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การเขียนงานวิจยัเป็นการส่ือสารกบัผูอ่้านท่ีตอ้งแสดงออกถึงการจดัการความคิด (Organization of  
Ideas)   อยา่งมีหลกัการและตอ้งอาศยัทักษะในการเขียน   ผูเ้ขียนต้องมีความรอบคอบระมดัระวงัในแต่ละ
ประโยคในแต่ละยอ่หนา้  การจดัล าดบัหัวขอ้ตอ้งมีความเช่ือมโยง ความสอดคลอ้งของเน้ือหาท่ีน าเสนอ การ
อา้งอิง การจดัรูปแบบของการพิมพ์ให้มีหมวดหมู่ อ่านง่าย ผูเ้ขียนตอ้งทบทวนส่ิงท่ีเขียนไปแลว้ว่าสามารถ
ส่ือสารกบัผูอ่้านให้เป็นท่ีเขา้ใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลหรือไม่  แนวทางทางการเขียนงานวิชาการน้ีจะสามารถ
ใชเ้ป็นแนวทางเขียนบทความ โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานวิจยัไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

 

  

 การเขียนงานวิจยัทางดา้นสงัคมศาสตร์ เช่น ในสาขาบริหารธุรกจิ อยา่งนอ้ยจะตอ้งประกอบดว้ยบท
ต่าง ๆ  5 บท   โดยมีส่วนยอ่ยต่าง ๆ ของการเขียนท่ีสมบูรณ์  ดงัต่อไปน้ี 
  

   หนา้ปกท่ีมีช่ือเร่ืองทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ช่ือผูว้ิจยั  สถาบนัท่ีสงักดัและเวลา   
   ค าน า 
   บทคดัย่อภาษาไทย 
   บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 

   สารบญัเร่ือง 
   สารบญัตาราง 
   สารบญัรูป (ในกรณีท่ีมีรูป) 

   บทท่ี 1  บทน า 
   บทท่ี 2  ทฤษฎี แนวคิด งานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้ง 
   บทท่ี 3  ระเบียบวิธีวิจยั 
   บทท่ี 4  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
   บทท่ี 5  สรุป อภิปรายผล  ขอ้เสนอแนะ 
   บรรณานุกรม 
   ภาคผนวก 
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ค าน า 
 

 ค าน าเปรียบเสมือนการเกร่ินน าที่มาของการท างานวิจยั ความส าคญั และประโยชน์ของงานวิจยั ผูว้ิจยั
สามารถเขียนขอบคุณผูท้ี่เก ีย่วขอ้งกบังานวจิยั  เช่น ผูบ้ริหารให้สมัภาษณ์  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่หข้อ้มูล  สถาบนัที่ให้ทุน
วิจยั  เป็นตน้    

 
……………………………………… 

 

 

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 
 การเขียนบทคดัยอ่ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษควรมีความยาวไม่เกนิ 1 หนา้ บทคดัยอ่ คอืเน้ือหาทั้งหมด
ของกระบวนการท าวิจยัต ั้งแตต่น้จนจบ การเขียนตอ้งเป็นการสรุปสกดัเฉพาะเน้ือหาสาระทีส่ าคญัเท่านั้น กล่าวถึง
ที่มาของปัญหางานวิจยั  วตัถุประสงค ์ ขอบเขตงานวิจยั  ระเบียบวิธีการวิจยั  เช่น ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  ขนาด
ตวัอยา่ง เทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง พื้นที่เกบ็ขอ้มูล วิธีการเกบ็ขอ้มูล  เคร่ืองมือหรือแบบสอบถาม  ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลและการทดสอบสมมตฐิาน (กรณีที่มีการทดสอบสมมติฐาน) (ผลการวิจัยทั้งหมดจะเขียนโดยสังเขปไม่ต้อง
แสดงตัวเลข) ประโยชน์ของการวิจยั ขอ้เสนอแนะส าหรับผูบ้ริหารหรือผูเ้ก ีย่วขอ้ง ขอ้จ  ากดัของงานวิจยัและ
ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวิจยัในอนาคต  
 

 หมายเหตุ บทคดัยอ่ไม่ว่าจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษควรมีใจความหรือความหมายที่ใกลเ้คียง
กนัใหม้ากที่สุด  

 

 
……………………………………… 

 

 

บทที่ 1 
บทน า 

 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของปัญหา 
 

 หลกัการและเหตุผลหรือทีม่าของปัญหา (Rationale) คือ การเขียนอธิบายเร่ืองราวที่ผูว้ิจยัสนใจจะท าวิจยั 
เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในอดีต  หรือปัจจบุนั ซ่ึงจะมีทฤษฎี   แนวคิด  และงานวจิยัในอดีตส าคญัที่เก ีย่วขอ้ง  (ท ำนอง
เดยีวกบั Literature Review แต่เป็นแบบย่อ)   เพือ่จะอา้งอิงหรือบอกเล่าเร่ืองราวและประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงเป็นทีม่าของ
ปัญหา ที่ยงัไม่มีค  าตอบอยา่งชดัเจน ซ่ึงกค็อืปัญหำ (Problem)  หรือค ำถำมในงำนวจิัย (Research question)  การ
เขียนหลกัการและเหตุผลตอ้งมีน ้ าหนกัหรือเน้ือหาพอสมควร   และตอ้งมีขอ้มูลในอดีตที่เก ีย่วขอ้ง  ควรแสดง
รูปกราฟหรือตารางสถิติที่ส าคญัประกอบเพือ่ความชดัเจนของเร่ืองราวกอ่นทีจ่ะน ามาสู่ปัญหาที่จะท าวิจยั     
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ค าถามงานวิจัย 
 เขียนค าถามงานวิจยั (Research questions) ในรูปแบบของประโยคค าถามเป็นขอ้ๆ  
 

วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 เขียนวตัถุประสงคง์านวิจยั  (Research objectives)  โดยใหล้อ้หรือสอดคลอ้งกบัค  าถามงานวิจยั   แต่เป็น
ประโยคบอกเล่า 
 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 จากค าถามงานวิจยั   วตัถุประสงคง์านวิจยั  และจากการทบทวนทฤษฎี  แนวคิด และงานวิจยัที่เก ีย่วขอ้งใน
อดีต  จะท าให้ทราบว่ามีปัจจยัอะไรเก ีย่วขอ้งกบัเร่ืองนั้น ๆ และมีขอบเขตของการท างานวิจยัเพียงใด  ท ั้งหมดน้ีเป็น
ที่มาของกรอบแนวคิดงานวิจยั (Research framework) ที่ท  าให้ทราบว่าผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาตวัแปรอะไร  อะไรเป็น
ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ อะไรคอืตวัแปรตาม  ตวัแปรมีความเก ีย่วขอ้งกนัอยา่งไร  อะไรเกดิกอ่นอะไรเกดิหลงั 
ผูว้ิจยัตอ้งการทดสอบสมมติฐานอะไร การเขียนกรอบแนวคิดงานวิจยันิยมใชก้ล่องส่ีเหล่ียม  วงกลม  และเสน้ลูกศร  
เพื่อแสดงถึงตวัแปรที่ตอ้งการศึกษาและความเช่ือมโยงของตวัแปรต่าง ๆ  ในการศึกษา การมีกรอบแนวคดิงานวิจยั
จะท าใหท้ราบว่านกัวิจยัตอ้งการศึกษาเร่ืองราวเก ีย่วกบัตวัแปรอะไรบา้ง ตอ้งไม่ลืมว่าทุกตวัแปรในกรอบแนวคิด
งานวิจยัที่ยกมาตอ้งสามารถอธิบายไดจ้ากทฤษฎี แนวคิด หรือจากกรอบแนวคิดของงานวิจยัในอดีตที่ระบตุวัแปรใน
การศึกษาไวแ้ลว้  
 

ค าจ ากัดความของค าส าคัญ 

 ค าจ  ากดัความที่เป็นศพัทส์ าคญัที่ใชใ้นงานวจิยั (Keywords) โดยค าจ  ากดัความมี 2 ประเภทคือ  ค  าจ  ากดั
ความที่มีความหมายอยา่งเป็นทางการอยูแ่ลว้ ที่ก  าหนดหรือนิยามขึ้นโดยนกัวิชาการที่มีช่ือเสียงในศาสตร์นั้น ๆ 
สมาคม/องคก์ร/หน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  เช่น ค  าจ  ากดัความของค าว่า  แบรนด์ 
(Brand) ทศันคติ (Attitude) พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior)  ฯลฯ  ค  าจ  ากดัความเหล่าน้ีเรียกวา่ 
“ Conceptual Definition”  ซ่ึงต้องระบุแหล่งอ้ำงอิงที่มำของค ำจ ำกดัควำมน้ัน 
 

 ค าจ  ากดัความอีกประเภทหน่ึงเรียกว่า “ Operational definition”   ซ่ึงเป็นค าจ  ากดัความที่นักวจิัยต้องกำร
ระบุหรือใช้ส ำหรับงำนวจิยัของตนโดยเฉพำะ  เช่น  “ความจงรักภกัดี”  ซ่ึงเม่ืออธิบายลกัษณะความจงรักภกัดีในเชิง
ทฤษฎี (Theoretical definition) แลว้  นกัวิจยัตอ้งระบุเพิม่เติมว่าในงานวิจยัเร่ืองน้ีว่าจะวดัความจงรักภกัดี โดยการที่
ผูบ้ริโภคตอ้งซ้ือซ ้ าสินคา้นั้น ๆ   เป็นจ านวนกีค่ร้ังในระยะเวลาหน่ึง ๆ  เช่น  4 คร้ังใน 6 เดือน   เป็นตน้   
 

 ค าจ  ากดัความทีป่รากฏในงานวจิยัตอ้งเป็นตวัแปรหรือปัจจยัที่มีความส าคญัในการวดัหรือการท าวิจยัใน
เร่ืองนั้น  การอธิบายค าจ  ากดัความให้ชดัเจนตั้งแต่ตน้จะท าให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจเร่ืองราวที่ท  าวิจยัมากขึ้น  
 

ขอบเขตการท าวิจัย 
 ขอบเขตการท าวิจยั (Scope of research) คือ การระบุขอบเขตการศึกษาว่าการท าวจิยันั้นมีขอบเขตอะไร   
เช่น  ประชากรในงานวิจยัเป็นใคร หรือมีคุณสมบตัอิะไร  พื้นทีใ่นการศึกษาหรือเกบ็ขอ้มูลอยูท่ี่ใด  ช่วงเวลาใดที่ใช้
ในการเกบ็ขอ้มูล   การระบุขอบเขตการท าวิจยัให้ชดัเจนตั้งแต่ตน้จะท าให้ผูอ่้านทราบรายละเอียดของประชากร 
พื้นที่  และเวลาที่ท  าวิจยั  โดยไม่ตอ้งมีขอ้สงสยัในภายหลงั 
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แหล่งที่มาข้อมูล 

 นกัวิจยัตอ้งเขียนอธิบายแหล่งที่มาของขอ้มูล (Source of data) อยา่งชดัเจน   แหล่งทีม่าของขอ้มูลโดยปกติ
จะแบ่งออกเป็น  2 ประเภท  ไดแ้ก ่    
   แหล่งข้อมูลปฐมภูม ิ  ตอ้งอธิบายเร่ืองว่าแหล่งขอ้มูลอยูท่ี่ใด ใครเป็นประชากรในการศึกษา สถานทีท่ี่
จะเกบ็ขอ้มูล  ตอ้งอธิบายแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิใหมี้ความชดัเจนพอสมควร    

  แหล่งข้อมูลทุตยิภูม ิ เขียนอา้งอิงแหล่งขอ้มูลทตุิยภูมิที่ใชใ้นงานวิจยั  ส่วนมากแหล่งอา้งอิง คอื 
วารสารทางวิชาการ  หนงัสือ  เวบ็ไซตท์ีมี่ขอ้มูลที่เก ีย่วขอ้งกบัเร่ืองที่จะท าวิจยั  

  

ตารางเวลาการท าวิจัย 
 ตารางเวลาการท าวิจยั (Research schedule) จะแสดงแผนงานกจิกรรมและเวลาทีก่  าหนดในการท างานวิจยั
ต ั้งแต่เร่ิมตน้จนจบกระบวนการท าวจิยั  โดยปกตินิยมท าตารางการท าวิจยัในขอ้เสนองานวิจยั (Research proposal) 
เท่านั้น  ไม่จ  าเป็นตอ้งแสดงตารางในงานวิจยัที่เขียนส่งวารสารทางวิชาการ 
 

สรุป 

 สรุป (Conclusion) ทา้ยบทเป็นการเขียนสรุปวตัถุประสงคข์องการท างานวิจยัและเน้ือหาของบทที่ 1
โดยสงัเขปเพื่อไม่ให้จบหว้นมากเกนิไป 

 
……………………………………… 

 

 

บทที่ 2 
ทฤษฎี   แนวคิด  และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 

 บทที่ 2 จะเก ีย่วกบัการอธิบายทฤษฎี   แนวคิด  และงานวิจยัในอดีตที่เก ีย่วขอ้งกบังานวจิยัที่ก  าลงัท า 
 

  
ทฤษฎี  แนวคดิ   หลกัการ  และงานวจิยัในอดตีที่เกีย่วข้อง  
     
 ทฤษฎี  แนวคิด   หลกัการ  และงานวิจยัในอดีตที่เก ีย่วขอ้งเปรียบเสมือนกบัทีม่าของปัญหา ตอ้งเขียนให้มี
ความสอดคลอ้งกนัโดยจัดหมวดหมู่การเขยีนหวัข้อให้เป็นไปตามล าดบัเพือ่จะไดเ้ขา้ใจง่าย  เนน้การอธิบายเน้ือหา
ของทฤษฎี  แนวคิด  หลกัการ และงานวิจยัในอดีตที่เก ีย่วขอ้งกบังานวิจยัทีก่  าลงัท า  ตอ้งใชภ้าษาของผูว้ิจยัที่เรียบ
เรียงใหม่เองไม่ลอกขอ้ความของผูอ่ื้นมาเป็นของตน ตอ้งอา้งอิงในวงเล็บทุกคร้ังที่มีการพูดถึงขอ้มูลจากทฤษฎีหรือ
นกัวิชาการผูอ่ื้น  จุดอ่อนของการเขียนในบทที ่2 ทีพ่บ คอื เขียนลอกทฤษฎีหรืองานวิจยัในอดีต โดยไม่ไดว้ิเคราะห์
ว่าทฤษฎีหรืองานวจิยัในอดีตนั้นเก ีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีต่นใชใ้นงานวิจยัอยา่งไร หลายคร้ังพบว่าเป็นการน าบทคดัยอ่
ของงานวิจยัในอดีตมาเขียนเป็นยอ่หนา้สั้นๆ ลกัษณะเขียนแบบขนมช้ัน ซ่ึงไม่ไดมี้การวิเคราะห์เช่ือมโยงหรือ
อธิบายถึงจดุอ่อนจุดแขง็ของระเบียบวิธีวิจยัของงานวิจยัในอดีตแตอ่ยา่งใด เป็นเพียงการสรุปสั้น ๆ ของงานวิจยัใน
อดีตเทา่นั้นจึงท าให้ไม่เห็นความเช่ือมโยงกบังานวิจยัที่ท  าอยูใ่นปัจจบุนั   
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สมมติฐานในการวจิัย  
ในกรณีที่ตอ้งการทดสอบสมมติฐานเพือ่ยนืยนัเหตกุารณ์ตามกรอบแนวคิดงานวจิยัที่เขียนในบทที่ 1 โดย

ใชข้อ้มูลที่เกบ็มาจากกลุ่มตวัอยา่งในการทดสอบ ผูเ้ขียนตอ้งอธิบายสมมตฐิานที่ตอ้งการทดสอบแตล่ะสมมติฐาน
ดว้ย โดยอา้งอิงจากทฤษฎี แนวคิดหรืองานวิจยัในอดีตที่มีการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ หรือจากการสงัเกต
ของนกัวจิยั หรือจากการสมัภาษณ์สอบถามลูกคา้หรือผูท้ี่เก ีย่วขอ้งหลายคน ฯลฯ   

 

สรุป   
เขียนสรุปสาระส าคญัของบทที ่2  
 

*** หมายเหต ุ
 บทที่ 2 น้ีผูเ้ขียนตอ้งรวบรวมความคิดให้ชดัเจนว่าตอ้งการส่ือสารอะไรให้ผูอ่้านทราบและเขา้ใจเร่ืองที่
เขียน ขอ้ผดิพลาดทีพ่บ คอื ผูเ้ขียนมกัจะยกทฤษฎีหรือหลกัการที่เก ีย่วขอ้งมาเขียนทั้งหมดโดยที่อาจไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งอธิบายทฤษฎีนั้นในทกุประเด็น  โดยจะคดัลอกมาจากตน้ฉบบัหรือหนงัสือแปล การเขียนวรรณกรรมที่
ถูกตอ้ง คอื อธิบำยเฉพำะส่วนที่เป็นสำระส ำคญัและมคีวำมเกีย่วข้อง (Relevant) กบังำนวจิยัเท่ำน้ัน  โดยพิจำรณำ
จำกวตัถปุระสงค์ทีต้่องกำรศึกษำเป็นหลกั  อะไรที่เกนิจากวตัถุประสงคใ์นงานวิจยักไ็ม่จ  าเป็นตอ้งเขียน ที่ส ำคญัคอื 
ต้องเป็นกำรเขยีนที่มกีำรเรียบเรียงเน้ือหำในส่วนทฤษฎี  แนวคดิ  และงำนวจิยัในอดตีที่เกีย่วข้องให้มคีวำม
สอดคล้องเช่ือมโยงกนั และต้องอ้างอิงทุกคร้ังเม่ือพูดถึงงานวิจัยในอดีต เพ่ือให้ส่ิงที่เขียนมีน ้ าหนกัและน่าเช่ือถือ 
โดยการอา้งอิงตอ้งระบุนามสกุลผูเ้ป็นเจา้ของทฤษฎี  เจา้ของแนวคดิ  ผูเ้ขียนงานวิจยัในอดีต  (ถ้าเป็นชาวต่างชาติใช้
นามสกุล แต่ถ้าเป็นคนไทยใช้ทั้งช่ือและนามสกลุ) และระบุปีพ.ศ. หรือ ค.ศ. ตามทา้ยช่ือเจา้ของทฤษฎีในวงเล็บ
ดว้ยทุกคร้ัง  

……………………………………… 

 

 

 บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 ระเบียบวิธีวิจยั (Research methodology) หมายถึงกระบวนการในการเกบ็ขอ้มูลอยา่งมีระเบียบและมี
วิธีการ ในยอ่หน้าแรกตอ้งเกร่ินน าพอสังเขปว่าในบทท่ี 3 น้ีจะมีเน้ือหาหรือหัวขอ้อะไรบ้างกอ่นเขา้สู่เน้ือหาในรายละเอียด 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง (Population and sample) ตอ้งอธิบายประชากรและกลุ่มตวัอยา่งวา่เป็นใคร  อยู่
ที่ไหน   มีคุณสมบตัอิะไร  ถา้ใชก้รอบประชากร (Population frame) เพือ่การก  าหนดกลุ่มตวัอยา่ง  ตอ้งบอกดว้ยว่า
กรอบประชากรที่ใชค้ืออะไรให้ชดัเจน 
 

ขนาดตวัอย่าง 
 ขนาดตวัอยา่ง (Sample size) ตอ้งอธิบายหลกัเกณฑท์ี่ใชใ้นการก  าหนดขนาดตวัอยา่งพอสงัเขป  ไม่ว่า
หลกัเกณฑท์ีใ่ชจ้ะเป็นหลกัเกณฑเ์ชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณตอ้งเขียนให้ชดัเจนอ่านเขา้ใจง่าย  จุดอ่อนทีพ่บ คอื ไม่
มีการเขียนอธิบายที่มาของตวัเลขขนาดตวัอยา่ง (n) จึงท าให้ไม่ทราบว่าจ  านวนตวัอยา่งนั้นมาจากอะไร 



 6 

การสุ่มตวัอย่าง 
 การสุ่มตวัอยา่ง (Sampling technique) ให้อธิบายเทคนิคหรือวธีิการสุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นงานวิจยัอยา่งชดัเจน  
ว่าสุ่มตวัอยา่งไดอ้ยา่งไร  สุ่มที่ไหน  เม่ือไหร่  ฯลฯ     เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจว่ากลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากประชากรอยา่งไร  
ปัญหาทีพ่บในการเขียน  คอืบอกแต่ช่ือวิธีการสุ่มแตข่าดการอธิบายรายละเอียดท าให้ไม่ทราบถึงกระบวนการท างาน
ในการสุ่มเลือกตวัอยา่งวา่ท าอยา่งไร 
 

การเก็บข้อมูล 

 วิธีการเกบ็ขอ้มูล (Data collection method) ใหอ้ธิบายวิธีการเกบ็ขอ้มูลปฐมภูมิอยา่งชดัเจน  และถา้มีการ
เกบ็ขอ้มูลปฐมภูมิเชิงคุณภาพ (Qualitative data)  เช่น การสมัภาษณ์กลุ่ม  (Focus Group) หรือสมัภาษณ์เจาะลึก (In-
Depth Interview)    กต็อ้งอธิบายวิธีการหรือขั้นตอนการเกบ็ขอ้มูลอยา่งชดัเจน  กอ่นที่จะอธิบายวิธีการเกบ็ขอ้มูลเชิง
ปริมาณ (Quantitative data) จากกลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือต่อไป      
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั (Research instrument) ใหอ้ธิบายแบบเคร่ืองมือที่ใชเ้กบ็ขอ้มูลหรือแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพือ่ตอบวตัถุประสงคใ์นการท าวิจยั ควรอธิบายวา่แบบสอบถามแบ่งออกเป็นกีส่่วน อะไรบา้ง 
สเกลหรือมาตราที่ใชใ้นแบบสอบถามเป็นสเกลอะไร ประเด็นส าคญัในเร่ืองแบบสอบถาม คือ การยืนยันความ
ถูกต้องและความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือ (Validity and reliability) ซ่ึงควรอธิบายวิธีการตรวจสอบความถูกตอ้ง 
อยา่งนอ้ยคือ ความถูกตอ้งของเน้ือหา (Content Validity) และความเช่ือถือได ้(Reliability) ของแบบสอบถามในการ
ท าวิจยั เช่น การวดัความเช่ือถือไดข้องค าถามที่เป็น Interval scale โดยใช ้Cronbach’s Alpha Coefficient เป็นตน้ 
(แบบสอบถามจริงสามารถแสดงไดใ้นภาคผนวก) 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ระบุช่ือเทคนิคทางสถิติที่จะใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและเทคนิคทีจ่ะใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน     
 

สรุป 

 เขียนสรุปสาระส าคญัของบทที ่3    
 

……………………………………… 

 

 

บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ในยอ่หนา้แรกตอ้งเกร่ินน าพอสงัเขปว่าในบทที่ 4 น้ีจะมีเน้ือหาอะไรบา้งกอ่นเขา้สู่เน้ือหาในรายละเอียด   
โดยปกติควรย  ้าถึงวตัถุประสงคก์ารวจิยัในยอ่หนา้แรก  เพื่อให้ผูอ่้านสามารถตดิตามเร่ืองราวไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล (Data analysis) ควรเขียนอธิบายแยกเป็นส่วนๆ ตามหัวขอ้ที่ปรากฏในแบบสอบถาม 
เช่น การวิเคราะห์ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม การวิเคราะห์พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ  การวิเคราะห์ความคดิเห็นของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ฯลฯ เป็นตน้ ผูว้จิยัควรอธิบายเทคนิคทางสถิติทีใ่ชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลพอสงัเขป ซ่ึงในบทน้ี
ตอ้งแสดงตารางตวัเลขทางสถิตติ่าง ๆ และผลการทดสอบสมมติฐาน ผูเ้ขียนตอ้งอธิบายตวัเลขในตารางดว้ยไม่ใช่
น าเสนอแต่ตารางเท่านั้น ถา้มีตารางหลายตารางที่ตอ้งแสดง ผูว้ิจยัตอ้งวางแผนการเขียนวา่จะเขียนการวิเคราะห์
ขอ้มูลในตารางกอ่นแลว้จึงจะน าเสนอตารางหรือจะแสดงตารางกอ่นแลว้จึงเขียนอธิบาย ซ่ึงไม่ว่าจะวางแผนการ
เขียนอยา่งไรกค็วรเขียนให้สอดคลอ้งกนัทั้งหมด   
 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะมีการแปลความหมายผลที่ไดรั้บดว้ย (Interpretation) ตอ้งตระหนกัว่า การแปล
ความหมายไม่ใช่การอภิปรายผล  การอภิปรายผลจะน าไปเขียนในบทสุดท้ายเสมอ 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

ในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing)  แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานและอธิบายหรือแปลผล
การทดสอบ ถา้การทดสอบสมมติฐานมีหลายขอ้ควรแสดงตารางสรุปการทดสอบสมมติฐานอีกตารางดว้ยเพือ่ให้
ง่ายในการท าความเขา้ใจและเห็นภาพทั้งหมดของการทดสอบ หวัขอ้การทดสอบสมมติฐานน้ีนิยมเขียนภายหลงัจาก
ที่วิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดตามแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้   
 

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  (ถา้มี)  
ในกรณีที่มีการท า Focus Group หรือ In-Depth interview ร่วมกบัการท าวิจยัเชิงปริมาณ ตอ้งวิเคราะห์ผล

ขอ้มูลในเชิงคุณภาพดว้ย  การเขียนตอ้งใชว้ิธีการสรุปเป็นประเด็นส าคญั ๆ โดยเรียบเรียงเป็นภาษาทางวิชาการที่
ผูเ้ขียนไดว้ิเคราะห์และสรุปมาแลว้  
 

สรุป  
เขียนสรุปสาระส าคญัของบทท่ี 4   
 

 
 

……………………………………… 

 

 

บทที่ 5 
สรุป  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 

บทท่ี 5 เป็นบทสุดท้ายของงานวิจยั จึงเป็นบทท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก  ผูว้ิจยัตอ้งเขียนสรุปงานวิจยัเร่ืองท่ีท า 
โดยสังเขป อภิปรายผลท่ีได้รับจากงานวิจยั  ให้ขอ้เสนอแนะแกผู่บ้ริหารหรือผูท่ี้เกีย่วขอ้ง   กล่าวถึงประโยชน์และขอ้จ  ากดั
ของงานวิจยัรวมทั้ งขอ้แสนอแนะท่ีจะแกไ้ขจุดอ่อนส าหรับงานวิจยัในอนาคต 
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สรุป 

 เป็นการเขียนสรุปเน้ือหาของการท าวิจยั (Conclusion) ตั้งแต่บทที่ 1 ถึงบทที่ 4  ตอ้งจดัล าดบัข ั้นตอนใน
การเขียนให้ดี เป็นการเขียนแบบสรุปโดยสงัเขปใหก้ระชบัแต่ตอ้งชดัเจนเพื่อให้ผูอ่้านสามารถติดตามเน้ือหาและ
เขา้ใจไดง่้าย 
 

อภิปรายผล 

 การอภิปรายผล (Discussion) เป็นหัวขอ้ส าคญัหวัขอ้หน่ึงในบทสุดทา้ยน้ี กำรเขยีนอภปิรำยผลที่พบใน
งำนวจิัย  เป็นกำรแสดงควำมคดิเหน็ที่ผู้วจิัยมต่ีอผลกำรศึกษำ โดยอภิปรายว่าผลการศึกษานั้นเป็นไปตามคาดหมาย
หรือไม่อยา่งไร เพราะอะไร ถา้มีการคน้พบประเด็นใหม่ ๆ ที่น่าสนใจตรงไหน  และจะมีผลกระทบอยา่งไรบา้ง    
การเขียนอภิปรายผลควรเขียนแยกเป็นหวัขอ้ในแตล่ะประเด็นให้ชดัเจน ปัญหำที่พบในกำรเขยีนอภปิรำยผล คอื 
เขยีนอภปิรำยน้อยเกนิไปหรือเขยีนคล้ำยกำรวเิครำะห์ข้อมูลซ่ึงไม่ใช่กำรอภปิรำยผล 
 

 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั (Recommendations) นกัวิจยัจะตอ้งให้ขอ้เสนอแนะหรือค าแนะน าดา้นการตลาด          
หรือการจดัการที่เป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร  ผูป้ระกอบการ  หรือผูท้ี่เก ีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการหรือบริบท
อ่ืนใดที่อยูภ่ายใตง้านวิจยันั้น ๆ  โดยตอ้งแยกขอ้เสนอแนะเป็นขอ้ๆ อยา่งชดัเจน    หัวขอ้น้ีจะมีคุณค่ากบัผูบ้ริหาร
มาก   ดงันั้น  นกัวิจยัตอ้งให้ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์แกผู่บ้ริหารหรือผูเ้ก ีย่วขอ้งอ่ืน ๆ  ซ่ึงควรเป็นขอ้เสนอแนะ
ที่สามารถกระท าไดใ้นทางปฏิบตัิ  โดยขอ้เสนอแนะตอ้งขึ้นอยูก่บัผลการวิจยัที่ไดรั้บเท่านั้นจะไม่เสนอแนะส่ิงที่อยู่
นอกขอบเขตของวตัถุประสงคใ์นงานวิจยั 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

 ประโยชน์ที่ไดรั้บจากงานวิจยั   จะแบ่งเป็น  2 หัวขอ้  คือ 
  ประโยชน์เชิงวชิาการ (Theoretical Contributions)  ผลงานวิจยัที่พบเป็นประโยชน์ในทางทฤษฎีหรือ
ทางวิชาการ  การขยายหรือการพฒันาองคค์วามรู้ทีมี่อยูเ่ดิมอยา่งไร   หรือยนืยนัทฤษฎี  แนวคิด หรืองานวิจยัทีมี่
นกัวิชาการอ่ืนท าแลว้ในอดีตอยา่งไรบา้ง 

 ประโยชน์เชิงการจัดการ (Managerial Contributions)     ผลงานวิจยัจะเป็นประโยชน์ในดา้นการบริหาร 
จดัการหรือการตลาดอยา่งไรบา้ง     ใครคือผูท้ีจ่ะไดรั้บประโยชน์จากงานวิจยั   และสามารถน าไปใชท้  าอะไรไดบ้า้ง
ในการท างานหรือการแกปั้ญหาของบริษทัหรือหน่วยงาน 
 

ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
   การเขียนขอ้จ  ากดังานวิจยั (Research limitations) หมายถึงวา่ ผูท้  าวิจยัตระหนกัถึงจุดอ่อนในการท างาน
วิจยัของตน โดยขอ้จ  ากดัน้ีตอ้งเป็นขอ้จ  ากดัที่เกดิจากการออกแบบงานวจิยั (Research design) หรือระเบียบวิธีวิจยั 
(Research methodology) เท่านั้น ไม่ใช่ขอ้จ  ากดัส่วนตวัหรือจุดอ่อนอ่ืน ๆ ที่ไม่ไดเ้ก ีย่วขอ้งกบัการออกแบบงานวิจยั
หรือระเบียบวิธีการวิจยัเพื่อให้ไดข้อ้มูล ซ่ึงงานวิจยัจะมีความสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น ถา้ปราศจากจุดอ่อนหรือขอ้จ  ากดั
ดงักล่าว  ในการเขียนรายงานวิจยัผูว้ิจยัตอ้งไม่ละเลยที่จะเขียนขอ้จ  ากดัหรือจดุอ่อนงานวิจยัของตน 
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ข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 

   ขอ้เสนอแนะงานวิจยัในอนาคต (Future research recommendations) เป็นการให้ขอ้เสนอแนะการท างาน
วิจยัในอนาคตในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นขอ้จ  ากดัการท าวจิยัในเร่ืองน้ี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจจะท างานวิจยัใน
เร่ืองแนวเดียวกนัน้ีตอ่ไปในอนาคต 
 

สรุป  
   สรุปสาระส าคญัของงานวิจยัโดยสงัเขป  แต่ไม่ควรมีประโยคที่ซ ้ ากนักบัหัวขอ้แรกในบทน้ี   

 
……………………………………… 

 

บรรณานุกรม 
 

 การเขียนบรรณานุกรม (References) มีความส าคญัอยา่งยิง่เพราะเป็นการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลในการท างาน
วิจยัจึงจ  าเป็นตอ้งมีแหล่งอ้างอิงในการค้นคว้าทีถู่กต้อง มคีวามทันสมัย น่าเช่ือถือ และเป็นทีย่อมรับอย่างกว้างขวาง
ในศาสตร์น้ัน ๆ   ซ่ึงไดแ้กห่นงัสือ  ต  าราทั้งในประเทศและต่างประเทศ  บทความในวารสารทางวิชาการ  รายงาน
ประจ าปีของบริษทัหรือองคก์รทั้งของภาครัฐหรือเอกชน เวบ็ไซตท์ี่น่าเช่ือถือ กำรเขยีนบรรณำนุกรมจะต้องเขยีน
อย่ำงถูกต้องตำมรูปแบบเขยีนบรรณำนุกรม (Referencing Format) ที่ไดรั้บการยอมรับทางวิชาการอยา่งกวา้งขวาง  
และตอ้งให้สอดคลอ้งตรงกนักบัการอา้งอิงในเน้ือหาดว้ย  ขอ้บกพร่องทีพ่บ คอื การอ้างอิงจากโครงการพิเศษหรือ
โครงการศึกษาอิสระของนิสิตนักศึกษาในสถาบันต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
ยกเวน้งานของนิสิตนกัศึกษาปริญญาเอกที่ไดรั้บการเผยแพร่แลว้ในวารสารวิชาการ   
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 

ภาคผนวก ข 

 ขอ้มูลอ่ืน ๆ ที่เก ีย่วขอ้งกบังานวจิยั (ถา้มี)  ไดแ้ก ่แผนที่  รูปภาพที่เก ีย่วขอ้งเช่น ผลิตภณัฑ ์ พื้นที่เกบ็ขอ้มูล  
ร้านจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ  ผูบ้ริหารทีใ่ห้สมัภาษณ์และอนุญาตให้เผยแพร่ภาพได ้ ฯลฯ  
 
 

……………………………………… 

 
 
 
หมายเหตุ  เอกสารเร่ือง “แนวทางการเขยีนงานวชิาการ ประเภทงานวจิัย”  เขียนโดย ศาสตราจารย ์ ดร. กณุฑลี ร่ืนรมย์ 
ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีจ  านวน 9 หน้า อนุญาตให้น าไปเผยแพร่ได้
ภายใตเ้ง่ือนไขตอ้งระบุช่ือผูเ้ขียนน้ีทุกคร้ัง 
 


