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บทนํา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  ไดกําหนด

จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษา

คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดกําหนดกรอบ

นโยบายการบริหารจัดการ ตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  พ.ศ. 2557-2560 เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลผลิต

ในดานการพัฒนาอาจารยและบุคลากร ภาระงานวิจัยเปนภาระงานหลักหน่ึงของสถาบันการศึกษาทุกแหง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงใหความสําคัญกับภาระงานดังกลาว  

 ดังน้ัน เพื่อใหเกิดการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในดานเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการ

ตีพิมพใหแกคณาจารย โดยเฉพาะบุคลากรใหมของคณะฯ ที่ยังขาดประสบการณจึงมีความจําเปน คณะฯ จึง

ดําเนินการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร จากบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในการเขียนและพิจารณา

บทความวิจัยของคณะฯ คือ ผศ.ดร.รัชตา ทนวิทูวัตร และ ดร.อินทิรา ลิจันทรพร โดยองคความรูดังกลาว

มุงเนนพัฒนากลุมบุคลากรในองคกร เพื่อใหเกิดการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําความรูจากผูเช่ียวชาญไปใช

ประโยชนไดจริง และสามารถสรางผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพไดอยางตอเน่ืองตอไป  

 

        ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุม 
               บรรณาธิการ 
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การเลือกงานประชุมวิชาการท่ีตองการเผยแพร 

 

 

 

 

 

  
 

    การดําเนินการเขียนผลงานวิชาการ เพื่อ

วัตถุประสงคในการนําเสนอและตีพิมพผลงาน 

ผูวิจัยหรือผู เขียน จําเปนตองสืบคนแหลงการ

นําเสนอผลงานทางวิชาการ ที่มีขอบเขตการ

นําเสนอผลงานวิจัยที่ตรงกับสายวิชาชีพหรือแขนง

ความรูของผู เ ขียน เพื่อประโยชนในการวาง

แผนการจัดเตรียมผลงาน ตามกําหนดการของ

แหลงการนําเสนอผลงานทางวิชาการ หรือผูจัด  

ประชุมน้ัน เชน การเตรียมบทคัดยอ การเตรียม

ผลงานฉบับเต็ม การลงทะเบียน การเลือกรูปแบบ

การนําเสนอผลงาน และจัดเตรียมการนําเสนอผลงาน

ภายใตกรอบเวลาที่กําหนด เปนตน ทั้ง น้ี ผู วิจัย

สามารถสืบคนและเลือกแหลงขอมูลที่เกี่ยวของกับ

การนําเสนอหรือเผยแพรผลงานไดโดยใชระบบ

สารสนเทศ หนังสือราชการ และการถายทอดขอมูล

จากเพื่อนรวมงาน 

 

คัดเลือกงานวิจัย ศึกษาแบบฟอรมการเขียน และการนําเสนอ 

 

 

    เมื่อผูวิจัยทราบแหลงขอมูลที่เกี่ยวของกับการ

นําเสนอหรือเผยแพรผลงานแลว ผูวิจัยตองจัดทํา

ผลงานเพื่อประกอบการเขารวมเสนอผลงาน โดย

เลือกจากงานวิจัยในสาขาที่ผูวิจัยเช่ียวชาญและ

ดําเนินการวิจัย หรือต้ังใจหยิบยกประเด็นใด

ประเด็นหน่ึง หรือปรากฎการณที่เกิดข้ึนในแวดวง

วิชาการ วิชาชีพ มานําเสนอ จากน้ันดําเนินการ

เขียนผลงานวิจัย ซึ่งประกอบไปดวย 1) สวน

บทคัดยอ (ใชในการสมัครเขารวมเสนอผลงานครั้ง

ที่ 1) และ 2) ผลงานฉบับเต็ม (ใชในการสมัครเขา

รวมเสนอผลงานครั้งที่ 2) 

     ผูวิจัยตองศึกษารูปแบบการจัดพิมพผลงานในสวน

ของการจัดเตรียมบทคัดยอ โดยผู วิจัยจําเปนตอง

ศึกษาแบบฟอรมการเขียนผลงานใหตรงกับแหลงหรือ

ผูจัดการนําเสนอกําหนด ทั้งน้ี สามารถสรุปข้ันตอน

การเขียนผลงานโดยยอ ไดดังภาพที่ 1 
    เมื่อเสร็จสิ้นการเตรียมบทคัดยอ ผูวิจัยตองศึกษา

รูปแบบการจัดพิมพผลงานวิจัยฉบับเต็ม และรูปแบบ

การนําเสนอผลงาน (นําเสนอแบบปากเปลา หรือ

นําเสนอแบบโปสเตอร ) ตามที่แหลงการนําเสนอ

ผลงานน้ัน ๆ กําหนด เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจ

แกและพิจารณาผลงานเพื่อการตีพิมพผลงานวิจัยได 
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หมายเหตุ : แบบฟอรมขึ้นอยูกับขอกําหนดของเจาของการประชุมหรือวารสาร ผูเขียนตองศึกษาและทําความเขาใจแบบฟอรม

    โดยละเอียด 

 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการเขียนผลงานโดยยอ 

 

 ในสวนของการตัดสินใจเลือกรูปแบบการนําเสนอ ผูวิจัยจําเปนตองพิจารณาเพื่อเลือกรูปแบบการ

นําเสนอตามที่งานประชุมวิชาการน้ัน ๆ กําหนด โดยภาพรวมประกอบดวย 2 รูปแบบ คือ การนําเสนอแบบ

บรรยาย และการนําเสนอแบบโปสเตอร ผูวิจัยจําเปนตองศึกษารายละเอียดและดําเนินการ ดังน้ี 

 1. ผูนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)  

 - จัดเตรียมงานที่นําเสนอในรูปแบบโปรแกรม Powerpoint  

 - นําเสนองานวิจัยในหองที่กําหนดโดยใชเวลานําเสนอ 15 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที รวมเวลา 20 นาที 

(ข้ึนอยูกับงานประชุมวิชาการกําหนด) 

แบบฟอรมท่ีกําหนด 

การต้ังหัวขอ

งานวิจัย 

แบบฟอรมท่ีกําหนด 
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 - ผูนําเสนองานจะตองมาติดตอที่โตะลงทะเบียนผูนําเสนอผลงาน ลวงหนาอยางนอย 1 ช่ัวโมง กอน

เริ่ม Parallel session ที่นําเสนอ พรอมทั้งนําไฟลการนําเสนอใหเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบและนําลงเครื่อง

คอมพิวเตอร  

 2. ผูนําเสนอแบบโปสเตอร (Poster presentation)  

 - จัดเตรียมงานที่นําเสนอในรปูแบบโปสเตอร ตามขนาดที่งานประชุมวิชาการกําหนด โดยผลงานตอง

มีองคประกอบครบถวนสมบูรณตามหลกัการนําเสนอผลงานทางวิชาการ (ภาพที่ 2) ไดแก 

- ช่ือเรื่อง   (title) 

- บทคัดยอ (abstract) 

- บทนํา หรือคํานํา  (introduction) 

- วรรณกรรมที่เกี่ยวของ  (review literature) 

- กรอบแนวคิด (conceptual framework) 

- การนําเสนอแนวคิด / การพิสจูนขอเท็จจรงิ  (application / proposal for new   idea) 

- บทสรปุ (conclusion) 

- เอกสารอางอิง ( references)   

 - ผูนําเสนอผลงานจะตองอยูประจําตําแหนงโปสเตอรของตนเองตามเวลาทีก่ําหนด เพื่อนําเสนองาน

และใหกรรมการซักถาม โดยจะใชเวลาในการนําเสนอประมาณ 20 นาที 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 องคประกอบการจัดเตรียมผลงานเพื่อนําเสนอแบบโปสเตอร 
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การเขียนบทคัดยอและการเขียนผลงานวิจัยฉบับเต็ม 

 

 

    การเขียนบทคัดยอ ควรเขียนโดยการสรุป

เน้ือหาสาระที่สําคัญที่ไดจากงานวิจัยตามหัวขอที่

ตองการนําเสนอ การเ ขียนบทคัดยอควรใช

ขอความสั้น กระทัดรัดและกระชับ (Concision) มี

ค ว า ม ถู ก ต อ ง  ( Precision) แ ล ะ มี ค ว า ม

ชัดเจน (Clarity) ทําใหผูอานทราบถึงเน้ือหาของ

งานวิจัยไดอยางรวดเร็ว   อานไดเขาใจโดยไมตอง

อานจากที่อื่นอีก  และสามารถมองภาพรวมของ 

 งานวิจัยได บทคัดยอจึงเปนตัวแทนของงานวิจัย ซึ่ง

เปนองคประกอบที่สําคัญของการเขียนผลงาน ที่มี

บทบาทตอการตอบรับการพิจารณาผลงาน เพื่อการ

นําเสนอและตีพิมพโดยผูทรงคุณวุฒิ และผูอานใน

อนาคต ที่มักตัดสินจากบทคัดยอวาควรจะอาน

งานวิจัยทั้งหมดตอไปหรือไม..... 

 

 

 ยกตัวอยาง การเขียนเน้ือหาของบทคัดยอ ดังแสดงในภาพที ่3 ประกอบดวย  

 1. ความสําคัญของปญหา  เชน ปจจุบันคุกกี้เปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย แตในสวนผสมของคุกกี้

จะประกอบดวยพลงังานจากแปงและนํ้าตาล การเสริมคุกกีด้วยเปลือกกลวยนํ้าวาซึ่งมีสารตานอนุมลูอสิระอยู

สูงจะชวยลดปญหาดานโภชนาการได  

 2. วัตถุประสงค  ไดแก  เพื่อศึกษาผลของเปลือกกลวยนํ้าวาตอคุณภาพของคุกกี ้

 3. กระบวนการวิจัย  ไดแก ใสผงกลวยนํ้าวารอยละ 0 5 10 และ 15 ลงในสูตรคุกกี ้

 4. ผลท่ีไดจากงานวิจัย ไดแก การเสริมผงกลวยนํ้าวารอยละ 15 สงผล........... 

 5. สรุป ไดแก การเสริมผงเปลอืกกลวยนํ้าวารอยละ 10 ไดคะแนนการทดสอบสูงกวา....  

 

 
 

ภาพท่ี 3 ตัวอยางการเขียนเน้ือหาของบทคัดยอ 
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 การเขียนผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) สวนใหญมีการกําหนดการเขียนมีความยาว 5-8 

หนากระดาษ A4 ตามรูปแบบที่กําหนดของงานประชุมหรือวารสารน้ัน ๆ อน่ึง การเขียนผลงานวิจัยฉบับเต็มมี

เทคนิคการเขียนบทความในแตละสวน สามารถสรุปประเด็นสําคัญพอสังเขป ไดดังน้ี 

 1) ชื่อเรื่อง ตองบงบอกประเด็นสําคัญของเรื่อง (Hi-light of the paper) โดยใหขอมูลที่สําคัญ และ 

เฉพาะเจาะจง (Informative and Specific) หลีกเลี่ยงการต้ังช่ือที่กํากวมและไมนาสนใจ  

 2) บทคัดยอ เปนสวนที่สําคัญที่สุด แตตองเขียนในลําดับสุดทายและเปนสวนที่เขียนยากที่สุด จากการ

พิจารณาแบบฟอรมการเขียนในวารสาร สวนใหญจํากัดจํานวนคําในบทคัดยอไวไมเกิน 250-300 คํา โดย

สาระสําคัญในบทคัดยอ ควรกลาวถึงปญหาของการทําวิจัยหรือวัตถุประสงคของการทําวิจัย ระบุทฤษฎีหรือ

วิธีการทดลอง/ศึกษาที่ใชในการศึกษา สรุปผลการทดลอง ขอคนพบหลัก และช้ีใหเห็นขอสรุปที่สําคัญ ดังแสดง

ในภาพที่ 3 ขางตน โดยในสวนน้ีตองระบุ คําสําคัญ ที่เหมาะสมสําหรับการนําไปใชเพื่อการสืบคนในระบบ

ฐานขอมูล โดยตองระบุทั้งคําในภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางละไมเกิน 5 คํา ไวสวนทายของบทคัดยอ  

 3) บทนํา อาจเริ่มโดยใชเทคนิคทบทวนองคความรูทั่วไปจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ การนําเสนอถึงองค

ความรูใหม สิ่งที่นาสนใจในงานของผูวิจัย นําเสนอการแกปญหา/ความแตกตาง/ความโดดเดนของช้ินงานของ

ผูวิจัยที่แตกตางจากงานที่ทํามากอนไดอยางไร ตลอดจนช้ีใหเห็นประโยชนที่จะไดรับจากงานของผูวิจัยหรอืการ

ปรับปรุงที่ผูวิจัยไดดําเนินการไป (ภาพที่ 4) 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ตัวอยางการเขียนเน้ือหาของบทนํา 
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 4) วิธีดําเนินการวิจัย วิธีดําเนินการ หรือวิธีวิจัย เปนสวนที่ชวยใหผูอานสามารถทําการทดลองซ้ํา 

หรือศึกษาวิจัยโดยวิธีเดียวกับที่ผูวิจัยไดดําเนินการ ทั้งน้ี ผูวิจัยควรอางอิงวิธีการดําเนินการวิจัยมาตรฐาน 

(Standard method) ตามสาขาวิจัยที่ไดรับการยอมรับ เพื่อความนาเช่ือถือของผลงานวิจัย ตลอดจนการใช

เครื่องมือทางสถิติในการอธิบายผลการวิจัย (ภาพที่ 5) 
 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ตัวอยางการเขียนเน้ือหาของวิธีดําเนินการวิจัย 

 

 5) ผลการวิจัย/ศึกษา เปนหัวใจหลักของบทความ เปนการนําเสนอขอคนพบที่ทําใหผูอานทราบถึง

ผลการวิจัยที่ผานการดําเนินการแลว วาศึกษาแลวไดอะไร คนพบอะไร เทคนิคการนําเสนออาจใชวิธีการ

บรรยายเน้ือหา การนําเสนอดวยตาราง และแผนภูมิชนิดตาง ๆ (ภาพที่ 6) 

 6) วิจารณผล ในวารสารบางฉบับ สวนของผลการวิจัยกับสวนวิจารณผลอาจรวมอยูในสวนเดียวกัน 

บางฉบับอาจแยกกัน สําหรับสวนผลการวิจัย/ศึกษา เปนการนําเสนอขอคนพบ การแปลผลการทดลอง/ศึกษา 

ออกมาใหผูอานเขาใจ สวนการวิจารณผล อาจทําโดยการเปรียบเทียบผลที่ผูวิจัยคนพบกับการศึกษาที่ผานมา 

โดยผูวิจัยจําเปนตองทําการทบทวนวรรณกรรมมากอน จากน้ันจึงนําเน้ือความที่เกี่ยวของมาประกอบการ
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วิจารณในประเด็นที่เราเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับนักวิจัยอื่น พรอมนําเสนอ/แนะนําขอคนพบและประโยชนที่

เกิดข้ึนในงานวิจัยของผูวิจัย (ภาพที่ 6) 

 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ตัวอยางการเขียนและนําเสนอเน้ือหาผลการวิจัยและอภิปรายผล 
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 7) สรุป เปนสวนของบทความ ที่ผูวิจัยตองเขียนใหเห็นถึงสาระสําคัญของประเด็นที่คนพบในความยาว

ประมาณ 1-2 ยอหนา (ภาพที่ 7) 

 8) กิตติกรรมประกาศ ผูวิจัยสามารถเขียนคําขอบคุณหรือละเวนในสวนน้ีได (ภาพที่ 7) 

 
 

 
 

ภาพท่ี 7 ตัวอยางการเขียนสรปุผลของบทความ 
 

 

 9) เอกสารอางอิง สําหรับสวนน้ีเปนสวนที่ข้ึนอยูกับขอกําหนดของเจาของการประชุมหรือวารสาร 

ดังน้ัน ผูวิจัยตองศึกษาแบบฟอรมการเขียนเอกสารอางอิงใหถูกตองตามหลักการเขียน (ภาพที่ 8) 
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ภาพท่ี 8 ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง 

 

การสงเร่ืองเต็มและแกไข 

 

 

    หลังจากผูวิจัย ดําเนินการเขียนบทคัดยอและ

ผลงานวิจัยฉบับเต็มตามแบบฟอรมที่กําหนดเสร็จ

สิ้นแลว ผูวิจัยควรอานตรวจสอบความถูกตองของ

เน้ือหา ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนอางอิง ตาม

ระบบที่ วารสารกํ าหนด ซึ่ ง การปฏิบั ติ ตาม

ขอกําหนดเปนสิ่งสําคัญและสงผลตอการพิจารณา

บทความ จากน้ัน ดําเนินการสงผลงานวิจัยภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด โดยเตรียมไฟลของผลงานวิจัย

ทั้งไฟล Word (.doc, .docx) และไฟล Acrobat 

(.pdf) 

     ทั้งน้ี เพื่อความสะดวกในกรณีที่ผลงานผานการ

พิจารณาโดยไมมีการแกไข จะไดนําขอมูลที่อยูในรูป

ไฟล Word ไปใชในการรวมเลมตอไป ทั้งน้ี ผูวิจัยควร

ศึกษาวิธีการสงผลงานวิจัย เชน สงขอมูลเปนไฟล

ทั้งหมดผานอีเมล หรือสงในระบบออนไลน (Submit 

online) และสงไฟลรูปผูทําวิจัย ภาพกิจกรรมจากการ

วิจัยพรอมคําบรรยายเปนภาคผนวกเพิ่ม (ถาม)ี 
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เมื่ อดําเ นินการส งผลงานวิจัย เรียบรอยแลว 

โดยทั่วไปจะมีระบบการติดตามผลการพิจารณา

จากบรรณาธิการของการประชุมวิชาการหรือ

วารสารเปนระยะ ๆ หากมีการแกไข บรรณาธิการ

ของการประชุมวิชาการหรือวารสารจะสงตนฉบับ

และขอเสนอแนะกลับมา ผูวิจัยหรือเจาของผลงาน

ควรรีบดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของ

ผูเช่ียวชาญ (Reviewer)  ของการประชุมวิชาการ 

 
 

หรือวารสารน้ัน ๆ และสงผลงานวิจัยฉบับแกไขตาม

ระยะเวลาที่วารสารกําหนด และติดตามผลการตอบ

กลับ (อาจมีการสงกลับใหแกไขอีกครั้ง) ซึ่งมีความ

เปนไปไดที่ผูวิจัยจะไดรับการตอบรับจากวารสาร เมื่อ

ผลงานวิจัยไดรับการปรับปรุงแกไขแลว (ภาพที่ 9) 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 9 ตัวอยางเอกสารตอบรบัการตีพมิพบทความ 

 



 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การตรวจบทความวิจัยเพื่อตีพิมพระดับชาติ 
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ลําดับการตรวจผลงานวิจัย 

 

 
 
    ในข้ันตอนของการตรวจบทความวิจัย นับเปน

ข้ันตอนที่มีบทบาทตอการพิจารณาบทความวิจัยที่

มีคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) หรือ

นักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวของและมีความสามารถใน

สาขาน้ัน ๆ ถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการการ

เผยแพรผลงานวิชาการ ดังน้ัน กอนที่บทความวิจัย

จะไดรับการตอบรับลงตีพิมพในวารสารวิชาการ

ตาง  ๆ ในระดับชาติ ตองผ านการพิจารณา

กลั่นกรองโดยผูทรง คุณวุฒิและไดรับความ

เห็นชอบจากกองบรรณาธิการ 

     นอกเหนือจากขอกําหนดของตนฉบับบทความวิจัย

ที่สงพิจารณาเพื่อตีพิมพ จะตองไมเคยเผยแพรใน

วารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพใดมากอน 

และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสาร

อื่นแลว ผู เ ขียนบทความตองคํานึงถึงมุมมองและ

เกณฑในการพิจารณาบทความวิจัยของผูทรงคุณวุฒิ 

เพื่อประโยชนในการเขียนบทความวิจัยที่มีความ

สมบูรณและมีโอกาสไดรับการตอบรับเพื่อการตีพิมพ

ผลงานวิจัยเพิ่มมากข้ึน 

 

 

สําหรับการพิจารณาเน้ือหาตามองคประกอบสําคัญในบทความ ไดแก 1) ช่ือเรื่อง 2) บทคัดยอ 3) บทนํา 4) 

วัตถุประสงค 5) วิธีดําเนินการวิจัย 6) ผลการวิจัย/ศึกษา และวิจารณผล 7) สรุป 8) กิตติกรรมประกาศ และ 

9) เอกสารอางอิง ในมุมมองของผูทรงคุณวุฒิ สามารถสรุปเกณฑพิจารณาเพื่อการตีพิมพผลงานวิจัยตามลําดับ

ขององคประกอบ ไดดังน้ี  

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 10 ลําดับการพจิารณาบทความวิจัย 
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 หากพิจารณาในเน้ือหาสาระทีผู่ทรงคุณวุฒิใชเปนเกณฑในการพิจารณา สามารถกลาวไดโดยสรุปดังน้ี 

 1) ชื่อเรื่อง โดยช่ือเรื่องตองสั้น ถูกหลักภาษา สอดคลอง ครอบคลุม แสดงตัวแปรที่ศึกษาชัดเจน ช่ือ

เรื่องตองเขียนสวนภาษาไทยและสวนภาษาอังกฤษ และแตละสวนมีความยาวไมเกิน 2 บรรทัด ทั้งน้ี ช่ือเรื่อง

ตองสามารถบอกภาพรวมของผลงานวิจัยไดอยางชัดเจนและครอบคลุม 

 2) บทคัดยอ เปนสวนสําคัญที่ชวยดึงดูดผูอาน ดังน้ัน ผูทรงคุณวุฒิจะพิจารณาความถูกตอง ความ

ชัดเจน กะทัดรัดและเปนไปตามขอกําหนด (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) มีคําสําคัญครบถวน ดังน้ันผูเขียน

ตองกลาวถึงปญหาของการทําวิจัยหรือวัตถุประสงคของการทําวิจัย การระบุทฤษฎีหรือวิธีการทดลอง/ศึกษาที่

ใชในการศึกษา การสรุปผลการทดลอง ขอคนพบหลัก และช้ีใหเห็นขอสรุปที่สําคัญ โดยในสวนน้ีตองระบุ คํา

สําคัญ ที่เหมาะสมสําหรับการนําไปใชเพื่อการสืบคนในระบบฐานขอมูล ตามที่ไดกลาวไวขางตน ในสวน

บทคัดยอน้ี ผูเขียนไมควรใสเน้ือหาที่เกี่ยวของกับการวิจารณผลลงไปในสวนน้ี 

  3) บทนํา ผูเขียนตองอธิบายความสําคัญไดสอดคลองกับประเด็นวิจัย โดยอางอิงทฤษฎี เสนอที่มา

ความสําคัญของปญหาไดชัดเจน ตามเหตุผลเชิงวิชาการที่นําไปสูการวิจัย มีการอางอิงจากตํารา บทความวิจัยที่

ถูกตองทันสมัยและเปนแหลงอางอิงที่ไดรับการยอมรับในแวดวงวิชาการ พรอมระบุวัตถุประสงคในการทําวิจัย

ที่ชัดเจน  

 4) วัตถุประสงค เปนสวนที่ผูเขียนตองแสดงตัวแปรที่ศึกษาเจาะจงชัดเจน มองเห็นความสัมพันธ

ระหวางปญหาการวิจัยที่นําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคไดอยางสอดคลอง ตรงประเด็น และครอบคลุมเน้ือหา

งานวิจัยอยางเหมาะสม ทั้งน้ี ไมควรเขียนซ้ํากับช่ือเรื่อง 

 5) วิธีการวิจัย สวนน้ีผูวิจัยตองอธิบายวิธีการดําเนินงานวิจัย โดยระบุขอบเขตของการวิจัยชัดเจน มี

แบบแผนการวิจัยและข้ันตอนการวิจัยชัดเจน ครอบคลุม มีรายละเอียดการสรางและการพัฒนาเครื่องมือและ

วิธีการเก็บขอมูลที่นาเช่ือถือ มีการอางอิงวิธีการทดลองที่ถูกตอง เขียนตามลําดับข้ันตอน สั้น กระชับ สามารถ

อานและนําไปใชทดลองซ้ําได โดยวิธีการวิจัยตองสอดคลองและครอบคลุมผลการศึกษาอยางเปนลําดับข้ันตอน 

ทั้งน้ี ผูเขียนตองระบุวิธีวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติและวิธีการวิเคราะหขอมูลที่เหมาะสมกับปญหาการวิจัยและ

ลักษณะขอมูล 

 6) ผลและวิจารณ เปนสวนของการแปลผลที่ผูเขียนตองแสดงผลการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงคการวิจัย

ไดครอบคลุมและตรงประเด็น การเขียนควรผานการตีความ สอดคลองตามแผนการทดลอง และนําเสนอผล

ครบถวน โดยการแปลผลผูเขียนควรเลือกการนําเสนอที่เหมาะสม ทั้งในรูปแบบเน้ือหา ภาพ ตาราง แผนภูมิ 

และกราฟ เปนตน  

 ในสวนของวิจารณผล ผูเขียนตองวิพากษแนวคิดและความรูใหมไดครอบคลุม ลุมลึก และอางอิงได

อยางกวางขวาง โดยผูเขียนควรทําการเปรียบเทียบผลการศึกษาของงานวิจัยผูเขียนเองกับงานวิจัยของผูอื่น 

พรอมนําเสนอ/แนะนําขอคนพบ และประโยชนที่เกิดข้ึนในงานวิจัยของตนเอง ซึ่งในสวนน้ีผูเขียนควรทําการ

ทบทวนเอกสารใหมากเพียงพอ วิจารณผลการศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตรที่อางอิงได และไมคัดลอก

ผลงานวิจัยของนักวิจัยทานอื่นลงในงานของตนเอง หากนํามาใชควรอางอิงใหถูกตอง ในกรณีเกิดปจจัยที่
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ควบคุมไมไดในกระบวนการศึกษาสามารถนําเสนอไดในสวนน้ี เชนเดียวกับขอเสนอแนะและการนําไปใช

ประโยชนที่เปนรูปธรรม สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

 7) สรุป ผูเขียนตองสรุปสาระคําคัญของการวิจัยไดตามขอเท็จจริงที่คนพบ ชัดเจน ครบถวน โดย

เน้ือหาตองนําเสนอประเด็นสําคัญที่ไดรับจากงานวิจัยเทาน้ัน ไมจําเปนตองใชคําฟุมเฟอยในสวนน้ี 

 8) กิตติกรรมประกาศ สวนน้ีผูเขียนอาจเขียนคําขอบคุณหรอืละเวนในสวนน้ีได ในกรณีที่เขียนคํา

ขอบคุณ ควรกลาวถึงบุคคลหรือหนวยงานที่ชวยเหลืองานวิจัยและสําคัญจริงๆเทาน้ัน 

 9) เอกสารอางอิง ผูเขียนมีการอางอิงที่ถูกตอง สอดคลองกับเอกสารอางอิง และมีระบบการอางอิง

รูปแบบเดียวกันทั้งบทความ ดังน้ัน ผูเขียนตองศึกษาแบบฟอรมที่การประชุมหรือวารสารกําหนดและจัดทําให

ถูกตอง ซึ่งความถูกตองดังกลาวสามารถบงบอกถึงความชํานาญ ความละเอียดของผูวิจัยได ทั้งน้ี การอางอิง

ควรสะกดใหถูกตองตรงกับตนฉบับบทความ และ/หรือเอกสารทางวิชาการที่นํามาใช 

 

ขอควรคํานึงถึงของผูเขียน 

 

    ผูเขียนบทความวิจัย ควรคํานึงถึงรูปแบบการเขียน ภาษา วรรคตอน และความถูกตองของเน้ือหาเปนสําคัญ 

โดยบทความวิจัยควรเปนเรื่องที่นาสนใจ ทันสมัย ทันเหตุการณ มีความครบถวนสมบูรณของเน้ือหาตามกรอบ

งานวิจัย และถูกตองตามแบบฟอรมการเขียนของการประชุมหรือวารสารน้ัน ๆ นอกจากน้ี เมื่อผูเขียนไดรับ

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจากผูประเมินแลว ควรดําเนินการแกไขใหครบถวนสมบูรณและ

สงภายในระยะเวลาที่กําหนด  
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