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ช่ือบทความภาษาไทย 
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บทคัดย่อ 

        เขียนอย่างชัดเจนและกระชับ ความยาวไม่เกินตาม 10-15 บรรทัด  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย สถิติท่ีใช้ในการวิจัย สรุปผลการวิจัย 

         ค าส าคัญ : ให้ระบคุ าส าคัญท่ีเหมาะสมส าหรับน าไปค้นหาในระบบฐานข้อมูล ไม่เกิน 5 ค าส าคัญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. บทน า 
   เป็นหัวข้อท่ีอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจท่ีมา เหตุผล และ
ความจ าเป็นท่ีต้องท าการศึกษาวิจัย เกริ่นกว้างๆ ให้ 
เห็นสภาพท่ัวไปของปัญหา ช้ีหรือหยิบยกประเด็น
ปัญหาหรือข้อจ ากัดท่ีเกิดขึ้น เสนอข้อมูลหรือวิธีการ 
แก้ปัญหา ซึ่งมีอยู่ปัจจุปันหรือท่ีเคยมีมา สรุปเหตุผล
และความจ าเป็นในการด าเนินการวิจัย สามารถย่อมา 
จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาใน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ 
   1.1 มีการระบุสภาพปัญหา และความต้องการใน
การพัฒนา 
   1.2 มีการศึกษาแนวคิด/ทฤษฎี ในการแก้ปัญหา
หรือเพื่อการพัฒนา 
   1.3 มีการอ้างอิงแนวคิด/ทฤษฎีท่ีมีความน่าเช่ือถือ
สืบค้นจากแหล่งข้อมูลได้จริงมีการเสนอแนวคิดวิธีการ
ในการแก้ปัญหาท่ีจะน ามาด าเนินการวิจัยครั้งนี้ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    ข้อความชัดเจน อ่านและเข้าใจง่ายไม่ต้องตีความ   
(เริ่มด้วยค ากริยาแสดงการกระท า) สามารถน า
วัตถุประสงค์ของการวิ จัยจากรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์มาใส่ได้เลย 
    2.1 ต ร ง / สอ ดค ล้ อ ง กั บ ค ว าม เ ป็ น ม า แ ละ
ความส าคัญของปัญหา 
    2.2 มองเห็นผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน 
    2.3 ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นสามารถน าไปแก้ปัญหา 
    2.4 เป็นประเด็นข้อสรุปหรือค าตอบท่ีส าคัญใน
การวิจัย 
 

3. สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) 
   น าเสนอค าตอบท่ีผู้วิจัยคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอย่าง
สมเหตุสมผลต่อปัญหาท่ีด าเนินการวิจัยใช้ภาษาท่ี 
ชัดเจน เข้าใจง่าย รัดกุม 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
    ขอบเขตการวิจัยนั้น  จะประกอบด้วย 
    4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    4.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
    4.3  ด้านเนื้อหา 
    4.4  ด้านระยะเวลา  
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
    น าเสนอกระบวนการในการด า เนินการวิ จัย 
อธิบายลักษณะของนวัตกรรมท่ีน ามาใช้ในการวิจัย 
อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม อธิบายวิธีการหาคุณภาพก่อนน านวัตกรรม
ไปใช้จริง 
   5.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
   5.2 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย 
   5.3 ระบุเครื่องมือวิจัยต่าง ๆ ท่ีใช้ในการวิจัยอย่าง
ครบถ้วน 
  5.4 ระบุขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัยตามหลักวิชาการ 
  5.5 ระบุรายละเอียดในการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวม
ข้อมูลชัดเจน 
6. ผลการวิจัย 
   6.1 อธิบายถึงส่ิงท่ีได้จากการศึกษาหรือวิจัย ผลท่ี
ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
   6.2 ช้ีให้เห็นว่าผลการวิจัยได้วัตถุประสงค์อย่างไร 
   6.3 น าเสนอหลักฐานข้อมูลเป็นอย่างระเบียบและ
เข้าใจง่าย เช่นตาราง แผนภูมิ ภาพประกอบ  มี
ค าอธิบายความหมายหรือสาระของตาราง แผนภูมิ 
ภาพประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจผลการ วิจัยได้ง่ายข้ึน 
 

7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
   น าเสนอและสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย  



   7.1 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
   7.2 ไม่ควรซ้ าซ้อนกับผลการวิจัย แต่เป็นการสรุป
ประเด็นส าคัญให้ตงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังเอาไว้  
   7.3  การอภิปรายผลใน ลักษณะ ตีความและ
ประเมินผลเพื่ออธิบายและยืนยันความสอดคล้องและ
ความแตกต่างระหว่างข้อค้นพบกับสมมติฐานของการ
วิจัยและอภิปรายเพื่อเช่ือมโยงระหว่างผลการวิจัยท่ี
ได้รับกับผลการวิจัยท่ีผ่านมา ประกอบด้วย 
        7.3.1 ผลท่ีได้เป็นอย่างไร (ผลการวิจัยพบว่า) 
        7.3.2  เหตุใดผลท่ีได้จึงเป็นเช่นนั้น (ให้เหตุผล 
ท้ังนี้เป็นเพราะ...........) 
        7.3.3 ยืนยันผลท่ีได้อย่างไร (ผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ..................) 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
    การเขียนข้อเสนอแนะสามารถเขียนได้เป็น 2 
ประเด็น ดังนี้ 
   8.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
        เป็นข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยท่ีผู้วิจัยต้อง
เขียนข้อเสนอแนะตาม ผลการวิจัยหรือข้อค้นพบท่ีได้ 
โดยอาจน าเสนอข้อเสนอแนะได้ท้ังในเชิงนโยบาย 
หรือเชิงปฏิบัติก็ได้ ท้ังนี้ ประการส าคัญคือ ผู้วิจัยควร
ให้ข้อ เสนอแนะใน ส่ิง ท่ี เป็นไป  ไ ด้  ท้ังนี้ เพื่ อ ให้
ข้อเสนอแนะมีความน่าเช่ือถือ ผู้วิจัยอาจน าข้อมูลจาก
วรรณกรรมมา อ้างอิงหรือสนับสนุนข้อเสนอแนะนั้น
ด้วยก็ได้ การเขียนข้อเสนอแนะ ไม่ควรเขียนกว้าง
จนเกินไป โดยผู้วิจัยควรให้ ข้อเสนอแนะท่ีให้ค าตอบ
ชัดเจนว่าผู้ท่ีเกี่ยวข้องควรท าอะไร ด้วยวิธีการหรือ 

สมบูรณ์ได้ทุกด้าน เช่น ข้อจ ากัดเรื่องขอบเขตเนื้อหา 
ท่ีศึกษา การเข้าถึงประชากรหรือการเลือก ตัวอย่าง 
ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือ
งบประมาณ เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อให้งานวิจัยมีความ
สมบู ร ณ์หรื อมี ก า รพัฒนา ต่อ ไ ป  ผู้ วิ จั ย อ าจมี 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป เพื่อให้ผู้อื่นท่ี
สนใจในหัวข้อใกล้เคียงสามารถ น าประเ ด็น ท่ี
เสนอแนะไว้ไปศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในอนาคต เช่น การ
ขยายขอบเขตการ วิจัย การเพิ่มตัวแปร การศึกษา
ประชากรกลุ่มอื่นๆ เป็นต้น 
 

9. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
   กิตติกรรมประกาศ  คือข้อความท่ีกล่าวขอบคุณผู้ท่ี
ให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือ ความยาวไม่ควร
เกิน 5 บรรทัด 
 

10. เอกสารอ้างอิง 
  การเขียนอ้างอิงให้เขียนเฉพาะท่ีมีการอ้างอิงใน
บทความวิ จัยเท่านั้น การใส่เอกสารอ้างอิง ท้าย
บทความใหใ้ส่หมายเลข [1] [2] [3] 
 

แนวทาง อย่างไร 
    8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
         งานวิ จัย ส่วนใหญ่มั กจะมีข้ อจ ากั ดหรื อ
ข้อบกพร่องอยู่บ้าง เนื่องจากผู้วิ จัย ไม่สามารถ
ศึกษาวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ครอบคลุมหรือมีความ 
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ตัวอย่างการใช้ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แบบร่างเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์ 

 

 
 

ภาพที่ 3 เครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์ 



 
               

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างการใช้ตาราง 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรชาวนาท่ีใช้งานเครื่องสีข้าวกล้องฯ 
 

ล าดับ รายการประเมิน X  S.D.    แปลผล                     
1 ขนาดรูปร่างของเครื่องสีข้าวกล้องฯมีความเหมาะสม 4.60 .69 มากท่ีสุด 
2 เครื่องมีความแข็งแรง ทนทาน มีความประณีต 4.80 .42 มากท่ีสุด 

3 แผงโซลาเซลล์มีความเหมาะสม 4.30 .82 มาก 

4 ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้จริง 4.70 .67 มากท่ีสุด 

5 สีข้าวกล้องได้  ไม่สูญเสียจมูกข้าว 4.20 .42 มาก 

6 การบ ารุงรักษาง่าย มีความปลอดภัย 4.70 .48 มากท่ีสุด 

7 สามารถน าไปใช้งานได้จริง 4.40 .51 มาก 

8 มีประโยชน์ต่อชุมชน 4.20 .63 มาก 

รวม 4.47 .22 มาก                                              
 

     จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชนพลังงาน

แสงอาทิตย์ พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.47    

 

 

 


