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สรปุเน้ือหากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  
ภาควิชาการบญัชี คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 
โครงการพฒันาคณาจารยพ์ฒันางานประจ าสู่งานวิจยั  

 
ระเบยีบวธิวีจิยั (research methodology) ประกอบดว้ยขัน้ตอนของการวจิยั 2 ขัน้ตอน ดงันี้ 
1.ขัน้ตอนภาคทฤษฎ ีประกอบดว้ย 
- การก าหนดประเดน็ปญัหาการวจิยั/ค าถามการวจิยั 
- การก าหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
- การก าหนดขอบเขตการวจิยั 
- ขอ้จ ากดัในการวจิยั 
- ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 

 
 ดุษฎนีิพนธ ์ วทิยานิพนธ ์หรอื สารนิพนธ์ 
- มรีปูแบบเครง่ครดัตามทีก่ าหนดโดยสถาบนัการศกึษานัน้ ๆ  
- ถา้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณมกัจะก าหนดใหป้ระกอบดว้ย 5 บท 
- ถา้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ไมไ่ดก้ าหนดจ านวนบทตายตวั อาจจะมมีากกว่า 5 บทกไ็ด ้
- รายงานการวจิยัของหน่วยงานไมก่ าหนดรปูแบบเครง่ครดัเหมอืนดุษฎนีิพนธห์รอืวทิยานิพนธ ์อาจ

ม ี5 บทเหมอืนดุษฎนีิพนธห์รอืวทิยานิพนธก์ไ็ด ้หรอือาจมแีค่ 4 บท โดยเอาบทที ่2 ปรบัรวมเขา้
เป็นส่วนหนึ่งของบทที ่1 กไ็ด ้ซึง่จะกลายเป็นหวัขอ้ “แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง” 
อยูห่ลงัหวัขอ้ “วตัถุประสงคก์ารวจิยั” หรอื “สมมตฐิานการวจิยั (ถา้ม)ี  

- เนื่องจากผูบ้รหิารไมค่่อยมเีวลามาก จงึไมส่ามารถอ่านงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ได ้ ดงันัน้จงึตอ้งท า
บทสรปุส าหรบัใหผู้บ้รหิารอ่าน มคีวามยาวประมาณ 3 – 5 หน้า โดยเน้นการน าเสนอผลการคน้พบ
ของงานวจิยัฉบบันัน้ เพื่อใหผู้บ้รหิารไดอ่้านและน าไปพจิารณาใชป้ระโยชน์ส าหรบัการบรหิารงาน  

- เป็นการน าเสนอผลการวจิยัในรปูของบทความเพื่อน าลงในวารสาร การเขยีนบทความวจิยัมี
ความส าคญัมาก เพราะเป็นการเผยแพรผ่ลการวจิยัสู่ผูอ่้านอยา่งกวา้งขวาง มกัมคีวามยาวตัง้แต่ 10 
ถงึ 15 หน้า และตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้ตามทีก่ าหนดไวใ้นวารสารนัน้ ๆ  

- คอืขอ้ความทีเ่ป็นการสรปุยอ่งานวจิยัเรือ่งนัน้ มกัจะปรากฏในตอนหน้าของดุษฎนีิพนธห์รอื
วทิยานิพนธ ์หรอืรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์  

- บทคดัยอ่ท าหน้าทีร่ายงานผลการวจิยัเรือ่งนัน้ ๆ อยา่งยอ่ ๆ เพื่อใหผู้ค้น้ควา้ได ้ “ชมิ” ว่า งานวจิยั
เรือ่งนัน้ตรงกบัทีต่นตอ้งการหรอืไม ่หากตรง กจ็ะไดอ่้านงานวจิยัใหล้ะเอยีดทัง้เล่ม  หากไมต่รง ก็
ผ่านเลยไป 
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- มหาวทิยาลยัแต่ละแห่งจะน าบทคดัยอ่วทิยานิพนธท์ีป่รากฏในแต่ละปีมารวมพมิพเ์ป็นเล่ม เรยีกว่า 
รวมบทคดัยอ่วทิยานิพนธ/์ดุษฎนีิพนธ ์ซึง่จะเป็นเอกสารช่วยใหค้น้ควา้ผลงานวจิยัตามทีผู่อ่้าน
ตอ้งการ 

- ความยอ่หรอื Synopsis เป็นบทคดัยอ่ทีเ่ขยีนไวอ้ยา่งสัน้มาก มกัจะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของ
บทความวจิยั มกัจะมคีวามยาว 4 – 5 บรรทดัเท่านัน้ ท าหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบับทคดัยอ่ทีป่รากฏใน
วทิยานิพนธ ์หรอืรายงานการวจิยั คอืใหส้าระยอ่ของบทความวจิยัเรือ่งนัน้ เพื่อผูอ่้านจะไดต้ดัสนิใจ
ว่าสมควรอ่านรายละเอยีดของบทความนัน้ หรอืผ่านเลยไป  

- รายงานการวจิยัในทีน่ี้หมายถงึดุษฎนีิพนธ ์วทิยานิพนธ ์หรอืรายงานการวจิยัของหน่วยงาน ทีเ่ป็น
งานวจิยัเชงิปรมิาณ และมเีนื้อหาประกอบดว้ย 5 บท รายงานวจิยัดงักล่าวประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื  
1. ส่วนน า 
2. ส่วนเน้ือเรือ่ง 
3. ส่วนอา้งองิ 

 
ส่วนน าของรายงานการวจิยัเชงิปรมิาณประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงัต่อไปนี้  
 1. ปกนอก ( Cover) 
 2. ปกในหรอืหน้าชื่อเรือ่ง ( Title Page) เป็นหน้าส าคญัทีสุ่ดของรายงานการวจิยั บางมหาวทิยาลยั
ใหแ้ยกหน้าชื่อเรือ่งภาษาไทย และ Title Page ออกจากกนั 
 3. บทคดัยอ่ เป็นการเขยีนทีส่รปุความเกีย่วกบังานวจิยัเรือ่งนัน้เป็นภาษาไทยอยา่งยอ่ ๆ โดยมี
เนื้อหาตามรปูแบบทีก่ าหนด 
4. Abstract เป็นบทคดัยอ่ทีแ่ปลเป็นภาษาองักฤษ อยูค่นละหน้ากบับทคดัยอ่ภาษาไทย  
 5. ค าน า ( Preface) เป็นขอ้ความทีผู่ว้จิยับอกใหผู้อ่้านทราบถงึทีม่าหรอืมลูเหตุจงูใจใหท้ าวจิยัเรือ่ง
นัน้ 
 6. กติตกิรรมประกาศ ( Acknowledgement) เป็นขอ้ความแสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานหรอื
บุคคลทีม่สี่วนช่วยใหผู้ว้จิยัท างานวจิยัไดส้ าเรจ็ 
 7. สารบญั ( Table of Contents) 
8. สารบญัตาราง (List of Tables) คอืการน าเสนอตารางทีป่รากฏในรายงานการวจิยั พรอ้มดว้ยการระบุ
หน้าซึง่ตารางนัน้ปรากฏ 
 9. สารบญัภาพ ( List of Figures) คอืการน าเสนอแผนภมู ิแผนภาพ หรอืกราฟ หรอืภาพประกอบที่
ปรากฏในรายงานการวจิยั พรอ้มดว้ยการระบุหน้าซึง่สิง่เหล่านัน้ปรากฏ  การระบุหน้าของส่วนน า นิยมระบุ
เป็นตวัอกัษร ไมใ่ช่ตวัเลข 
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ส่วนเน้ือเรือ่งของรายงานการวจิยัเชงิปรมิาณ  
 เป็นส่วนส าคญัทีสุ่ดของรายงานการวจิยั เพราะเป็นส่วนน าเสนอรายละเอยีดของการวจิยั มกัจะแบ่ง
ออกเป็น 5 บท ดงันี้ 
 บทที ่1 บทน า 
 บทที ่2 เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (หรอื วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง) 
 บทที ่3 วธิดี าเนินการวจิยั 
 บทที ่4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 บทที ่5 สรปุ อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ  
 
การเขยีนบทที ่1 บทน า ประกอบดว้ยการเขยีนหวัขอ้ดงัต่อไปนี้  
 1. ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหาทีท่ าการวจิยั เป็นการกล่าวถงึภมูหิลงัและทีม่าของปญัหา
ทีจ่ะท าการวจิยั แลว้ชีใ้หเ้หน็ความจ าเป็นทีต่อ้งท าการวจิยัเรือ่งนี้ นิยมเขยีนในลกัษณะของหลกัการและ
เหตุผล แลว้ขมวดหรอืเชื่อมโยงมาสู่วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 2. วตัถุประสงคข์องการวจิยั เขยีนน าเสนอเป็นขอ้ ๆ 
 3. สมมตฐิานการวจิยั (ถา้ม)ี ในงานวจิยัทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารตัง้สมมตฐิาน ใหเ้ขยีนสมมตฐิานเป็น
ขอ้ๆ  
 4. ขอบเขตของการวจิยั เป็นการก าหนดขอบเขตของเรือ่งทีต่อ้งการวจิยั  มกันิยมก าหนดขอบเขต
ไว ้4 ประเดน็ คอื 

(1) ประชากร หรอืกลุ่มเป้าหมายของการวจิยั ใหร้ะบุประชากรของการวจิยั แต่อยา่ระบุกลุ่ม
ตวัอยา่ง เพราะกลุ่มตวัอยา่งจะไปพดูถงึในบทที ่3 

(2) เนื้อหาของการวจิยั   
(3) ระยะเวลาทีท่ าการวจิยั 

 5. ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ (ถา้ม)ี เป็นการท าความเขา้ใจกบัผูอ่้านเกีย่วกบัเงือ่นไขบางประการของการท า
วจิยั 
 6. ขอ้จ ากดัของการวจิยั (ถา้ม)ี เป็นการท าความกระจา่งแก่ผูอ่้านเกีย่วกบัขอ้จ ากดัของการท าวจิยั 
ซึง่อาจส่งผลใหก้ารวจิยัไมไ่ดผ้ลเตม็ทีอ่ยา่งทีค่าดเอาไว ้
 7. นิยามศพัท ์นิยามค าศพัทส์ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งในงานวจิยัเพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจตรงกบัผูว้จิยั การนิยาม
มกัใหท้ัง้นิยามเชงิความหมาย และนิยามเชงิปฏบิตักิาร 
 8. ประโยชน์ที(่คาดว่าจะ)ไดร้บัจากการวจิยั เขยีนประโยชน์ทีไ่ดร้บัหรอืคาดว่าจะไดร้บัจากการวจิยั
ซึง่ประกอบดว้ยประโยชน์โดยตรงและประโยชน์สบืเนื่อง ใหเ้ขยีนเป็นขอ้ ๆ โดยเริม่จากประโยชน์โดยตรง
ก่อน  
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การเขยีนบทที ่2 เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 การเขยีนบทน้ีเป็นการใหค้วามกระจา่งกบัผูอ่้านเกีย่วกบัเรือ่งทีท่ าการวจิยั โดยมกัจะครอบคลุม
เนื้อหาต่อไปนี้ 
 (1) ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัเรือ่งทีว่จิยั 
 (2) ทฤษฎทีีร่องรบัหรอืเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีว่จิยั 
 (3) แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัเรือ่งทีว่จิยั (ถา้ม)ี 
 (4) ผลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้จากต่างประเทศและภายในประเทศ 
 ถา้เขยีนบทที ่2 ไดด้ ีจะท าใหก้ารอภปิรายผลในบทที ่5 ลกึซึง้ยิง่ขึน้ 
 
การเขยีนบทที ่3 วธิดี าเนินการวจิยั 
 เป็นรายละเอยีดทีจ่ะบอกใหผู้อ่้านทราบว่าผูว้จิยัท าการวจิยัตามขัน้ตอนการวจิยัอยา่งไร หวัขอ้
ส าคญัทีค่วรมใีนบทน้ีมดีงัต่อไปนี้ 
 1. รปูแบบการวจิยั หรอื แบบแผนการวจิยั ใหร้ะบุว่างานวจิยัเรือ่งนี้เป็นการวจิยัประเภทใด และมี
แบบแผนการวจิยัอยา่งไร 
 2. ขัน้ตอนการวจิยั เสนอรายละเอยีดของขัน้ตอนการวจิยัซึง่ถูกก าหนดโดยแบบแผนการวจิยัโดย
อธบิายขัน้ตอนเป็นขอ้ ๆ 
 3. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เขยีนเป็นสองยอ่หน้า ยอ่หน้าแรกระบุประชากรของการวจิยั ยอ่
หน้าทีส่องระบุกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั โดยตอ้งระบุขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง และวธิกีารทีใ่ชใ้นการเลอืก
กลุ่มตวัอยา่ง 
 4. เครือ่งมอืการวจิยั ระบุเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัทุกอยา่ง ส าหรบังานวจิยัเชงิทดลองมเีครือ่งมอื
สองประเภท คอื เครือ่งมอืทดลอง และเครือ่งมอืรวบรวมขอ้มลู  ส่วนงานวจิยัเชงิพรรณนามเีครือ่งมอื
ประเภทเดยีว คอื เครือ่งมอืรวบรวมขอ้มลู ซึง่อาจใชเ้ครือ่งมอืหลายอยา่ง ขึน้อยูก่บัตวัแปรตาม  
 ในการกล่าวถงึเครือ่งมอืแต่ละชนิดจะตอ้งกล่าวสองอยา่งเสมอ คอื (1)  เครือ่งมอืนัน้มลีกัษณะ
อยา่งไร (ตวัอยา่งเครือ่งมอืตอ้งปรากฏในภาคผนวก) และ (2) เครือ่งมอืนัน้ไดม้าอยา่งไร  ถา้เอาเครือ่งมอืที่
ผูอ้ ื่นพฒันาขึน้ตอ้งรายงานขอ้มลูคุณภาพเครือ่งมอื ถา้ผูว้จิยัพฒันาเครือ่งมอืขึน้เองตอ้งระบุขัน้ตอนของการ
พฒันาและตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืนัน้ ๆ  

5. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ระบุวธิกีารทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ว่าใชว้ธิกีารใด และอยา่งไร  
(การเขยีนขอ้นี้อยา่ใหส้บัสนกบัการเขยีนขัน้ตอนการวจิยั) 
 6. การวเิคราะหข์อ้มลู ระบุวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  ปจัจบุนัน้ีไม่
จ าเป็นตอ้งเสนอสตูรการค านวณทางสถติ ิเพราะมกัจะท าการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยคอมพวิเตอร ์แต่ควรระบุ
นยัส าคญัของการทดสอบสมมตฐิานไวล้่วงหน้า  
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การเขยีนบทที ่4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 1. แบ่งการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูออกเป็นตอน ๆ ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  
 2. ในงานวจิยัเชงิพรรณนา ควรน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูกลุ่มตวัอยา่งดว้ย 
 3. ในการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูในแต่ละตอน ควรท าดงันี้ 

 (1) มกีารบรรยายน าก่อนเลก็น้อย 
 (2) มกีารแนะน าตารางก่อนการน าเสนอตาราง 
 (3) มกีารบรรยายเพื่อตคีวามหมายของขอ้มลูในตาราง  

 
การเขยีนบทที ่5 การสรปุ อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 บทน้ีมหีวัขอ้ 4 หวัขอ้ และมแีนวทางการเขยีนดงันี้ 
 1. สรปุการวจิยั เป็นการสรปุกจิกรรมการวจิยัทัง้หมด ซึง่มกัจะประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ยส าคญั ๆ คอื 
วตัถุประสงคก์ารวจิยั ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เครือ่งมอืการวจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มลู และการวเิคราะห์
ขอ้มลู 
 2. สรปุผลการวจิยั น าเสนอผลการวจิยัทีไ่ดจ้ากบทที ่4 เป็นขอ้ ๆ 
 3. อภปิรายผล เป็นหวัขอ้ทีส่ าคญัทีสุ่ดของบทที ่5 เพราะเป็นการแสดงภมูปิญัญาของผูว้จิยั การ
อภปิรายท าไดใ้นสองแนวทาง คอื 

(1) ผลการวจิยัดงักล่าวหมายความว่าอยา่งไร  ท าไมจงึเป็นเช่นนัน้ 
(2) ผลการวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งหรอืขดัแยง้กบัผลการวจิยัในอดตีของนกัวจิยัผูใ้ดบา้ง  

 4. ขอ้เสนอแนะ นิยมเขยีนโดยแบ่งเป็นสองหวัขอ้ คอื 
(1) ขอ้เสนอแนะเพื่อใชป้ระโยชน์จากผลการวจิยั 
(2) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัต่อไป  

 
ส่วนอา้งองิของรายงานการวจิยัเชงิปรมิาณ 
มกัจะประกอบดว้ยสององคป์ระกอบหรอืหวัขอ้ คอื 
 1. บรรณานุกรม ( Bibliography) 
 2. ภาคผนวก ( Appendic) 
 งานวจิยัทีเ่ป็นวทิยานิพนธห์รอืดุษฎนีิพนธม์กัจะมกีารเสนอประวตัยิอ่ของผูเ้ขยีนต่อทา้ยไวด้ว้ย 
การเขยีนบรรณานุกรม ตอ้งเขยีนตามรปูแบบทีม่หาวทิยาลยัแต่ละแห่งก าหนด ในกรณทีีไ่มไ่ดม้กีารก าหนด
รปูแบบไว ้ควรยดึรปูแบบใดรปูแบบหน่ึง 
 ส าหรบับรรณนานุกรมภาษาองักฤษ มกัยดึรปูแบบของ American Psychological Association 
(APA) 
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 การเขยีนภาคผนวก อาจท าเป็นภาคผนวกเดยีวหรอืหลายภาคผนวกกไ็ด ้สิง่ทีป่รากฏในภาคผนวก
มกัจะไดแ้ก่ ตวัอยา่งเครือ่งมอื หลกัฐานคุณภาพของเครือ่งมอื และขอ้มลูบางอยา่งทีผู่ว้จิยัไมป่ระสงคจ์ะ ให้
ปรากฏในเนื้อหาภายใน 
 
 รายงานการวจิยัเชงิคุณภาพมสี่วนประกอบทีแ่บ่งเป็นส่วนน า ส่วนเน้ือเรือ่ง และส่วนอา้งองิ เหมอืน
รายงานการวจิยัเชงิปรมิาณ แต่ความแตกต่างอยูท่ีร่ายละเอยีดของส่วนเน้ือเรือ่ง กล่าวคอื  
 1. เนื้อหาของการวจิยัเชงิคุณภาพไมจ่ าเป็นตอ้งแบ่งเป็น 5 บท อาจมมีากกว่า 5 บทกไ็ด ้
 2. เนื้อหาอาจประกอบดว้ยบทต่อไปนี้ 
 (1) บททีก่ล่าวถงึความเป็นมาของเรือ่งทีว่จิยั วตัถุประสงค ์และวธิกีารวจิยั 

(2) บททีก่ล่าวถงึวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึ แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
(อาจมหีรอืไมม่กีไ็ด)้ 

 (3) บทต่าง ๆ ทีร่ายงานผลการวจิยั ซึง่มหีลายบท 
 (4) บทสรปุและอภปิรายผล 
 
งานวจิยัเรือ่ง ความเชื่อเรือ่งฮวงจุย้ในวถิชีวีติของคนไทยเชือ้สายจนีในกรงุเทพมหานคร (ณฐัธดิา สุขมนสั 
2539) 
 บทที ่1 บทน า 
 บทที ่2 ประวตัคิวามเป็นมาของชาวจนีในประเทศไทย 
 บทที ่3 ชุมชนชาวไทยเชือ้สายจนีในยา่นส าเพง็-เยาวราช กรงุเทพมหานคร 
 บทที ่4 ศาสนา ความเชื่อ และพธิกีรรมของชาวจนี 
 บทที ่5 ฮวงจุย้ ความเชื่อเกีย่วกบัการพยากรณ์ของชาวจนี 
 บทที ่6 การใชส้ญัลกัษณ์ทางฮวงจุย้เพื่ออาคารทีอ่ยูอ่าศยั 
 บทที ่7 สรปุผลการวจิยั อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ  
 
 การเขยีนบทความวจิยัเพื่อส่งไปลงในวารสารต่าง ๆ ควรศกึษาขอ้ก าหนดของวารสารนัน้ ๆ 
เกีย่วกบัรปูแบบ (Format) และหวัขอ้ทีจ่ะตอ้งปรากฏในบทความ โดยทัว่ไป บทความมกัประกอบดว้ย
องคป์ระกอบต่อไปนี้ 
 1. ชื่อบทความ 
 2. ชื่อผูเ้ขยีน  มกัจะใหบ้อกสถาบนัทีส่งักดั และ e-mail address 
 3. บทคดัยอ่ และ/หรอื Abstract ซึง่มกัเป็นแบบยอ่หน้าเดยีว หรอื 
     Synopsis 
 4. ค าน า หรอื ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา 
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 5. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 6. ระเบยีบวธิกีารวจิยั หรอื วธิกีารวจิยั 
 7. ผลการวจิยั 
 8. อภปิรายผล 
 9. เอกสารอา้งองิ หรอืบรรณานุกรม 
 10. ภาคผนวก (อาจมหีรอืไมม่กีไ็ด)้ 
 
บทคดัยอ่ประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื 
 1. ส่วนหวั ซึง่จะตอ้งพมิพต์ามรปูแบบและเนื้อหาตามทีแ่ต่ละสถาบนัก าหนด 
 2. ส่วนเน้ือหา เป็นเน้ือหาของบทคดัยอ่ ซึง่แบ่งเป็น 3 แบบ คอื 

(1) แบบ 5 ยอ่หน้า 
(2) แบบ 4 ยอ่หน้า 
(3) แบบ 3 ยอ่หน้า นิยมมากทีสุ่ด 

 3. ส่วนช่วยการคน้หา ไดแ้ก่ ค าส าคญั ( Keywords) 
 
การเขยีนบทคดัยอ่แบบ 5 ยอ่หน้า 
 ยอ่หน้าที ่1 ระบุหลกัการหรอืความส าคญัของเรือ่งทีว่จิยั 
 ยอ่หน้าที ่2 ระบุวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 ยอ่หน้าที ่3 ระบุระเบยีบวธิกีารวจิยั ซึง่ประกอบดว้ย กลุ่มตวัอยา่ง เครือ่งมอืการวจิยั และการ
วเิคราะหข์อ้มลู 
 ยอ่หน้าที ่4 ระบุผลการวจิยั โดยน าเสนอเป็นขอ้ ๆ 
 ยอ่หน้าที ่5 ระบุการอภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 
การเขยีนบทคดัยอ่แบบ 4 ยอ่หน้า 
 ตดัยอ่หน้าแรกออก ดงันัน้จงึเหลอืแต่ยอ่หน้าทีก่ล่าวถงึ วตัถุประสงคก์ารวจิยั ระเบยีบวธิกีารวจิยั 
ผลการวจิยั และการอภปิรายผลหรอืขอ้เสนอแนะ 
 การเขยีนบทคดัยอ่แบบ 3 ยอ่หน้า 
 ตดัยอ่หน้าแรกและยอ่หน้าสุดทา้ยออก ดงันัน้จงึเหลอืแต่ยอ่หน้าทีก่ล่าวถงึ วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
ระเบยีบวธิกีารวจิยั และผลการวจิยั 
 
 ค าส าคญั คอืค าทีจ่ะช่วยใหผู้ค้นควา้ไดเ้ขา้ถงึบทคดัยอ่เรือ่งนี้ในการคน้ดว้ยคอมพวิเตอร ์มหีลกัใน
การเขยีนค าส าคญัดงันี้ 
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 1. ในบทคดัยอ่แต่ละเรือ่ง ควรเสนอค าส าคญัหลาย ๆ ค า เพื่ออ านวยความสะดวกในการคน้ควา้ 
นิยมเสนอมากถงึ 5 ค า 
 2. ตอ้งเสนอเป็นค า อยา่เสนอเป็นวลหีรอืประโยค 
 3. ค าทีเ่สนอตอ้งปรากฏในชื่อเรือ่งหรอืเนื้อหาของบทคดัยอ่  
 
 

_______________________________________
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สรปุเนื้อหากจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้โครงการพฒันาคณาจารยพ์ฒันางานประจ าสู่งานวจิยั  
ภาควชิาการบญัช ีคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัสยาม  

 
สามารถน ามาปรบัใชใ้นการเรยีนการสอนรายวชิา ดงัต่อไปนี้  
131-462 การวจิยัทางการบญัชี 
130-409 สหกจิศกึษา 


