิ่งที่ได้จำกกำรศึก ษำวิจัย สิ่ ง ที่ ควรจะต้องศึกษำวิจัยต่อไป ควำม
ผิดพลำดที่เกิดขึ้น ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ หรือกำรประยุกต์ใช้ ชี้ ให้เห็นว่ ำประเด็นปัญหำสำมำรถแก้ไขได้ ด้วยวิธี กำรที่ได้
ศึกษำวิจัยมำด้วยวิธีหรือกรอบแนวควำมคิดที่นำเสนอ
8. ขอเสนอแนะ ให้ข้อเสนอแนะที่จะนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์และให้แนวทำงสำหรับกำรวิจัยต่อไป
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