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บทนํา 
 
 

การสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการในหัวขอเร่ือง “การระดมสมองวิเคราะหขอผิดพลาด
จากการเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ” จัดขึ้นโดยกลุมวิจัยการผลิตและขึ้นรูป          
พอลิเมอร (Polymer Processing and Flow : P-PROF) คณะพลังงานส่ิงแวดลอมและวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมกันระดมสมองวิเคราะห
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธของสมาชิกกลุมวิจัย        
P-PROF ในชวง 8 ปที่ผานมา ซึ่งไดจัดขึ้นในวันศุกรที่ 8 กันยายน 2549 ณ หองประชุม 
EN3211 คณะพลังงานส่ิงแวดลอมและวัสดุ โดยมีอาจารย นักวิจัย เจาหนาที่ และนักศึกษาให
ความสนใจเขารวมจํานวนทั้งส้ิน 33 คน จากนั้นจึงไดรวบรวมขอผิดพลาดทั้งหมดจัดทําเปน
คูมือสําหรับตรวจสอบขอผิดพลาด เพ่ือนําไปสูการจัดทํารายงานการวิจัยและวิทยานิพนธที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน และมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึนตอไป   

 
 
 
 

กลุมวิจัย P-PROF 
8 กันยายน 2549
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สวนที่ 1 : สารบัญ 
 ชื่อหัวขอและเลขหนาที่ระบุในสารบัญ ตองเขียนใหตรงกันกับชื่อหัวขอและเลขหนาในเนื้อหาของรายงานวิจัย 
 ไมควรนําขอความในวงเล็บมาระบุในรายการสารบัญ 
 ชื่อรูปที่มีหวขอยอย ตองไมนําหัวขอยอยมาเขียนในรายการสารบัญ 
 ควรมีสารบัญเรื่อง สารบัญรูป และสารบัญตาราง แยกออกจากกันใหชัดเจน 
 ไมควรใชการเคาะ space bar ในการจัดยอหนาของรายการสารบัญ เนื่องจากจะทําใหยอหนาของแตละบรรทัดไมตรงกัน โดยอาจใชตารางที่ไมแสดงเสนขอบเขามาชวยในการ

จัดทําสารบัญ 

 
สวนที่ 2 : บทคัดยอ 

 บทคัดยอของรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธตองมีความกระชับ และครบถวนสมบูรณ โดยทั่วไปมักมีจํานวนคําไมเกิน 500 คํา 
 เนื้อหาของบทคัดยอควรประกอบดวย ประเด็นตอไปนี้คือ เรื่องที่ทําการศึกษา วัตถุประสงคของการศึกษา วิธีการและแนวทางการศึกษาอยางยอ และผลที่ไดรับจากการศึกษา

โดยควรจะเนนถึงสิ่งใหมที่ไดคนพบจากงานวิจัยนี้ โดยไมตองมีคําอธิบายและเอกสารอางอิงของสิ่งที่คนพบ 
 
สวนที่ 3 : บทนํา 
ที่มาและความสําคัญของการวิจัย 

 เนื้อหาควรบงบอกวาเหตุใดถึงตองทํางานวิจัยนี้ ถาไมทําวิจัยจะเกิดผลเสียอยางไร หรืองานวิจัยนี้มีประโยชนอยางไร 
 เนื้อหาของที่มา ควรระบุเนื้อหาดังตอไปนี้ คือ สวนแรกควรกลาวถึงเนื้อหาทั่วๆ ไปที่เกี่ยวของและอยูในขอบเขตของงานวิจัยซึ่งนําไปสูแรงจูงใจในการทํางานวิจัยนี้ สวนที่สอง

ควรกลาวถึงความเปนไปไดของการทํางานวิจัยนี้ใหสําเร็จ ซึ่งสามารถสนับสนุนโดยการใชผลงานวิจัยของนักวิจัยผูอื่นที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่กําลังศึกษา  สวนสุดทายควรกลาวถึง 
จุดเดนหรือจุดขายของงานวิจัยนี้ ซึ่งเปนสิ่งที่ตองการศึกษาจากมูลเหตุสองสวนขางตน (จุดขาย ในที่นี้อาจหมายถึง ไมเคยมีผูใดทํามากอน หรือดําเนินการมานอยมาก หรือมีการ
ดําเนินการมาคอนขางมาก แตไดบทสรุปที่แตกตาง หรือกําลังเปนที่ตองการของสังคม เปนตน) 

วัตถุประสงค 
 ประโยคที่ใชควรบงบอกถึงความตองการของสิ่งที่จะศึกษา 
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 การขึ้นตนประโยคของวัตถุประสงคไมควรเขียนวา  “การศึกษา.............” แตควรเขียนวา “เพื่อศึกษา..............” 
สิ่งที่สามารถนํามาเขียนเปนวัตถุประสงค คือ ชื่อเรื่อง หรือ ตัวแปรตนและตัวแปรตาม หรือประโยชนเชิงภาพรวมหรือแหลงทุน 

หัวขอที่ใชในการตั้งวัตถุประสงค ตัวอยางการตั้งวัตถุประสงค 
 

ชื่อเรื่อง “การวิจัยถังบําบัดน้ําทิ้งจากวัสดุผสมพอลิเอทธิลีนและสารอนินทรียเพื่อการ
ลดตนทุนการผลิต” 
 

- เพื่อศึกษาวิจัยและออกแบบสวนผสมที่เหมาะสมสําหรับการผลิตถังบําบัดน้ําทิ้ง
ตนทุนต่ําจากวัสดุผสมพอลิเอทธลีนและสารอนินทรีย โดยใชกระบวนการผลิตแบบ
ถังเหวี่ยง 

 ตัวแปรตนและตัวแปรตาม 
ตัวแปรตน คือ ชนิดและปริมาณของสาร อนินทรีย 
ตัวแปรตาม คือ สมบัติทางกล และความสามารถในการขึ้นรูป 

- เพื่อศึกษาผลของชนิดและปริมาณสารอนิน ทรีย ที่ มีตอสมบัติทางกล และ
ความสามารถในการขึ้นรูปของวัสดุผสมพอลิเอทธิลีนและสารอนินทรียที่ใชในการ
ผลิตถังบําบัดน้ําทิ้ง 

 ประโยชนเชิงภาพรวมหรือแหลงทุน  
เชน เพื่อประโยชนของภาคเอกชน 

- เพื่อถายทอดเทคโนโลยีใหแกพนักงานของบริษัทที่เขารวมโครงการ ตลอดจน
ปลูกฝงใหผูบริหารบริษัทเอกชนเห็นความสําคัญของการใชผลของการวิจัยในการ
ดําเนินธุรกิจเพื่อการแขงขันทางการตลาด 

 หากวัตถุประสงคแตละขอมีขอความที่มีความหมายรวมกันใหรวมวัตถุประสงคยอยเขาดวยกัน เชน  
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาผลของชนิดสารตัวเติมที่มีตอสมบัติทางกลของวัสดุผสม และ วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาผลของปริมาณสารตัวเติมที่มีตอสมบัติทางกลของ
วัสดุผสม   วัตถุประสงคทั้งสองขอนี้ ควรรวมกันเปนเพื่อศึกษาผลของชนิดและปริมาณสารตัวเติมที่มีตอสมบัติทางกลของวัสดุผสม (จะเห็นวา ความหมายรวมกันของ
วัตถุประสงคสองขอนี้ คือ คําวา “สมบัติทางกลของวัสดุผสม”) 
ในการเขียนวัตถุประสงคที่ระบุตัวแปรที่ตองการศึกษา ไมควรระบุชวงตัวเลขที่ทําการศึกษา เพราะชวงตัวเลขที่ศึกษาควรระบุไวในสวนของขอบเขตของงานวิจัย (ยกเวนการระบุ
ตัวเลขเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เชน เพื่อการลดตนทุนจากการผลิตแบบเดิม 20 %) 

ขอผิดพลาดที่พบ ควรแกไขเปน 

 

“เพื่อศึกษาอัตราการไหลของน้ําหลอเย็นที่ 10 20 และ 30 เดซิเมตรตอวินาที ที่มีตอ
อัตราการเย็นตัวของพอลิเมอรขณะหลอมเหลว” 

“เพื่อศึกษาอัตราการไหลของน้ําหลอเย็นที่มีตออัตราการเย็นตัวของพอลิเมอรขณะ
หลอมเหลว” 
 



ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ และคณะฯ 
กลุมวิจัย P-PROF 

- 6 -

ไมควรระบุมาตรฐานการทดสอบในวัตถุประสงค ควรระบุไวในสวนของขอบเขตของงานวิจัย 
ขอผิดพลาดที่พบ ควรแกไขเปน 

 

“เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของเสนใยสังเคราะหที่มีตอสมบัติความทนตอแรงดึงของ
วัสดุผสมพีวีซี ขี้เลื่อยไม และเสนใยสังเคราะห โดยใชมาตรฐานการทดสอบ ASTM D 
638” 

“เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของเสนใยสังเคราะหที่มีตอสมบัติความทนตอแรงดึงของ
วัสดุผสมพีวีซี ขี้เลื่อยไม และเสนใยสังเคราะห” 

 วัตถุประสงคแตละขอควรมีความหมายที่สมบูรณและมีความเปนอิสระตอกัน  กลาวคือ วัตถุประสงคแตละขอควรสามารถขยายความเปนขั้นตอนการดําเนินงานได และสามารถ
บอกถึงสัดสวนของงานในวัตถุประสงคนั้นๆ เทียบกับปริมาณงานทั้งหมด 

 วัตถุประสงคแตละขอควรมีความกระชับทั้งความหมายและปริมาณตัวอักษร โดยไมควรมีความยาวเกิน 3 บรรทัด 
 การเรียงลําดับวัตถุประสงคควรเรียงตามความสําคัญของกิจกรรมหรือขั้นตอนการดําเนินงาน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับเบื้องตนตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับควรแสดงถึง outcome ของงานวิจัยไมใช output ซึ่ง outcome คือ ประโยชนที่จะเกิดขึ้นภายหลังการนําผลของงานวิจัย (output) ไปประยุกตใชงาน 

ในขณะที่ output คือ ผลที่ไดรับจากผลการทดลองโดยตรง หรือปรากฏในผลการทดลอง 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับสามารถเขียนแบงเปนหมวดตางๆ ไดดังนี้ ดานเชิงวิชาการ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม 

ขอบเขตการวิจยั 
 ขอบเขตการวิจัย หมายถึง การตีกรอบหรือการควบคุมสวนของกิจกรรมการดําเนินงาน (เชน Experimental) 
 ขอบเขตที่ศึกษา ประกอบดวย วัตถุดิบ ตัวแปรตนและตัวแปรตาม เครื่องมือที่ใช สภาวะการทดลอง 

- วัตถุดิบ ควรระบุ เกรด บริษัทผูผลิต และประเทศ 
- ตัวแปรตน ควรระบุชวงที่ทําการศึกษา 
- ตัวแปรตาม โดยระบุวาจะทําการวัดตัวแปรใดบาง (ไมสามารถกําหนดขอบเขตของคาที่วัดได) 
- เครื่องมือที่ใช ควรระบุ ยี่หอ รุน บริษัทผูผลิต และประเทศ 
- สภาวะการทดลอง เชน สภาวะการทดสอบ  มาตรฐานที่ใชในการทดสอบ และเตรียมชิ้นงานทดสอบ เปนตน 
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ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ทฤษฏีที่นํามาใชอางอิงควรมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับผลการทดลองที่คาดวาจะไดรับในงานวิจัยนี้ (กับจุดเดนหรือจุดขายของงานวิจัย) โดยอาจนํามาจากคําสําคัญ (Key word) และ

สมบัติที่ตองการศึกษามาใชกําหนดหัวขอ 
 งานวิจัยที่ใชในการอางอิงในสวนของผลและการวิเคราะหผลควรไดรับการใหรายละเอียดอยูในสวนนี้ดวย 
 ผลงานวิจัยที่นํามาอางอิงไมควรเกาเกินไป (ไมควรเกิน 5 ป) ยกเวนปริมาณผลงานวิจัยในชวง 5 ป มีอยูจํานวนนอยมาก 
 การเขียนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของของผูอื่น (Literature review) ควรมีองคประกอบที่กระชับซึ่งอาจประกอบดวย ชื่อผูแตง (กรณีผูแตงมีมากกวา 2 คน ใหเขียน “ชื่อผูแตงหลัก 

และคณะ”) + ปที่ตีพิมพ + ไดศึกษาอะไร + มีตัวแปรอะไรบาง + วัสดุวิจัย  +  เครื่องที่ใช / เทคนคิวิจัย + พบอะไร (ที่เกี่ยวของกับงานเรา) + เหตุผลสั้นๆ (ถามี) 
 ไมควรทําการวิเคราะหหรือวิจารณผลการทดลองของงานวิจัยของผูอื่นที่เรานํามาใชอางอิงในสวนนี้ 
 การเรียงลําดับผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ควรเรียงลําดับ จากอดีตไปปจจุบัน ยกเวน กรณีที่งานวิจัยที่เกี่ยวของเปนงานวิจัยที่ตอเนื่องกัน หรือเกี่ยวของกันสามารถนํามาเรียงตอกัน 

แลวจึงคอยนํางานวิจัยอื่นๆ มาเรยีงตอโดยอางอิงตามปที่ตีพิมพ 
ตัวอยางเชน 
Carpenter, D. และคณะ (2000) [1]        (เรื่อง “พี วี ซี + ปานศรนารายณ)      . 
Carpenter, D. และ Martuana, L.M. (2001) [2]        (เรื่อง “พี วี ซี + ขี้เลื่อย)      . 
Stark, N.M. และคณะ (2002) [3]        (เรื่อง “พี วี ซี + ปาลม 1)      . 
Carpenter, D. และคณะ (2003) [4]        (เรื่อง “พี วี ซี + ปาลม 2)      . 
Carpenter, D. และคณะ (2006) [5]        (เรื่อง “พี วี ซี + ปาลม 3)      . 
Maldas, K. และคณะ (2003) [6]        (เรื่อง “พี วี ซี+ เสนใยแกว)      . 

งานวิจัยหมายเลข 4 และ 5 ถือเปนงานวิจัยกลุมเดียวกับหมายเลข 3 เพราะฉะนั้น งานวิจัยหมายเลข 6 ตองนับ (เวลา) ตอจากงานวิจัยหมายเลข 3 
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สวนที่ 4 : ระเบียบวิธีวิจัย 
วัสดุวิจัย 

 ควรระบุวัตถุดิบที่ใชในการวิจัยใหครบ โดยควรระบุ เกรด บริษัทผูผลิต เมือง และประเทศที่ผลิต (ในกรณีที่วัสดุที่ผลิตแตละชวงเวลามีสมบัติแตกตางกัน ควรระบุ ชวงเวลาที่
ผลิตดวย) 

 บอกขอมูลเฉพาะของวัสดุที่จําเปนกับงานวิจัย เชน สมบัติทางความรอน รูปราง ขนาด สถานะภาพ สัณฐาน เปนตน 
เครื่องมือ/เทคนิคที่ใชในการวิเคราะห 

 เครื่องมือที่ใชควรระบุชื่อเครื่อง ยี่หอ รุน เมือง และประเทศที่ผลิต ใหชัดเจน 
 ควรระบุขอมูลที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช เชน การระบุคาความผิดพลาดและความแมนยําของเครื่องมือ 
 ในกรณีการสรางชุดเครื่องมือในการวิจัย ควรมีภาพถายจริง และแบบ (drawing) ที่แสดงขนาดจริงในทุกมิติของเครื่องมือ 

การเตรียมชิ้นงานทดสอบ 
 การเตรียมชิ้นงานทดสอบตองระบุเครื่องมือ และสภาวะที่ใชในการเตรียมชิ้นงานทดสอบ เชน อุณหภูมิ ความดัน และเวลา เปนตน 
 ระบุจํานวนชิ้นงานที่ใชในการทดสอบแตละวิธีการทดสอบ 
 คําอธิบายวิธีการเตรียมชิ้นงาน โดยควรระบุมาตรฐานที่ใชในการเตรียมชิ้นงาน 
 ในการทดสอบชิ้นงานที่รายงานผลในเชิงปริมาณ  ควรใชชิ้นงานทดสอบอยางนอย 5 ชิ้นงาน (ยกเวน มีปริมาณวัตถุดิบจํากัด หรือวัตถุดิบมีราคาแพง) และควรใชจํานวนชิ้นงาน

ทดสอบเปนเลขคี่ เพื่อประโยชนในการวิเคราะหผลแนวโนม 
ขั้นตอนการศึกษา 

 ควรเขียนเปนลําดับเหตุการณ โดยอาจแสดงเปน Flow chart ของงาน และหากเปนไปไดควรระบุกิจกรรมเปนรายเวลา (Frame time) 
 ในกรณีที่มีวิธีการทดลองเหมือนกันไมควรเขียนซ้ําซอน 
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สวนที่ 5 : ผลการทดลองและการวิเคราะหผล 
กราฟ / ตาราง 

 ควรจัดลําดับผลการทดลองตามความสําคัญ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคของงานวิจัย 
 ควรใชผลการทดลองที่เปนเชิงปริมาณเปนตัวตั้งในการวิเคราะหผล และใชผลการทดลองเชิงคุณภาพ (เชน ภาพถาย SEM) หรือทฤษฎีสําหรับอธิบายผล โดยอาจใชผลงานวิจัย

ของผูอื่น (ควรมาจากงานวิจัยที่ใหรายละเอียดในบทนํา) มารวมสนับสนุน 
 วิธีการแสดงผลการทดลองควรเลือกใหสอดคลองกับลักษณะความตองการในการนําเสนอขอมูล กลาวคือ แสดงผลเปนกราฟตอเมื่อตองการใหขอมูลและบทวิเคราะหที่เปน

แนวโนม แสดงผลเปนตารางตอเมื่อตองการใหขอมูลและบทวิเคราะหที่ใหคาจริงของขอมูล และแสดงผลเปนแผนภูมิวงกลมตอเมื่อตองการใหเห็นสัดสวนของแตละ
องคประกอบ เปนตน 

 ชื่อกราฟและตารางควรมีขอมูลสมบูรณเพียงพอที่สามารถจินตนาการความสัมพันธของขอมูลได กลาวคือ ในชื่อกราฟและตารางควรระบุตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปร
อิสระเปนอยางนอย 

การอธิบายและวิเคราะหผลการทดลอง 
 การอธิบายผลการทดลอง ควรเริ่มจากภาพรวมหรือความสัมพันธโดยรวมของตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระทั้งหมด จากนั้นจึงลงรายละเอียดของความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระแตละคูหรือกลุม 
 ควรอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธของตัวแปรตน และตัวแปรตาม โดยบอกเหตุของผลที่ไดรับในทุกๆ ครั้งที่สรุปความสัมพันธของตัวแปรตน และตัวแปรตาม 
 การอธิบายผลการทดลองที่เปนแนวโนม (แสดงผลเปนกราฟ) ไมจําเปนตองระบุคาจริงของขอมูล แตอาจกลาวถึงชวงของขอมูลที่ไดรับ (เชน คาสูงสุด และคาต่ําสุด) 
 คําอธิบายการวิเคราะหผลการทดลองควรดําเนินการทันทีภายหลังที่ไดแสดงหรือสรุปความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม โดยคําอธิบายการวิเคราะหผลเปนการแสดง

ใหเห็นถึงความลึกซึ้งของงาน ซึ่งอาจเปนความคิดของนักวิจัยเอง (เปนการคาดเดาถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง) โดยควรมีการสนับสนุนความคิดจากผลงานวิจัยของผูอื่นหรือ
ทฤษฎีที่เปนที่ยอมรับ 

 ในกรณีที่ไมสามารถอธิบายผลการทดลองไดอยางชัดเจน (ไมมีทฤษฎีหรืองานวิจัยมารองรับโดยตรง) เปนการอธิบายผลโดยใชความคิดเห็นของนักวิจัยเอง ควรขึ้นตนคําอธิบาย
ดวยคําวา “อาจเนื่องจาก” หรือคําอื่นๆ ที่มีความหมายคลายกัน เพื่อสื่อความหมายวาผูอานอาจไมจําเปนตองมีความเห็นสอดคลองกับผูวิจัยก็ได 

 ไมควรใชคําวา “จะ” ในสวนของการอธิบายผลการทดลอง เนื่องจากเปนการกลาวถึงผลการทดลองที่ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแลว ยกเวนในกรณีที่กลาวถึงสิ่งที่เปนจริงเสมอ (fact) 
ตัวอยางเชน ณ อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ น้ําจะระเหยกลายเปนไอ 

 ในการอธิบายผลการทดลองที่มีการอธิบายผลในหลายประเด็น อาจจะแบงเปนขอยอยๆ เพื่อใหผูอานเขาใจไดงายมากขึ้น 
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สวนที่ 6 : สรุปผลการทดลอง 
การสรุปผลการทดลอง 

การสรุปผลการทดลองตองสอดคลองและครบถวนตามวัตถุประสงค เชน 
วัตถุประสงค สรุป 

 

เพื่อศึกษาสภาวะการผลิตของวัสดุผสมระหวาง ก. และ ข. ที่เหมาะสม สภาวะการผลิตของวัสดุผสม ก. และ ข. ที่ดีที่สุดคือ อุณหภูมิ 150 oC และความดัน 
100 Pa 

 เนื้อหาในบทสรุปควรมีความกระชับ ไดใจความ เพื่อใหผูอานสามารถเขาใจสาระสําคัญของงานวิจัยไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
 ในการสรุปผลการทดลองที่มีหลายประเด็น ควรจะสรุปเปนขอๆ เพื่อทําใหผูอานเขาใจไดงายมากยิ่งขึ้น 
 ในการสรุปผลการทดลองไมควรมีกราฟ ตาราง หรือรูปภาพ และเอกสารอางอิง รวมถึงไมควรมีการวิเคราะหและอภิปรายผล เนื่องจากเปนการซ้ําซอนกับสวนของผลการทดลอง

และการวิเคราะหผล 
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สวนที่ 7 : รูป 
 รูปที่นํามาแสดงในรายงานตองมีความคมชัด เขาใจงาย และสามารถสื่อความหมายไดดี 

ในกรณีการสรางชุดเครื่องมือในการวิจัย ควรมีภาพถายจริง และภาพเขียนแบบ (drawing) ที่แสดงเลขบอกขนาดจริง (dimensions) ในทุกมิติของเครื่องมือประกอบดวย 
ตัวอยางเชน 
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ในกรณีที่ตองการเนนหรือกลาวถึงสวนหนึ่งสวนใดของรูป ควรมีลูกศรชี้สวนนั้นๆ ในรูปใหชัดเจน ตัวอยางเชน  
 

 ในกรณีการนํารูปจากรายงานการวิจัยอื่นมาใชประกอบในรายงาน ตองระบุถึงแหลงที่มาเพื่อใหเครดิต (credit) กับผูที่ถูกอางถึง และสะดวกในการสืบคน 

    เถาลอย 
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 ในการจัดรูปแบบของกราฟที่ตองการแสดงใหเห็นถึงแนวโนม(กราฟเสน) ควรจัดรูปแบบของกราฟใหเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เนื่องจากกราฟรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะสามารถแสดงให
เห็นถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงไดชัดเจนและไมมีอคติ (bias) มากกวากราฟที่เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ตัวอยางเชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ควรกําหนดจํานวนชองและความกวางของสเกลหลักและสเกลรองในแกน x และ แกน y ในกราฟใหเทากัน 
 การเลือกภาษาที่ใชแสดงชื่อแกนและคําอธิบายในกราฟควรใชใหเปนภาษาเดียวกันทั้งหมด 
 ควรระบุหนวยที่ใชบนแกน x และ แกน y ใหเปนระบบเดียวกัน กลาวคือ ถาแกน x ใชหนวยในระบบ SI แกน y ตองใชระบบ SI ดวย 
 ในการรายงานผลการทดลองควรระบุคา error bar เพื่อแสดงถึงความคลาดเคลื่อนของขอมูล นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบคาระหวางชุดขอมูล error bar ยังสามารถ

นํามาตัดสินความแตกตางของชุดขอมูลนั้นๆ ไดอีกดวย 
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ในกรณีที่มีรูปภาพจํานวนมาก ตัวแปรอิสระที่มีความหมายเหมือนกันตองใชสัญลักษณและสีเดียวกันในทุกรูป เพื่อไมใหผูอานเกิดความสับสน ตัวอยางเชน  
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ควรจัดตําแหนงของคําอธิบายสัญลักษณที่ใชแทนตัวแปรตางๆ (ตัวแปรอิสระ) ใหอยูภายในกรอบของรูปภาพ เพื่อความสะดวกและความสวยงามในการจัดวางรูป ตัวอยางเชน  
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คําอธิบายสัญลักษณที่ใชแทนตัวแปรตางๆ ไมควรใชวลีที่ซ้ําซอน ควรจะมีความกระชับและสามารถสื่อความหมายไดดี ตัวอยางเชน 
 

ตัวอยางขอผิดพลาด 
 

ตัวอยางที่ถูกตอง 
  

 

จากตัวอยางขอผิดพลาด จะเห็นไดวาในคําอธิบายรูปมีการเขียนคําวา NR-SBR-FA และ %Si69 ซ้ําในทุกๆ คําอธิบายสัญลักษณ ซึ่งคําวา NR-SBR-FA ควรเขียนไวใน
ชื่อรูป ในขณะที่คําวา %Si69 ควรจะนําไปเขียนเปนชื่อของคําอธิบาย ดังแสดงไวในตัวอยางที่ถูกตองดานขวามือ 
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ควรใชสัญลักษณหรือลวดลายในการแบงแยกความแตกตางของตัวแปรออกจากกัน รวมกับการใชสีเปนตัวแบงแยก ทั้งนี้เพื่อใหความหมายของกราฟยังคงสื่อความหมายได
เหมือนเดิมแมจะมีการนํารายงานวิจัยไปสําเนา ตัวอยางเชน 
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 ในกรณีที่คาของตัวแปรในแนวแกน X และแกน Y มีคาเกินหลักรอยหรือมีทศนิยมมากกวาสองตําแหนง ควรแสดงใหอยูรูปของเลขยกกําลังหรือใชอักษรขยายหนวย (prefix) 
เชน 5,000 g ควรเขียนเปน 5x103 g หรือ 5 kg และ 0.008 m ควรเขียนเปน 8.0x10-3 m หรือ 8 mm เปนตน 
ถาจําเปนตองแสดงกราฟที่มีแกน Y สองแกน ควรเลือกสมบัติที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันมาแสดงในกราฟเดียวกัน เชน ในการทดสอบความตานแรงดึง สามารถนําคาเปอรเซ็นต
การยืดตัว ณ จุดขาด และคาความเคนแรงดึงสูงสุดมาแสดงรวมกันได โดยตองแยกชุดขอมูลออกจากกันใหชัดเจน และใชลูกศรหรือสัญลักษณระบุวาชุดขอมูลนั้นเปนคาที่ไดจาก
แกน Y1 หรือแกน Y2 และควรกําหนดจํานวนชองของสเกลหลักและสเกลรองของแกน Y ทั้งสองใหเทากัน ตัวอยางเชน 
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 การทํากราฟที่มีแกน Y สองแกนควรทําในกรณีที่มีจํานวนชุดขอมูลไมมากจนเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหผูอานเกิดความสับสน และสามารถเห็นแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ

กราฟไดอยางชัดเจนมากขึ้น 
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สวนที่ 8 : ตาราง 
ควรกําหนดน้ําหนักของตัวอักษรและเสนตารางใหตางกัน เพื่อใหสามารถแยกแยะความสําคัญและน้ําหนักของชุดขอมูลแตละชุดไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังแสดงในตัวอยาง 8.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในกรณีที่ไมสามารถระบุคาลงในตารางได ควรใชสัญลักษณ “N/A” (not applicable) ระบุลงในตารางพรอมทั้งใหเหตุผลประกอบดวยวาเพราะเหตุใดจึงไมสามารถรายงานผล
ขอมูลในชองตารางนั้นๆ ได ไมควรเวนชองตารางใหวางใว “  ” หรือใชสัญลักษณ “-” เนื่องจาก 

o “  ” อาจทําใหผูอานเขาใจวา ผูวิจัยไมไดทําการทดลอง หรือทําการทดลองแตไมไดรายงานผล 
o “-”อาจทําใหผูอานเขาใจวา ผูวิจัยไมไดทําการทดลอง 

 ขอมูลประเภทเดียวกันควรมีการแสดงคาขอมูลที่มีนัยความผิดพลาดเทากัน กลาวคือขอมูลมีจํานวนทศนิยมเทากัน ดังแสดงในตัวอยางที่ 8.1 
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 ควรระบุหนวยที่ใชในตารางใหเปนระบบเดียวกันทั้งหมด 
 ควรเลือกภาษาที่ใชในตารางใหเปนภาษาเดียวกันทั้งหมด 

 
 

สวนที่ 9 : รายการอางอิง 
 โดยทั่วไป การเขียนรายการอางอิงควรเขียนตามรูปแบบของแหลงทุน หรือสถาบัน อยางไรก็ตาม รายการอางอิงควรมีองคประกอบดังตอไปนี้ 

o การอางอิงจากหนังสือ:  ชื่อผูแตงหรือบรรณาธิการ, ปที่พิมพ, ชื่อหนังสือ, ครั้งที่พิมพ, สํานักพิมพ, สถานที่พิมพ, หนา.  
ตัวอยางที่ 9.1 นพดล เรียบเลิศหิรัญ, 2538, การปลูกพืชไรดิน, สํานักพิมพรั้วเขียว, กรุงเทพฯ, หนา 10-15. 

o การอางอิงจากบทความจากวารสาร:  ชื่อผูแตง, ปที่พิมพ, “ชื่อบทความ”, ชื่อเต็มของวารสาร, ปที่(Vol.), ฉบับที่(No.), หนา.  
ตัวอยาง 9.2  “Garde, K., McGill, W.J. and Woolard, C.D., 1999, “Surface Modification of Fly Ash-Characterisation and Evaluation as Reinforcing Filler 
in Polyisoprene”, Plastics Rubber and Composites, Vol. 28, No. 1, pp. 1-10. 

o การอางอิงจากสารสนเทศจาก World Wide Web:  ชื่อผูเขียนบทความ, ปที่พิมพ, ชื่อของ Web Page [Online], Available: [วันที่สืบคน].  
ตัวอยาง 9.3  ธนาคารแหงประเทศไทย, 2546, Agriculture and Service Conditions [Online], Available: http://www.bot.or.th/BOTHomepage/ 
DataBank/Real_Sector/agriculture/6-13-2002-Th-i/rubber_2001.pdf. [วันที่ 22 สิงหาคม 2549]. 

 
หมายเหตุ ตัวอยางจากคูมือการเขียนและพิมพวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา สํานักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ มจธ. พ.ศ. 2545 

 ในกรณีการเขียนชื่อผูแตงภาษาอังกฤษที่มีชื่อกลาง ตามคูมือการเขียนและพิมพวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา มจธ. มีรูปแบบการเขียนดังนี้ นามสกุล, ตัวอักษรแรกของชื่อตน.
ตัวอักษรแรกของชื่อกลาง. ตามลําดับ เชน Chaganti Srinivasa Reddy สามารถเขียนไดเปน Reddy, C.S. 

 การเขียนชื่อหนังสือและชื่อบทความภาษาอังกฤษในรายการอางอิง ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของคํา ควรเปนตัวพิมพใหญ ยกเวนคําที่เปนคําเชื่อมหรือคําบุพบท เชน a, 
and, the แสดงตัวอยางที่ 9.2 

 ควรตรวจสอบหมายเลขเอกสารอางอิงที่ระบุในเนื้อหาของรายงาน ใหตรงกันกับสวนของเอกสารอางอิงทายเลม 
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สวนที่ 10 : ขอควรระวังอื่นๆ 
 ในเอกสารหรือบทความภาษาไทย การเขียนขอความทั้งหมดควรเปนภาษาไทยที่ไมมีภาษาตางประเทศแทรก ควรอางอิงตามที่ไดบัญญัติไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต การใช

ภาษาตางประเทศในบทความภาษาไทยควรกํากับไวในวงเล็บเทานั้นโดยใหกํากับไวในครั้งแรกที่มีการแปล จากนั้นใหใชภาษาไทย   อยางไรก็ตาม หากมีการขึ้นบทใหม อาจมี
การใชภาษาตางประเทศในวงเล็บกํากับภาษาไทยคําเดิมอีกครั้งได 

 การใชคําทับศัพทสําหรับศัพทเฉพาะทาง ควรอางอิงตามที่ไดบัญญัติไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต ยกเวนในกรณีที่จําเปนตองใชคําศัพทนอกเหนือจากที่ไดบัญญัติไว ใหใช
คําทับศัพทเปนตัวสะกดภาษาไทยพรอมดวยวงเล็บคําภาษาอังกฤษไวดานหลัง เพื่อใหผูอานเขาใจความหมายตรงกันกับผูวิจัย ตัวอยางเชน ซอฟแวร(software) และพอลิเมอร
(polymer) เปนตน จากนั้นใหใชภาษาไทย   อยางไรก็ตาม หากมีการขึ้นบทใหม อาจมีการใชภาษาตางประเทศทับศัพทในวงเล็บกํากับภาษาไทยคําเดิมอีกครั้งได 

 ไมควรใชสรรพนามบุรุษที่ 1 และ 2  ที่แสดงถึงบุคคลหรือกลุมคนในบทความวิจัย หากมีความจําเปนตองมีการอางอิงถึงผูนิพนธผลงาน ควรระบุชื่อผูวิจัยหรือคณะวิจัย หรือระบุ
เปนสรรพนามบุรุษที่ 3 

 ควรระมัดระวังการใชลักษณะตัวอักษร (font) ในรายงานวิจัยใหมีลักษณะเดียวกัน 
ควรกําหนดขนาด น้ําหนักของตัวอักษร และระยะยอหนาใหมีความสัมพันธกัน เพื่อแสดงใหเห็นถึงลําดับความสําคัญของเนื้อหาในรายงาน ตัวอยางเชน  

บทที่ 1 บทนํา   ……(ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา ) 
 
1.1 ที่มาและความสําคัญ   ……(ขนาดตัวอักษร 16 ตัวหนา ) 
      งานวิจัยนี้มีที่มาจาก...........................……(ขนาดตัวอักษร 16 ตัวบาง) 
 
1.2 วัตถุประสงค   ……(ขนาดตัวอักษร 16 ตัวหนา ) 
      1.2.1 เพื่อศึกษา...........................……(ขนาดตัวอักษร 16 ตัวบาง) 
      1.2.2 เพื่อศึกษา...........................……(ขนาดตัวอักษร 16 ตัวบาง) 
ควรหลีกเลี่ยงการเขียนคําเดียวกันแยกอยูคนละบรรทัด ตัวอยางคําที่แยกกันอยูคนละบรรทัด เชน  

                       .....................................................................................................................…ผลิตภัณฑยางธรรมชาติผสมขี้เลื่อยที่มีคามอ 
ดุลัส...................................... 
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 ควรจัดวางรูปภาพ ตาราง และคําอธิบายใหเหมาะสม สวยงาม ไมควรเวนพื้นที่วางมากเกินไปใน 1 หนากระดาษ 
 ไมควรตั้งหมายเลขแสดงลําดับของหัวขอยอยมากกวาสามลําดับ หรือมีทศนิยมมากกวาสามตําแหนง เชน หัวขอยอยเปน 3.1.1.1.4 อาจใชเครื่องหมายแสดงหัวขอยอย 

(bullets) แทนหมายเลขลําดับดังกลาว 
ในกรณีที่มีหัวขอยอยเพียงหัวขอเดียว ไมควรนํามาตั้งเปนหัวขอยอย  

ตัวอยาง ควรเขียนเปน 
 

1.   วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
1.1  เพื่อเปนแนวทางในการนําเถาลอยที่มีในประเทศไทยมาใชเปนสารเติมแตงใน
ผลิตภัณฑยางผสมระหวางยางธรรมชาติกับยางคลอโรพรีน 

1.   วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
      เพื่อเปนแนวทางในการนําเถาลอยที่มีในประเทศไทยมาใชเปนสารเติมแตงใน
ผลิตภัณฑยางผสมระหวางยางธรรมชาติกับยางคลอโรพรีน 

 
 


