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นําเสนออยางไรใหไดใจนําเสนออยางไรใหไดใจคนคน””
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การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู จากงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู จากงานประจําประจําสูงานวิจัยสูงานวิจัย: : RR22RR เพิ่มคุณคา พัฒนาคน พัฒนาบริการเพิ่มคุณคา พัฒนาคน พัฒนาบริการ
ครั้งที่ ครั้งที่ 2 2 วันที่ วันที่ 1177  กรกฎาคม กรกฎาคม 25522552ครงท ครงท 2 2 วนท วนท 1177  กรกฎาคม กรกฎาคม 25522552



เทคนิควธิีการเขียนผลงาน เทคนิควธิีการเขียนผลงาน เทคนควธการเขยนผลงาน เทคนควธการเขยนผลงาน 
RR22RRRR22RR

ใ ไ  ี ิ ใ ไ  ี ิ ใหไดตีพมิพใหไดตีพมิพ
ดรดร เอื้องฟา สิงหทิพยพันธเอื้องฟา สิงหทิพยพันธดรดร..เอองฟา สงหทพยพนธุเอองฟา สงหทพยพนธุ
    สาํนักวิชาการสาธารณสขสาํนักวิชาการสาธารณสข    สานกวชาการสาธารณสุขสานกวชาการสาธารณสุข



การวิจัยแบบ การวิจัยแบบ RR22RRการวจยแบบ การวจยแบบ RR22RR

22 i hi hRR22R = Routine to ResearchR = Routine to Research

ํ ป ํํ ป ํ                          กระบวนการทางานประจากระบวนการทางานประจา                
        
        เครื่องมือ เครื่องมือ & & กระบวนการสรางความรใหมกระบวนการสรางความรใหม          && ูู



PDCA  CYCLEPDCA  CYCLE

P = Plan Priority PurposeP = Plan Priority PurposeP   Plan        Priority       Purpose  P   Plan        Priority       Purpose  

DD DODO DirectingDirecting & Organization& OrganizationDD = =   DO   DO             DirectingDirecting      &   Organization&   Organization  

C =  Check  & Control & ContinueC =  Check  & Control & Continue        

A = Act  / Adjust Plan & Action to    A = Act  / Adjust Plan & Action to    
improvementimprovement



สิ่งที่ไดจากการพัฒนาจากงานประจําสูงานวิจัย คือสิ่งที่ไดจากการพัฒนาจากงานประจําสูงานวิจัย คือ

  Capacity BuildingCapacity Building คนในองคกรคนในองคกร  Capacity Building Capacity Building คนในองคกรคนในองคกร

Share Vision & Share Idea        Learning Process Share Vision & Share Idea        Learning Process 

EmpowermentEmpowerment

Feedback  Feedback  ใหเกิดการพัฒนางานใหเกิดการพัฒนางาน



กระบวนการวิจัย กระบวนการวิจัย (Research Process)(Research Process)  1010  ขั้นตอนขั้นตอนกระบวนการวจย กระบวนการวจย (Research Process)(Research Process)  1010  ขนตอนขนตอน

1.1. การกําหนดคําถามการวิจัย การกําหนดคําถามการวิจัย (Formulate the Problems)(Formulate the Problems)  
ใหชดัเจนใหชดัเจน

2.2. การทบทวนเอกสาร การทบทวนเอกสาร (Review the Literatures)(Review the Literatures)                            
ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําวิจัยทเกยวของกบเรองทจะทาวจยทเกยวของกบเรองทจะทาวจย

3.3. กรอบทฤษฎี กรอบทฤษฎี (Framework the Theory)(Framework the Theory)  ที่จะนํามาที่จะนํามา3.3. กรอบทฤษฎ กรอบทฤษฎ (Framework the Theory)(Framework the Theory)  ทจะนามาทจะนามา
ประยกุตใชในงานวิจัยนี้ประยกุตใชในงานวิจัยนี้



กระบวนการวิจัย กระบวนการวิจัย (Research Process)(Research Process)  1010  ขั้นตอนขั้นตอนกระบวนการวจย กระบวนการวจย (Research Process)(Research Process)  1010  ขนตอนขนตอน

้้4.4. การตังสมมติฐาน การตังสมมติฐาน (Formulate Hypothesis)(Formulate Hypothesis)  ((กรณีกรณี
ถามีถามี) ) และกําหนดวัตถประสงค และกําหนดวัตถประสงค (Obj ti )(Obj ti )  ใหใหถามถาม) ) และกาหนดวตถุประสงค และกาหนดวตถุประสงค (Objectives)(Objectives)  ใหให
การวิจัยการวิจัยการวจยการวจย

5.5. การกําหนดรูปแบบการวิจัย การกําหนดรูปแบบการวิจัย (Research Design)(Research Design)  ที่ทีูู่ ( g )( g )
เหมาะสมกับคําถามการวิจัยเหมาะสมกับคําถามการวิจัย



กระบวนการวิจัย กระบวนการวิจัย (Research Process)(Research Process)  1010  ขั้นตอนขั้นตอนกระบวนการวจย กระบวนการวจย (Research Process)(Research Process)  1010  ขนตอนขนตอน

6.6. ระเบยีบวธิีวิจัย  ระเบยีบวธิีวิจัย  (Research Methodology)(Research Methodology)  ที่จะใช อันที่จะใช อัน
ประกอบดวย ประกอบดวย 33  สวน คือสวน คือ
66..1 1 การกําหนดประชากรเปาหมาย การกําหนดประชากรเปาหมาย (Target (Target 
Population)Population)  ประชากรตัวอยาง ประชากรตัวอยาง (Sample Population)(Sample Population)  Population)Population)  ประชากรตวอยาง ประชากรตวอยาง (Sample Population)(Sample Population)  
และตัวอยาง และตัวอยาง (Sample)(Sample)  เทคนคิการสุมตัวอยาง เทคนคิการสุมตัวอยาง (Sample (Sample ุุ
Technique)Technique)  และการกําหนดขนาดตัวอยาง และการกําหนดขนาดตัวอยาง (Sample (Sample 
Size Determination)Size Determination)



กระบวนการวิจัย กระบวนการวิจัย (Research Process)(Research Process)  1010  ขั้นตอนขั้นตอนกระบวนการวจย กระบวนการวจย (Research Process)(Research Process)  1010  ขนตอนขนตอน

7.7. การรวบรวมขอมูล การรวบรวมขอมูล (Collect the Data)(Collect the Data)
ิ  ิ  8.8. การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูล (Analyze the Data)(Analyze the Data)
ปป9.9. การแปลผล การแปลผล (Interpret the Results)(Interpret the Results)

1010 ื่ ิ ั ีไ่  ื่ ิ ั ีไ่  (C i  (C i  10.10. การสอสารผลการวจยทได การสอสารผลการวจยทได (Communicate (Communicate 
the Results)the Results)  กับผอื่นกับผอื่นthe Results)the Results)  กบผูอนกบผูอน



ขั้นตอนการทํางาน ขั้นตอนการทํางาน (Working steps)(Working steps)  สรุปได สรุปได 55  ขั้นตอนขั้นตอนg pg p ุุ
ตีพมิพ

ํนาเสนอผลงาน

งานวิจัยสําเร็จ

การดําเนินการ

ีการเตรียมการ



เกณฑในการพิจารณาวากิจกรรมใดเปนงานวิจัยเกณฑในการพิจารณาวากิจกรรมใดเปนงานวิจัยเกณฑในการพจารณาวากจกรรมใดเปนงานวจยเกณฑในการพจารณาวากจกรรมใดเปนงานวจย

11 1.1. ความสมบูรณทางกระบวนการความสมบูรณทางกระบวนการ
้้2.2. ความลึกซึ้งของการคนควาความลึกซึ้งของการคนควา

่่3.3. ความใหมของความรูที่ไดความใหมของความรูที่ได



มาตรการในการปองกันหรือ    ลดมาตรการในการปองกันหรือ    ลดมาตรการในการปองกนหรอ    ลดมาตรการในการปองกนหรอ    ลด
ความคลาดเคลื่อนจากการวิจัยความคลาดเคลื่อนจากการวิจัย

ตองใชมาตรการ ตองใชมาตรการ 33  อยางรวมกันคืออยางรวมกันคือ
กก. . รูปแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย (Research Design)(Research Design)  ที่เหมาะสมที่เหมาะสม
ขข. . ระเบยีบวิธีวิจัย ระเบยีบวิธีวิจัย (Research Methodology)(Research Methodology)  ที่เหมาะสมที่เหมาะสม

่่คค. . การใชสถิติที่เหมาะสมการใชสถิติที่เหมาะสม



รูปแบบการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยที่รูปแบบการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมจะชวยปองกันความเท็จอันเหมาะสมจะชวยปองกันความเท็จอัน
ื่ื่เนืองมาจาก เนืองมาจาก Systemic ErrorSystemic Error

่่สถิติทีเหมาะสมจะชวยปองกัน สถิติทีเหมาะสมจะชวยปองกัน 
Random ErrorRandom Error



คณภาพของงานวิจัยขึ้นกับปจจัย คณภาพของงานวิจัยขึ้นกับปจจัย 33  ประการ คือประการ คือคุณภาพของงานวจยขนกบปจจย คุณภาพของงานวจยขนกบปจจย 33  ประการ คอประการ คอ

ผูวิจัยทราบองคความรูในเรื่องที่จะทําวิจัยถองแทหรือยัง ผูวิจัยทราบองคความรูในเรื่องที่จะทําวิจัยถองแทหรือยัง ??ู ูู ู
ผูวิจัยทราบมาตรการ ผูวิจัยทราบมาตรการ (Design, Methodology, Statistics)(Design, Methodology, Statistics)
ในการขจัดอคติ ในการขจัดอคติ 2 2 ชนดิ ชนดิ (Systematic error, random (Systematic error, random 
error)error)  หรือไมหรือไมerror)error)  หรอไมหรอไม
ผวิจัยทราบวิธีบริหาร ผวิจัยทราบวิธีบริหาร (Administration)(Administration)  งานวิจัยงานวิจัยผูวจยทราบวธบรหาร ผูวจยทราบวธบรหาร (Administration)(Administration)  งานวจยงานวจย



ขั้นตอนการทํา ขั้นตอนการทํา Research & DevelopmentResearch & Developmentขนตอนการทา ขนตอนการทา Research & DevelopmentResearch & Development
ขั้นที่ ขั้นที่ 11  คําถามการวิจัยตองไดรับการนิยามใหชัดเจนวาปญหามนัคําถามการวิจัยตองไดรับการนิยามใหชัดเจนวาปญหามนัญญ
                        คืออะไรคืออะไร
ขั้นที่ ขั้นที่ 22  จากปญหาในขั้นที่ จากปญหาในขั้นที่ 11  จะมีวิธีแกปญหานัน้ไดอยางไร ก็มีจะมีวิธีแกปญหานัน้ไดอยางไร ก็มี

 ป ป ึ้ึ้                        การสรางรูปแบบ การสรางรูปแบบ (Model formulation)(Model formulation)  ขึนมาขึนมา
ขั้นที่ ขั้นที่ 3 3 นํา นํา Model Model ที่สรางขึ้นในขั้นที่ ที่สรางขึ้นในขั้นที่ 22  ไปทดสอบในวงจาํกัดไปทดสอบในวงจาํกัดขนท ขนท 3 3 นา นา Model Model ทสรางขนในขนท ทสรางขนในขนท 22  ไปทดสอบในวงจากดไปทดสอบในวงจากด
ขั้นที่ ขั้นที่ 44  ขยายผลการทดสอบในขอบเขตที่กวางขึ้น ครอบคลุมมาก   ขยายผลการทดสอบในขอบเขตที่กวางขึ้น ครอบคลุมมาก   
                      ขึ้นขึ้น
้ ี่้ ี่ขันที ขันที 55  การประเมนิผลการประเมนิผล



การเขียนเพื่อตอบคําถาม การเขียนเพื่อตอบคําถาม WHYWHY
IntroductionIntroduction
BackgroundBackground
Background & Significance of the ProblemBackground & Significance of the Problem
RationaleRationale
Background & Rationale Background & Rationale 
The ProblemThe Problem
Problem & Its SignificanceProblem & Its Significance



การเขียนเพือ่ตอบคําถาม การเขียนเพือ่ตอบคําถาม WHAT ?WHAT ?การเขยนเพอตอบคาถาม การเขยนเพอตอบคาถาม WHAT ?WHAT ?

วัตถปุระสงค วัตถปุระสงค (Objectives)(Objectives)ุุ
กก..วัตถุประสงคทั่วไป วัตถุประสงคทั่วไป (General Objectives) (General Objectives) สิ่งที่คาดหวังสิ่งที่คาดหวัง

่ ่ ้ ้่ ่ ้ ้(Implication) (Implication) หรือสิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการวิจัยนี้   หรือสิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการวิจัยนี้   
เปนการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับจดมงหมายในระดบักวางเปนการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับจดมงหมายในระดบักวางเปนการแสดงรายละเอยดเกยวกบจุดมุงหมายในระดบกวางเปนการแสดงรายละเอยดเกยวกบจุดมุงหมายในระดบกวาง

ขข..วัตถประสงคเฉพาะ วัตถประสงคเฉพาะ (Specific Objectives)(Specific Objectives)ขข..วตถุประสงคเฉพาะ วตถุประสงคเฉพาะ (Specific Objectives)(Specific Objectives)



การเขียนเพื่อตอบคําถาม การเขียนเพื่อตอบคําถาม HOW ?HOW ?  การเขยนเพอตอบคาถาม การเขยนเพอตอบคาถาม HOW ?HOW ?  
กก. . กรอบแนวความคดิในการวิจัย กรอบแนวความคดิในการวิจัย (Conceptual Framework)(Conceptual Framework)

ป ิ ัป ิ ัขข. . รูปแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย (Research Design)(Research Design)
คค   ระเบียบวิธีวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)(Research Methodology)คค. . ระเบยบวธวจย ระเบยบวธวจย (Research Methodology)(Research Methodology)

-- ประชากรและตวัอยางประชากรและตวัอยาง
-- การให การให Intervention Intervention ((ถามีถามี))
-- ตัวแปรและการวัดผลตัวแปรและการวัดผล

งง   สถิติ สถิติ (St ti ti )(St ti ti )งง. . สถต สถต (Statistics)(Statistics)



การทําวิจัยจนถึงขั้นเขียนลงวารสารนั้น เปนการทําวิจัยจนถึงขั้นเขียนลงวารสารนั้น เปน
การกระทําเพื่อตอบคําถามเพียง การกระทําเพื่อตอบคําถามเพียง 66  คําถาม ดังนี้คําถาม ดังนี้

1.1. Why did you do ?Why did you do ?((ทําไปทําไมทําไปทําไม?)?)  นี้คือสวนของ นี้คือสวนของ y yy y (( ))
IntroductionIntroduction

2.2. What did you do ?What did you do ?  ((ทําอะไรทําอะไร?)?)  นี้คือสวนของ นี้คือสวนของ 
ObjectivesObjectives

ํ  ไํ  ไ ี้ ื ี้ ื 3.3. How did you do ?How did you do ?  ((ทําอยางไรทําอยางไร?)?)  นีคือสวนของ นีคือสวนของ 
Materials & MethodsMaterials & MethodsMaterials & MethodsMaterials & Methods



การทําวิจัยจนถึงขั้นเขียนลงวารสารนั้น เปนการการทําวิจัยจนถึงขั้นเขียนลงวารสารนั้น เปนการ
่่ ้้กระทําเพื่อตอบคําถามเพียง กระทําเพื่อตอบคําถามเพียง 66  คําถาม ดงันี้คําถาม ดงันี้

 ไ ไ ี้ ื ี้ ื What did you find?What did you find?  ((ทาํแลวพบอะไร ทาํแลวพบอะไร ?)?)  นีคือสวนนีคือสวน
ของ ของ ResultsResultsของ ของ ResultsResults
What does it mean?What does it mean?  ((มีความหมายอะไรมีความหมายอะไร?)?)  นี้คือนี้คือ(( ))
สวนของ สวนของ DiscussionDiscussion

้้What’s new?What’s new?  ((กอใหเกิดความรูอะไรกอใหเกิดความรูอะไร?)?)  นี้คือสวนนี้คือสวน
ของ ของ C l iC l iของ ของ ConclusionConclusion



การสื่อสารการสื่อสารการสอสารการสอสาร
1.1. เขียนรายงานฉบับสมบูรณสงแหลงทุนเขียนรายงานฉบับสมบูรณสงแหลงทุน

ี ี ิ  ี่ ื่ ื ไ ี ี ิ  ี่ ื่ ื ไ 2.2. เขียนลงตีพิมพวารสารทเีชือถือไดเขียนลงตีพิมพวารสารทเีชือถือได
ํ ใ ี่ป ิํ ใ ี่ป ิ3.3. นําเสนอในทีประชุมวิชาการนําเสนอในทีประชุมวิชาการ

44 ี  ใ  ั  ี  ใ  ั  E i  E i  4.4. เขยนขอเสนอแนะใหลกษณะ เขยนขอเสนอแนะใหลกษณะ Executive Executive 
summary summary แกผบริหารแกผบริหารsummary summary แกผูบรหารแกผูบรหาร



การเขียนสวนตางๆ ของบทความการเขียนสวนตางๆ ของบทความการเขยนสวนตางๆ ของบทความการเขยนสวนตางๆ ของบทความ

1.1. ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่อง (Titles)(Titles)  เปนสิ่งแรกของบทความที่ผูอานจะเปนสิ่งแรกของบทความที่ผูอานจะ( )( ) ูู
พิจารณา ชื่อเรื่องที่ดี ตองสื่อใหผูอานทราบทันทีพิจารณา ชื่อเรื่องที่ดี ตองสื่อใหผูอานทราบทันที

่ ่ ้ ่่ ่ ้ ่หลังจากอานชื่อเรื่องแลววา งานวิจัยนี้เปนงานเกี่ยวกับหลังจากอานชื่อเรื่องแลววา งานวิจัยนี้เปนงานเกี่ยวกับ
ื่ ไ ี้ ื่ ื่ ี่ ี  ั ้ ั ัื ่ ไ ี้ ื่ ื่ ี่ ี  ั ้ ั ัเรืองอะไร นอกจากนี ชือเรืองทีดีตองสัน กะทดัรัดเรืองอะไร นอกจากนี ชือเรืองทีดีตองสัน กะทดัรัด

22 ผนิพนธ ผนิพนธ (Th  th ) (Th  th ) และที่อย และที่อย (Add )(Add )2.2. ผูนพนธ ผูนพนธ (The authors) (The authors) และทอยู และทอยู (Address)(Address)



การเขียนสวนตางๆ ของบทความการเขียนสวนตางๆ ของบทความการเขยนสวนตางๆ ของบทความการเขยนสวนตางๆ ของบทความ

3.3. บทคัดยอ บทคัดยอ (Abstract)(Abstract)
33..1 1 วัตถุประสงคโดยยอของการศึกษานี้วัตถุประสงคโดยยอของการศึกษานี้

่่33..22  รูปแบบการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยทีใชโดยยอรูปแบบการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยทีใชโดยยอ
33 33  ผลการวิจัยที่สําคัญๆ โดยบอกเปนคาหรือตวัเลขที่ชัดเจนผลการวิจัยที่สําคัญๆ โดยบอกเปนคาหรือตวัเลขที่ชัดเจน33..33  ผลการวจยทสาคญๆ โดยบอกเปนคาหรอตวเลขทชดเจนผลการวจยทสาคญๆ โดยบอกเปนคาหรอตวเลขทชดเจน
และจาํเพาะเจาะจงและจาํเพาะเจาะจง
33..4 4 ขอสรุปสั้นๆ ของงานวิจัยนี้ ในแงประโยชนหรือการขอสรุปสั้นๆ ของงานวิจัยนี้ ในแงประโยชนหรือการ
ปร ยกตผลการวิจัยไปใชปร ยกตผลการวิจัยไปใชประยุกตผลการวจยไปใชประยุกตผลการวจยไปใช



การเขียนสวนตางๆ ของบทความการเขียนสวนตางๆ ของบทความการเขยนสวนตางๆ ของบทความการเขยนสวนตางๆ ของบทความ
4.4. บทนาํ บทนาํ (Introduction)(Introduction)

่ ้่ ้44..1 1 ทําไมจึงทําวิจัยเรื่องนี้ ทําไมจึงทําวิจัยเรื่องนี้ (Why did you do the work?) (Why did you do the work?) 
ผวิจัยตองมีการทบทวนองคความร ชี้ใหเห็นความสําคญัผวิจัยตองมีการทบทวนองคความร ชี้ใหเห็นความสําคญัผูวจยตองมการทบทวนองคความรู ชใหเหนความสาคญผูวจยตองมการทบทวนองคความรู ชใหเหนความสาคญ
ของเรื่องนี้ ตลอดจนความจําเปนที่ตองทําวิจัยเรื่องนี้ของเรื่องนี้ ตลอดจนความจําเปนที่ตองทําวิจัยเรื่องนี้
44..2 2 ตองการคนพบอะไรตองการคนพบอะไร (What did you want to find (What did you want to find 

้้out?)out?)  คือการกลาวถึงวัตถปุระสงคของการวิจัยนี้คือการกลาวถึงวัตถปุระสงคของการวิจัยนี้



การเขียนสวนตางๆ ของบทความการเขียนสวนตางๆ ของบทความการเขยนสวนตางๆ ของบทความการเขยนสวนตางๆ ของบทความ
5.5. วัสดแุละวิธีการ วัสดแุละวิธีการ (Materials & Methods)(Materials & Methods)

้ ่้ ่55..1 1 วัสดุ วัสดุ (Materials) (Materials) ผูวิจัยเขยีนสวนนี้เพื่อตอบคําถามผูวิจัยเขยีนสวนนี้เพื่อตอบคําถาม
วา วา ““ใชอะไรใชอะไร?” (What o  ses?) ?” (What o  ses?) ที่ไหนที่ไหน??  เมื่อไรเมื่อไร??  และและวา วา ““ใชอะไรใชอะไร?” (What you uses?) ?” (What you uses?) ทไหนทไหน??  เมอไรเมอไร??  และและ
ใชจํานวนเทาไรใชจํานวนเทาไร??  ((ขนาดตัวอยางขนาดตัวอยาง))
55..2 2 วิธีการ วิธีการ (Methods) (Methods) ผูวิจัยเขียนสวนนี้เพื่อตอบผูวิจัยเขียนสวนนี้เพื่อตอบ
คําถามวา คําถามวา ““ทําอยางไรทําอยางไร?” (What you did?) ?” (What you did?) โดยใหโดยให
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งทดลองรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งทดลอง(Intervention)(Intervention)รายละเอยดเกยวกบสงทดลองรายละเอยดเกยวกบสงทดลอง(Intervention)(Intervention)



การเขียนสวนตางๆ ของบทความการเขียนสวนตางๆ ของบทความการเขยนสวนตางๆ ของบทความการเขยนสวนตางๆ ของบทความ

6.6. ผลการวิจัย ผลการวิจัย (Results)(Results)( )( )
ตองพยายามหาวิธีนําเสนอทีเ่หมาะสม ตองพยายามหาวิธีนําเสนอทีเ่หมาะสม 
เพื่อใหเขาใจงาย เชน เสนอในรูปของตาราง เพื่อใหเขาใจงาย เชน เสนอในรูปของตาราง 
แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ 



การเขียนสวนตางๆ ของบทความการเขียนสวนตางๆ ของบทความการเขยนสวนตางๆ ของบทความการเขยนสวนตางๆ ของบทความ
7.7. อภิปรายผล อภิปรายผล (Discussion)(Discussion)

-- ทําไมจึงไดผลการวิจัยเชนนี้ มีความหมายอยางไรทําไมจึงไดผลการวิจัยเชนนี้ มีความหมายอยางไร??
--  แปลผลแปลผล
  ึ ี้ ี ั ั  ั ิ ี่ ั้ ไ   ไ  ึ ี้ ี ั ั  ั ิ ี่ ั้ ไ   ไ  --  ผลการศกษานมความสมพนธกบสมมตฐานทตงไวอยางไร ผลการศกษานมความสมพนธกบสมมตฐานทตงไวอยางไร 
และสอดคลองหรือขัดแยงกับการศึกษาอื่นที่เคยทําไวและสอดคลองหรือขัดแยงกับการศึกษาอื่นที่เคยทําไว
--  ประเมินความถกูตองเชื่อถือไดของงานวิจัยนี้ประเมินความถกูตองเชื่อถือไดของงานวิจัยนี้


