
เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้น่าสนใจ
และมีจุดเน้นที่เห็นความเชื่อมโยงกับโจทย์การวิจัย
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เทคนิคการเขียนขอ้เสนอการวิจัย
ให้น่าสนใจและมีจุดเน้นที่เห็นความเชือ่มโยงกับโจทย์การวิจัย

ผู้วิจัย
ทีม
ที่ปรึกษา

- ความเข้าใจ
- ไวยากรณ์
- ความสม่่าเสมอของค่าที่ใช้
- รูปแบบอ้างอิง

ก่อนส่งอ่านตรวจทานหลังเสร็จสมบูรณ์

หาแหล่งทุนที่เหมาะสมกับเรื่องที่
ศึกษา



ข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) ที่ดี

ตอบสนองต่อความจ าเป็นหรือตอบสนองประเด็น
ยุทธศาสตร์01

02

03

04

อา้งองิ : http://human.skru.ac.th/file/f5.pdf

ขั้นตอน กระบวนการท าวิจัยของข้อเสนอโครงการดูแล้วมี
ความเป็นไปได ้และน่าจะสามารถท าได้ส าเร็จทันเวลา

ชื่อโครงการวิจัยมีความน่าสนใจ

อ่านแล้วรู้เรื่อง สามารถท าความเข้าใจได้ง่ายท้ังคนใน field 
และนอก field



ข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) ที่ดี

ขอบเขตของโครงการคุ้มค่ากับงบประมาณของการ
ท าการวิจัย05

06

07

อา้งองิ : http://human.skru.ac.th/file/f5.pdf

ตอบสนองความต้องการและสามารถให้ผลประโยชน์ต่อผู้ให้
ทุนได้อย่างตรงประเด็น

ในบางทุนวิจัย หากเป็นโครงการวิจัยท่ีมีความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน หรือมีความร่วมมือกับผู้ประกอบการอาจจะได้รับการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ



เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย



นโยบายยุทธศาสตร์

ดูนโยบาย และยุทธศาสตร์ วิเคราะห์

กรอบการให้งบประมาณ



การเตรียมหัวข้อ
มีการเตรียมหัวข้อไว้ก่อน ดู Literature 

review วิเคราะห์ว่าท่าได้หรือไม่ จากนั้น

ลองท่าว่าได้หรือไม่ ดูผลที่ ได้ มองหา

แหล่งทุนที่จะเสนอและวิเคราะห์ว่าผู้ให้ทุน

มีความต้องการอะไร



เขียน Research experience 
การเขียน Research experience ของตนเอง
ลงไปใน Literature Review ของโครงการวิจัย
จะท่าให้ผู้ประเมินโครงการวิจยัมคีวามม่ันใจว่า
ผู้ขอทุนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เสนอขอทุน
มากขึ้น ทั้งนี้หากโครงการนั้นเป็นเรื่องใหม่หรือ
ผู้ขอทุนยังมีประสบการณ์ไม่มาก ควรใส่ชื่อ
บุคคลที่เรามี connection ด้วยซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้
ผู้สนับสนุนทุน ว่าเราจะท่าให้ส่าเร็จได้



วัตถุประสงค์

ดูวัตถุประสงค์และความต้องการ

ของผู้ให้ทุน



โครงการที่มีความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ
อาจเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้สนับสนุนทุนมาก
ขึ้น โดยตัวอย่างในการหาความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ เช่น เช่น มจพ. มีความร่วมมือกับ
ต่างประเทศและจะส่ง Professor มาตามคณะ
ต่างๆ ตามสาขาวิชา เพื่อพูดคุยประเด็นต่าง ๆ 
เราสามารถหาความร่วมมือด้านการวิจัยจาก
กลุ่ม Professor เหล่านี้ได้



โครงการที่มีความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
เวลาที่ไป International Conference เรา
สามารถเข้าไปพูดคุย สร้าง connection กับ
ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากประเทศต่างๆ 
นอกจากนี้การน่า Product จากการวิจัยไป
น่าเสนอให้ผู้ร่วมประชุมเห็นด้วยกเ็ป็นสิ่งที่
น่าสนใจเพราะผู้เชี่ยวชาญได้เห็นผลงานและ
เข้าใจในรายละเอียดของงานวิจัยเพิ่มขึ้น



ส่วนประกอบของข้อเสนอ
โครงการวิจัย



ส่วนประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย

01
ชื่อโครงการวิจัย

ควรตัง้ใหเ้หมาะสม สัน้ 

กระชบั ตรงประเด็น และสือ่

ถงึสิง่ทีก่ าลงัจะท า

ในบางคร ัง้อาจบ่งชีถ้งึวสัดุ

หรอืเทคนิคทีใ่ชใ้นการ

ทดลอง เพือ่ใหช้ ือ่โครงการ

น่าสนใจมากขึน้



ส่วนประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย

02
ความเป็นมาและ

ความส่าคัญ

พยายามชีถ้ึงปัญหาปัจจุบัน ว่ามี

ผลกระทบหรอืมีขอ้เสียอย่างไร แลว้

จึงน างานวิจยัของเราเขา้ไปจบัและ

อธิบายว่า สามารถแกปั้ญหาหรือ

ผลกระทบน้ันไดอ้ยา่งไร 

วิธีการเขียนแบบกลบประเด็นของ

นักวิจยั เป็นการน าเสนอขอ้เสยีของ

งานวิจยัอื่น ๆ ใหเ้ห็นและน าเสนอว่า 

งานวิจ ัยของเราเป็นวิธีหน่ึงในการ

ชว่ยแกปั้ญหาได ้

เขียนใหต้อบโจทยข์องผูส้นับสนุน

ทุนในกรณีทีก่ าหนดกรอบวจิยั แต่

หากไม่ก าหนดก็สามารถเขียนใน

ภาพกวา้ง ๆ ได ้

ความทันสมัย เ ป็นปัจจุบัน ของ

ขอ้มูลไม่ควรยอ้นหลงัไปหลายปีมาก

จนเกินไป โดยสามารถเขา้ไปดไูด ้

จ า ก  current opinion ข อ ง

นักวิจยัก็จะไดแ้นวคิดดา้นงานวิจยั

ในปัจจบุนั 
แหล่งอา้งองิ (Reference) ควรมี

ความน่าเชือ่ถือ หากเป็น paper 

เก่า ก็ควรเป็น Key Paper ของ     

Field น้ัน ๆ



ส่วนประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย

03
วัตถุประสงค์ของ

การท่าวิจัย 
(Objective)

ความสอดคลอ้งของวตัถปุระสงคก์บั 

Process อืน่ของงานวจิยัน้ัน 

ครอบคลมุ ตรงประเด็น

ควรเขยีนเป็นขอ้ๆ ใหช้ดัเจน

กระชบั ชดัเจน และสอดคลอ้งกบั

หวัขอ้



ส่วนประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย

04
ขอบเขต

จะเขยีนเป็นขอ้ ๆ หรอืเป็น Paragraph ก็ได ้แตต่อ้ง

พยายามโยงไปยงัผลการวจิยั



ส่วนประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย

05
ประโยชน์ที่คาดว่า

จะได้รับ

เขียนล ้อตามวัตถุประสงคท์ั้ง นี้บางโครงการวิจ ัยมี

แบบฟอรม์ใหต้ิก๊หรอืใหก้รอกรายละเอียด (ขึน้อยู่ก ับ

ประเภททนุ)



ส่วนประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย

06
ผลงานที่เกี่ยวข้อง
(Literature Review)

เขียนผลงานของเราลงไปดว้ย เป็น

ผลงานที่เราเคยท าวิจ ัยมาแลว้ใน

หวัขอ้และงานนีเ้ป็นงานต่อยอดหรอื

งานพฒันาเพิม่ เป็นการแสดงใหเ้ห็น

วา่เรามคีวามเชีย่วชาญในสาขาน้ัน ๆ 

ดี

Citation เฉพาะกลุ่มทีด่งั ๆ ไม่ควร

กวา้งมากและเกี่ยวขอ้งกับ Field 

ของเรา

หลังจากที่เขียนถึงบุคคลต่าง ๆ 

มา แล ้ว น้ั น  คว รมี  Paragraph 

สรปุสดุทา้ย วา่งานทีเ่ราก าลงัจะท า

คืออะไร และสามารถเขา้ไปแกไ้ข

ปัญหาปัจจุบนัไดอ้ย่างไร ท าใหเ้กดิ

ประโยชนท์ีด่ขีึน้ไดอ้ยา่งไร

ควรมคีวามเป็นปัจจบุนั



ส่วนประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย

07
ระเบียบวิธีวิจัย

เลอืกวธิวีจิยัทีเ่หมาะสม เคร ือ่งมอื (

เป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึความพรอ้มใน

การท าวจิยัของเรา) 

วธิกีารเป็นทีย่อมรบั เขยีนใหช้ดัเจน 

เป็นขัน้เป็นตอน



ส่วนประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย

08
ระยะเวลาและ

แผนการด่าเนินงาน

ควรระบุเวลาในแตล่ะขัน้ตอน แตข่ึน้อยู่กบั Field น้ัน ๆ



ส่วนประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย

09
งบประมาณ

เขียนให ้ครอบคลุมค่าใชจ้่ายทุก

หมวด ทัง้นี้ตอ้งเป็นไปตามเกณฑท์ี่

แหลง่ทนุน้ันก าหนดมาดว้ย

เขยีนรายละเอยีดของสารเคม ี(ใน

กรณีทีใ่ชส้ารเคมใีนการทดลอง) ลง

ไปนิดหน่อยวา่น าไปใชอ้ะไร

การเชญิผูใ้หค้ าปรกึษา (Mentor) 

เพื่อใหค้ าปร ึกษาในการท าวิจ ัยก็

สามารถใสร่ายละเอยีดลงไปในการขอ

งบประมาณได ้



กรณีตัวอย่าง
วิธีการเขียนข้อเสนอการ วิจัย
และจุดที่ควรแก้ไขที่พบความ

ผิดพลาดบ่อย

อ้างอิง : ดร.จินตนาภา โสภณ. เทคนิคการเขียนขอ้เสนอการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเผยแพร่ การน่าสนอผลงานวิจัย และการใช้ประโยชนง์านวิจยั
ในโครงการฝึกอบรมหลกัสตูร “วิทยากรหลักสูตรการ พัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers). 2560.



กรณีตัวอย่าง วิธีการเขียนข้อเสนอการวิจัยและจุดที่ 
ควรแก้ไขที่พบความผิดพลาดบ่อย : ประเด็นวิจัย

 ตัวอย่าง : เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู ก. ในเขต พื้นที.่...และ   
ประเมินผลการฝึกอบรม... 

 เป็นโครงการวิจัย มีประเด็นวิจัย ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ 
 สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือนโยบายวิจัยของประเทศ : นักวิจัย ควรให้
ความส าคัญ พยายามเลือกยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับเรื่อง ที่ท่านท าวิจัยให้มากที่สุด 
 มีคุณค่า 
 ประเด็นใหม/่ไม่ซ้ า/มีความคิดสร้างสรรค์

ไม่ชัดเจนว่าเป็นโครงการวิจัยหรือโครงการพัฒนา

ประเด็นวิจัย



จุดที่ควรแก้ไข ทีพ่บความผิดพลาดบ่อย : การก่าหนดชื่อ
เรื่อง / คณะวิจัย / สัดส่วน

 นักวิจัยบางท่านคิดเรื่องที่จะท่าวิจัยเล็กเกนิไป ชื่อเรื่องจึงมี ขนาดเล็ก
ตามไปด้วย ท่าให้เรื่องไม่น่าสนใจที่จะให้ทุนหรือชื่อ เรื่องตั้งเป็น
วิชาการมากเกินไปจนให้ผูใ้ห้ทุนอ่านแล้วไม่เข้าใจ

 คณะผู้วิจัย : โครงการวิจัยที่ท่าวิจัยคนเดียว ไม่ท่าเป็นคณะ มักจะไม่
ค่อยได้ทุน ยกเว้นเป็นผู้ช่านาญการจริง* ควรมีหน่วยงานอ่ืนที่เข้า
ร่วมท่าวิจัย ท่าให้มีการบูรณาการ 

 สัดส่วนในการท่าวิจัย: ระบุสดัสว่นให้ชัดเจนว่าใครท่ากี่ เปอร์เซ็นต์ จะ
ได้ไม่เกิดปัญหากนัในภายหลัง



จุดที่ควรแก้ไข ทีพ่บความผิดพลาดบ่อย : การก่าหนด
ประเภท/ค่าส่าคัญ/สาขาที่ท่าวิจัย

 ประเภทของการวิจัย ระบุไม่ถูกต้องว่าโครงการวิจยัของตนเองเป็น
การวิจัยพื้นฐานหรือ การวิจัยประยุกต์ 

 ค่าส่าคัญ (Keywords) ส่วนมากมักเขียนค่าสา่คัญเปน็นิยาม
ค่าศัพท์ (Definition) ซึ่งไม่ถูกต้อง 

 สาขาวิจัยที่ท่าการวิจัย เลือกสาขาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น ห้ามใส่
มากกว่า 1 สาขา 



จุดที่ควรแก้ไข ทีพ่บความผิดพลาดบ่อย : การก่าหนด
ความส่าคัญและที่มาของปัญหา

 หัวข้อนี้มีความส่าคัญมากที่สุด แต่นักวิจัยบางคนมักเขียนแบบพอผ่าน
 เขียนยาวมาก สาระมีแต่ความส่าคญั หลักการ หรือเหตุผลกว้างๆ
 ไม่เห็นว่าสภาพปัจจบุันมีปัญหาในเรื่องนั้นอย่างไร
 เขียนแต่สิ่งที่อยากวิจยั โดยอธิบายความส่าคัญของประเดน็ที่จะศึกษา 

แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลว่ามีผลวิจัยอะไรบ้างในอดีตที่สามารถน่ามาใช้ในการ 
แก้ไขปัญหาที่เกดิขึน้ หรือน่าไปสู่ประเด็นวิจัยที่จะศกึษาตอ่ยอด 

 ไม่ได้ให้เหตุผลว่าผลวิจัยในอดีตท่าไมจึงใช้ประโยชน์ไมไ่ด้จนต้องวิจัยใหม่
 เขียนแบบลอกเลียน (ผิดจรรยาบรรณ)



จุดที่ควรแก้ไข ทีพ่บความผิดพลาดบ่อย : การก่าหนด
วัตถุประสงค์/ขอบเขตการวิจัย

 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั 
 มักเอาประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับมาเขยีนไว้ในวัตถปุระสงค์ 
 เขียนเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาหรือโครงการทั่วไป 
 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 เขียนซ้่ากับวิธีการด่าเนินการวิจัย ควรเลี่ยงไม่ใหซ้้่ากัน 
 ขอบเขตของการวิจัยเป็นเรื่องที่แสดงโดยสรุปถงึแนวคิดทฤษฎี 

กรอบประชากร/กลุ่มเป้าหมาย ประเด็น/เนื้อหา ส่วนวิธีด่าเนินการ 
วิจัยเป็นรายละเอียดของเรื่องที่เราจะท่าและมขีั้นตอนการ
ด่าเนินงาน ที่ชัดเจน 



จุดที่ควรแก้ไข ที่พบความผิดพลาดบ่อย : ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ 
การวิจัย / สมมติฐาน(ถ้าม)ี / กรอบแนวความคิดของการวิจัย

 ในหัวข้อทฤษฎี สมมติฐาน (ถ้าม)ี และกรอบแนวความคิด ของการวิจัย 
ในหัวข้อนี้ มี 3 เรื่องที่ส่าคัญรวมกันอยู่ คือ 

1)ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (ที่เราจะท่าวิจัย) 
2)สมมติฐาน(ถ้าม)ี 
3)กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 ท่าให้นักวิจัยคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกนั สับสนและเขียนแบบไม่เข้าใจ
 ท่าให้นักวิจัยส่วนใหญเ่ขียนในหัวข้อน้ีไดไ้ม่ด ี
 ขาดทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ขาดสมมติฐาน (ถ้ามี) และขาด

กรอบแนวความคิดของการวิจัย



จุดที่ควรแก้ไข ทีพ่บความผิดพลาดบ่อย : กรอบแนวคิด

 ไม่มีกรอบความคิด
 เขียนเป็นขั้นตอนการวิจัย
 ไม่สมเหตุสมผล ขาดทฤษฎีหรืองานวิจัยรองรับ 
 ไม่สอดคล้องกับประเด็นค่าถามวิจยัทั้งหมด 
 กรอบความคิดอยู่ก่อนการจัดท่าเอกสารที่เกีย่วขอ้งต้อง ตามมา

หลังจากทบทวนเอกสารวรรณกรรม 
 ผู้พิจารณาข้อเสนอฯ มองว่านักวิจัยเขียนกรอบแนวคิด ไม่เป็น 

โดยเฉพาะสาขาดา้นสงัคมศาสตร์จ่าเป็นต้องมีกรอบแนวคิดการ
วิจัย



จุดที่ควรแก้ไข ที่พบความผิดพลาดบ่อย : ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/
แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

 ในประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั แบ่งได้เป็น 2 หัวข้อย่อย คือ 
1) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
2) หน่วยงานที่น่าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

 การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูเ่ป้าหมาย นักวิจัยก็มักจะไม่
ค่อยให้ความส่าคัญ มักจะเขียนแบบพอ ผ่านไป คล้ายประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ ท่าให้เสีย คะแนนไปในขอ้น้ี และหัวข้อน้ีสามารถเขียนเพื่อขอ 
งบประมาณได้ด้วย 



จุดที่ควรแก้ไข ทีพ่บความผิดพลาดบ่อย : วิธีการ
ด่าเนินการวิจัยและสถานที่ท่าการทดลองเก็บข้อมูล

 หัวข้อน้ีมีความส่าคัญมาก
 เขียนอธิบายวิธีการด่าเนินการวิจยั สถานที่ท่าการ ทดลอง/เก็บ

ข้อมูลแบบทั่วๆ ไป ไม่ได้ลงลึกรายละเอียด ตั้งแต่ ประชากร 
กลุ่มเป้าหมาย การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ 



จุดที่ควรแก้ไข ทีพ่บความผิดพลาดบ่อย : การก่าหนดงบประมาณวิจัย

 ตั้งรายการงบประมาณมากหรือน้อยเกินไปไม่สอดคล้องกับกิจกรรมวิจยั 
เช่น พัฒนาระบบ แต่มีงบค่าพาหนะ ที่พักสูง

 ตั้งเป็นค่าตอบแทนในการจา้งผู้อื่นท่า
 รายจ่ายตั้งซ้่าซ้อนรวมอยู่ในคา่ตอบแทนนกัวิจยัแล้ว
 รายจ่ายเน้นกิจกรรมเผยแพร่ผลวิจัย
 เน้นการจัดประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนบริหารจัดการโครงการวิจัยเกินไป



จุดที่ควรแก้ไข ทีพ่บความผิดพลาดบ่อย : การก่าหนด
งบประมาณวิจัย (ต่อ)
 ตั้งรายการงบประมาณแบบคร่าวๆ ขาดรายละเอียดเช่น 

ค่าตอบแทนในการเก็บขอ้มูล 100,000 บาท ถ้าเขียนลอยๆ มักจะ
ถูกตัด ต้องเขียนรายละเอียดว่าใน 100,000 บาท 

 มีกิจกรรมอะไรบ้าง
 แต่ละกิจกรรมมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
เก็บข้อมูลอะไร เก็บที่ไหน เก็บกี่วัน กี่เดือน
ใช้เครื่องมืออะไร อย่างไร
ใช้คนกี่คน คุณวุฒิอะไร
ต้องบอกรายละเอียดให้หมดในแต่ละรายการมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ แหล่งทุนจะตัดเงินล าบากทุก
รายการที่เราขอ แต่ไม่ต้องบอกรายละเอียดจนละเอียดมากเกินไป เช่น ดินสอ ยางลบ ไม้จิ้มฟัน



จุดที่ควรแก้ไข ที่พบความผิดพลาดบ่อย : ผลส่าเร็จของการวิจัยที่คาด
ว่าจะได้รับ/โครงการต่อเนื่อง/ค่าชี้แจงอื่นๆ
 ผลส่าเร็จ หัวข้อนี้ นักวิจัยส่วนใหญ่จะละเลยไมค่่อยให้ความสนใจ แต่

เป็นหัวข้อที่เกือบจะส่าคัญที่สุด กลับไปดูวิธีเขยีนให้ได้ทุน
 กรณีโครงการวิจัยเป็นโครงการตอ่เนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป นักวิจัยที่ได้รับทุนใน

ปีแรกมักไม่ได้ขอต่อในปีที่ 2 เพราะคิดว่าปีแรกไดทุ้น แล้วพอปีที่ 2 ก็จะ
ได้รับทุน โดยอัตโนมัติ ซึ่งคิดผิด หากปีที่ 2 ไม่ขอทุนก็จะไม่ได้รับทุนวิจัย
ในปีที่ 2 ดังนั้นใกล้สิ้นปีต้องยื่น โครงการวิจัยขอต่อทุนปีที่ 2 ใหม่

 ค่าชี้แจงอื่นๆ
 ปัญหา เพราะจะต้องมีหนังสือรับรองหลายเรื่อง เช่น หนังสือรับรองท่า

การวิจัยในคน การใช้สัตว์ทดลอง ฯลฯ



จุดที่ควรแก้ไข ทีพ่บความผิดพลาดบ่อย : ประวัติ
คณะผู้วิจัยรวมทั้งประวัติทีป่รึกษาโครงการ

 จ่าเป็นต้องกรอกประวัติ ให้ครบถ้วน เพื่อประกอบการพิจารณาว่า
เหมาะสมกับโครงการวิจัยที่เสนอหรือไม่   

 อย่างน้อยที่สุด ควรจะมีหน้าโครงการวิจัย หรือนักวิจัยหลักที่มี
ความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรือ่งวิจัยในขอ้เสนอฯ เพื่อ
ยืนยันให้ผู้พิจารณาขอ้เสนอฯ เห็นความเหมาะสมของคณะผู้วิจัย 
และคาดว่าจะท่าวิจัยเสร็จสิน้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล



จุดที่ควรแก้ไข ที่พบความผิดพลาดบ่อย : การใช้ภาษา ความ
สอดคล้อง การอ้างอิง

 ภาษาที่ใช้ไม่ถูกหลักภาษา
 ภาษาไม่ประชับ
 ภาษาไม่เป็นทางการ
 สื่อสารไม่ชัดเจน
 ใช้ค่าที่ไม่คงเส้นคงวาโดยเฉพาะตัวแปรในการวิจัย
 เอกสารอ้างอิงไม่ถูกหลัก ไม่มีระบบของรูปแบบที่ใช้
 ***แก้ไขโดยการอ่านก่อนส่งและมีผู้รู้ช่วยตรวจสอบ



Thank you


