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1. ช่ือเร่ือง Topic 

 เป็นช่ือท่ีมาจากช่ืองานวิจยั ควรเขียนให้กระชบั และแสดงสิง่ท่ี

ต้องการศกึษาโดยยอ่ ได้แก่ ตวัอยา่ง จดุประสงค์ และวิธีการวิจยั ไว้ในช่ือ

บทความ โดยมีคําสําคญัหรือคา่ดชันีเพ่ือสืบค้น และไมค่วรใช้คําฟุ่ มเฟือย 

และคํายอ่ท่ีไมเ่ป็นสาระ 



2. บทคดัยอ่ Abstracts 
การเขียนบทคดัยอ่จะมี 3 ส่วน  

 ส่วนแรก วตัถปุระสงค์  

 ส่วนที่สอง กลุม่ตวัอยา่ง เคร่ืองมือวิจยัและสถิติท่ีใช้  

 ส่วนที่สาม ผลการวิจยั  

 

 การเขียนคําสําคัญ (Keyword) ควรมีไม่น้อยกว่า 3 คํา โดยคํา
สําคัญ คือ ตัวแปรของการวิจัย คําเฉพาะในงานวิจัยนัน้ และเป็นคําท่ีเป็น

สากลยอมรับกันทัว่ไป ซึ่งคําสําคญัจะนําไปใช้ประโยชน์ในการเขียนของบท

นํา 



3. บทนาํ Introduction 

 การเขียนบทนําจํานวนหนึง่หน้ากระดาษหรือหน้าคร่ึง โดยมีเทคนิค

การเขียน ดงันี ้
 ย่อหน้า 1 ปัญหาการวิจยั มีปัญหาอะไร มีความสําคญัอยา่งไร 
 ย่อหน้า 2 ใช้ส่ือ-นวตักรรมอะไร ทําไมจงึเลือกส่ือนวตักรรมนัน้ 
 ย่อหน้า 3 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคําสําคญัตา่ง ๆ ใน

หวัข้อ 
 ย่อหน้า 4 สรุปวา่ทําไมจงึทําวิจยั 

 



4. วตัถุประสงคก์ารวจิยั Objective 

 การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยในบทความวิจัย 

ให้เลือกข้อใดข้อหนึง่จากรายงานการวิจยั 

ขึน้อยู่กบัประเภทบทความวิจยัท่ีต้องการนําเสนอ 

ไม่จําเป็นต้องใสท่กุข้อเหมือนในรายงานวิจยั เลือกเฉพาะท่ีต้องการรายงานผล 

***ผลการวิจยัในบทความต้องตรงกบัวตัถปุระสงค์การวิจยั หากต้องการรายงานผลข้อมลู

เพ่ิมจะต้องเพ่ิมวตัถปุระสงค์การวิจยัให้ตรงการด้วย 
 



5. ขอบเขตการวจิยั Methods 

 ขอบเขตการวิจยัประกอบไปด้วย 

ประชากร 

กลุม่ตวัอยา่ง 

ตวัแปรท่ีศกึษา 

 – ตวัแปรอิสระ 

 – ตวัแปรตาม 

เนือ้หาวิชา 

ระยะเวลาดําเนินการ 



ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ..............................ระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปีท่ี........... วิทยาลยั ....................................... 

ภาคเรียนท่ี............. ปีการศกึษา................. ทัง้หมดจํานวน

.....................คน 

 
 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่............ระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ ชัน้ปีท่ี....................แผนกวิชา.............. ภาคเรียนท่ี.............ปี

การศกึษา................. ท่ีได้จากการสุม่อยา่งง่ายจํานวน.....................คน 
 



การเขียนตวัแปรท่ีศึกษา 

 ตวัแปรอิสระ คือ 
– วิธีการสอน 
– ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
– ปัจจยัภายใน 

 ตวัแปรตาม คือ 
– ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
– ทกัษะการแก้ปัญหา 
– ความพงึพอใจ 

 



เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

แบบทดสอบก่อนเรียนเร่ือง.................................. จํานวน .......... ข้อ 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียนเร่ือง................................ จํานวน .......... ข้อ 

แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ....................... จํานวน ........ ข้อ 
แบบสอบถามความพงึพอใจ.................................... จํานวน .........ข้อ 



ขั้นตอนการวจิยั 

o ขัน้เตรียมการวจิยั ผู้วจิยัได้ทําการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การศกึษาครัง้นี ้โดยการศกึษาเนือ้หาตามแนวคดิและทฤษฎี

......................................................................................... 

o สร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 

o วิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบทดทอบ (IOC) 

o วิเคราะห์คา่ความเช่ือมัน่แบบทดสอบ / แบบสอบถาม 
 



การเขียนผลการวจิยัและอภิปรายผล 

 ผลการวจิยั (RESULTS) เขียนผลการวิจยัและอภิปรายผล
เรียงข้อมลูตามลําดบัข้องของวตัถปุระสงค์ของการวิจยั โดยเน้น

ข้อมลูท่ีสําคญัๆ เป็นหลกั เนือ้หาจะต้องมีความชดัเจน สัน้ กระชบั 

และได้ใจความ 

 การอภิปรายผล (DISCUSSION) เป็นการให้คําวิจารณ์ 
แนะนํา และอภิปรายผลของการวิจยัท่ีเกิดขึน้วา่เป็นเพราะเหตใุด 

เป็นการอธิบายสาเหตกุารเกิดผล การเปรียบเทียบผลกบัข้อมลูหรือ

ข้อสรุปท่ีได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม หรือข้อมลูของงานวิจยั

ของผู้ อ่ืนท่ีมีการรายงานไว้แล้วมาสนบัสนนุ 



การเขียนรายการอา้งอิง 
การเขียนรายการอ้างอิงท่ีนิยมใช้มีดงันี ้

1. APA 6th - American Psychological Association, 6th Edition 
 
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of 
Journal, 10(2), 49-53. 
  
2. Chicago 16th Edition (Author-Date System) 
 
Author, Alan A., B. B. Author, and C. Author. 2005. "Title of article."Title of 
Journal 10, (2): 49-53. 
 
3. MLA 8th Edition 
 
Author, Alan A., et al. “Title of article.” Title of Journal 10.2 (2095): 49-53. 
doi:10.1016/j.cnsns.2016.07.026. 



เกณฑก์ารพิจารณาผลงานวจิยั ดีเด่น 

1. มีวิธีการวิจยัท่ีถกูต้องเป็นท่ียอมรับ (คือ มีวถัปุระสงค์ สมมติฐาน ขอบเขต และขัน้ตอนการ

วิจยั ทฤษฎีหรือกรอบความคิด สรุปและอภิปรายผล) 

2. มีการนําเสนอและเรียบเรียงอย่างชดัเจนตามลําดบัขัน้ตอน มีการอ้างอิงท่ีชดัเจน มีความ

เช่ือมโยงและการสรุปประเดน็ 

3. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการหรือสามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้ 

4. ผลงานวิจยัแสดงความก้าวหน้า ตอ่ยอดทางวิชาการในสาขานัน้ 

5. ใช้เป็นแหลง่อ้างอิงหรือนําไปปฏิบติัได้ เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง 

6. เป็นงานริเร่ิมบกุเบิกทางวิชาการท่ีมีการสงัเคราะห์อย่างลกึซึง้ และนําไปสูก่ารสร้างองค์

ความรู้ใหม ่

7. เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องในระดบัชาติ 

8. เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องในระดบันานาชาติ 
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