
เทคนิคการเขียนงานวิจัยใหไดทุน 
ศูนยการจัดการความรู คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.พระนคร 

 

1. การเขียนช่ือเร่ืองงานวิจัย  

1.    กะทัดรัด  มีความชัดเจนในตัวเอง 

2.    เห็นลักษณะของตัวแปร  กลุมตัวอยาง  และขอบเขตของการวิจัย 

3.    ภาษาท่ีใชตองเปนภาษาท่ีเชื่อถือไดในวิชาชีพนั้น ๆ  

4.    เปนประโยคท่ีสมบูรณ  ขอความ หรือวลีก็ได 

 

2. การเขียนความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 

1. แนวในการเขียนแบงเปน  3  สวน  คือ 

1.1   เร่ิมจากจากสภาพปจจุบันของส่ิงท่ีจะวิจัย     

1.2   ปญหาท่ีเกิดขึ้นสําหรับส่ิงท่ีจะวิจัย 

1.3   แนวทาง หรือ หลักการท่ีจะแกปญหานั้น 

2. ตรงประเด็น และชี้ใหเห็นความสําคัญของส่ิงท่ีจะวิจัย  ไมควรเขียนเย่ินเยอ   และนอก

เร่ือง  เพราะจะทําใหผูอานไขวเขวได 

3. มีขอมูลอางอิง  เพ่ือความนาเชื่อถือ   การมีขอมูลอางอิงจะทําใหงานวิจัยมีคุณคา  และ

บางคร้ังทําใหการเขียนมีความสละสลวย   มีเหตุมีผล 

4. มีความตอเนื่องกัน  ในแตละยอหนาผูเขียนตองเขียนใหตอเนื่องกัน   หามเขียนวกไปวน

มา        โดยตองยึดหลักการเขียนตามขอ  1 

5. สรุปเหตุผลท่ีผูวิจัยจะศึกษา  ในสวนสุดทายของความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย    

 

3. การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย   

 

1.   สอดคลอง/สัมพันธ  กับชื่อเร่ืองการวิจัย 

2.   ระบุอยางชัดเจนวาตองการศึกษาอะไร  กับใคร  ท่ีไหน 

3.   ถาเร่ืองท่ีวิจัยเกี่ยวของกับตัวแปรหลาย ๆ ตัว  ควรเขียนแยกเปนขอ ๆ  



4.   ภาษาท่ีใชตองเขาใจงาย  และแจมชัดในตัวเอง 

5.   สามารถเก็บขอมูลได ประเด็นนี้สําคัญมาก เพราะถาเขียนแลว  ผูวิจัยไมรู หรือไมสามารถ

ท่ีจะเก็บขอมูลได  จะทําใหการวิจัยประสบความลมเหลวได 

4. การเขียนสมมุติฐานการวิจัย 

 สมมุติฐานการวิจัย (Research hypothesis) เปนการคาดคะเนผลของการวิจัยไวลวงหนา  

โดยใชขอมูลจากกลุมตัวอยาง  เพ่ืออางอิงไปยังประชากร  การกําหนด/เขียนสมมุติฐานการวิจัย ควร

เขียนหลังจากท่ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยเรียบรอย  เพราะจะทําใหผูวิจัยมีเหตุผล

ในการกําหนดสมมุติฐาน 

 

  1.   หลักการกําหนดและทดสอบสมมุติฐาน  

    1.1  มีขอมูลพอเพียงเกี่ยวกับตัวแปร และ ความสัมพันธของตัวแปร  จากเอกสารงาน  

               วิจัยท่ีเกี่ยวของ   

1.2    มีการสุมกลุมตัวอยาง (Samples , not populations, are used.)    

1.3    ผูวิจัยตองการจะใชวิธีการ การทดสอบสมมุติฐาน 

 2.   หลักการเขียนสมมุติฐานการวิจัย 

       2.1   งานวิจัยจะมีสมมุติฐานการวิจัย เมื่อวัตถุประสงคการวิจัยเปนการเปรียบเทียบ 

                          หรือมีลักษณะเปนการเปรียบเทียบ 

      2.2    ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 

      2.3    สอดคลองกับขอเท็จจริงท่ีรูกันท่ัวไป  หรือ มีทฤษฎี   งานวิจัยรองรับ 

      2.4  ถามีขอมูลสนับสนุนพอเพียง ใหตั้งสมมุติฐานวา “สูงกวา/นอยกวา” ในทางตรง  

               กันขาม ถามีขอมูลสนับสนุนนอย หรือไมมีขอมูลสนับสนุน ใหตั้งสมมุติฐานวา   

               “แตกตางกัน” 

      2.5   ใชคําท่ีเขาใจงาย  ชัดเจน  เปนขอความท่ีคนท่ัวไปเขาใจไดตรงกัน 

 

5. การเขียนตัวแปร 

 1.  ตัวแปรตน หรือตัวแปรอิสระ (Independent  variable)   เปนตัวแปรท่ีเปนเหตุ  

(Cause)  ท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของเหตุการณตาง ๆ  ตัวแปรตนเปนส่ิงท่ีผูวิจัยกําหนดขึ้น หรือ



จัดกระทํา  (Treatment)    เชน   แบบฝกทักษะ  วิธีสอนแบบบทบาทสมมุติ  เปนตน  ตัวแปรตนจะ

มีผลตอตัวแปรตาม    คาตัวแปรตนมีสวนกําหนดคาตัวแปรตาม 

 2.  ตัวแปรตาม (Dependent variable)  เปนตัวแปรซึ่งเปนผลท่ีเกิดจากตัวแปรตน  เปนส่ิง

ท่ีผูวิจัยตองการใหเกิดพฤติกรรมนั้น  ๆ    คาตัวแปรตาม  ผันแปรตามคาของตัวแปรตน    

 

 

 

6. การเขียนและการระบุตัวแปรในการวิจัย 

 การระบุตัวแปรสําหรับการวิจัย  ถาเปนงานวิจัยเชิงสํารวจท่ีวัตถุประสงคการวิจัยไมได

เปรียบเทียบกัน  หรือ มีลักษณะเปรียบเทียบกัน  ใหระบุเฉพาะตัวแปรท่ีศึกษา  ไมตองมีตัวแปรตน 

และตัวแปรตาม    ถาเปนงานวิจัยเชิงสํารวจท่ีวัตถุประสงคมีลักษณะเปนการเปรียบเทียบกัน  หรือ 

เปนงานวิจัยเชิงทดลอง  ใหระบุท้ังตัวแปรตน และตัวแปรตาม    

 

7. การเขียนนิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

นิยามศัพทเฉพาะ (Definitions of specific terms)   เปนการใหความหมายของตัวแปร หรือ 

คําศัพท  ท่ีนํามาใชในการวิจัย  ใหเกิดความเขาใจตรงกัน ระหวางผูอานงานวิจัยกับผูวิจัย   คําท่ีควร

เขียนเปนนิยามศัพทเฉพาะ   ควรเปนตัวแปร หรือคําท่ีผูวิจัยเขียนบอยมากในงานวิจัยคร้ังนั้น 

 1.    หลักการเขียนนิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

 1.1   ไมขัดแยงกับหลักทฤษฎี  หรือ ขอเท็จจริงท่ัวไป 

 1.2   ควรเปนนิยามท่ีผูวิจัยเขียนขึ้นเอง  โดยศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎี 

 1.3   ควรนิยามตามตัวแปรท่ีจะศึกษา  และ เนื้อหาท่ีวิจัย 

 1.4   มีความชัดเจน  เขาใจไดงาย   และผูอานเขาใจไดตรงกัน 

 1.5   ควรเปนนิยามเชิงปฏิบัติการ (ตัวแปรวัดดวยอะไร  ผลเปนอะไร) 

2.    เทคนิคการกําหนดนิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

        เนื่องจากในการทําวิจัยแตละเร่ือง ผูวิจัยอาจมีคําเฉพาะท่ีใชในการวิจัย เนื่องจากคําท่ี

ใชมีความหมายคลุมเครือหรือแปลความไดหลายความหมาย หรือคําบางคําท่ีผูวิจัยคิดวาถาไมบอก 

หรืออธิบายคํา นั้น ๆ  กอน  อาจจะทําใหเกิดขอสงสัยขึ้นตอผูอานงานวิจัยได   จึงจําเปนตองใหคํา



จํากัดความไว  เพ่ือใหผูอานมีความเขาใจไดตรงกับผูวิจัย  เชน  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา

ทักษะการอาน  คําวา “ทักษะการอาน”   ถาไมทําการนิยามศัพทเฉพาะแลว  ผูอานสามารถคิดได

หลายประเด็น  เชน  คิดวาเปนทักษะการอานคําท่ียากมาก ๆ    หรือ  อานบทรอยแกว  หรือ อาน

หนังสือพิมพ  ฯลฯ  ท้ัง ๆ ท่ีผูวิจัยตองการใหนักเรียนอานคําท่ีกําหนดใหเทานั้น  และคําท่ีใหอาน   ก็

เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนดวย  

         สําหรับคําท่ีเปนศัพททางวิชาการท่ีไมคอยไดใชกันแพรหลาย   ก็ควรนิยามศัพท หรือ

ใหคําจํากัดความไวเชนกัน   การนิยามศัพทเฉพาะไมควรใหความหมายท่ีแตกตางมากไปจาก   

ความหมายโดยท่ัวไปของคํานั้น  เนื่องจากจะทําให  ผูอานตีความหมายของผูทําการวิจัยผิดพลาดได 

 

8. การเขียนประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

1.  เขียนประโยชนท่ีไดรับโดยตรงมากท่ีสุด ไปหาประโยชนนอยท่ีสุดจากการวิจัย 

2.  เขียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และส่ิงท่ีวิจัย ไมเขียนลอเลียนวัตถุประสงค  แตควร 

เขียนในลักษณะวา  เมื่อทราบความแตกตางแลว  จะกอใหเกิดประโยชน  ในแงการเสริมสรางความรู 

หรือการใชผลอยางไร 

3.  ไมขยายความเกินความเปนจริง  ตองอยูในขอบขายของวัตถุประสงคท่ีศึกษาเทานั้น 

 

9. การเขียนเอกสารที่เกี่ยวของ 

 1.   ควรสรุปเปนคําพูดของตนเอง   เขียนในลักษณะของการวิเคราะหมากกวาท่ีจะนําเอามา

ยอ  แลวก็เรียงลําดับกัน    

 2.   ควรเขียนใหตอเนื่องเกี่ยวโยงกันตลอดเนื้อหา   ไมเขียนในลักษณะการนํามาเรียงตอกัน    

เพราะจะทําใหการอานไมตอเนื่องและราบเรียบ   การเขียนตองใหเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง

ทฤษฎี  แนวคิด  หลักการ และผลงานวิจัย   

 3. ไมควรเขียนเรียงตามปท่ีพิมพ/วิจัย  หรือ เรียงตามชื่อผูเขียน แตควรเรียบเรียงใหมตาม

แนวคิด และตัวแปรท่ีศึกษา  โดยระบุความสําคัญ และความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ         

 4.   ควรแบงกลุมหรือประเภทเนื้อหาท่ีนํามาอางอิง  จัดใหเปนหมวดหมู   โดยแบงออกเปน

ประเด็นตาง ๆ หรือ แยกเปนหัวเร่ืองตาง ๆ อยางชัดเจน  



 5.    ทฤษฏี แนวคิด หลักการ และงานวิจัยท่ีนํามาเขียนหรืออางอิง  ตองเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของ 

กับการวิจัยท่ีศึกษาโดยตรง    

 6.    ควรมีการสรุปประเด็นหรือหัวเร่ืองท่ีนําเสนอทุกเร่ือง   ตามแนวคิดของผูวิจัยเอง  เพื่อให

ผูอานเขาใจในหัวเร่ืองนั้น ๆ    โดยใชคําวา   จากท่ีกลาวมาแลวนั้นสรุปไดวา……….  หรือ  จะเห็นได

วา………………..  เปนตน   ดังตัวอยาง 

 7.    ควรมีการอางอิงอยางถูกตอง  และชัดเจน    โดยตองระบุท่ีมาของเอกสารวา   เอกสาร

ชื่ออะไร  ใครเปนผูเขียน  พิมพท่ีไหน เมื่อไหร   ตามรูปแบบการอางอิง  

 

10. การเขียนและการกําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง 

ในการวิจัย  ผูวิจัยตองระบุประชากร และกลุมตัวอยาง  ใหชัดเจน เพื่อท่ีจะไดทราบวา  

งานวิจัยไดศึกษากับใคร   มีจํานวนเทาใด 

1.   หลักการกําหนดกลุมประชากร   คือ    เปนใคร  อยูท่ีไหน  มีจํานวนเทาใด 

2.   หลักการกําหนดกลุมกลุมตัวอยาง   คือ เปนใคร  อยูท่ีไหน  มีจํานวนเทาใด  ไดมา

อยางไร 

 

 

11. การเขียน การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

1.  การเขียนการสรางเคร่ืองมือ  ใหระบุลักษณะของเคร่ืองมือ จํานวนขอ  จํานวนตัวเลือก 

2.  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  มีดังนี้ 

 2.1  ประเภทนวัตกรรมใหผู เชี่ยวชาญเปนผูประเมิน และนําไปทดลองใช หา

ประสิทธิภาพของนวัตกรรม   

 2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  ความยาก

งาย    อํานาจจําแนก  และความเชื่อมั่น 

 2.3  แบบสอบถามหรือแบบวัดเจตคติ  หาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา    อํานาจจําแนก  

และความเชื่อมั่น 

 2.4  แบบประเมินภาคปฏิบัติ  หาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  และความเชื่อมั่น  

 



 

12. การเขียนสถิติที่ใชในการวิจัย 

1.  สถิติบรรยาย  (Descriptive statistics)  

      เปนสถิติท่ีใชในการสรุปภาพรวมท้ังหมดของการวิจัย โดยนําเสนอในลักษณะบรรยาย

ขอมูล     สวนการนําเสนอขอมูล  อาจจะเสนอในรูปแบบตาราง  กราฟ  ฯลฯ  สถิติบรรยายท่ีใชใน

การวิจัย  ไดแก  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง   เชน  คาเฉล่ีย   คามัธยฐาน  และ    คาฐานนิยม   

การวัดการกระจาย  เชน  พิสัย      ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และความแปรปรวน   

2. สถิติอางอิง  (Inferential  statistics) 

    การวิจัยสวนใหญจะศึกษาจากกลุมตัวอยาง (Sample)   ซึ่งทําการสุมมาจากประชากร

(Population)  เมื่อไดผลการวิจัยท่ีศึกษาจากกลุมตัวอยางวามีผลเปนอยางไร   การศึกษากับ

ประชากรก็จะไดผลอยางนั้นดวย   จึงเรียกวาเปนการอางอิง (Infer)  ไปยังกลุมประชากร     สถิติ

อางอิง  ไดแก t-test,  ANOVA,  Chi-square      เปนตน   

 

13. หลกัการวิเคราะหขอมูล และ การแปลผล 

1. วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

2.    การนําเสนออาจนําเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิรูปภาพ    แผนภูมิกง กราฟ 

เสนตรง   กราฟแทง  ฯลฯ โดยท่ัวไปแลว นิยมนําเสนอรูปแบบของตาราง รูปแบบท่ีนําเสนอ จะ

ประกอบดวย   3  สวน คอื    สวนหัว (สวนท่ีเปนชื่อตาราง  แผนภูมิ หรือ กราฟ)  สวนเนื้อหา (สวน

ท่ีแสดงขอมูล เชน  ความถี่   รอยละ  คาเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ฯลฯ)  และ สวนท่ีเปนการ

แปลผลหรืออธิบายผลของเนื้อหา 

3.    ควรมีการรวมหลาย ๆ เร่ือง  เพื่อนําเสนอในตาราง/แผนภูมิ/กราฟเดียวกัน  เพราะจะ

ทําใหไมส้ินเปลืองตาราง/แผนภูม/ิกราฟ    

4.    การแปลผลควรนําเสนอตอกันไปทีละเร่ือง  เพราะจะทําใหไมสับสน 

5.    การแปลผลตองอธิบายขอมูลท่ีนํามาเสนอเทานั้น  ไมควรแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม    

 

14. การเขียนการสรุปผล 

1. สรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย  โดยแยกตามวัตถุประสงค 



2. นําผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล มาสรุปอยางยอ ๆ  

3. การสรุปอาจเปนความเรียงตอ ๆ กันไป หรือ จะสรุปเปนหัวขอก็ได    

 

15. การเขียนการอภิปรายผล 

 การอภิปรายผล  เปนการกลาวผลวิจัย และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม มีหลักการเขียน ดังนี้ 

1. อภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย  โดยแยกตามวัตถุประสงค 

2.   นําเอาผลการวิเคราะหขอมูลมากลาวถึง  และแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  พรอมท้ังระบุให

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   ทฤษฏีหรืองานวิจัยท่ีสอดคลองหรือไมสอดคลองกับการวิจัยของตนเอง 

  ถาเปนงานวิจัยเชิงทดลอง  งานวิจัยท่ีจะนํามาเสนอควรเปนงานวิจัย 

ท่ีมีตัวแปรตน  และ ตัวแปรตามเหมือนกัน   แตถาไมมีงานวิจัยดังกลาว 

ก็ควรเปนงานวิจัยท่ีมีตัวแปรตนเหมือนกัน 

สวนงานวิจัยเชิงสํารวจ งานวิจัยท่ีจะนําเสนอตองเปนงานวิจัยท่ีมีตัวแปรท่ี 

ศึกษาเหมือนกัน  

 

16. การเขียนขอเสนอแนะ 

 หลักการเขียนขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 



ใหเสนอแนะวาใคร  หนวยงานใด ควรจะดําเนินการอะไรตอไป   ขอเสนอแนะตองเปน

ขอเสนอท่ีไดจากการวิจัย ไมใชขอเสนอแนะในเชิงทฤษฏี ท่ีไมไดมาจากขอคนพบในการวิจัย  และตอง

เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีวิจัย 

 

หลักการเขียนขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 

เปนการนําเสนอวา ถาจะมีการวิจัยตอไป  ควรคํานึงถึงอะไรบาง  หรือควรทําเร่ือง

อะไรบาง   หรือ ควรจะเพิ่มตัวแปรอะไรบาง   ควรปรับปรุงวิธีดําเนินการอยางไร      เคร่ืองมือในการ

วิจัยควรใชแบบไหน   

 

แนะนําเว็บ 
http://www.igetweb.com/www/ird/private_folder/researchtechnic.doc 

http://www.nma6.obec.go.th/korat6/news_file/p26479881248.ppt 

http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/text/2551-report.doc 

http://www.vijai-nongkeuw.ob.tc/data/c11.pdf 
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