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บทท่ี 3 
กระบวนการวิจัย (Research Process) 

3.1 ความน า 
ในการด าเนินการวิจัยจะประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ความคิดที่จะท าวิจัยจนถึงการท า

วิจัยส าเร็จ ซึ่งจะประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
1.  การเลือกปัญหาเพ่ือการวิจัย 
2.  การวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย 
3.  การวางแผนและออกแบบการวิจัย 
4.  การสร้างและทดสอบเครื่องมือการวิจัย 
5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6.  การประมวลผลข้อมูล 
7.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
8.  การเขียนรายงานการวิจัย 
9.  การน า เสนอผลงานการวิจัย 
10. การติดตามการน า ผลวิจยัไปใช้ 

 
3.2 การเลือกปัญหาเพื่อการวิจัย 

การวิจัยจะเริ่มด้วยการที่มีปัญหาเกิดข้ึนแล้วต้องการผลการวิจัยไปแก้ปัญหา นักวิจัยหรือคณะของนักวิจัย
ที่เชี่ยวชาญกับปัญหานั้นจะถูกมอบหมายให้ท าการวิจัยเรื่องนั้น ปัญหาอาจเกิดขึ้นหลายปัญหา แต่ปัญหาที่มี
ความส าคัญเร่งด่วนจะได้รับการจัดอันดับเลือกท าการวิจัยก่อนกรณีที่องค์กรหรือสถานที่ไม่มีนักวิจัยของตนเอง 
อาจจะรวบรวมหัวข้อที่ต้องการผลวิจัย แล้วประกาศเปิดกว้างให้ทุนอุดหนุนแก่ผู้ท าการวิจัย  ซึ่งมักจะเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เรื่องที่วิจัยอาจจะไม่ได้เจาะจง เพียงบอกเป็นสาขาหรือแนวทางไว้ 
นักวิจัยที่สนใจต้องมองสถานการณ์ต่าง ๆ แล้วก าหนดเรื่องที่เป็นปัญหาเองตามที่ถนัด กรณีของนักศึกษาที่ต้องการ
ฝึกหัดท าวิจัย ต้องคิดปัญหาต่าง ๆ และต้องการวิจัยเพ่ือหาค าตอบในสาขาที่ตนเองศึกษา เช่น ทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมนี้หลักสูตรบังคับให้ต้องเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการส่วนใดส่วนหนึ่ง   
ซึ่งต้องปรึกษาและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัย 
 
3.3 การวางแผนและการออกแบบการวิจัย 

หมายถึงข้ันการก าหนดนิยามปัญหา โดยการศึกษาข้อมูลและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการสรุป 
ขอบเขตของปัญหาโดยการสร้างสมมติฐานการวิจัยที่ชัดเจน และเป็นแนวทางให้ทราบว่าจะด าเนินการอย่างไร    
มีข้อมูลอะไรที่จ าเป็น อะไรที่เป็นข้อจ ากัด จึงต้องนิยามศัพท์ ก าหนดขอบเขตและข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย   
ไว้ด้วย 
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3.4 การวางแผนและออกแบบวิจัย 
เป็นการวางแผนที่จะปฏิบัติตามชนิดและวิธีที่เหมาะสมกับธรรมชาติของเรื่องที่จะท าการวิจัย นั่นคือการ

ออกแบบหรือเลือกวิธีวิจัยที่เหมาะสม เช่น การวิจัยเชิงทดลอง หรือการวิจัยเชิงส ารวจ หรือการวิจัยเชิง
ประวัติศาสตร์ ฯ ซึ่งจะเหมาะสมกับปัญหาแตกต่างกัน เมื่อเลือกแบบการวิจัยได้ จะท าให้ทราบคุณลักษณะ      
ตัวแปรลักษณะขอ้มูล และเครื่องมือการวิจัยที่ต้องการรวมไปถึงการวางแผน 
 
3.5 การสร้างและทดสอบเครื่องมือการวิจัย 

การวิจัยที่ดีต้องใช้เครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ และเหมาะสมกับวิธีวิจัย อาจเป็นแบบทดสอบ 
แบบสอบถาม การสังเกต หรือทดลองวัดจากเครื่องมืออ่ืน ๆ ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องต้องสามารถใช้รวบรวมข้อมูล    
ที่ต้องการได้ครบถ้วน ขั้นตอนการสร้างเครื่องจะต้องมีการทดสอบ และปรับปรุงแก้ไข จนเครื่องมือได้เกณฑ์มาตรฐาน
ตามหลักของการวิจัยจึงจะสามารถใช้รวบรวมข้อมูลจริงได้ ถ้าเครื่องมือการวิจัยไม่ดี ผลการวิจัยอาจจะคลาดเคลื่อน  
มีความเชื่อถือได้ต ่า 
 
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เป็นการด าเนินการรวบรวมตามเทคนิควิธีที่ต้องการได้ข้อมูล บางอย่างต้องออกภาคสนาม บางอย่างอยู่ใน
ห้องทดลอง ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ใช้ผู้ช่วยวิจัย และใช้ความอดทนต่อความยากล าบากในการได้มา   
ซึ่งข้อมูล เช่น อาจเข้าหากลุ่มตัวอย่างจ านวนมากโดยการส่งทางไปรษณีย์ การสัมภาษณ์ การสังเกต หรือการ
ทดลองตามสถานการณ์ที่ควบคุม การรวบรวมข้อมูลบางอย่างมีอันตรายมาก นักวิจัยต้องใช้ความระมัดระวังและ
รอบคอบ 
 
3.7 การประมวลผลข้อมูล 

เป็นการน าข้อมูลดิบที่ได้มาเป็นกระบวนการและวิธีการทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ เป็นการจัดหมวดหมู่ 
การตรวจความถูกต้อง การหาค่าเฉลี่ย การทดสอบความมีนัยส าคัญ ขั้นตอนนี้อาจใช้เครื่องมือธรรมดา เช่น เครื่อง
คิดเลข หรืออาจใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น SPSS หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่นักวิจัยคิดขึ้นเพ่ืองานวิจัยเฉพาะทาง 

 
3.8 การวเิคราะห์ข้อมูลและตีตามความหมายของข้อมูล 

นักวิจัยต้องน า ผลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือการตีความหมายและแปรผลจากข้อมูล
ที่ได้ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย บอกผลของการวิจัยที่ได้ซึ่งอาจเป็นข้อเท็จจริงหรือแนวโน้ม อาจมีการเปรียบเทียบใน
การหรือรูปภาพ ผลการวิจัยที่ดี จึงควรที่จะอยู่ในลักษณะที่สามารถน าไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
3.9 การเขียนรายงานวิจัย 

โดยทั่วไปการวิจัยจะต้องเป็นเอกสารหลังจากที่ท า การวิจัยเสร็จและวิเคราะห์ข้อมูลแปรความหมาย
ออกมาแน่ชัดแล้ว เอกสารรายงานการวิจัย อาจถูกเรียกชื่ออ่ืนอีก เช่น สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์เป็น
ต้น การเขียนรายงานการวิจัย จะมีรูปแบบเชิงวิชาการมักแบ่งเป็นบทเรียบเรียงเนื้อหาตามขั้นตอนการวิจัย  มีการ
เสนอข้อมูลวิธีการและสาระส าคัญทั้งหมดของการวิจัยซึ่งจะต้องอ้างอิงข้อมูลต่าง  ๆ ตามหลักสากลด้วย รายงาน
การวิจัยอาจจะท าในลักษณะฉบับย่อหรือฉบับสมบูรณ์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการและเงื่อนไขของผู้ให้ทุน
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สนับสนุนและความต้องการเสนอผลงานของผู้วิจัยรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยเป็นไปตาม ข้อก าหนดหรือ
ระเบียบการเขียนรายงานการวิจัยของแต่ละสถาบันกรณีนักศึกษาที่ท าวิจัยต้องยึดระเบียบเป็นหลัก นั่นคือต้อง
เขียนรายงานตามรูปแบบที่สถาบันการศึกษาก าหนดไว้ตั้งแต่บทหน้า สันปก ไปจนถึงหน้าสุดท้าย รายงานการวิจัย
อาจถูกเผยแพร่ทั่วไปหรือเก็บไว้ใช้งานเฉพาะหรืองานลับก็ได้ 
 
3.10 การน า เสนอผลงานการวิจัย 

การน าเสนอผลงานการวิจัยเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะแสดงให้ผู้สนใจทราบว่าได้อะไรจากการวิจัย พบอะไร
จากการวิจัยบ้าง รวมไปถึงเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้การน าเสนออาจอยู่ในรูปของเอกสารฉบับย่อเสนอต่อ
หน่วยงานองค์กรเจ้าของทุนผู้ต้องการผลงานวิจัยนั้น อาจต้องมีการเสนอด้วยวาจา ด้วยค าพูดอธิบายประกอบ 
ส าหรับในแวดวงวิชาการแล้ว การน าเสนอผลงานการวิจัยมักจะเป็นการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือมีเวทีให้ผู้วิจัยได้น า 
เสนอสิ่งที่ตัวเองค้นพบ กรณีนี้อาจต้องใช้เครื่องฉาย โปสเตอร์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พรีเซนเต
ชันหรือสื่ออ่ืนที่เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยเสนอให้น่าสนใจกับคนหมู่มาก รวมทั้งต้องเตรียมตอบข้อซักถาม
ด้วยกรณีของนักศึกษาที่ท าการวิจัย ขั้นตอนการน า เสนอวิจัย เป็นขั้นตอนที่นักศึกษาจะได้ฝึกการน าเสนอเพ่ือให้
อาจารย์และผู้สนใจได้ซักถาม ขั้นตอนนี้อาจจะเรียกว่า “การสอบวิทยานิพนธ์” ซึ่งต้องเป็นไปตามวิธีก าหนดของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง บางแห่งอาจน าเสนอเฉพาะกับกรรมการสอบ 4 – 5 คน บางแห่งอาจเปิดเวทีทั่วไปหรือบาง
แห่งนักศึกษาต้องน าเสนอในเวทีต่างประเทศ รวมทั้งเอกสารการวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาชีพที่เป็นสากล 
 
3.11 การติดตามการน า ผลวิจัยไปใช ้

ผู้วิจัยเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ตนเองท าการวิจัยได้ดีกว่าคนอ่ืน ๆ มองเห็นปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
ดังนั้นการติดตามผลการน าผลการวิจัยไปใช้งาน ก็เพ่ือจะทราบว่าผู้ใช้สามารถใช้ผลวิจัยได้ถูกต้องหรือไม่ เป็นไป
ตามที่ผู้วิจัยเสนอแนะไว้หรือไม่มีความถูกต้องหรือมีปัญหาที่คาดไม่ถึงที่จะต้องแก้ไขอีกหรือไม่  สถานการณ์
บางอย่างเมื่อน าผลการวิจัยไปใช้อาจเกิดโทษได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงควรติดตามผล เพ่ือเป็นการประเมินความสามารถ
และศักยภาพในการวิจัยของตนเอง เป็นการรับผิดชอบต่องานวิจัยของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยที่จะน าไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาทางอุตสาหกรรม ผู้วิจัยต้องใส่ใจดูแลติดตามผลอย่างใกล้ชิด ที่เรียกว่า “ถ่ายทอดเทคนิค
วิธีการหรือโนว์ฮาว (Know How)” อย่างถูกต้อง หรือเป็นพ่ีเลี้ยงควบคุมการใช้งานแนะน าวิธีการต่าง ๆ จนกว่า
จะแน่ใจว่าระบบต่าง ๆ รับได้ และได้แก้ไข จึงจะถือว่าหน้าที่ของนักวิจัยได้สิ้นสุดการติดตามผล อาจจะติดตาม
เป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก็ได้ ผลดีของการติดตามผลคือจะได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ท าผลงานวิจัยไปใช้  ซึ่ง
เมื่อได้ผลดี ได้รับความเชื่อถือ งานวิจัยที่เป็นโครงการใหม่ ๆ จะถูกเสนอเข้ามาให้มีงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง
งานวิจัยทางวิชาการของนักศึกษาที่ท าตามหลักสูตร หรืองานวิจัยของนักวิจัย หรืองานวิจัยของนักวิชาการอาจ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช้งานจริง เพราะการวิจัยเป็นเพียงการฝึกหรือทดลอง การแสวงหาข้อเท็จจริงเชิง
วิทยาศาสตร์ เป็นการวิจัยพ้ืนฐาน ขั้นตอนนี้จึงเป็นเรื่องของการประเมินผลการวิจัยของผู้ทรงคุณวุฒิหรืออาจารย์ผู้
ควบคุมการวิจัย 
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3.12 การเลือกเรื่องหรือเลือกหัวข้อปัญหาในการวิจัย 
การเลือกเรื่องหรือเลือกหัวข้อปัญหาในการวิจัย หรือเลือกหัวข้อโครงการวิจัยมีความส าคัญอย่างยิ่งบางคน

ใช้เวลาตรงนี้นานมาก หลายคนเสียเวลาไปเป็นภาคเรียนก็ยังไม่สามารถะเลือกปัญหาที่ เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถและทักษะของผู้วิจัย การที่นักศึกษาจะเลือกปัญหามาเป็นหัวข้อการวิจัยได้ นักศึกษาต้องรู้จักตัวเอง 
รู้ความสามารถของตัวเอง และมีการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ตนเองสนใจจากแหล่งต่าง ๆ นักศึกษาที่ค้นคว้ามามาก
ย่อมจะมองเห็นปัญหาและสามารถเลือกหัวข้อการวิจัยได้โดยรวดเร็ว 

3.12.1 ข้อแนะน า ในการเลอืกปัญหาการวิจัยของนักศึกษา ดังนี้ 
1.  ให้ท าการวิเคราะห์ปัญหาที่เลือกอย่างรอบคอบ รอบด้าน อย่าใจร้อน 
2.  ให้ศึกษาค้นคว้างานวิจัย บทความ หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจก่อน แล้วจึงเลือก 
3.  ให้เลือกปัญหาที่ตนเองถนัดและมีความสามารถจะด า เนินการศึกษาได้ 
4.  ให้ตั้งชื่อเรื่องที่จะเป็นหัวข้อวิจัยให้มีความเหมาะสมชัดเจน 

 
3.12.2 การตั้งค า ถามเพื่อตรวจสอบความม่ันใจ 

เมื่อนักศึกษาได้ก าหนดปัญหาและเรื่องที่จะใช้เป็นหัวข้อวิจัยแล้ว ต้องตรวจสอบความเหมาะสม
กับตัวนักศึกษาเอง เพ่ือยืนยันอย่างมั่นใจว่านักศึกษาจะสามารถท างานวิจัยเรื่องที่เลือกนี้ได้  โดยตั้งค าถามกับ
ตัวเองดังนี้ 

1. ให้ค านิยามของปัญหาหรือนิยามของเรื่องที่จะท าได้หรือไม่ ชัดเจนเพียงใด ลองเขียนแล้ว
พิจารณา 

2. มีตัวแปรอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง จะศึกษาตัวแปรอะไร 
3. จะออกแบบการวิจัยอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร สถิติอะไรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์

ข้อมูลอย่างไร 
4. ได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพร้อมหรือยัง เช่น ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง

งานวิจัยที่คล้ายกัน ถ้าหากยังไม่ได้ศึกษาต้องทราบว่าจะศึกษาได้ที่ไหน 
5. อุปสรรคที่ท าให้การวิจัยที่เลือกล้มเหลวหรือสิ่งที่เอ้ืออ านวยให้งานวิจัยด าเนินได้อย่างราบรื่นมี

อะไร 
6. จ าเป็นอย่างไรที่จะต้องท าการวิจัยเรื่องนี้ 
7. จะสามารถจูงใจให้อาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัยเห็นดีด้วยได้อย่างไรและจะสามารถตอบข้อ

ซักถามของอาจารย์ได้ทุกประเด็นหรือไม่ เมื่อนักศึกษาพิจารณาตอบค าถามทั้ง 7 ข้อ ข้างต้นได้หมดอย่างมั่นใจ 
โอกาสท าวิจัยส าเร็จก็มีสูง แต่ถ้ายังติดขัดตอบค าถามไม่ได้ นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลบางอย่างเพ่ิมเติม ถ้าไม่เข้าใจ
ในเรื่องที่ท าการวิจัย เมื่อเสนอหัวข้อเรื่องให้อาจารย์ผู้ควบคุมพิจารณา นักศึกษาไม่สามารถตอบข้อซักถามได้  
อย่างมั่นใจ หัวข้อการวิจัยจะไม่ได้รับอนุมัติให้ท า นักวิจัยจึงควรศึกษาให้เข้าใจ หรือเปลี่ยนหัวข้อใหม่ที่ตัวเองเข้าใจ
และมีความสามารถพอ จะได้ไม่เสียเวลาในขั้นตอนนี้นานเกินไป 
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3.12.3 เกณฑ์ในการเลือกหัวข้อการวิจัย 
ความเหมาะสมของเรื่องหรือหัวข้อปัญหาการวิจัยที่เลือกจะดีหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่ จะขึ้นอยู่

กับผู้มีอ านาจอนุมัติเป็นผู้ก าหนด เช่น เป็นไปตามทัศนความต้องการขององค์กรเจ้าของทุนสนับสนุนการวิจัย
หรือไม่ ถ้าเป็นกรณีนักศึกษาต้องดูจากความเห็นชอบของอาจารย์หรือคณะกรรมการที่คุมการวิจัย  ว่าอยู่ในกรอบ
หรอืข้อก าหนดของสาขาวิชาที่ศึกษาหรือไม่ สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นเรื่องที่จะเป็นหัวข้อวิจัยมี ดังนี้ 

1. เรื่องหรือปัญหาที่เลือกมานั้นน่าสนใจหรือไม่เพียงใด นอกจากตัวเองสนใจแล้ว อยู่ใน
ความสนใจของคนอ่ืน ของสังคม หรือของอาจารย์ด้วยหรือไม่ ถ้าสามารถเลือกเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคน
ทั่วไป และอยู่ในความสนใจของอาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัยได้ก็จะท าให้การวิจัยนั้นเป็นไปได้ง่ายเข้า 

2. เรื่องหรือปัญหาที่เลือกนั้นเหมาะสมที่จะท าวิจัยหรือไม่ บางปัญหาสามารถตอบข้อ
สงสัยได้โดยไม่ต้องวิจัย 

3. เรื่องหรือปัญหาที่เลือกนั้นมีล าดับความส าคัญรีบด่วนอยู่ในล าดับต้น ๆ หรือไม่ บาง
ปัญหาต้องรีบท าหรือต้องทราบค าตอบเพื่อจัดการกับปัญหาให้ทันท่วงที บางปัญหามีความส าคัญน้อยมากอยู่ล าดับ
ท้าย ๆ 

4. เรื่องหรือปัญหาที่เลือกมีคนเคยท าไว้ก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่ เป็นปัญหาใหม่หรือเรื่อง
ใหม่ใช่หรือไม่ ถ้าเป็นเรื่องใหม่ ปัญหาใหม่ ได้ของใหม่ ได้ความรู้ใหม่อย่างนี้ สมควรที่จะท า ถ้าเป็นงานที่มีคนท า 
ไว้มากแล้วไม่สมควรท า ยกเว้นมีกรณีมีคนท าไว้ในอดีตนานมากต้องการท าให้เหมาะกับสภาพปัญหาปัจจุบัน 

5. เรื่องหรือปัญหาที่เลือกอยู่ในวิสัยความสามารถท าได้หรือไม่ เช่น ปัญหาใหญ่เกินไป
หรือไม ่เก็บข้อมูลล าบาก มีอันตรายหรือไม่ ต้องใช้เครื่องมือชั้นสูงหรือมีค่าใช้จ่ายชั้นสูงเกินไปหรือไม่ ปัญหาที่ยาก
เกินไปเหล่านี้ ไม่ควรเลือกเพราะไม่สามารถท าวิจัยได้ส าเร็จได้ 

6. เรื่องหรือปัญหาที่เลือกมีประโยชน์คุณค่าหรือไม่ เช่น เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สามารถน าไปใช้ทางปฏิบัติได้จริงหรือไม่ หากน าไปใช้งานได้จริงสมควรท า
อย่างยิ่ง เพราะงานวิจัยเหล่านี้จะสร้างความเจริญและผาสุกให้กับประเทศชาติและสังคมโลกได้ 
 

3.12.4 หลักการตั้งชื่อเรื่องโครงการวิจัย 
หลักการตั้งชื่อเรื่องโครงการวิจัย สรุปไดด้ังนี้ (อนันต์ ศรีโสภา, 2521 : 37 – 38) 

1.  ชื่อเรื่องควรมีลักษณะสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับปัญหาที่จะท า 
2.  ชื่อเรื่องควรมีความชัดเจนและชี้เฉพาะปัญหาที่จะศึกษา 
3.  ควรหลีกเลี่ยงค าบางค า ที่จะท าให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่ชัดเจน 
4.  ควรใช้ค านามเป็นค าส าคัญชองชื่อเรื่องหรือตัวปัญหา 
5.  ควรขึ้นต้นชื่อเรื่องด้วยค าท่ีส าคัญของปัญหา 
6.  ควรวิเคราะห์ค าต่าง ๆ ในชื่อเรื่อง ว่ามีความสัมพันธ์กับปัญหาที่จะท าและควรหา

ความสัมพันธ์ระหว่างค าต่าง ๆ เหล่านี้โดยตลอดเสียก่อน 
7.  ข้อความที่เป็นชื่อเรื่องควรจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น 
8.  ส่วนต่าง ๆ ของชื่อเรื่องควรจะจัดเรียงความสัมพันธ์อย่างมีระบบ 
9.  ข้อความที่เป็นชื่อเรื่องต้องไม่ก า กวมหรือผิดหลักไวยากรณ์ 
10.  ควรใช้ค าง่าย ๆ และสั้นได้ใจความสามารถแทนปัญหาทั้งหมด อ่านแล้วเข้าใจทันที 
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