
หลักเกณฑ์และขั้นตอนด ำเนินกำรในกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยและผลงำนวิชำกำร 
 

คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและผลงานวิชาการส านักงานปศุสัตว์เขต 7 
22 มีนาคม 2562 

(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 

งำนวิชำกำร  
1. แบบเสนอโครงการวิชาการ (concept paper) ใช้แบบฟอร์มของกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์       

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://expert.dld.go.th/index.php/en/2014-03-19-07-29-00 โดยจัดส่งเป็น
เอกสาร 6 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล Microsoft word และ pdf ที่ใส่หมายเลขบรรทัด และ e-mail ที่ติดต่อได้  

2. ผลงานวิชาการ จัดท าตามค าแนะน าในการจัดท าเอกสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ของคณะกรรมการ 
ตามแนบ โดยจัดส่งเป็นเอกสาร 5 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล Microsoft word และ pdf ที่ใส่หมายเลขบรรทัด และ 
e-mail ที่ติดต่อได ้

3. การเสนอผลส าเร็จของงาน เช่น สิ่งประดิษฐ์ ซอฟต์แวร์ คู่มือทางวิชาการ ต ารา ฯลฯ ให้จัดท า 
concept paper เสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา   

4. การเสนอชื่อเรื่องผลงานเพ่ือขอปรับระดับ ควรเป็น concept paper ที่ผ่านการพิจารณาจาก คณะ
กรรมการฯ แล้วเท่านั้น เนื่องจากเมื่อส่งเอกสารหมายเลข 1-4 แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานได้ 

หลักเกณฑ์และก ำหนดเวลำพิจำรณำ 
1. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาโครงการ/ผลงาน ตามล าดับเลขที่ ตามวันเวลาที่เอกสารมาถึงอย่าง

ครบถ้วน กรณีเรื่องที่น าส่งมาด้วยกันจะเรียงล าดับตามระบุในหนังสือน าส่ง โดยฝ่ายเลขาฯ จะเป็นผู้ลงล าดับ 
รวบรวมและบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม โดยผลงานที่ส่งภายในวันที่ 10 ของเดือน จะได้รับการพิจารณา
ในเดือนนั้นๆ  

2. คณะกรรมการฯ จะประชุมเพ่ือพิจารณาฯ เดือนละ 1 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน โดยจะแจ้งผล
การพิจารณาให้เจ้าของผลงานทราบภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน   

3. คณะกรรมการฯ ไม่รับพิจารณางานที่ผิดไปจากรูปแบบที่ก าหนด มีค าผิด ไม่เรียบร้อย ไม่ครบถ้วน   
โดยฝ่ายเลขาฯ จะไม่นับล าดับรับเรื่อง และส่งคืนเจ้าของผลงาน  

4. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลงานโดยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาตามหลักวิชาการ หาก
เนื้อหาเป็นประเด็นอ่อนไหว คณะกรรมการฯ จะหารือกรมปศุสัตว์เพ่ือหาข้อสรุปต่อไป  

5. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยพิจารณาให้ข้อคิดเห็น หากเห็นสมควร 

กำรแก้ไขผลงำน  
1. เจ้าของผลงานต้องส่งเอกสารฉบับแก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ มายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 10 

ของเดือนถัดไป เพ่ือให้ทันพิจารณาผลงานในรอบเดือน หากไม่สามารถส่งได้ตามก าหนด ผลงานดังกล่าวจะถูก
พิจารณาในรอบเดือนถัดไป ในกรณีที่มีความเห็นต่าง เจ้าของผลงานสามารถโต้แย้งเป็นเอกสารได้  

2. เจ้าของผลงานติดตามผลการพิจารณากับฝ่ายเลขาฯ  
- ด้านสุขภาพสัตว์ ติดต่อ นางสาวพิมาลา เกษมสุข e-mail: preventive_rg07@dld.go.th 

เบอรโ์ทร 08-5093-7253  
- ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อม ติดต่อ นายอนุสรณ์ สังข์ผาด e-mail: 

sungpadanusorn@gmail.com เบอร์โทร 09-7250-0581  
-  ด้ านการส่ ง เสริ มการปศุ สั ตว์ และสั งคมศาสตร์  :  นายธนกร  ซิ้ ม เกษม  e-mail: 

strategic_rg07@dld.go.th เบอร์โทร 08-6173-7733  

about:blank
about:blank
mailto:sungpadanusorn@gmail.com


ผลงำนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ   
1. เจ้าของผลงานรวบรวมจัดท า concept paper และ ผลงานวิชาการ อย่างละ 2 ชุด พร้อมทั้งแผ่น

ซีดีบันทึกข้อมูล จัดส่งพร้อมแบบฟอร์มหนังสือน าส่ง ระบุ e-mail และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหรือมือถือ มาที่  
1.1 เลขานุการคณะกรรมการฯ งานด้านสุขภาพสัตว์ : นางสาวพิมาลา เกษมสุข e-mail: 

preventive_rg07@dld.go.th เบอร์โทร 08-5093-7253 หรือ ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 โทร 034-250982 ต่อ 
18 

1.2 เลขานุการคณะกรรมการฯ งานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อม: นายอนุสรณ์ 
สังข์ผาด e-mail: sungpadanusorn@gmail.com เบอร์โทร 09-7250-0581 หรือ ส านักงานปศุสัตว์เขต 7  
โทร 034-250982 ต่อ 15 

1.3 เลขานุการคณะกรรมการฯ งานด้านการส่งเสริมการปศุสัตว์และสังคมศาสตร์ : นายธนกร 
ซิ้มเกษม e-mail: strategic_rg07@dld.go.th เบอร์โทร 08-6173-7733 หรือ ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 โทร 
034-250982 ต่อ 11 

2. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน concept paper และ ผลงานวิชาการ ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว จะต้อง
น าเสนอ คณะกรรมการฯ พิจารณา ทั้งนี้ต้องด าเนินการก่อนน าเสนอกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

  



ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำเอกสำรวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ 

รูปแบบผลงำนวิชำกำร  
1. รายละเอียดหัวข้อหลักตามรูปแบบตัวอย่าง เป็นดังนี้ 

1.1 ชื่อเรื่อง: ชื่อเจ้าของผลงาน และสถานที่ท างาน (แทรกเชิงอรรถท้ายหน้า) ภาษาไทย  
1.2 บทคัดย่อ: ประกอบด้วย ที่มาของการศึกษา วิธีการ ผล สรุป และค าส าคัญ (3-6 ค า) 
1.3 ชื่อเรื่อง: ชื่อเจ้าของผลงาน และสถานที่ทางาน (แทรกเชิงอรรถท้ายหน้า) ภาษาอังกฤษ  
1.4 Abstract: ประกอบด้วย Backgrounds, Methods, Results, Conclusions และ 

Keywords (3-6 ค า) 
1.5 บทน า: ที่มาของเรื่อง เขียนวัตถุประสงค์ของงาน ตรวจเอกสาร (Literature Review) 

เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานในส่วนส าคัญเท่านั้น  
1.6 อุปกรณ์และวิธีการ: เขียนให้ครอบคลุมครบถ้วน  
1.7 ผลและวิจารณ์: แสดงผลด้วยตาราง หรือรูปภาพ บรรยายผลส าคัญในตาราง และวิจารณ์ผล  
1.8 สรุปผลและข้อเสนอแนะ: สรุปผลส าคัญและข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์  
1.9 กิตติกรรมประกาศ: มี/ไม่มี  
1.10 เอกสารอ้างอิง: ใช้รูปแบบตามวารสารที่จะไปตีพิมพ์ หรือ ใช้ APA (American 

Psychological Association) style  
2. ตั้งค่าหน้ากระดาษ บน (top) 0.8 นิ้ว (2 ซม.) ล่าง (bottom) 0.8 นิ้ว ซ้าย (left) 1.25 นิ้ว (3.125 

ซม.) และขวา (right) 0.8 นิ้ว  
3. การพิมพ์เนื้อเรื่อง หัวเรื่องหลัก เช่น บทคัดย่อ ค าน า ฯลฯ ใช้ตัวพิมพ์ TH SarabunPSK 16 พอยท์ 

ตัวหนา จัดกึ่งกลาง หัวเรื่องย่อย (ถ้ามี) เช่น กลุ่มตัวอย่าง ฯลฯ ใช้ตัวพิมพ์ TH SarabunPSK 15 พอยท์ ตัวหนา 
จัดชิดซ้าย เนื้อความ ใช้ตัวพิมพ์ TH SarabunPSK 16 พอยท์ ปกติ จัดเสมอหน้าหลัง และย่อหน้า 2 ซม. ระยะ
ระหว่างบรรทัด ตั้งค่าเป็น เดี่ยว (single)  

4. ใส่เลขหน้า ใส่เลขหน้าหัวกระดาษอัตโนมัติ (ฟังก์ชัน INSERT Page Number)  
5. ถ้าต้องการเลขบรรทัด ตั้งค่าให้แสดงเลขบรรทัด (ฟังก์ชัน PAGE LAYOUT – Line Numbers) 

กำรใช้โปรแกรม Word  
1. ก่อนพิมพ์ด้วยโปรแกรม Word for Windows ให้คลิกท่ีเมนูแสดงเครื่องหมาย ¶ : ซึ่งเป็น

เครื่องหมายควบคุมย่อหน้า เครื่องหมาย ¶ นี้ท าหน้าที่เก็บรูปแบบที่ก าหนดส าหรับย่อหน้านั้นไว้ เครื่องหมาย ¶ 
นี้ เครื่องพิมพ์จะมองไม่เห็นและจะไม่ถูกพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ การแสดงเครื่องหมาย ¶ จะท าให้เราควบคุม
ตรวจสอบความถูกต้องในการพิมพ์ได้ง่าย  

ถ้าต้องการปรับให้ย่อหน้ามีรูปแบบเดียวกัน ให้ copy เครื่องหมาย ¶ ไปเขียนทับกับย่อหน้า (¶) ที่
ต้องการจะปรับรูปแบบ จะท าให้ย่อหน้ามีการจัดรูปแบบเหมือนกันทุกประการ  

2. การข้ึนย่อหน้าแทรกข้อความใหม่ ใช้การกด enter เมื่อเรา enter 1 ครั้งโปรแกรมจะแทรก
เครื่องหมาย ¶ 1 อัน เพ่ือให้พิมพ์ข้อความ แต่อย่าใช้การกด Enter เพ่ือเพ่ิมระยะเว้นว่างหรือไล่ข้อความ การ
กด enter เปล่าท าให้มีตัว ¶ แทรกอยู่ ท าให้ข้อความไม่ไหลต่อเนื่อง เมื่อมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขบทความต้อง
เสียเวลาแก้ไขรูปแบบทุกครั้ง  

3. การบังคับให้ขึ้นหน้าใหม่ ให้ใช้ค าสั่งแทรกตัวแบ่งหน้า (ฟังก์ชัน INSERT Page Break)  
4. การเพ่ิมระยะห่างข้อความระหว่างย่อหน้าให้ใช้ค าสั่งเพ่ิมระยะก่อนย่อหน้าจากเมนูค าสั่ง จัดรูปแบบ 

– ย่อหน้า (ฟังก์ชัน HOME Paragraph Spacing)  
 



ค ำแนะน ำในกำรพิมพ์เอกสำรด้วยคอมพิวเตอร์ 
กำรจัดขอบข้อควำม  

จัดขอบเอกสารแบบเสมอหน้าและหลัง  

กำรตัดค ำ (word segmentation) / กำรตัดแบ่งค ำด้วยยัติภังค์ (hyphenation)  
1. ในกรณีที่เห็นว่ามีการตัดแบ่งค าเพ่ือขึ้นบรรทัดใหม่ผิด สามารถบังคับให้ตัดค าท้ายบรรทัดใหม่ โดย

แทรกค าสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ (คีย์ Shift enter) ไม่ใช้การกดแป้นเคาะวรรค (space bar)  
2. กรณีที่ค าสุดท้ายของบรรทัดมีหลายพยางค์ ไม่สามารถพิมพ์จบในบรรทัดเดียว และโปรแกรมไม่

สามารถจัดบรรทัดอัตโนมัติให้ดูสวยงามได้ แนะน าให้ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ หรือ hyphen (-) เพ่ือแสดงว่า
พยางค์หน้าและหลัง เครื่องหมายยัติภังค์เชื่อมกัน (คีย์ Ctrl Shift _ จะได้เครื่องหมาย nonbreaking hyphen) 

กำรเว้นวรรค  
1. การเว้นวรรคโดยทั่วไป ต้องมีความกว้างเหมาะสมตามต าแหน่ง เป็นการเคาะแป้นเคาะวรรค เพียง 

1 ครั้ง ใช้ในการเว้นวรรคระหว่างค า ระหว่างอักขระต่างภาษา เช่น อักขระไทยกับอักขระโรมัน และระหว่าง
เครื่องหมายวรรคตอนกับข้อความ  

2. การเว้นวรรคเมื่อพิมพ์ข้อความร่วมกับเครื่องหมายวรรคตอน  
นขลิขิต หรือวงเล็บ (…) วงเล็บเหลี่ยม […] และวงเล็บปีกกา {…} ควรเคาะแป้นเคาะวรรค เพ่ือเว้น

วรรค 1 ครั้งก่อนเปิดวงเล็บ และอีก 1 ครั้งหลังปิดวงเล็บ ส่วนข้อความภายในวงเล็บจะต้องติดกับเครื่องหมาย
วงเล็บเปิดและปิด ตัวอย่าง xxx█(yyy)█xxx  

อัญประกาศหรือเครื่องหมายค าพูด “.…” และอัญประกาศเดี่ยว ‘.…’ ควรเคาะแป้นเคาะวรรค เพ่ือ
เว้นวรรค 1 ครั้ง ก่อนเปิดเครื่องหมายค าพูด และอีก 1 ครั้งหลังปิดเครื่องหมายคาพูด ข้อความภายใน
เครื่องหมายค าพูดต้องติดกับเครื่องหมายค าพูดเปิดและปิด ตัวอย่าง xxx█“yyy”█xxx  

ไม้ยมก ๆ  ต้องอยู่ติดกับข้อความหน้าเครื่องหมายไม้ยมก ส่วนข้อความที่อยู่หลังเครื่องหมายไม้ยมกให้
เคาะแป้นเคาะวรรค 1 ครั้งหรือไม่เว้นวรรคแล้วแต่กรณี ตัวอย่าง xxxๆ█yyy  

ไปยาลน้อย ฯ จุลภาคหรือจุดลูกน้า , ทวิภาคหรือจุดคู่ : อัฒภาคหรือจุดครึ่ง ; อัศเจรีย์หรือ
เครื่องหมายตกใจ ! ปรัศนีหรือเครื่องหมายค าถาม และวิภัชภาคหรืออภัชภาค เครื่องหมายวรรคตอนชุดนี้ต้อง
อยู่ติดกับข้อความโดยไม่เว้นวรรค หลังเครื่องหมายเหล่านี้ต้องเคาะแป้นเคาะวรรค 1 ครั้ง เพ่ือเว้นวรรค  
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หรือหลังเครื่องหมายมหัพภาค ตัวอย่าง 111.111, www.nectec.or.th แต่ถ้าข้อความนั้นมีการใส่เครื่องหมาย
อัญประกาศหรือเครื่องหมายวงเล็บ ให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาคไว้หลังสุดติดกับเครื่องหมายอัญประกาศหรือ
เครื่องหมายวงเล็บ ตัวอย่าง xxx (yyy). หรือ xxx “yyy”.  
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ในกรณีพิเศษท่ีเป็นชื่อร่างกฎหมายต่างๆ ซึ่งมักจะระบุช่องว่างหลังปีพุทธศักราช ให้พิมพ์ช่วงที่เว้น
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เปอร์เซ็นต์ % และ ดอกจันทร์ * ไม่เว้นวรรคหน้าเครื่องหมาย หลังเครื่องหมายเว้นวรรค 1 ครั้ง  

ตัวอย่าง xxx%█yyy xxx*█yyy  
เครื่องหมาย @ # และ $ ควรเว้นวรรค 1 ครั้งหน้าเครื่องหมายเหล่านี้และไม่เว้นวรรคหลัง

เครือ่งหมาย ตัวอย่าง xxx█@yyy, xxx█#yyy, xxx█$yyy ทั้งนี้ยกเว้นกรณีที่เป็นที่อยู่ของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีการเว้นวรรค ตัวอย่าง info@nectec.or.th  

เครื่องหมาย – (ฑีฆสัญญา) ขีดยาว หรือ en dash, ซึ่งไม่ใช่เครื่องหมายลบซึ่งมีขนาดสั้นกว่า) เรียกใช้
โดยการกดคีย์พิเศษ (คีย์ Ctrl เครื่องหมายลบ) ซึ่งใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ ใช้พิมพ์แทนเครื่องหมายลบ (-) เนื่องจาก
สัญลักษณ์เครื่องหมายลบบนแป้นตัวเลขมีขนาดสั้นมาก โดยควรเคาะวรรค 1 ครั้งขึ้นไปที่หน้าและหลัง
เครื่องหมาย (–) ตัวอย่าง 1000█–█1500 เมื่อใช้แทนค าว่า ถึง โดยไม่ต้องเว้นวรรคหน้าหรือหลังเครื่องหมาย 
ตัวอย่าง 22–25 มิถุนายน พ.ศ.2543 พ.ศ.2543–45  

4. การเว้นวรรคเมื่อพิมพ์ข้อความท่ีใช้อักขระไทยร่วมกับอักขระในภาษาอ่ืน หรือมีตัวเลขแทรก ให้
เคาะแป้นเคาะเว้นวรรคเพื่อเว้นวรรค 1 ครั้งที่หน้าและหลังอักขระโรมันหรือตัวเลข ตัวอย่าง กกก█xxx█กกก
, จ านวน 100 ตัวอย่าง, กกก█555█กกก  

ในกรณีที่ใช้กับภาษาอังกฤษ หากจ านวนที่แสดงมีค่าต่ ากว่า 20 มักจะใช้ค าพูดแทนตัวเลข เช่น หาก
ต้องการเขียน █I bought 5 pens for 120 baht. █ควรเขียนว่า █I bought five pens for 120 baht.  
กำรพิมพ์ตัวเลขไทย-อำรบิก  
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กำรพิมพ์ข้อควำมอังกฤษ  
ให้ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ไม่ว่าจะอยู่นอกหรือในวงเล็บ ยกเว้นค าเฉพาะ ตัวอย่าง โปรแกรมประมวลผลค า 
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บทน ำ 
เขียนตามล าดับจากกว้างไปแคบ ได้แก่ พ้ืนฐานที่มาเกี่ยวกับปัญหา แง่มุมที่ลึกลงเฉพาะด้านของปัญหา

ซึ่งมีผู้ศึกษามาก่อนหน้า ความจ าเป็นที่ต้องศึกษาเพ่ิมเติม โจทย์วิจัยที่จะหาค าตอบ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
และ ประโยชน์ที่จะได้จากการศึกษา  

อุปกรณ์และวิธีกำร 
หัวข้อย่อย  

แยกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่  
1) อุปกรณ์หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการศึกษา มักมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการหรือหน้างาน 

สัตว์ทดลอง ถ้าใช้สัตว์ในการศึกษาต้องระบุการได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ือ
การทดลองด้วย สารเคมี ยา การส ารวจ แบบสอบถาม การทดสอบ แบบจ าลองที่ใช้  

2) วิธีการ มักมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ การออกแบบการทดลอง ประชากร ตัวอย่าง สถานที่ ข้อจ ากัดใน
การศึกษา วิธีสุ่มตัวอย่าง วิธกีาร ถ้าเป็นวิธีการที่คิดค้นข้ึนใหม่ควรอธิบายโดยละเอียด แต่ถ้าเป็นวิธีการที่ทราบ
กันอยู่แล้วควรเขียนแบบอ้างอิง เช่น ตรวจสอบโดยใช้วิธีของ Merk (1995) หรือ ใช้ตามวิธีของ AOAC (1990) 
เป็นต้น และอธิบายเฉพาะส่วนที่ดัดแปลงหรือเพ่ิมเติม และวิธีวิเคราะห์ทางสถิติ การสรุปข้อมูล และระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ  

ผลและวิจำรณ์ 
ควรรายงานผลการศึกษาตามล าดับหัวข้อที่อยู่ในการออกแบบการศึกษาอย่างชัดเจน ดูง่าย ถ้าผลไม่

ซับซ้อน ไม่มีตัวเลขมากให้ใช้การบรรยาย ถ้ามีตัวเลขและตัวแปลมากควรใช้ตาราง กราฟ หรือ แผนภูมิ โดยไม่
ต้องอธิบายตัวเลขซ้ าอีกในเนื้อเรื่อง และอาจบรรยายชี้ประเด็นส าคัญจากตารางได้  

ส่วนวิจารณ์ เริ่มเขียนจากประเด็นเฉพาะเจาะจง โดยโยงถึงวัตถุประสงค์ สมมติฐานหรือโจทย์วิจัย 
ทบทวนสรุปในประเด็นหลักท่ีพบไม่ว่าจะพ้องกับสมมติฐานหรือไม่ เปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างกับ
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ค าอธิบายที่เป็นไปได้ส าหรับสิ่งที่พบ และ ข้อจ ากัดในการศึกษาที่มีผลต่อสิ่งที่พบ จากนั้น
น าไปสู่ประเด็นทั่วไป ในด้าน ผลกระทบโดยทั่วไปจากผลที่ได้ ค าแนะน าในการศึกษาวิจัยต่อไป และการ
ประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ ให้เน้นประเด็นหรือมุมมองที่ใหม่และส าคัญ ไม่อธิบายซ้ าซ้อนกับส่วนก่อนหน้า  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษาให้ชัดเจนจากเนื้อเรื่องของตน หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความสรุปที่ไม่มีคุณภาพ เนื่องจาก

ข้อมูลที่มอียู่ไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ ควรเขียนเป็นข้อย่อยเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ  
ข้อเสนอแนะ ควรเขียนเป็นข้อย่อยถึงแนวทางที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือการน าไปศึกษาต่อไป  

กิตติกรรมประกำศ 
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บทน ำ : 
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- ไม่แสดงสมมุติฐานที่ต้องการทดสอบ หรือ วัตถุประสงค์ที่ต้องการจากการวิจัย 
- เขียนสมมุติฐาน/วัตถุประสงค์ไม่ตรงตามปัญหา 

อุปกรณ์และวิธีกำร : 
- วิธีท าการทดลองไม่สนองต่อการตอบสมมุติฐาน/วัตถุประสงค์การวิจัย 
- การวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ใช้ตัวอย่างจากประชากรมาท าการศึกษาไม่แสดงวิธีการได้มาของ

ตัวอย่าง 
- การวิจัยทางสังคมไม่ระบุขอบเขตของประชากรและตัวอย่าง และให้ค าจ ากัดความของตัวแปรที่

ศึกษาไม่ชัดเจน 
- การทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือแบบที่ใช้การวางแผนแบบการทดลองมีการใช้แผนแบบการทดลอง

ไม่ถูกต้อง และใช้การวิเคราะห์ทางสถิติที่ไม่ถูกต้องกับแผนการทดลองที่วางไว้ 
ผลกำรทดลองและวิจำรณ์ : 

- น าเสนอผลที่ตอบสมมุติฐาน/วัตถุประสงค์ไม่ได้ หรือ ได้ไม่ครบ หรือผลที่ไม่เกี่ยวข้อง 
- แสดงแต่ข้อมูลโดยไม่มีการแปลหรือแสดงความหมายของผลว่าตอบสมมุติฐานหรือไม่ 
- เสนอข้อมูลไม่เป็นล าดับขั้นตอน ข้ามไปข้ามมา และแสดงสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องมากเกินไปจนท าให้เห็น

ค าตอบต่อสมมุติฐานไม่ชัดเจน 
- การแสดงผลความแตกต่างทางสถิติ เช่น ค่านัยส าคัญ (P value) ไม่ถูกต้องหรือแสดงไม่ชัดเจน เช่น 

การเปรียบเทียบสิ่งทดลองหลายคู่ หากวิเคราะห์ F test ว่ามีความแตกต่างกันแล้ว ควรแสดงด้วยว่ามีการ
วิเคราะห์ต่อ (เช่น โดยวธิี Duncan) ว่าแตกต่างกันทุกคู่ หรือมีคู่ใดที่ไม่แตกต่างกัน 
สรุปผลกำรวิจัย : 

- ไม่ได้น าผลการทดลองมาสรุปว่าเป็นไปตามสมมุติฐานและวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ข้อเสนอแนะ : 

- เสนอเพียงแนวคิดทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งท าการวิจัย 
- เสนอสิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้ 


