เทคนิคการเขียนงานวิจัยใหไดทุน
ศูนยการจัดการความรู คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.พระนคร

1. การเขียนชื่อเรื่องงานวิจัย
1. กะทัดรัด มีความชัดเจนในตัวเอง
2. เห็นลักษณะของตัวแปร กลุมตัวอยาง และขอบเขตของการวิจัย
3. ภาษาที่ใชตองเปนภาษาที่เชื่อถือไดในวิชาชีพนั้น ๆ
4. เปนประโยคที่สมบูรณ ขอความ หรือวลีก็ได
2. การเขียนความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย
1. แนวในการเขียนแบงเปน 3 สวน คือ
1.1 เริ่มจากจากสภาพปจจุบันของสิ่งที่จะวิจัย
1.2 ปญหาที่เกิดขึ้นสําหรับสิ่งที่จะวิจัย
1.3 แนวทาง หรือ หลักการที่จะแกปญหานั้น
2. ตรงประเด็น และชี้ใหเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะวิจัย ไมควรเขียนเยิ่นเยอ และนอก
เรื่อง เพราะจะทําใหผูอานไขวเขวได
3. มีขอมูลอางอิง เพื่อความนาเชื่อถือ การมีขอมูลอางอิงจะทําใหงานวิจัยมีคุณคา และ
บางครั้งทําใหการเขียนมีความสละสลวย มีเหตุมีผล
4. มีความตอเนื่องกัน ในแตละยอหนาผูเขียนตองเขียนใหตอเนื่องกัน หามเขียนวกไปวน
มา
โดยตองยึดหลักการเขียนตามขอ 1
5. สรุปเหตุผลที่ผูวิจัยจะศึกษา ในสวนสุดทายของความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย
3. การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย
1. สอดคลอง/สัมพันธ กับชื่อเรื่องการวิจัย
2. ระบุอยางชัดเจนวาตองการศึกษาอะไร กับใคร ที่ไหน
3. ถาเรื่องที่วิจยั เกี่ยวของกับตัวแปรหลาย ๆ ตัว ควรเขียนแยกเปนขอ ๆ

4. ภาษาที่ใชตองเขาใจงาย และแจมชัดในตัวเอง
5. สามารถเก็บขอมูลได ประเด็นนี้สําคัญมาก เพราะถาเขียนแลว ผูวิจัยไมรู หรือไมสามารถ
ที่จะเก็บขอมูลได จะทําใหการวิจัยประสบความลมเหลวได
4. การเขียนสมมุติฐานการวิจัย
สมมุติฐานการวิจัย (Research hypothesis) เปนการคาดคะเนผลของการวิจัยไวลวงหนา
โดยใชขอมูลจากกลุมตัวอยาง เพื่ออางอิงไปยังประชากร การกําหนด/เขียนสมมุติฐานการวิจัย ควร
เขียนหลังจากที่ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเรียบรอย เพราะจะทําใหผูวิจัยมีเหตุผล
ในการกําหนดสมมุติฐาน
1. หลักการกําหนดและทดสอบสมมุติฐาน
1.1 มีขอมูลพอเพียงเกี่ยวกับตัวแปร และ ความสัมพันธของตัวแปร จากเอกสารงาน
วิจัยที่เกี่ยวของ
1.2 มีการสุมกลุมตัวอยาง (Samples , not populations, are used.)
1.3 ผูวิจัยตองการจะใชวิธีการ การทดสอบสมมุติฐาน
2. หลักการเขียนสมมุติฐานการวิจัย
2.1 งานวิจัยจะมีสมมุติฐานการวิจัย เมื่อวัตถุประสงคการวิจัยเปนการเปรียบเทียบ
หรือมีลักษณะเปนการเปรียบเทียบ
2.2 ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย
2.3 สอดคลองกับขอเท็จจริงที่รูกันทั่วไป หรือ มีทฤษฎี งานวิจัยรองรับ
2.4 ถามีขอมูลสนับสนุนพอเพียง ใหตั้งสมมุติฐานวา “สูงกวา/นอยกวา” ในทางตรง
กันขาม ถามีขอมูลสนับสนุนนอย หรือไมมีขอมูลสนับสนุน ใหตั้งสมมุติฐานวา
“แตกตางกัน”
2.5 ใชคําที่เขาใจงาย ชัดเจน เปนขอความที่คนทั่วไปเขาใจไดตรงกัน
5. การเขียนตัวแปร
1. ตั ว แปรต น หรื อ ตั ว แปรอิ ส ระ (Independent variable) เป น ตั ว แปรที่ เ ป น เหตุ
(Cause) ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ตัวแปรตนเปนสิ่งที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น หรือ

จัดกระทํา (Treatment) เชน แบบฝกทักษะ วิธีสอนแบบบทบาทสมมุติ เปนตน ตัวแปรตนจะ
มีผลตอตัวแปรตาม คาตัวแปรตนมีสวนกําหนดคาตัวแปรตาม
2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) เปนตัวแปรซึ่งเปนผลที่เกิดจากตัวแปรตน เปนสิ่ง
ที่ผูวิจัยตองการใหเกิดพฤติกรรมนั้น ๆ คาตัวแปรตาม ผันแปรตามคาของตัวแปรตน

6. การเขียนและการระบุตัวแปรในการวิจัย
การระบุ ตั ว แปรสํ า หรั บ การวิ จั ย ถ า เป น งานวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจที่ วั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ จั ย ไม ไ ด
เปรียบเทียบกัน หรือ มีลักษณะเปรียบเทียบกัน ใหระบุเฉพาะตัวแปรที่ศึกษา ไมตองมีตัวแปรตน
และตัวแปรตาม ถาเปนงานวิจัยเชิงสํารวจที่วัตถุประสงคมีลักษณะเปนการเปรียบเทียบกัน หรือ
เปนงานวิจัยเชิงทดลอง ใหระบุทั้งตัวแปรตน และตัวแปรตาม
7. การเขียนนิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย
นิยามศัพทเฉพาะ (Definitions of specific terms) เปนการใหความหมายของตัวแปร หรือ
คําศัพท ที่นํามาใชในการวิจัย ใหเกิดความเขาใจตรงกัน ระหวางผูอานงานวิจัยกับผูวิจัย คําที่ควร
เขียนเปนนิยามศัพทเฉพาะ ควรเปนตัวแปร หรือคําที่ผูวิจัยเขียนบอยมากในงานวิจัยครั้งนั้น
1. หลักการเขียนนิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย
1.1 ไมขัดแยงกับหลักทฤษฎี หรือ ขอเท็จจริงทั่วไป
1.2 ควรเปนนิยามที่ผูวิจัยเขียนขึ้นเอง โดยศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎี
1.3 ควรนิยามตามตัวแปรที่จะศึกษา และ เนื้อหาที่วิจัย
1.4 มีความชัดเจน เขาใจไดงาย และผูอานเขาใจไดตรงกัน
1.5 ควรเปนนิยามเชิงปฏิบัติการ (ตัวแปรวัดดวยอะไร ผลเปนอะไร)
2. เทคนิคการกําหนดนิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย
เนื่องจากในการทําวิจัยแตละเรื่อง ผูวิจัยอาจมีคําเฉพาะที่ใชในการวิจัย เนื่องจากคําที่
ใชมีความหมายคลุมเครือหรือแปลความไดหลายความหมาย หรือคําบางคําที่ผูวิจัยคิดวาถาไมบอก
หรืออธิบายคํา นั้น ๆ กอน อาจจะทําใหเกิดขอสงสัยขึ้นตอผูอานงานวิจัยได จึงจําเปนตองใหคํา

จํากัดความไว เพื่อใหผูอานมีความเขาใจไดตรงกับผูวิจัย เชน งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ทักษะการอาน คําวา “ทักษะการอาน” ถาไมทําการนิยามศัพทเฉพาะแลว ผูอานสามารถคิดได
หลายประเด็น เชน คิดวาเปนทักษะการอานคําที่ยากมาก ๆ หรือ อานบทรอยแกว หรือ อาน
หนังสือพิมพ ฯลฯ ทั้ง ๆ ที่ผูวิจัยตองการใหนักเรียนอานคําที่กําหนดใหเทานั้น และคําที่ใหอาน ก็
เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนดวย
สําหรับคําที่เปนศัพททางวิชาการที่ไมคอยไดใชกันแพรหลาย ก็ควรนิยามศัพท หรือ
ให คํ า จํ า กั ด ความไว เ ช น กั น การนิ ย ามศั พ ท เ ฉพาะไม ค วรให ค วามหมายที่ แ ตกต า งมากไปจาก
ความหมายโดยทั่วไปของคํานั้น เนื่องจากจะทําให ผูอานตีความหมายของผูทําการวิจัยผิดพลาดได
8. การเขียนประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. เขียนประโยชนที่ไดรับโดยตรงมากที่สุด ไปหาประโยชนนอยที่สุดจากการวิจัย
2. เขียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และสิ่งที่วิจัย ไมเขียนลอเลียนวัตถุประสงค แตควร
เขียนในลักษณะวา เมื่อทราบความแตกตางแลว จะกอใหเกิดประโยชน ในแงการเสริมสรางความรู
หรือการใชผลอยางไร
3. ไมขยายความเกินความเปนจริง ตองอยูในขอบขายของวัตถุประสงคที่ศึกษาเทานั้น
9. การเขียนเอกสารที่เกี่ยวของ
1. ควรสรุปเปนคําพูดของตนเอง เขียนในลักษณะของการวิเคราะหมากกวาที่จะนําเอามา
ยอ แลวก็เรียงลําดับกัน
2. ควรเขียนใหตอเนื่องเกี่ยวโยงกันตลอดเนื้อหา ไมเขียนในลักษณะการนํามาเรียงตอกัน
เพราะจะทําใหการอานไมตอเนื่องและราบเรียบ การเขียนตองใหเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
ทฤษฎี แนวคิด หลักการ และผลงานวิจัย
3. ไมควรเขียนเรียงตามปที่พิมพ/วิจัย หรือ เรียงตามชื่อผูเขียน แตควรเรียบเรียงใหมตาม
แนวคิด และตัวแปรที่ศึกษา โดยระบุความสําคัญ และความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ
4. ควรแบงกลุมหรือประเภทเนื้อหาที่นํามาอางอิง จัดใหเปนหมวดหมู โดยแบงออกเปน
ประเด็นตาง ๆ หรือ แยกเปนหัวเรื่องตาง ๆ อยางชัดเจน

5. ทฤษฏี แนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่นํามาเขียนหรืออางอิง ตองเปนเรื่องที่เกี่ยวของ
กับการวิจัยที่ศึกษาโดยตรง
6. ควรมีการสรุปประเด็นหรือหัวเรื่องที่นําเสนอทุกเรื่อง ตามแนวคิดของผูวิจัยเอง เพื่อให
ผูอานเขาใจในหัวเรื่องนั้น ๆ โดยใชคําวา จากที่กลาวมาแลวนั้นสรุปไดวา………. หรือ จะเห็นได
วา……………….. เปนตน ดังตัวอยาง
7. ควรมีการอางอิงอยางถูกตอง และชัดเจน โดยตองระบุที่มาของเอกสารวา เอกสาร
ชื่ออะไร ใครเปนผูเขียน พิมพที่ไหน เมื่อไหร ตามรูปแบบการอางอิง
10. การเขียนและการกําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง
ในการวิจัย ผูวิจัยตองระบุประชากร และกลุมตัวอยาง ใหชัดเจน เพื่อที่จะไดทราบวา
งานวิจัยไดศึกษากับใคร มีจํานวนเทาใด
1. หลักการกําหนดกลุม ประชากร คือ เปนใคร อยูที่ไหน มีจํานวนเทาใด
2. หลักการกําหนดกลุม กลุมตัวอยาง คือ เปนใคร อยูที่ไหน มีจํานวนเทาใด ไดมา
อยางไร

11. การเขียน การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การเขียนการสรางเครื่องมือ ใหระบุลักษณะของเครื่องมือ จํานวนขอ จํานวนตัวเลือก
2. การหาคุณภาพของเครื่องมือ มีดังนี้
2.1 ประเภทนวั ต กรรมให ผู เ ชี่ ย วชาญเป น ผู ป ระเมิ น และนํ า ไปทดลองใช หา
ประสิทธิภาพของนวัตกรรม
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความยาก
งาย อํานาจจําแนก และความเชื่อมั่น
2.3 แบบสอบถามหรือแบบวัดเจตคติ หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา อํานาจจําแนก
และความเชื่อมั่น
2.4 แบบประเมินภาคปฏิบัติ หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเชื่อมั่น

12. การเขียนสถิติที่ใชในการวิจัย
1. สถิติบรรยาย (Descriptive statistics)
เปนสถิติที่ใชในการสรุปภาพรวมทั้งหมดของการวิจัย โดยนําเสนอในลักษณะบรรยาย
ขอมูล สวนการนําเสนอขอมูล อาจจะเสนอในรูปแบบตาราง กราฟ ฯลฯ สถิติบรรยายที่ใชใน
การวิจัย ไดแก การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง เชน คาเฉลี่ย คามัธยฐาน และ คาฐานนิยม
การวัดการกระจาย เชน พิสัย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแปรปรวน
2. สถิติอางอิง (Inferential statistics)
การวิจัยสวนใหญจะศึกษาจากกลุมตัวอยาง (Sample) ซึ่งทําการสุมมาจากประชากร
(Population) เมื่ อ ได ผ ลการวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาจากกลุ ม ตั ว อย า งว า มี ผ ลเป น อย า งไร การศึ ก ษากั บ
ประชากรก็จะไดผลอยางนั้นดวย จึงเรียกวาเปนการอางอิง (Infer) ไปยังกลุมประชากร สถิติ
อางอิง ไดแก t-test, ANOVA, Chi-square เปนตน
13. หลักการวิเคราะหขอมูล และ การแปลผล
1. วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย
2. การนําเสนออาจนําเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิกง กราฟ
เสนตรง กราฟแทง ฯลฯ โดยทั่วไปแลว นิยมนําเสนอรูปแบบของตาราง รูปแบบที่นําเสนอ จะ
ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนหัว (สวนที่เปนชื่อตาราง แผนภูมิ หรือ กราฟ) สวนเนื้อหา (สวน
ที่แสดงขอมูล เชน ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฯลฯ) และ สวนที่เปนการ
แปลผลหรืออธิบายผลของเนื้อหา
3. ควรมีการรวมหลาย ๆ เรื่อง เพื่อนําเสนอในตาราง/แผนภูมิ/กราฟเดียวกัน เพราะจะ
ทําใหไมสิ้นเปลืองตาราง/แผนภูม/ิ กราฟ
4. การแปลผลควรนําเสนอตอกันไปทีละเรื่อง เพราะจะทําใหไมสับสน
5. การแปลผลตองอธิบายขอมูลที่นํามาเสนอเทานั้น ไมควรแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
14. การเขียนการสรุปผล
1. สรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยแยกตามวัตถุประสงค

2. นําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล มาสรุปอยางยอ ๆ
3. การสรุปอาจเปนความเรียงตอ ๆ กันไป หรือ จะสรุปเปนหัวขอก็ได
15. การเขียนการอภิปรายผล
การอภิปรายผล เปนการกลาวผลวิจัย และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม มีหลักการเขียน ดังนี้
1. อภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยแยกตามวัตถุประสงค
2. นําเอาผลการวิเคราะหขอมูลมากลาวถึง และแสดงความเห็นเพิ่มเติม พรอมทั้งระบุให
เห็นวาผลการวิจัยมีความสัมพันธ หรือสอดคลอง/ไมสอดคลอง กับทฤษฎี หลักการ และงานวิจัย
ใดบาง เพราะอะไร แสดงเหตุผลประกอบ
เคล็ดลับในการอภิปรายผล
การอภิปรายผลแบงเปน 3 สวน
สวนที่ 1 คือ ผลการวิเคราะหขอมูล เมื่อนํามาเขียนไมตองเขียนคําวา “จากตาราง 1
พบวา…” หรือ นําผลการสรุปผลมาเขียนนั่นเอง
สวนที่ 2 คือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ในสวนนี้ผูวิจัยจะตองแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม ซึ่งสวนใหญจะเปนขอดีของการวิจัยนั้น ในสวนนี้ถาผูวิจัยไมรูวาจะ
เขียนอะไรลงไปใหนําประโยชนของนวัตกรรมนั้น ๆ มาเขียนโดยสรุปเปน
แนวความคิดของผูวิจัยเอง และไมตองอางอิง
สวนที่ 3 คือ ทฤษฏีหรืองานวิจัยที่สอดคลองหรือไมสอดคลองกับการวิจัยของตนเอง
ถาเปนงานวิจัยเชิงทดลอง งานวิจัยที่จะนํามาเสนอควรเปนงานวิจัย
ที่มีตัวแปรตน และ ตัวแปรตามเหมือนกัน แตถาไมมีงานวิจัยดังกลาว
ก็ควรเปนงานวิจัยที่มีตัวแปรตนเหมือนกัน
สวนงานวิจัยเชิงสํารวจ งานวิจัยที่จะนําเสนอตองเปนงานวิจัยที่มีตัวแปรที่
ศึกษาเหมือนกัน
16. การเขียนขอเสนอแนะ
หลักการเขียนขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช

ใหเสนอแนะวาใคร หนวยงานใด ควรจะดําเนินการอะไรตอไป ขอเสนอแนะตองเปน
ขอเสนอที่ไดจากการวิจัย ไมใชขอเสนอแนะในเชิงทฤษฏี ที่ไมไดมาจากขอคนพบในการวิจัย และตอง
เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่องที่วิจัย
หลักการเขียนขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป
เป น การนํ า เสนอว า ถ า จะมี ก ารวิ จั ย ต อ ไป ควรคํ า นึ ง ถึ ง อะไรบ า ง หรื อ ควรทํ า เรื่ อ ง
อะไรบาง หรือ ควรจะเพิ่มตัวแปรอะไรบาง ควรปรับปรุงวิธีดําเนินการอยางไร เครือ่ งมือในการ
วิจัยควรใชแบบไหน
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