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ความหมายของบทความและบทความวิจัย 

(article) เป็นรูปแบบการเขียนประเภทหนึ่ง ที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารข้อเท็จจริง 

และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้กับผู้อ่าน เนื้อหาน าเสนอจากข้อมูลจริงไม่ใช่เรื่องแต่งหรือ

คิดขึน้จากจินตนาการ  มีลักษณะเป็นข้อเขียนขนาดสั้น  

 

เป็นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับรายงานการวิจัยแต่มีลักษณะต่างจาก

รายงานการวิจัย  มีความยาวจ ากัด  จ านวนหน้าน้อยกว่ารายงานการวิจัย  จัดท าขึ้นเพื่อน าเสนอใน

วารสาร  สื่อสิ่งพิมพ์  หรือที่ประชุมสัมมนา  มีความทันสมัย  ทันต่อเหตุการณ์ มากกว่ารายงานการ

วิจัย เพราะสามารถตัดต่อผลการวิจัยบางสว่นมาน าเสนอ   เพื่อเผยแพร่หรอืตรวจสอบความคิดได้ 

 

ส าหรับ จึงเป็นบทความที่เป็นผลงานต่อเนื่อง สกัดมาจากงานวิจัย บทความ

ประเภทนี้ เป็นบทความที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยให้มีความกระชับและสั้นส าหรับน าเสนอใน

วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือที่ประชุมสัมมนา โดยการพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยต้องผ่านการตรวจสอบ

เนือ้หาสาระ และรูปแบบการจัดพิมพ์ให้ได้ตามเกณฑม์าตรฐานของวารสารหรอืคณะกรรมการประเมิน 

ส่วนประกอบของบทความวิจัย 

บทคัดย่อ (Abstract) เสนอวัตถุประสงค์ของการวจิัย วิธกีารวิจัย และผลการวิจัยโดยสรุป  

มีความกะทัดรัด และสั้น 

ส่วนน า (Introduction)  

 การบรรยายใหเ้ห็นพัฒนาการของผลงานวิจัยก่อนหนา้นี้  และน าเข้าสู่ปัญหาวิจัย  

 ปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวจิัย 

 การรายงานเอก สารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในส่วนทฤษฎี และงานวิจัยส าคัญที่น าไปสู่การ 

สร้างกรอบความคิด รวมทั้งสมมตฐิานการวิจัย  

 การรายงานเหตุผลพร้อมเอกสารอ้างอิงในการเลือกวิธีด าเนินการวิจัยที่ใชใ้นบทความนี้ 

บทท่ี  1 

การเขียนบทความวิจัย 
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วธิีการเขียนบทความวิจัย  

การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการ 

บทความ คือ ความเรียงที่เขียนขึ้นเพื่อเสนอข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นโดยมีหลักฐาน ข้อมูล

ทางวิชาการอ้างอิง ไม่ใช่เรื่องที่แตง่ขึ้น  จากจินตนาการ มีเหตุผลน่าเชื่อถือ มีวัตถุประสงค์ของการเขียน

บทความคือเพื่อน าเสนอ  ความรู้ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น  ตั้งข้อสังเกต  วิเคราะห์ วิจารณ์  เป็นต้น    

หากมีข้อเสนอแนะใดๆ ต้องไปในทางที่สร้างสรรค์ 

บทความวิจัยจัดเป็นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับรายงานการวิจัย  (Research report) 

กล่าวคือ  มีสาระและรูปแบบการน าเสนอที่คล้ายคลึงกัน  แต่มีลักษณะต่างกันที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

- บทความวจิัยเป็นเอกสารทางวิชาการที่นักวิจัยเขียนขึน้ ในรูปบทความวชิาการ เพื่อ 

น าเสนอข้อค้นพบเชิงประจักษ์และหรือนวัตกรรมที่เป็นผลงาน  ผ่านสื่อประเภทต่างๆ รวมทั้งการ

เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ เนื่องจากวารสารมีจ านวนหน้าที่จ ากัด และการประชุมฯ  มีเวลาจ ากัด  

บทความวิจัยจึงมีความ ยาวจ ากัด มีจ านวนหนา้น้อยกว่ารายงานการวิจัย 

- บทความวจิัยเป็นเอกสารทางวิชาการที่ทันสมัย ทันเหตุการณม์ากกว่ารายงานการ 

วิจัย เพราะในระหว่างการด าเนินการวิจัย  นักวิจัยอาจตัดตอนผลการวิจัยนาร่องหรือผลงานวิจัย

บางส่วนน าเสนอเป็นบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่หรือตรวจสอบความคิดได้ บทความวิจัยจึงอาจเป็นส่วน

หนึ่งของรายงานการวิจัยที่นักวิจัยน าเสนอก่อนรายงานการวิจัย  และเป็นสารสนเทศที่ทันเหตุการณ์

มากกว่ารายงานการวิจัยที่มกีารเผยแพร่เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย 

 ส าหรับเนื้อหาความรูท้ี่น ามาเขียน บทความวจิัย จะมีลักษณะของการเขยีนบทความอยู่  2 

รูปแบบคือ 

- บทความที่เขียนขึน้ก่อนเริ่มตน้การท าวิจัย หรอืยังอยู่ระหว่างการท าวิจัย 

- บทความที่เขียนขึน้หลังจากท าวิจัยเสร็จแลว้ การตพีิมพ์บทความวชิาการ จะต้อง 

คัดเลือกวารสารที่เหมาะสมกับเรื่อง 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

3 

 คู่มอืการเขียนบทความวิจัย 

 

ลักษณะของบทความวิจัย 

บทความวิจัยเป็นรูปแบบของความเรียงที่น าเอาองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการท าวิจัย  หรือจาก

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาเขียน  การเขียนบทความวิจัยจึงเป็นส่วนส าคัญ

โดยเฉพาะการเขียนในเชิงวิชาการ ลักษณะของบทความวิจัย เพื่อเป็นแนวทางของการไปสู่การปฏิบัติที่

ถูกต้องและเหมาะสม สรุปได้ดังนี ้

บทความวิจัย เป็นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับรายงานการวิจัยหรอืวิทยานิพนธ์  แตจ่ะ

มีคุณลักษณะต่างจากรายงานวิจัย 3 ประการ คือ 1) ความยาวมีจ านวนน้อยกว่ารายงานการวิจัย ทั้งนี้

เป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยงานที่จัดท าวารสารแต่ละฉบับ  ซึ่งจะระบุจ านวนหน้าบทความวิจัยไว้ 

โดยบทความวิจัยนี้ จัดท าขึ้นเพื่อน าเสนอในวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรอืการประชุมสัมมนา 2) ต้องมีความ

ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ และ 3) ต้องผ่านการตรวจสอบเนื้อหาสารและรูปแบบการจัดพิมพ์ตาม

เกณฑ์มาตรฐานของวารสาร หรือคณะกรรมการในการบรรณาธิการ  (นงลักษณ์ วิรัชชัย และ สุวิมล 

ว่องวานิช. 2550 : [ออนไลน์]) 

บทความวิจัย เป็นการประมวลสรุปกระบวนการวิจัย ในผลการวิจัยนั้นให้มีความกระชับและสั้น 

ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการหรือในวารสารวิชาการ  โดยรูปแบบการน าเสนอนั้น     

แบ่งได้ตามรูปแบบการน าเสนอ กล่าวคือ ถ้าเป็นรูปแบบการเขียน ก็จะอยู่ในลักษณะของบทความ 

เอกสารทางวิชาการ ถ้าเป็นรูปแบบการพูด ได้แก่ รูปแบบการบรรยาย การอภิปราย การเสวนาเวทีโต๊ะ

กลม เป็นต้น (ชุติมา สัจจานันท์. มปป. : [ออนไลน์].) 

จากความหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่า บทความวิจัยเป็นการน าข้อมูลที่ได้มาจากรายงานวิจัยมา

ประมวลในรูปแบบที่สามารถน าเสนอให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วในประเด็นต่าง  ๆ ของการวิจัย 

เช่น ปัญหาวิจัย วิธีการที่นักวิจัยด าเนินการวิจัย สิ่งที่ค้นพบและความหมายของข้อค้นพบ  ดังนั้น      

การเขียนบทความวิจัย จึงมีความแตกต่างจากรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ตรงที่บทความวิจัยจะ

เน้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยน าเสนอความรู้ใหม่และความถูกต้องของวิธีการค้นคว้าและรูปแบบแผนการ

วิจัยที่น ามาใช้ ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งได้แก่กระบวนการที่อยู่ในจินตนาการและการพัฒนาเพื่อ

ก าหนดปัญหารวมทั้งสมมุติฐานก็มักจะไม่น าเสนอไว้ (สมบัติ ทีฆทรัพย์. 2550 :[ออนไลน์]) การเขียน

บทความวิจัยจึงควรเขียนในท านองเดียวกัน บทความวิชาการคือ จะต้องเขียนตามองค์ประกอบของ

บทความวิจัย ที่มีความสอดคล้องกลมกลืนกัน ตลอดจนตามมีความเกี่ยวพันกับเป็นขั้นตอน ข้อมูลต้อง

มีความนา่เชื่อถือ  ในส่วนที่เป็นความคิดเห็นก็ต้องน าเสนอตามเหตุผล และอิงหลักการทางวชิาการด้วย 
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องค์ประกอบบทความวจิัย 

ในการจัดท าบทความวิจัย ควรจัดท าโดยค านึงถึงองค์ประกอบทั่วไปดังนี้  

1. ชื่อเรื่อง (TITLE) ซึ่งเป็นชื่อที่มาจากชื่องานวิจัย ควรเขียนให้กระชับ และแสดงสิ่งที่ต้องการ

ศกึษาโดยย่อ ได้แก่ ตัวอย่าง จุดประสงค์ และวิธีการวิจัย ไว้ในชื่อบทความ โดยมีค าส าคัญหรือค าดัชนี

เพื่อสืบค้น และไม่ควรใช้ค าฟุ่มเฟือย และค าย่อที่ไม่เป็นสาระ ทั้งนี้ให้แสดงค าส าคัญจากชื่อเรื่องไว้ใน

ท้ายบทคัดย่อ โดยมากจะก าหนดไว้ตามเกณฑ์ของวารสารแต่ละชื่อวารสาร  โดยทั่วไปจะก าหนดไว้    

3-5 ค า 

2. บทคัดย่อ  (ABSTRACT) เป็นการเขียนสรุปการท าวิจัยทั้งหมด โดยจะต้องเขียนอย่างสรุป

กระชับ และได้ใจความ โดยมีองค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ ที่มาของงานวิจัย จุดประสงค์หลัก ตัวแปร

วิธีด าเนนิการวิจัยอย่างย่อ ผลการวิจัย/ทดลองหลัก และข้อสรุปหลัก 

3. บทน า  (INTRODUCTION) เป็นการเสนอปัญหาและการก าหนดขอบเขตของปัญหาและ

วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงปัญหาการวิจัย โดยอาจยกสถานการณ์มาประกอบและ

บอกเหตุผลว่าท าไมปัญหานี้จึงต้องน ามาแก้ไข และงานวิจัยนี้จะช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรได้ ในส่วนนี้

อาจรวมวัตถุประสงค์ หรือแยกการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยไว้เป็นอีกส่วน แล้วแต่รูปแบบของแต่ละ

วารสารจะก าหนด 

4. วิธ ีด าเนินการ  (METHODOLOGY) เป็นการเขียนเพื่อให้ทราบว่าข้อมูลของงานวิจัยนี้ ถูก

รวบรวมหรอืถูกสร้างขึ้นได้อย่างไร โดยน าข้อมูลที่อยู่ในขอบเขตการวิจัย เช่น ประชากรกลุ่มตัวอย่างตัว

แปรที่ศึกษา ระยะเวลา กรอบแนวคิด เครื่องมือ รวมทั้งกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้อ่านทราบ

และมั่นใจว่าเป็นวิธีการที่ท าได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับบัญหาวจิัยนั้น ๆ 

5. สรุปผลการวิจัย (RESULTS AND CONCLUSION)  เป็นการเขียนเพื่อแสดงผลที่ได้จากการท า

วิจัย และถอดความหมายจากผลการทดลองหรือข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์  ผลการวิจัยนี้อาจ

น าเสนอด้วยรูปแบบที่ง่ายต่อวามเข้าใจ เช่น น าเสนอในรูปตาราง แผนสถิติ แผนภาพ หรือค าบรรยายที่

ชัดเจนตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

6. การอภิปรายผล  (DISCUSSION) เป็นการให้ค าวิจารณ์ แนะน า และอภิปรายผลของการ

วิจัยที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะเหตุใด เป็นการอธิบายสาเหตุการเกิดผล การเปรียบเทียบผลกับข้อมูลหรือ

บทท่ี  2 

องค์ประกอบบทความวจิัย 
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ข้อสรุปที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม หรือข้อมูลของงานวิจัยของผู้อื่นที่มีการรายงานไว้แล้วมา

สนับสนุน รวมทั้งตอบสมมุติฐานในกรณีที่ก าหนดไว้ว่าเป็นไปหรือไม่เป็นไปเพราะเหตุผลใด  ทั้งนี้     

อาจน าข้อสังเกตหรือข้อค้นพบที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงานวิจัยมาใช้เป็นเหตุผลประกอบการ

อภปิรายผลได้ 

7. ข้อเสนอแนะ (RECOMMENDATION) เป็นการน าเสนอว่าผลจากการวิจัยนั้นสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้อย่างสมเหตุสมผล และมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้ โดยยกแนวทางในการ

น าไปพิสูจนใ์นครั้งต่อไป โดยทั่วไป การเขียนข้อเสนอแนะ จะเขียนเป็น 2 แนวทาง คือ 

1) ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ เป็นการน าไปปรับปรุงกระบวนการท าซ้ า โดย 

ขจัดปัญหาและอุปสรรคและเพิ่มแนวทางเพื่อความสมบูรณ์ 

2) ข้อเสนอแนะที่สบืเนื่องจากผลวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาต่อเนื่องให้ได้องคค์วามรู้ 

เพิ่มเติมจากการพิสูจนต์ามข้อเสนอที่มีผลกระทบต่องานวิจัย 

8. เอกสารอ้างอิง (REFERENCES) เป็นการแสดงรายการหลักฐานต่าง ๆ ที่น ามาใช้ 

ประกอบการเขียนบทความ ส่วนใหญ่ที่ใช้มี 2 ระบบ ได้แก่ 

- ระบบนาม-ปี ซึ่งนิยมใชท้างสังคมศาสตร์ 

- ระบบตัวเลขล าดับ นิยมใชท้างวิทยาศาสตร์ ซึ่งการใชรู้ปแบบการอ้างองิแบบใดให้ 

ยึดถือตาม เกณฑท์ี่แตล่ะชื่อวารสารก าหนด  

องค์ประกอบของบทความวิจัย  โดยทั่วไป 

1. ชื่อเรื่อง  และรายชื่อผูเ้ป็นเจ้าของการวจิัย  ผูว้ิจัยหลัก  ผูว้ิจัยรอง 

2. บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. บทน า 

- หลักการและเหตุผล 

- ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

- วัตถุประสงค์ทั่วไป 

- วัตถุประสงค์เฉพาะ 

5. กรอบความคิดการวิจัย 

6. วิธีด าเนนิการวิจัย  

(ก) ลักษณะวิธีที่ใชใ้นการวิจัย  เชน่ 
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o วิจัยเชงิปริมาณ 

o วิจัยเชงิคุณภาพ 

o วิจัยเชงิผสม  (mixed  method)  เชน่  ใช้ทั้งวธิีเชิงปริมาณ  ผสมกัน  วธิีเชิง

คุณภาพ 

o วจิัยแบบมีสว่นร่วม  PAR 

o วิจัยเชงิประวัติศาสตร์ 

o วิจัยพืน้ฐาน 

o วิจัยเชงิส ารวจ 

ฯลฯ 

(ข) กิจกรรมการด าเนินวิจัย 

o สอดคล้องกับลักษณะวิธีวิจัย 

o ตอบโจทย์ช่ือเรื่องหรอืวัตถุประสงค์การวิจัย 

o โดยปกติจะมีเครื่องมือผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 

o ผูใ้ห้ข้อมูล  (กลุ่มตัวอย่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้รู้  know  group) 

o การเก็บข้อมูล 

o การวิเคราะหข์้อมูล 

7.  สรุปผลการวิจัย 

 -  ตามวัตถุประสงค์ 

 - เฉพาะ 

 - ทั่วไป  (ตามประเด็นชื่อเรื่อง) 

8. การอภิปรายผลการวิจัย 

 -  ต่อหลักวิชาการ  (แนวคิด  ทฤษฎี  ฯลฯ) 

 - ต่อการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 - ข้อคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผลของผู้วจิัย (เชิงวิพากย์) 

 - อาศัยการอ้างอิง 

9.  ข้อเสนอแนะ 

 - ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

 - ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

10.  เอกสารอ้างองิ  (ไม่ใช่บรรณานุกรม) 

 - เฉพาะที่ใชบ้ทความ 
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ปัญหาในการเสนอบทความวิจัย 

1. ชื่อเรื่อง  ไม่มปีระเด็นที่ตอ้งการหาค าตอบชัดเจน 

2. บทคัดย่อ (เป็นบทคัดยาว) 

3. วัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกับประเด็นชื่อเรื่อง 

4. ผลการวิจัยไม่ตอบโจทย์ช่ือเรื่อง 

- ไม่เป็นองค์ความรูใ้หม่ 

- เอาขอ้มูลผูต้อบเป็นผลการวิจัย 

5. ใช้ภาษายืดเยือ้ 

6. การอภิปรายผล 

- มักจะเสนอผลการวิจัยอีก 

- มักจะอภิปรายเฉพาะเปรียบเทียบกบัวิจัยอื่น 

- จับประเด็นมาอภปิรายไม่สอดคล้องกับโจทย์ปัญหา 

 

บทท่ี  3 

ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการเขยีนบทความวิจัย 
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ข้อเสนอแนะในการเขยีนบทความวิจัย 

การเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ตามลักษณะของบทความวิชาการเพื่อการ

เผยแพร่ โดยเฉพาะในสิ่งพิมพ์นั้น มีข้อเสนอแนะในการเขียนและปัญหาที่พบ ส่วนใหญ่ปัญหาในการ

เขียน ได้แก่ ชื่อบทความ บทคัดย่อ บทน า และการอภิปรายผล ทั้งนี้ให้เสนอแนะข้อแนะน าในการเขียน

แตล่ะสว่นพร้อมตัวอย่างประกอบดังนี้  

 

1. การเขียนชื่อบทความวิจัย 

โดยทั่วไปบทความวิจัยเป็นการเขียนข้อค้นพบโดยใช้งานวิจัย/วิทยานิพนธ์เป็นฐาน การเขียนชื่อ

บทความจึงไม่จ าเป็นต้องชื่อเหมือนงานวิจัย แต่ต้องแสดงสิ่งส าคัญที่ต้องการศึกษาโดยย่อ  ดังนั้นการ

เขียนชื่อบทความจึงควรค านงึถึงหลักในการเขียน ดังนี้ 

1.1 ชื่อเรื่องควรเป็นนามวลี ไม่ใช้ค าที่แสดงเป็นประธานหรอืกริยาด้านประโยค และควร 

มีจ านวนค าที่ระหว่าง 5-20 ค า 

1.2 ชื่อเรื่องไม่ควรยาวเกินไป อธิบายงานวิจัยอย่างย่อที่สุด 

1.3 ควรระบุค าส าคัญ (Keyword) และไม่ควรใชค้ าศัพท์ เทคนิค หรอืค าฟุ่มเฟือยมาก 

เกินไป 

2. การเขียนบทคัดย่อ 

บทคัดย่อเป็นข้อความสรุปผลงานที่ท าอย่างรัดกุม  ควรเป็นส่วนที่เขียนขึ้นหลังจากเขียน

บทความเสร็จเรียบร้อย โดยมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้อ่านว่าควรอ่านบทความทั้งฉบับ

หรอืไม่ หลักในการเขียนบทคัดย่อ จงึควรค านงึถึงสว่นประกอบ และวิธีการเขียน ดังนี้ 

2.1 องค์ประกอบในบทคัดย่อ ควรประกอบด้วยส่วนน า จุดประสงค ์วัสดุอุปกรณ์ และ 

วิธีการ ผลการศึกษา และสรุป โดยเรียบเรียงการเขียนแบบร้อยแก้ว ติดต่อกันไป อย่างย่อ กะทัดรัด  

ชัดเจน เข้าใจง่าย ได้ใชค้วาม 

2.2 เขียนบอกเฉพาะ แรงจูงใจ ปัญหาหลัก วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย วิธีด าเนนิการ  

ข้อค้นพบ ปัญหาวจิัย วัตถุประสงค์และ/หรอืสมมุตฐิาน โดยไม่ต้องบอกค่าสถิตทิี่ได้ 

2.3 ไม่ควรเขียนรายละเอียดข้อมูลทั่วไป/กลุ่มตัวอย่าง และไม่ต้องอภปิรายผลและ 

ข้อเสนอแนะ และไม่ควรเขียนผลการวิจัยเป็นข้อ ๆ 

2.4 ควรมีความยาวประมาณ 100-300 ค า และระบุค าส าคัญ 1-3 ค า (หรอืตามแต ่

วารสารนัน้ ๆ จะก าหนด) 
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2.5 อาจเขียนเป็น  1  ย่อหนา้  หรอื  2  ย่อหนา้  โดยอาจแสดงออกเป็น  ส่วนที่  1  

ประกอบด้วยแรงจูงใจ ปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีวิจัย และส่วนที่ 2 ประกอบด้วย ข้อค้นพบเพื่อตอบ

วัตถุประสงค์  หรอืสมมุตฐิาน (ถ้ามี) 
 

ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

(ที่มา : เสาวภา วิชาดี. 2554 : 252-253)   
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ในการเขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมาะสม  อาจใช้วิธีศึกษา

จากวารสาร    ต่าง ๆ ในประเด็นการศกึษารูปแบบเดียวกันหรอืใกล้เคียง เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทาง และ

เป็นตัวแบบในการเขียนได้เชน่กัน 

3. การเขียนบทน า 

การเขียนบทน า เป็นการเสนอความรู้พื้นฐานและงานวิจัยที่เคยมีผู้อื่นท าไว้แล้วอย่างย่อโดยมี

หลักฐานอ้างอิง โดยการเขียนบทน าที่ดีควรเขียนอย่างกระชับ โดยมีแนวทางการเขียนตามลักษณะการ

เขียนที่ด ี ดังนี้  (สุนันทา จรยิาเลิศศักดิ.์  [ออนไลน์] : 2555) 

3.1 ควรเสนอลักษณะและความเป็นมารวมทั้งขอบเขตของปัญหาที่น ามาศกึษาให้ 

ชัดเจน 

3.2 มีการทบทวนเอกสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวจิัย ความก้าวหน้า และค าถามใด  

ที่ยังไม่มกีารศกึษาหาค าตอบ ซึ่งจะสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในบทความนัน้ ๆ 

3.3 ระบุวิธีการที่จะศกึษาวิจัย 

3.4 มีความยาวประมาณ 2-3 ย่อหนา้ ข้อความควรมีความกระชับ ชัดเจน ไม่จ าเป็น  

ต้องมีรายละเอียดที่ไม่จ าเป็นหรอืยาวเกินความตอ้งการ 

3.5 การเขียนต้องมีการแสดงหลักฐานอา้งองิแทรกไว้ในเนื้อหา โดยอาจเป็นแนวคิด 

จากนักวิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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ตัวอย่างการจัดล าดับข้อความในการเขียนบทน า 

(ที่มา : สันติ ศรสีวนแตง.และคนอื่น 2554 : 266-268) 

ชื่อบทความ “ประสิทธิภาพของระบบการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาโดยใช้การวิจัยเป็น

ฐานส าหรับหลักสูตรครูเกษตร 5 ปี” 

บทน า ควรประกอบด้วย 4 ย่อหนา้ ซึ่งมีประเด็นส าคัญในแต่ละย่อหน้า ดังนี้ 

ย่อหนา้ที ่1 : เป็นการน าเรื่องโดยระบุภาระหนา้ที่ของมหาวิทยาลัยในการผลิตครูเกษตร 

(อ้างองิหลักสูตร) 

ย่อหน้าที่ 2 : การด าเนินงานคณะศึกษาศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมการผลิตครู โดยมีการ

วิจัยและแสดงผลการวิจัย (อ้างองิแผนงานของคณะฯและ งานวิจัย) 

ย่อหนา้ที่ 3 : ข้อค้นพบงานวิจัยดังกล่าว และการพัฒนาระบบการนเิทศ 

ย่อหน้าที่ 4 : ปัญหาที่เกิดขึน้ที่ควรศึกษาต่อโดยน าผลการวิจัยมาจัดท าเป็นปัญหาต่อเนื่อง และ

ก าหนดค าถามการวจิัย โดยสรุปความส าคัญของผลการวจิัยที่ได้ที่มีตอ่ผูว้ิจัย 

4. การเขียนอภิปรายผลการวิจัย  

จุดประสงค์ในการเขียนคือเพื่อให้ค าวิจารณ์  แสดงความคิดเห็นอธิบายผลการวิจัยที่เกิดขึ้น

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเน้นการอธิบายสาเหตุการเกิดผลของการค้นพบ การเปรียบเทียบ

ผลของข้อมูลหรือข้อสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม ในกรณีที่ผลไม่ตรงกับทฤษฎีหรือไม่เป็นที่น่า

พอใจ อาจอ้างถึงผลการวิจัยที่เคยมีผู้ท าไว้แล้ว เพื่อน ามาสนับสนุนผลการทดลองข้อสันนิษฐานหรือ

ข้อสรุป เพื่อเพิ่มน้ าหนักความน่าเชื่อถือ โดยมีข้อสรุปว่าผลที่ได้จากการวิจัยสามารถประยุกต์ใช้กับ

เหตุการณ์จริงได้อย่างเป็นเหตุผล การเขียนอภิปรายผลเช่นเดียวกับการเขียนบทน า คือ  ควรกระชับ 

อ่านง่าย และได้ใจความส าคัญ  ตามประเด็นของวัตถุประสงค์ และข้อค้นพบจากหลักฐานอ้างอิง

ประกอบ 

5. การเขียนเอกสารอ้างอิง  

ในการเขียนบทความวิจัย ซึ่งเป็นเอกสารทางวิชาการ การเขียนหลักฐาน    การอ้างอิงจาก

เอกสารทุกแหง่ที่ปรากฏในบทความ เป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องแสดงในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 

โดยผู้เขียนบทความควรตรวจสอบรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงให้ถูกต้อง ตามประเภทการอ้างอิง 

รูปแบบการอ้างอิง ตามที่วารสารนั้นก าหนดรูปแบบไว้ และถูกต้องตามระบบการอ้างอิงของวารสารนั้น 

ๆ โดยทั่วไปวารสารแต่ละชื่อเรื่องจะระบุรูปแบบและระบบการอ้างอิง ดังนั้นผู้ที่เขียนบทความวิจัยที่เป็น

วิทยานิพนธ์ควรปรับรูปแบบให้เป็นรูปแบบตามที่วารสารนัน้ๆ ก าหนดดว้ย 
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นอกเหนอืจากประเด็นส าคัญในการเขียนที่เป็นปัญหา ส่วนอื่นๆ ในองค์ประกอบของการเขยีนก็

มีความส าคัญ  เช่นกัน ดังนั้น ผูท้ีเ่ขียนบทความวจิัยควรท าความเข้าใจประเด็นปัญหา และศกึษาเกณฑ์

และข้อก าหนดของวารสาร นั้น ๆ ด้วย 
 

ข้อเสนอแนะในการจัดท าบทความวิจัย 

ในการเขียนบทความวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ในวารสาร /สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ โดยทั่วไปพบว่า

ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ จะเป็นปัญหาในด้านการขาดประสบการณ์ในการเขียนงานวิจัยประเภท

บทความ ดังนั้นเมื่อต้องเขียนบทความวิจัยจากงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นงานวิชาการที่แตกต่างกัน

กับรายงานการวิจัย จึงไม่สามารถเขียนได้อย่างมีคุณภาพและถูกต้อง จึงใคร่ขอเสนอแนะปัญหาในการ

เขียนเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ ส าหรับผู้ที่สนใจและผูท้ี่อยู่ในกลุ่มที่มตี้องจัดท าบทความวจิัย ดังนี้ 

1. ศึกษาแนวทาง คู่มือ ข้อก าหนด และค าแนะน าในการจัดท าบทความของวารสารนั้น  ๆ      

ซึ่งอาจมขี้อแตกต่างและลักษณะเฉพาะ และปฏิบัติตามข้อก าหนดและค าแนะน าด้วย 

2. ในกรณีการเลือกวารสารที่จะตีพิมพ์ ก็ควรพิจารณาว่าเป็นวารสารที่สอดคล้องกับสาขาวิชา 

หรือเป็นวารสารที่มีการรับรองคุณภาพ  เช่น อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารที่มี Impact  Factor      

ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต เพราะเป็นวารสารที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถ

ประกันคุณภาพของผลงาน 

3. การเขียนบทความควรระวังการใช้ภาษาให้มีความเป็นมาตรฐาน มีความเป็นวิชาการใช้ภาษา

ที่ถูกต้อง โดยตรวจสอบจากพจนานุกรมศัพท์บัญญัติของราชบัณฑติยสถาน 

4. การใช้ค าศัพท์ควรเลือกใช้ค าศัพท์ที่เป็นไปตามศัพท์บัญญัติถ้าเป็นภาษาต่างประเทศควรมี

วงเล็บก ากับ ในกรณีค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ถ้าไม่แปลก็ควรใช้ทับศัพท์ แต่ถ้าแปลก็ต้องแปลให้หมด

ข้อความ/ค าในทุกแห่ง หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสลับไปมา นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยง

การใช้ภาษาอังกฤษให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษในวงเล็บของค าศัพท์เฉพาะควรเขียน

ค าศัพท์ในวงเล็บเฉพาะค าแรกเท่านั้น ถ้ามีการใช้ค านั้นๆ อีก ก็ไม่ต้องวงเล็บค าภาษาอังกฤษซ้ าอีก 

5. ควรล าดับเนื้อหาให้เป็นไปตามรูปแบบ และเขียนให้มีความต่อเนื่องกัน การเขียนข้อความ

ควรเป็นประโยคที่สมบูรณ์ ประโยคสั้นและระวังการใชเ้ครื่องหมายวรรคตอน 

6. ควรมีการน าเสนอกรอบแนวคิด ผลการวิเคราะห์ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นๆ ที่น่าสนใจ ด้วย

การใช้กราฟิกประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยในการท าความเข้าใจได้ง่าย แต่ควรระวังการใช้รูปแบบ สี และ

พืน้ผิวของกราฟิก เนื่องจากวารสารวิชาการส่วนใหญ่จะพิมพ์ด้วยระบบสีขาว-ด า จึงควรจัดท าต้นฉบับ

เพื่อการพิมพ์ที่สามารถแสดงรายละเอียดได้ชัดเจนด้วย 
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7. ตรวจสอบและทบทวนลีลาการเขียน โดยเว้นระยะห่าง 1-2 สัปดาห์หลังจากเขียนจบเพื่อ

ทบทวนการใช้ภาษาและวิธีเขียนให้ถูกต้อง รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพิสูจน์อักษรทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

8. บทความวจิัยไม่ใช่วทิยานิพนธ ์ดังนัน้ไม่ควรคัดลอก บทคัดย่อ บทน า รวมทั้งอภิปรายผล

จากวิทยานิพนธ์มาเขียนโดยไม่ปรับใหมใ่ห้เหมาะสมก่อน 

9. ควรวางแผนในเรื่องระยะเวลา เมื่อต้องการส่งบทความไปยังกองบรรณาธิการของวารสาร

เนื่องจากการประเมินคุณภาพของบทความมีกระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ผู้ส่งบทความ

จึงไม่สมควรเร่งรัดผลการตอบรับ และต้องเตรียมพร้อมส าหรับการแก้ไขตามขั้นตอนของการจัดพิมพ์ 

จนกว่าจะได้หนังสือรับรองจากกองบรรณาธิการและวารสารที่ตีพิมพ์เรียบร้อย ซึ่งแสดงว่าผลงานได้มี

การเผยแพรแ่ล้วตามวัตถุประสงค์ของผูเ้ขียนบทความวจิัยนั้นๆ 
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ลักษณะของบทความท่ีดี 

บทความที่ดีควรมลีักษณะที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 

1. เนือ้หาของบทความเป็นไปในทางเดียวกัน   เพื่อมุง่สูป่ระเด็นหลักที่ตอ้งการน าเสนอ 

2. มีการเน้นย้ าประเด็นส าคัญที่ต้องการน าเสนอด้วยประโยคใจความส าคัญ หรือสาระส าคัญที่

โดดเด่น  เนือ้ความตลอดเรื่องควรกล่าวย้ าประเด็นหลักส าคัญของเนื้อเรื่องที่เขียนที่บทความ 

3. มีความตอ่เนื่องสัมพันธ์กันโดยตลอด  ทั้งในด้านการเรียบเรียงถ้อยค า  ข้อความ  และการ 

จัดล าดับเรื่องทุกประโยคในแต่ละย่อหน้า  และทุกย่อหน้าในแต่ละเรื่องต้องเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน  ด้วย

การใช้ค าเชื่อมข้อความ  ได้แก่  ค าบุพบท  เช่น  แต่  แด่  เพื่อ  ค าสันธาน  เช่น  รวมทั้งตลอดจน  

นอกจากนี ้ ค าประพันธสรรพนาม  เชน่  ที่  ซึ่ง  อัน  เป็นต้น 

4. เนือ้ความชัดเจนกระจา่งแจง้   อธิบายได้ครอบคลุมความคิดหลักที่ตอ้งการน าเสนอ  ขอ้มูล 

ที่น าเสนอเป็นข้อเท็จจรงิที่ถูกต้อง  หากเป็นความคดิเห็นต้องมีความสมเหตุสมผล 

5. ต้องมีความสมบูรณ์ด้านการใช้ภาษา  คือ  ตอ้งเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายการ

เขียนประเภทของบทความ  เนื้อหาบทความ  และกลุ่มผู้อา่น 

 

 

 

 

บทท่ี  4 

ลักษณะของบทความท่ีดี 
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แนวคิดการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพมิพ์เป็นวารสาร 

แนวคดิทั่วไป 

1. บทความวจิัยเป็นการน าเสนอผลการวิจัยโดยสรุปลงในวารสารหรอืตีพิมพ์  เป็น  Proceeding  

ซึ่งแตกต่างจากบทความทางวิชาการ 

2. ลักษณะแบบฟอร์มการน าเสนอของแตล่ะวารสาร  อาจจะแตกต่างกัน 

3. ความยาวขอบบทความโดย  ปกติอยู่ระหว่าง  8 – 12  หนา้ 

4. บทความวิจัยก่อนตีพิมพ์จะต้องผ่านการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ       

คือ   พิชญพิจารณ์  (peer,  review)  ซึ่งใช้  1 – 3  คน 

5. องค์ประกอบหัวข้อบทความของวารสารส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกัน 

6. วารสารที่ลงน าไปตีพมิพ์จ าเป็นต้องมี  impact  factor  ที่เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพ  เช่น  

Thailand  Citation  Index  กลุ่มที่  1  หรอื  กลุ่มที่  2  

7. เป้าประสงค์ของบทความวิจัยก็เพื่อแสดงการส าเร็จการศกึษาหรือใช้ประกอบการขอ

ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศกึษา 
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ค าน า 

 
นักวิจัยและนักวิชาการ จ าเป็นต้องมีการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย หรอืข้อมูล

ความรู้ทางวิชาการแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ  แหล่งทุน  องค์กรภาครัฐและเอกชน และต่อสาธารณชน

ตลอดเวลา ซึ่งการสื่อสารเผยแพร่นี้เป็นกระบวนการที่มีความหลากหลายและซับซ้อน  ซึ่งอาจมีข้อ

แตกต่างกันในการเผยแพร่ที่สื่อสารออกไปนักวิจัยและนักวิชาการจึงต้องยึดหลักจริยธรรมและมี

มาตรฐานที่อา้งองิการปฏิบัติได้ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล   

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้ จึงได้

ด าเนินการจัดทามาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ โดย มอบหมาย นายแพทย์

กิตติศักดิ์ กุลวิชิต และคณะรับผิดชอบด าเนินการจัดท าและได้น าเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม 

จึงได้น ามาปรับปรุงตามล าดับจนเห็นว่าสามารถนาออกเผยแพร่ได้ ซึ่ง วช. หวังว่า คู่มือมาตรฐานการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการจะสามารถใช้เป็นแนวทางให้แก่นักวิจัยและผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกภาค

ส่วนได้รับทราบ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

เพื่อท าให้ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการของไทยก้าวไกล เป็นที่ยอมรับระดับสากลตามมาตรฐานการ

วิจัยที่เป็นบรรทัดฐาน ของนานาชาติทั้งนี้ หน่วยงานสามารถนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่

ละหน่วยงานได้  

วช. ขอขอบคุณนักวิจัย คณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะที่ปรึกษา ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานวิจัย 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ ท าให้

คู่มือมาตรฐาน การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และ วช.         

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มอืมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ

นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่อไป  

 

 

    (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร  จติต์มิตรภาพ)  

 เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ  
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บทน า 

 

จริยธรรมเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับบริบท เมื่อบริบทเปลี่ยนไป หลักปฏิบัติอาจเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

อย่างไร ก็ตามหลักปฏิบัตินั้นจะขึ้นอยู่กับหลักธรรมาภิบาลและความยุติธรรม  ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการ

ยากที่จะเขียนแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ใช้ได้ในทุกบริบท คณะผู้เขียนจึงเริ่มต้นในแต่ละหัวข้อด้วยหลักการ

และเหตุผลก่อน แล้วจึงต่อด้วยแนวทางปฏิบัติ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความยุติธรรม และบริบทที่คิด

ว่าน่าจะพบได้บ่อยที่สุด ดังนัน้ผูอ้่านและผูน้าไปปฏิบัติ จงึตอ้งทาความเข้าใจกับหลักการและเหตุผลของ

แต่ละหัวข้อก่อน จากนั้นดูแนวทางปฏิบัติที่แนะนาในตอนท้ายของหัวข้อนั้นๆ และเมื่อนามาใช้ในบริบท

ของตนแล้ว จะเหมาะสมหรอืไม่  

การเขียนแนวทางปฏิบัติโดยการใช้ถ้อยคาให้มีความรัดกุม และครอบคลุมกว้างในทุกบริบท

เหมือนกฎหมายนั้น บางครั้งอาจทาให้การอ่านไม่ลื่นไหล อีกทั้งภาษาที่ใช้อาจเข้าใจยาก คณะผู้เขียนจึง

พยายามเขียนโดยใช้ภาษาที่อ่านง่ายและกระชับ  ผู้อ่านจึงต้องทาความเข้าใจในประเด็นนี้ด้วย 

ยกตัวอย่างเช่น คาว่า “ผู้วิจัย” ซึ่งหลายๆ แห่งคณะผู้เขียนจะเลือกใช้คาว่าผู้วิจัย เพราะเหตุการณ์ใน

กรณีนั้นๆ มักจะเกิดกับการเผยแพร่งานวิจัย อย่างไรก็ตาม ถ้าเหตุการณ์นั้นๆ เกิดกับการเผยแพร่งาน

วิชาการ เช่น การเขียนตารา ผูว้ิจัยก็อาจจะกลายเป็น “ผูน้ิพนธ์” เป็นต้น ผูน้าไปปฏิบัติจะต้องพิจารณา

ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึน้นั้นเข้ากับหลักการ และเหตุผลของหัวข้อนั้นๆหรือไม่ ถ้าเป็นหลักการเดียวกัน แนว

ทางการปฏิบัติก็จะเป็นเชน่เดียวกัน  

สุดท้ายนี้ คณะผู้เขียนใคร่ขอย้ าว่า คู่มือนี้เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติ ซึ่งประโยชน์สูงสุดจะเกิดขึ้น 

เมื่อผูใ้ช้เข้าใจหลักการ และที่มาของแนวทางปฏิบัตินั้นๆ ซึ่งจะก่อใหเ้กิดสานึกในจริยธรรม มากกว่าการ

ยึดติดกับแนวทางการปฏิบัติตามตัวอักษรเท่านั้น  

             

 

          คณะผู้จัดท า 
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มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวจิัยและผลงานทางวชิาการ 

 

1. ความเป็นผู้นิพนธ์ (Authorship)  

1.1 นิยาม  

ผู้นิพนธ์  (Authors) หมายความถึง  ผู้ที่ มีส่วนร่วมในเชิงปัญญา  (substantive intellectual 

contributions) อย่างส าคัญ ในผลงาน  ซึ่ งในที่ นี้จะเน้น เฉพาะเรื่องของผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ์ ใน

วารสารวิชาการ คาว่ามีส่วนร่วมในเชิงปัญญาอย่างส าคัญตาม Uniform Requirements for Manuscripts 

Submitted to Biomedical Journals ซึ่ งเป็นข้อตกลงของ  International Committee of Medical Journal 

Editors (ICMJE) ที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ได้ให้เกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมในการเป็นผู้

นิพนธ์ว่าจะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ข้อ ดังนี้  

1. มีส่วนร่วมในการสร้างโจทย์วิจัยและวางแผนการวิจัย  เก็บข้อมูล หรือวิเคราะห์และแปล

ความหมายข้อมูล  

2. มีส่วนร่วมในการเขียนหรือตรวจสอบบทความวิจัยอย่างมีส่วนร่วมในเชิงปัญญาของเนื้อหา

งาน (ไม่ใช่การตรวจเฉพาะภาษาหรอืรูปแบบ)  

3. ได้อา่นและรับรองต้นฉบับบทความสุดท้ายก่อนส่งไปตีพมิพ์   

ผู้ที่มีองค์ประกอบไม่ครบถ้วนทั้ง 3 ข้อ ไม่สมควรมีชื่อเป็นผู้นิพนธ์ แต่หากผู้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับผลงาน เช่น ให้ ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านทรัพยากร การตรวจสอบภาษา

และไวยากรณ์ อาจมชืี่ออยู่ในส่วนที่เป็นกิตติกรรมประกาศแทน  

Ghost author หมายความถึง ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้นิพนธ์แต่ไม่ได้ชื่อเป็นผู้นิพนธ์ ซึ่งอาจเป็นการ

ถูกขโมยผลงานโดยผู้ร่วมงานหรือผู้อื่น หรือเป็นการสมยอม เช่น เป็นผู้รับจ้างทางานวิจัยและเขียน

บทความ เป็นต้น  

Gift author Guest author หรือ Honorary author หมายความถึง ผู้ที่ ไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นผู้

นิพนธ์แต่ได้ชื่อเป็นผู้นิพนธ์ เช่น หัวหน้าภาควิชา อาจารย์อาวุโส นักวิจัยที่มีชื่อเสียง เจ้าของเงินทุนวิจัย 

เป็นต้น   

ผู้ นิพนธ์หลัก  (Senior author หรือ  Corresponding author) หมายความถึ ง  ผู้ ที่ ท าหน้ าที่

ประสานงานกับผู้ร่วมนิพนธ์อื่นๆ ในการเตรียมต้นฉบับบทความ หรือส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ และ

ประสานงานในการตอบสนองต่อขอ้คาถาม ข้อวจิารณ์ จากประชาคม  

ผูน้ิพนธ์ชื่อแรก (First author) ในหลายๆ สาขา ชื่อแรกจะถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนมากที่สุดในผลงาน 

แตก่็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับกันเชน่นั้นเสมอไป  

ผูน้ิพนธ์รว่ม (Co-author) หมายความถึง ผูน้ิพนธ์อื่นที่ไม่ใช่ผู้นพินธ์หลัก  
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Contributorship หมายความถึง การชี้แจงบทบาทของผู้นิพนธ์แต่ละคนเพื่อแสดงความโปร่งใส 

เป็นข้อก าหนดของบางวารสาร  

1.2 หลักการและเหตุผล  

ตามคาเรียก ผู้นิพนธ์คือผู้เขียน ผู้วิจัยคือผู้ทางานวิจัย อย่างไรก็ตามในแวดวงวิชาการและ

งานวิจัย เราตอ้งการใหผู้น้ิพนธ์เป็นผู้วจิัย และ ผูว้ิจัยได้มีโอกาสเป็นผู้นพินธ์  

หลักการของความเป็นผู้นิพนธ์ คือ ผู้นิพนธ์จะต้องมีส่วนร่วมในเชิงปัญญาของผลงานอย่าง

ส าคัญ และทุกคนจะต้องสามารถรับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหาของผลงานนั้น  ความเป็นผู้

นิพนธ์เป็นสิ่งที่นับได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าของนักวิจัย ดังนั้น

ความเป็นผู้นิพนธ์เป็นประเด็นของข้อพิพาทที่พบได้บ่อย เช่น มีผู้อ้างสิทธิ์ว่าควรจะได้เป็นผู้นิพนธ์ของ

ผลงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง หรือมีผู้โต้แย้ง ว่าบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้นิพนธ์ไม่สมควรจะได้รับสิทธิ์นั้น  หลัก 3 

ประการของ ICMJE จะช่วยในการพิจารณา ความเหมาะสมของผู้นิพนธ์ได้อย่างเป็นระบบ อย่างไรก็

ตาม ในทางปฏิบัติยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาที่จะเกิดกับผู้ที่มีส่วนร่วมในเนื้องานตามคุณสมบัติ

ข้อ 1 แต่ขาดองค์ประกอบข้ออื่น ทั้งในแบบตั้งใจ เชน่ ผูน้ิพนธ์หลักจงใจไม่ใหผู้ร้่วมงานบางคนมีสว่นรว่ม

ในเนื้องานตามคุณสมบัติตามข้อ  1 ร่วมเขียนและรับรองต้นฉบับ บทความ จึงทาให้ผู้ร่วมงานคน

ดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติของผู้นิพนธ์ครบถ้วน และแบบไม่ได้ตั้งใจ เช่น อาจารย์ที่ปรึกษานาเนื้อหาของ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปหลายปีแล้ว มาเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ แต่ไม่สามารถ

ติดต่อ นักศึกษาได้ ดังนั้นนักศึกษาจึงไม่มีคุณสมบัติครบองค์ประกอบของ ผู้นิพนธ์ทั้ง 3 ข้อดังกล่าว

ข้างต้น กรณีเช่นนี้หากอาจารย์ยึดหลักการของ ICMJE นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เป็น ผู้นิพนธ์ แต่หากไม่ใส่

ชื่อนักศึกษา อาจารย์ก็ทาผดิจริยธรรมเพราะเอางานของนักศกึษามาเขียนโดยไม่ใส่ช่ือนักศกึษา การที่ผู้

นิพนธ์หลักและผู้เกี่ยวข้องรับรู้องค์ประกอบทั้งสามข้อทาให้วางแผนได้ล่วงหน้าเพื่อลดกรณีพิพาท  และ

การทาผิดจริยธรรมทั้งที่ตัง้ใจและไม่ตั้งใจได้  

1.3 แนวทางการปฏิบัติ  

1.ผูน้ิพนธ์ในทุกระดับต้องทราบเกณฑก์ารพิจารณาความเหมาะสมในความเป็นผู้ 

นิพนธ์ข้างตน้  

2.ผูว้ิจัยทุกคนควรจะเจรจากันอย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่ก่อนเริ่มลงมอืทาวิจัย (หรอื 

อย่างช้าที่สุดก่อน เริ่มเขียนบทความ) เพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกันว่าจะมีบทความออกมาจากงานวิจัยกี่

บทความ ผู้ใดควรจะมีช่ือเป็นผูน้ิพนธ์ในบทความใด ผูใ้ดสมควรจะอยู่ในกิตติกรรมประกาศ โดยผู้นิพนธ์

หลักมีหน้าที่ประสานงานในการเตรียมต้นฉบับบทความ และเมื่อเขียนบทความเสร็จแล้วผู้นิพนธ์หลัก

ต้องส่งต้นฉบับสุดท้ายใหผู้น้ิพนธ์รว่มทุกคนรับรองก่อนส่งไปตีพมิพ์  

3.ควรตกลงกันก่อนการเขียนงานวิจัยว่าลาดับชื่อของผู้นิพนธ์จะเป็นอย่างไร จะใช ้
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หลักการใดในการก าหนดลาดับ เช่น การเรียงลาดับตามปริมาณงานที่มีส่วนร่วม การเรียงลาดับตาม

อักษรละติน หรอืการเรียงลาดับตามอักษรไทย เป็นต้น และผูใ้ดจะเป็น corresponding author  

4.ผูน้ิพนธ์ทุกคนควรมีคาอธิบายที่สามารถชี้แจงกับทุกฝ่ายที่มสี่วนได้ส่วนเสียได้ว่า ผูท้ี่ 

มีช่ือในผลงาน มีคุณสมบัติเป็นผู้นิพนธ์อย่างไร (contributorship) แม้บางวารสารจะไม่ได้ต้องการส่วนนี้ก็

ตาม  

5.หากเป็นงานวิจัยที่ตนเองมิได้เป็นผู้สรา้งขอ้มูลนั้นเอง ก่อนเริ่มงานวิจัย ผูว้ิจัยควร 

เชิญชวนผู้สร้างข้อมูลเหล่านั้นมาร่วมเป็นคณะผู้วิจัยโดยโอกาสเป็นผู้นิพนธ์ด้วย  หากผู้สร้างข้อมูลนั้นๆ 

ปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมจึงสามารถดาเนินการต่อโดยไม่มีผู้สร้างข้อมูลในทีมวิจัยหรือเป็นผู้นิพนธ์  การ

ปฏิเสธนั้นอาจจะเป็นด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรทางกลุ่มผู้วิจัยควรพิจารณาตามความ

เหมาะสม  

6.สาหรับ ghost author ที่ถูกละช่ือไปในฐานะผูน้ิพนธ์ ต้องพิจารณาคุณสมบัติของ 

ตนเองตามเกณฑ์ การพิจารณาความเหมาะสมในการเป็นผู้นิพนธ์ข้างต้นก่อน  หากมั่นใจว่าตนมี

คุณสมบัติครบถ้วนให้นาหลักฐานไปพูดคุยกับผูน้ิพนธ์หลักอย่างตรงไปตรงมา เพื่อขอเพิ่มชื่อผู้นิพนธ์ (ดู

ข้อ 9)  

7.ผูท้ี่ได้รับการใส่ชื่อให้เป็น gift author หากพบก่อนการตพีิมพ์ควรขอให้ผู้นพินธ์หลัก 

ถอนชื่อออก ด้วยเหตุผลว่าตนเองไม่มีคุณสมบัติของผู้นิพนธ์ครบถ้วน ซึ่งเป็นการผิดหลักจริยธรรม ถ้า

บทความได้ตพีิมพ์ไปแล้วอาจขอถอนชื่อออก (ดูข้อ 9)  

8.ในกรณีที่มขี้อพิพาทเรื่องความเป็นผู้นิพนธ์และไม่สามารถแก้ปัญหาได้ดว้ยการ 

พูดคุยกับผูน้ิพนธ์หลัก ขั้นตอนต่อไปควรเป็นการเสนอข้อพิพาทนั้นต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรอืหน่วยงาน

ที่มอี านาจหน้าที่วนิิจฉัยชีข้าดข้อพิพาทนั้น  

9.วารสารที่มีมาตรฐาน จะเปิดโอกาสใหม้ีการแก้ไขหลังตพีิมพ์ไปแล้วโดยการเพิ่มหรือ 

ถอนชื่อผู้นิพนธ์หรือแม้แต่ถอนทั้งบทความได้ แต่ในทุกกรณีควรกระทาผ่านผู้นิพนธ์หลัก และควรได้รับ

ความยินยอมจาก ผูน้ิพนธ์รว่มทั้งหมด  

10.การกล่าวขอบคุณผูม้ีสว่นชว่ยในกิตติกรรมประกาศเป็นสิ่งที่ควรทา อย่างไรก็ตามม ี

ข้อพึงพิจารณา สองประการคือ กิตติกรรมประกาศไม่ควรยาวเกินไป และควรขออนุญาตจากผูท้ี่นิพนธ์

ประสงค์จะขอบคุณเสียก่อน หากสามารถกระทาได้  

2. ความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity)  

2.1 นิยาม  

ข้อมูล (Data) หมายความถึง ข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้จากการวิจัยซึ่งใช้เป็นฐานของการ

วิเคราะหป์ระมวลผล  



 

 

26 

 คู่มอืการเขียนบทความวิจัย 

 

การสรา้งขอ้มูลเท็จ (Fabrication) หมายความถึง การสร้างขอ้มูลขึน้โดยมีเจตนาที่จะให้ผู้อื่น

เข้าใจ ว่าเป็นข้อมูลที่ได้จากการทดลองหรือจากการเก็บรวบรวมงานวิจัย   

การปลอมแปลงหรอืบิดเบือนข้อมูล (Falsification) หมายความถึง การปกปิด บิดเบือน หรอืทา

ให้ผิดจากความเป็นจริง โดยการตัดทอน ดัดแปลง ปรุงแต่งแก้ไขข้อมูล ข้อความ หรอืการปฏิบัติอื่นใด 

ในกระบวนการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตามข้อสรุปที่ผู้วจิัยต้องการ  

2.2 หลักการและเหตุผล  

ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผู้อ่านย่อมมีสมมติฐานว่าผู้วิจัยจะรายงานผลตามความเป็นจริง นั่น

คือปราศจากการรายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูลเท็จ 

(fabrication) หรือการปลอมแปลง หรือบิดเบือนข้อมูล (falsification) ซึ่งรวมถึงการตกแต่ง หรือเลือก

แสดงข้อมูลเฉพาะ ที่สอดคล้องกับข้อสรุป การกระทาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ การที่ผู้อ่านนา

ผลงานวิจัยที่ไม่ได้อยู่บนรากฐานของขอ้มูลที่ถูกต้องไปใช้ตอ่ อาจนาไปสู่การสูญเสียความน่าเชื่อถือของ

ผูว้ิจัย ของวงการวิจัยโดยรวม ทรัพยากร ที่ใชใ้นการวิจัย หรอืแมแ้ตชี่วติ  

2.3 แนวทางการปฏิบัติ  

1. ในการเก็บข้อมูล ผูว้ิจัยในทุกระดับต้องมั่นใจว่า กระบวนการเก็บข้อมูลที่ใชใ้นการ 

วิจัยจะทาให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ (reliable) และถูกต้องเหมาะสม (valid) ตามมาตรฐานและ

จริยธรรมในแต่ละสาขา ซึ่งจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆอย่างถี่ถ้วน ตั้งแต่การออกแบบการทดลอง 

มาตรฐานของสารเคมี และกระบวนการความสามารถในการทาซ้าได้ (repeatability) ขีดจากัดของการ

ตรวจวัดของเครื่องมอื หรอืวิธีการที่เลือกใช้การประเมินความน่าเชื่อถือของขอ้มูลด้วยหลักสถิติ เป็นต้น  

2. หัวหนา้หรอืผูป้ระสานงานโครงการวิจัยจะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับความถูกต้องของ 

ข้อมูลแก่ผู้วิจัย โดยพึงทาตนให้เป็นแบบอย่างและไม่เพิกเฉยต่อการปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความ

ถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น การปลอมแปลงข้อมูล การตกแต่งข้อมูล การไม่จดบันทึก

ข้อมูล การนาเสนอข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานยืนยันการเลือกกาจัดข้อมูลบางส่วน หรือการนาตัวอย่างบาง

ตัวอย่างออกจากการทดลอง การเลือกแสดงเฉพาะข้อมูลที่ดีที่สุด หรือที่เป็นกรณีพิเศษว่าเป็นข้อมูลที่

เป็นตัวแทนของการทดลอง ทาการทดลอง โดยไม่มีตัวเทียบ (control) หรือไม่มีการท าซ้ า หรือการใช้

วิธีการทางสถิตทิี่ไม่เหมาะสมในการวิเคราะหห์รอืจัดการข้อมูล  

3. ในกรณีที่การวจิัยนั้นทาในหอ้งทดลอง ผูว้ิจัยจะต้องเก็บหลักฐานการได้มาซึ่งข้อมูล  

เช่น สมุดบันทึกผลการทดลองที่มีเลขหน้า บันทึกด้วยปากกา ไม่ใช้น้ายาลบคาผิด ถ้าจะมีการขีดฆ่าให้

ขีดฆ่าโดยที่ผู้อ่าน ยังสามารถอ่านข้อความเดิม ได้ มีการลงวันที่และมีการลงนามรับรองพร้อมพยาน 

ไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากเครื่องมือในรูปแบบที่ไม่ได้ผ่านการประมวลผลใดๆ ตัวอย่าง

เซลล์หรือเนื้อเยื่อ หลักฐานเหล่านี้ควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและสามารถเรียกหาเพื่อตรวจสอบยืนยันได้

เมื่อจาเป็น  
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4. การตกแตง่รูปภาพเพื่อการนาเสนอในผลงานวิจัยอาจทาได้ในขอบเขตที่เหมาะสม  

(ดูหัวข้อ image handling ประกอบ) แตใ่นทุกกรณีพงึมีการสารองไฟล์รูปภาพต้นฉบับไว ้ 

           5. ข้อมูลวจิัยทุกชนิดและเอกสารที่เกี่ยวข้องควรเก็บไว้อย่างปลอดภัย ไม่ควรท าลาย

ทิง้ถึงแม้วา่งานนั้น จะเสร็จและได้รับการตพีิมพ์ไปแล้วก็ตาม สามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ ถ้าเป็น

ข้อมูลอเิล็คทรอนิคสก์็ใหท้าข้อมูลสารอง (backup data) เอาไว้ด้วย   

           6. ถ้าพบเห็นพฤติกรรมที่สงสัยผู้ร่วมวิจัยอาจมีการสร้างข้อมูลหรือปลอมแปลงข้อมูล 

ไม่ควรเก็บไว้ แต่เพียงผู้ เดียว ควรแจ้งผู้บังคับบัญชาในลาดับช้ันต่อไป  เช่น ถ้าพบว่าเพื่อนร่วม

ห้องทดลองอาจปลอมแปลงข้อมูล ก็ให้แจ้งหัวหน้าห้องทดลอง ถ้าสงสัยหัวหน้าโครงการวิจัยก็ให้แจ้ง

หัวหน้าองค์กรนั้นๆ เช่น คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน อธิการบดี ฯลฯ ทั้งนี้ การแจ้งควรเป็นไปอย่าง

ปราศจากอคติ โดยแจง้ขอ้เท็จจริงที่ตนพบเห็น  

3. การจัดการรูปภาพ (Image Handling)  

3.1 นิยาม  

ภาพดิจิตอล  (Digital image) หมายความถึ ง  ภาพที่ ผ่ านกระบวนการสร้างสรรค์ โดย

คอมพิวเตอร์ เช่น ผ่านการสแกน การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล หรือการสร้างภาพขึ้นใหม่ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งแสดงผลภาพในลักษณะ สองมติิในหนว่ยที่เรยีกว่า จุดภาพ (pixel)  

การจัดการรูปภาพ (Image handling) หมายความถึง การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรูปภาพเดิม 

เช่น การปรับความเข้มของแสง ปรับคอนทราสต์ (contrast) ปรับสี การลบหรือเพิ่มส่วนใดส่วนหนึ่งของ

ภาพ การนาภาพจากคนละแหล่งมาตัดต่อรวมกัน เป็นต้น ในที่นี้หมายถึงการจัดการรูปภาพเพื่อใช้

ประกอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย  

3.2 หลักการและเหตุผล  

ในยุคของโลกดิจิตอล ผู้วิจัยมีเครื่องมือที่สามารถใช้ตกแต่งหรือดัดแปลงรูปภาพได้อย่าง

แพร่หลาย และง่ายดาย ในบางครั้งผู้วิจัยอาจตอ้งการทาการตกแต่งดัดแปลงรูปภาพ เพื่อใหก้ารสื่อสาร

ด้วยภาพมี ความชัดเจนรัดกุมมากขึ้น อย่างไรก็ตามการตกแต่งหรือดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม อาจ

ก่อให้เกิดปัญหาของ การสร้างข้อมูลเท็จ หรือการปลอมแปลงหรือบิดเบือนข้อมูลได้ ดังนั้นจึงจาเป็น

ต้องมีหลักเกณฑ์เพื่อ เป็นมาตรฐานแก่ผู้วิจัยเพื่อยึดเป็นหลักปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังจะเห็นตัวอย่างจาก

คู่มือที่เกี่ยวกับการจัดการรูปภาพในวารสารทางวิทยาศาสตร์หลายๆ ฉบับ นอกจากนี้บรรณาธิการของ

วารสารบางวารสารยังสามารถ  ใช้ซอฟแวร์เพื่อตรวจดูการจัดการรูปภาพที่ผิดมาตรฐานได้ด้วย 

ถึงแม้ว่าวารสารบางฉบับไม่ได้มีเกณฑ์เขียนไว้อย่างชัดเจน ผูว้ิจัยหลักจะต้องรับผดิชอบดูแลการตกแต่ง

รูปภาพให้ถูกต้องตามหลักเกณฑแ์ละให้ความรู้ แก่นักศึกษาหรอืผูช่้วยวิจัยด้วย  

3.3 แนวทางการปฏิบัติ  

1. ไม่ควรเน้นหรอืทาให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพเข้มขึน้ (enhance) ทาให้ส่วนใดส่วน 
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หนึ่งของภาพจางลง (obscure) เปลี่ยนต าแหน่งส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพ (move) ลบส่วนใดส่วนหนึ่งของ

ภาพ (remove) หรอืเพิ่มส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพ (introduce)  

2. การปรับความเข้มของแสง คอนทราสต์ (contrast) หรอืความสมดุลของสี สามารถ 

ท าได้ตอ่เมื่อ เป็นการปรับกับภาพทั้งหมดโดยรวม ไม่เลือกปรับเฉพาะบางสว่นของภาพ และการปรับนั้น

จะต้องไม่ทาให้ขอ้มูลบางส่วนจางลงหรอืหายไปจากภาพต้นฉบับ  

3. ไม่นาภาพที่ได้จากการทดลองที่ต่างกัน มารวมกันเป็นภาพเดียวกัน ถ้าจะนามา 

เสนอพร้อมกัน ต้องมีเส้นหรอืกรอบแบ่ง และบ่งชีค้วามแตกต่างไว้อย่างชัดเจน เชน่ ภาพที่มาจากคนละ

ต าแหน่งภายในเจล (gel) เดียวกันภาพที่มาจากต่างเจลกัน ภาพที่ถ่ายมาจากต่าง field กัน ภาพที่ได้มา

จากการถ่ายรูปที่ปรับความเข้ม ของแสงต่างกัน  

4. ในทุกกรณ ีจะต้องมีการสารองไฟล์รูปภาพต้นฉบับไว้เสมอ และทุกขั้นตอนในการ 

ปรับแต่งรูปภาพ ให้ผู้วจิัยบันทึกลาดับ วิธีการ ปริมาณ ของการปรับแต่ง พร้อมทั้งโปรแกรมที่ใช้ในการ

ปรับแต่งไว้ดว้ย  

5. เมื่อผู้วจิัยต้องการเผยแพร่รูปภาพที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว ให้แจ้ง 

บรรณาธิการด้วยว่า รูปภาพดังกล่าวได้ผ่านการเปลี่ยนแปลง และถ้าบรรณาธิการตอ้งการทราบ

รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง และ/หรอื รูปภาพตน้ฉบับ ผูว้ิจัยตอ้งสามารถส่งใหบ้รรณาธิการ

ตรวจสอบได้  

4. การลอกเลียนโดยมิชอบ (Plagiarism)  

4.1 นิยาม  

การลอกเลียนโดยมิชอบ (Plagiarism) หมายความถึง การลอกเลียนโดยมิชอบ ซึ่งการลอกเลียน

ดังกล่าวอาจจะเป็นการลอกเลียนความคิด บทความ ทานองเพลง รูปภาพ หรือข้อมูล หรอืสิ่งต่างๆ ที่มี

คุณค่าทางการสรา้งสรรค์  

4.2 หลักการและเหตุผล  

ในทางกฎหมาย จะมีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ อยู่แล้ว 

เช่น ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ฯลฯ ดังนั้นเมื่อเราเอ่ยถึง plagiarism จึงจะหมายถึงสิ่งที่

กฎหมายมิได้คุ้มครอง หรอืการลอกเลียนนั้นไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย แต่เนื่องจากการลอกเลียนดังกล่าว

เป็นการลอกเลียนโดยมิชอบ นักวิชาการและนักวิจัยจึงไม่พึงประสงค์ให้มีการลอกเลียนเช่นนี้ หลักการ

ของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในทางกฎหมายและทางจริยธรรม  ก็เพื่อส่งเสริมให้มีการ

สร้างสรรค์ โดยให้ผู้สร้างสรรค์ได้มีโอกาสได้ประโยชน์จากการสร้างสรรค์ แต่ในขณะเดียวกันประโยชน์

ต่างๆ เหล่านั้น ต้องอยู่ในสมดุลภายใต้เงื่อนไขความยุติธรรมและมนุษยธรรม  
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เนื่องจากในทางปฏิบัติ การลอกเลียนโดยมิชอบที่เกิดขึ้นในการเผยแพร่งานวิชาการและ

งานวิจัย ส่วนใหญ่จะเป็นการลอกเลียนบทความ(การเขียน) แนวทางปฏิบัติดา้นล่างจึงเน้นไปที่การเขียน

อย่างเหมาะสม   

4.3 แนวทางปฏิบัติ  

1. ในกรณีที่ขอ้ความที่เราเขียนขึน้ เป็นองค์ความรูห้รอืข้อมูลจากผู้นพินธ์ท่านอื่นหรอื 

บทความอื่น และข้อความนั้นผู้อ่านอาจจะต้องการรู้ที่มาที่ไป ให้อ้างอิงบทความเดิมไว้ด้วย (ดูหัวข้อ 

references and citations ประกอบ)  

2. จากกรณีในข้อแรก  ผูเ้ขียนควรจะต้องพยายามทวนความ  (paraphrase)  หรอื      

ย่อความ (summarize) ด้วยวาจา ลีลา และโวหารของตนเองในการเล่าองค์ความรู้นั้นๆ ไม่ควรนาลีลา

และโวหารของเดิมมาใช้ใหม่ ยกเว้นในกรณีที่การเล่าความหรือทวนความ ไม่สามารถเล่าใหม่ได้ด้วย 

วาจา ลีลา และโวหารใหม่ได้  

3. ในบางกรณีการทวนความหรือย่อความ อาจทาให้ความหมายเปลี่ยนไป หรอื 

อรรถรสในการอ่านเปลี่ยนไป เช่น ความเดิมเป็นร้อยกรอง ความเดิมเป็นการเล่นคาและมีความหมาย

หลายแง่ให้ผู้อ่านคิด หรือความเดิมเป็นประโยคอมตะ ซึ่งผู้อ่านส่วนใหญ่รู้จักดี ในกรณีดังกล่าวผู้เขียน

จาเป็นต้องยกข้อความเดิมมาทั้งชุดใหผู้เ้ขียนใส่ข้อความเดิมไว้ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ พร้อมทั้ง

อ้างองิขอ้ความเดิมดว้ย  

4. เมื่อเขียนบทความเสร็จทุกครั้งแล้ว ควรตรวจสอบโดยการเทียบบทความที่ตนเขียน 

กับบทความ ที่ตนใช้อา้งองิ เพื่อให้แนใ่จว่าไม่มขี้อความใดที่เข้าข่ายการลอกเลียนโดยมิชอบ  

5. ในการเขียนบทความ พึงหลีกเลี่ยงการอา่นจากเอกสารอ้างองิพรอ้มกับเขียน 

ต้นฉบับบทความไปด้วยหรอืคัดลอกข้อความจากที่อื่นมาแปะในต้นฉบับบทความที่กาลังเขียน ถ้าปฏิบัติ

ตามหลักการนี้ได้โอกาสที่จะบังเอิญเขียนไปตรงกับข้อความในเอกสารอ้างอิงจนเข้าข่าย  plagiarism จะ

เป็นไปได้ยาก ในกรณีที่ผูเ้ขียน ยังไม่แน่ใจว่าข้อความที่ตนเขียนนั้น ซ้ ากับข้อความที่ผูอ้ื่นเขียนก่อนหนา้นี้

อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ ผู้เขียนอาจจะตรวจสอบโดยโปรแกรมตรวจสอบ  plagiarism ต่างๆ ที่มีอยู่

ท้องตลาดได้บางวารสาร(http://en.wikipedia.org/wiki/ Plagiarism_detection)  

6. ในกรณีที่บทความตน้ฉบับที่ผู้เขียนตอ้งการนามาอ้างองิเป็นบทความที่ตนเขียนเอง  

หรือข้อความ ที่ผู้เขียนต้องการเขียนนั้น ผู้เขียนได้เคยเขียนลงบทความอื่นมาแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อ

กล่าวหาการลอกเลียนตนเองโดยมิชอบ (self-plagiarism) ให้ผู้เขียนพึงปฏิบัติต่อข้อเขียนของตนดั่งเป็น

ข้อเขียนของบุคคลอื่น กล่าวโดยย่อคอืมีการทวนความหรอืย่อความและการอ้างองิอย่างเหมาะสม  

7. การที่สองบทความมีข้อความเหมอืนกันนั้น ในตัวมันเองมไิด้เป็น plagiarism ไปโดย 

อัตโนมัติ หรอืการที่ทาการอ้างองิแล้ว ก็มิใช่เป็นการปฏิเสธว่าข้อความดังกล่าวมิใช่ plagiarism โดย

สิน้เชงิ ผูพ้ิจารณาควรพิจารณาหลักการและเหตุผลและแนวทางปฏิบัติทั้งหมดดังกล่าวข้างตน้โดยรวม  
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8. หลักการข้างต้นสามารถนามาประยุกต์ใชใ้นกรณีของรูปภาพหรอืข้อมูลอย่างอื่นได้ 

ด้วย ในกรณีของรูปภาพหรือตารางแสดงขอ้มูล ถ้ามีการเผยแพร่ซ้ าจะต้องขออนุญาตจากเจา้ของ

ลิขสิทธิ์ก่อนและมีการอ้างอิงอย่างเหมาะสมด้วย  

5. เอกสารอ้างอิง (Reference) และ การอ้างอิง (Citation)  

5.1 นิยาม  

เอกสารอ้างอิง (Reference) หมายความถึง สิ่งที่ใช้อ้างอิงเพื่อสนับสนุนข้อมูล  ความเห็น 

ข้อความ หรือข้อสรุป ที่ผู้นิพนธ์เขียนไว้ในงานวิชาการหรอืงานวิจัย เอกสารอ้างอิงนี้อาจจะเป็นสิ่งต่างๆ

ต่อไปนี้ เช่น ตารา บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความจากวารสารทั้งวารสารวิจัยและวารสารทั่วไป 

ข่าวจากหนังสอืพิมพ์ เว็บไซต์ ข้อกฎหมาย เป็นต้น  

5.2 หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากเอกสารอ้างอิงถูกใช้เพื่อสนับสนุนข้อความที่ผู้นิพนธ์เขียน ผูน้ิพนธ์จงึต้องอ่านเอกสาร

ที่ตนใช้ตามเหมาะสม ทั้งนีเ้พื่อให้แนใ่จว่าเอกสารนั้นสามารถสนับสนุนข้อความที่ตนเขียนได้จริงๆ  

5.3 แนวทางปฏิบัติ  

1. เมื่อผู้นพินธ์คิดวา่ข้อความที่ตนเขียนนั้นตอ้งการเอกสารสนับสนุน ผูน้ิพนธ์ควรจะ 

เลือกเอกสาร ที่เหมาะสมที่สุด มาใช้เพื่อสนับสนุนข้อความนั้น  

2. ผูน้ิพนธ์ตอ้งอา่นเอกสารที่ตนจะใช้เป็นเอกสารอ้างอิงก่อนเสมอ  

3. ไม่ควรอ้างองิแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (เชน่ เว็บไซต์ หนังสือ ตารา เป็นต้น) หรอื 

บทความทบทวนวรรณกรรม (review article) แต่ควรอ้างอิงจากเอกสารที่เป็นนิพนธ์ต้นฉบับ (original 

article)  

4. ควรอ้างองิเอกสารเท่าที่จาเป็นอย่างเหมาะสม ไม่ควรอ้างองิเอกสารที่มากเกินไป 

จนพรา่เพรื่อ  

5. ไม่ควรนาบทคัดย่อ (abstract) มาเป็นเอกสารอ้างองิ  

6. การอา้งองิเอกสารที่ยังไม่ได้ตพีิมพ์แต่ได้รับการตอบรับการตพีิมพ์จากวารสารนั้นๆ  

แล้วควรระบุไว้ว่าเป็น “in press” หรอื “forthcoming” ผูน้ิพนธ์ควรได้รับคายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

ในการอ้างองิเอกสารชนิดนี้ และจะต้องตรวจสอบด้วยว่าเอกสารนั้นได้รับการตอบรับให้ตพีิมพ์จรงิ  

7. การอา้งองิเอกสารที่ไม่ได้รับการตพีิมพ์ แตเ่ป็นเอกสารที่ได้เคยส่งเพื่อพิจารณาการ 

ตีพิมพ์ (submitted) หรือ การอ้างอิงข้อมูลที่ไม่เคยส่งตีพิมพ์ ควรจะระบุไว้ว่าเป็น “unpublished data” 

หรอื “unpublished observations” และควรได้รับคายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย อย่างไรก็ตามควร

ใช้การอ้างอิงเอกสารชนิดนี้อย่างระมัดระวังและใช้ในกรณีที่จาเป็นเท่านั้น  เนื่องจากไม่สามารถ

ตรวจสอบความถูกต้องได้ นอกจากนี้ผู้ที่อยู่ในฐานะผู้ประเมินผลงาน  (peer reviewer) ไม่ควรนา
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ต้นฉบับบทความ ที่บรรณาธิการส่งมาให้พิจารณาไปใช้อ้างอิงจนกว่าบทความนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

เรียบร้อยแลว้  

8. ควรหลีกเลี่ยงการอา้งองิจากการพูดคุยส่วนตัว (personal communication) นอกเสีย 

จากว่าข้อมูลนั้นไม่สามารถหาได้จากแหล่งอื่นแล้วเท่านั้น ในกรณีเช่นนี้ควรระบุชื่อและวันเวลาของผู้ที่

พูดคุยไว้ในวงเล็บ ทั้งนี้ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและได้รับคายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

ด้วย  

9. เมื่อผู้นพินธ์ได้ทาการทวนความ (paraphrase) หรอืย่อความ (summarize) มาจาก 

บทความอื่น ไม่ว่าจะเป็นบทความของตนเองหรือบทความของผู้อื่นก็ตาม  ผู้นิพนธ์ควรที่จะอ้างอิง

เอกสารต้นฉบับนั้นไว้ด้วย (ดูหัวข้อ plagiarism ประกอบ)  

10. ผูน้ิพนธ์ตอ้งตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารอ้างอิง ทั้งในแงข่อง 

รูปแบบและเนือ้หา  

11. ผูน้ิพนธ์ไม่ควรใช้บทความที่ถูกถอดถอน (retracted publication) ออกไปแล้วมาเป็น 

เอกสารอ้างอิง ยกเว้นข้อความที่ต้องการการสนับสนุนนั้นเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถอด

ถอน ซึ่งในกรณีเช่นนี้ควรระบุไว้ใน เอกสารอ้างอิงด้วยว่าเป็นเอกสารที่ได้ถูกถอนออกไปแล้ว  ดัง

ตัวอย่างต่อไปนี้ หน้า 11 มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  “การที่ผู้นิพนธ์มี

ผลประโยชน์ทับซ้อนและไม่ประกาศแต่แรก  อาจเป็นเครื่องบ่งบอกถึงเจตนาอันไม่บริสุทธิ์ใจ และ

บางครั้งผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นๆก็อาจสร้างแรงจูงใจให้เกิดการประพฤติมิชอบทางวิชาการอย่าง

ร้ายแรง เช่น fabrication หรือ falsification ได้ ดั่งเช่นในกรณีของงานวิจัยที่พยายามเชื่อมโยงวัคซีน 

Measles, Mumps and Rubella (MMR) เข้ากับ Autism (1) เป็นต้น” 
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รูปแบบบทความวิจัยเพื่อตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  

ชื่อ-นามสกุลผูแ้ต่ง1*ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง2 และ ชื่อ-นามสกุลผูแ้ตง่3 

 
1,2ชื่อภาควิชาหรอืหน่วยงานคณะและสถาบันของผู้แตง่คนที่ 1 และ คนที่ 2 

3ชื่อภาควิชาหรอืหนว่ยงานคณะและสถาบันของผู้แตง่คนที่3 
*ที่อยู่ E-mail ผูร้ับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) 

 

บทคัดย่อ 

 

บทความวิจัยนี้ เสนอข้อแนะน าในการจัดท าบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ ผู้ส่ง

บทความสามารถเริ่มต้นการเขียนบทความโดยการแทนที่เนื้อหาในเอกสารต้นแบบฉบับนี้ การเขียน

บทความจะต้องยึดรูปแบบตามบทความนี้อย่างเคร่งครัด บทความใดที่รูปแบบไม่ถูกต้องจะถูกส่งคืน

ให้แก่ผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) เพื่อให้แก้ไขก่อนการพิจารณา บทคัดย่อควรมี

ความยาวระหว่าง 150 ถึง 300 ค าโดยสรุปประเด็นที่ส าคัญของบทความไว้อย่างกระชับครอบคลุม

หัวข้อต่างๆอย่างครบถ้วนและบทคัดย่อทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องมี เนื้อหาภายใน                 

1 หนา้กระดาษ A4  

 

ค าส าคัญ : 3-5 ค า คั่นด้วย (:) เช่น รูปแบบบทความ : ขนาดตัวอักษร : รูปแบบตัวอักษร 

 

Abstract 

 

This article presents guidelines for making a manuscript for submitting to the Journal of 

Education. Authors are encouraged to start their writing by replacing the text in this electronic 

document. It is compulsory to follow the guidelines provided here strictly. The manuscript that is 

not in the correct format will be returned and the corresponding authors may have to resubmit. 

Abstract should be between 150 and 300 words. It should be provide a concise summary of the 

key points of your paper. The whole abstract must be within one A4 page. 

 

Keywords: (3-5 keywords must be given) format : size: font 
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1. บทน า 

บทความวิจัยจัดเตรียมได้โดยใช้  Ms Word 2007หรือMs Word 2010 และบันทึกอยู่ในรูปของ

ไฟล์ตน้แบบนามสกุล .docx/.doc และ .pdf  

บทความวิจัยจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตามล าดับต่อไปนี้คือ ส่วนน า ประกอบด้วย ชื่อ

เรื่องภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ชื่อผู้เขียนบทความ ชื่อหน่วยงานหรอืสถาบันของผู้เขียนที่

อยู่ E-mail เฉพาะของผู้แต่งที่เป็นผู้ประสานงาน(Corresponding Author) บทคัดย่อภาษาไทย 

ค าส าคัญบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และค าส าคัญภาษาอังกฤษ  ในส่วนเนื้อเรื่องแบ่งออกเป็น 2 

ประเภทตามลักษณะของบทความ ดังนี้ 

1. บทความวิจัยในส่วนของเนื้อเรื่องควรประกอบด้วย บทน า วัตถุประสงค์ในการศึกษา/การ

วิจัยสมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย (ถ้ามี )เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีด าเนินการ

ศึกษา/การวิจัย ผลการศึกษา/การวิจัย สรุปผลการศึกษา/การวิจัยอภิปรายผลการศึกษา/การ

วิจัยข้อเสนอแนะกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง  

2. บทความทางวิชาการ ในส่วนของเนือ้เรื่อง ประกอบด้วย ความน า/บทน า วัตถุประสงค์ของ

บทความเน้ือเรื่อง/เนื้อหาของบทความ บทสรุป เอกสารอ้างอิง  

2. ค าแนะน าในการเขียนต้นฉบับบทความ 

2.1 การจัดหน้ากระดาษ 

บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่จะใช้ภาษาไทย

หรือภาษาอังกฤษเป็นหลัก ตามรูปแบบที่ก าหนด ขนาดของบทความจะอยู่ในพื้นที่ของกระดาษ A4 

พิมพ์แนวตั้ง (Portrait) โดยตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup) ทุกด้านให้มีระยะขอบ (Margins) ด้านละ 1 

นิว้เท่ากันทั้งหมดและความยาวของบทความวจิัย (รวมหนา้บทคัดย่อ) ไม่ควรเกิน 15 หนา้ 

การล าดับหัวข้อในเนื้อเรื่องให้ใส่เลขก ากับ โดยให้บทน าเป็นหัวข้อหมายเลข 1 และหากมี

การแบ่งหัวข้อย่อย ก็ให้ใช้เลขระบบทศนิยมก ากับหัวข้อย่อย เช่น 2.1, 2.1.1 เป็นต้น 
 

2.2 ขนาดตัวอักษรและการเว้นระยะ 

2.2.1 รูปแบบและขนาดตัวอักษร 

บทความภาษาไทยพิมพ์โดยใช้ตัวอักษรแบบ  TH Niramit AS  ขนาด 14 pt. กรณีที่เป็น

บทความภาษาอังกฤษพิมพ์โดยใช้ตัวอักษรแบบ Time New Roman ขนาด 10 pt. รายละเอียดดังแสดง

ในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 รายละเอียดรูปแบบตัวอักษรส าหรับการจัดท าบทความตน้ฉบับ(ภาษาไทย) 
องค์ประกอบ ตัวอักษร รูปแบบอักษร ขนาดอักษร (pt.) 

ชื่อเรื่องบทความ TH Niramit AS   หนา 18 

ชื่อผู้เขียน TH Niramit AS   ธรรมดา 14 

ชื่อหน่วยงานหรือสถาบัน

ของผู้เขียน และที่อยู่ E-

mail 

 

TH Niramit AS   

 

ตัวเอียง 

 

14 

หัวเรื่อง 1 (1.,2.,..) TH Niramit AS   หนา 16 

หัวเรื่อง ย่อย TH Niramit AS   หนา 14 

เนือ้หาและบทคัดย่อ TH Niramit AS   ธรรมดา 14 

ค าอธิบายรูปและตาราง TH Niramit AS   ธรรมดา 14 

ตัวแปรในสมการ ** 
Times New 

Roman 

ธรรมดา 10 

เอกสารอ้างอิง TH Niramit AS   ธรรมดา 14 

 

ตารางที่ 1รายละเอียดรูปแบบตัวอักษรส าหรับการจัดท าบทความตน้ฉบับ(ภาษาอังกฤษ) 
องค์ประกอบ ตัวอักษร รูปแบบอักษร ขนาดอักษร (pt.) 

ชื่อเรื่องบทความ Times New Roman หนา 16 

ชื่อผู้เขียน Times New Roman หนา 10 

ชื่อหน่วยงานหรือ

สถาบันของผู้เขียน 

และที่อยู่ E-mail 

Times New Roman ตัวเอียง 10 

หัวเรื่อง 1 (1.,2.,..) Times New Roman ธรรมดา 10 

หัวเรื่อง ย่อย Times New Roman ธรรมดา 10 

เนือ้หาและบทคัดย่อ Times New Roman ธรรมดา 10 

ค าอธิบายรูปและ

ตาราง 

Times New Roman ธรรมดา 10 

ตัวแปรในสมการ ** Times New Roman ธรรมดา 10 

เอกสารอ้างอิง Times New Roman ธรรมดา 10 

** จัดท าโดยการใช้ MathType หรือ Ms Equation Object 3.0 หรอืโปรแกรมอื่นๆตามความเหมาะสม ดู

รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 2.5  

2.2.2 การเว้นระยะ 

เนือ้เรื่องในแต่ละบรรทัดให้จัดเรียงชิดซ้ายและขวาอย่างสวยงามโดยตั้งค่าการกระจายแบบ

ไทย(Thai Distributed) 

การเว้นระยะระหว่างบรรทัดส าหรับหัวเรื่อง 1 เชน่ 1. และ 2. จะใช้ขนาดระยะ 14pt. 
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การเว้นระยะระหว่างบรรทัดส าหรับหัวเรื่อง 2 และ 3 เช่น 2.1, 2.2 หรือ 2.2.1, 2.2.2 จะใช้

ขนาดระยะ 6pt. 

ก าหนดระยะในการย่อหน้า ย่อหน้าแรกอยู่ที่ 0.5 นิ้ว ย่อหน้าต่อไปย่อหน้าละ 0.25 นิ้ว 

(0.5, 0.75, 1.00, ….) 
 

2.3 ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และหัวข้อ 

การพิมพ์ช่ือเรื่อง ให้วางไว้ต าแหน่งกลางหน้ากระดาษ เริ่มจากชื่อเรื่องภาษาไทย ขึน้บรรทัดใหม่

เป็นชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (กรณีชื่อเรื่องเกิน 2 บรรทัดให้จัดในลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว) ชื่อผู้เขียน 

ชื่อหน่วยงานหรอืสถาบันของผู้เขียน และที่อยู่ E-mail ให้พิมพไ์ว้ใต้ช่ือเรื่องและอยู่กลางหน้ากระดาษ 
 

2.4 การจัดท ารูปภาพ 

รูปภาพที่ใช้จะต้องมีชัดเจน  แต่ไม่ควรมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่จนเกินไป โดยรูปภาพจะต้องวางไว้

ต าแหน่งกลางหน้ากระดาษ ตัวอักษรทั้งหมดในรูปภาพ จะต้องมีขนาด 14pt. เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่าน

ได้สะดวก รูปภาพทุกรูปจะต้องมีหมายเลขแสดงล าดับและค าบรรยายใต้ภาพ หมายเลขและค าบรรยาย

รวมกันแล้วควรจะมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด และควรจะเว้นบรรทัด 1 บรรทัด เหนอืขอบของรูปภาพ

และใต้ค าอธิบายภาพ ตัวอย่างการจัดวางรูปดังแสดงในรูปภาพที่ 1 

 
รูปภาพท่ี 1 การประชุมนักศกึษาก่อนออกฝึกสอน 
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ที่มา: ……… 

ค าบรรยายใต้ภาพ หา้มใช้ค าว่า “แสดง” เช่น หา้มเขียนว่า” รูปภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์...” 

ที่ถูกต้องควรเป็น “รูปภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง...” (กรณีมีที่มาของรูปภาพให้ระบุที่มานั้นด้วย) 

 

2.5 การเขียนสมการ 

สมการที่ใช้ในบทความวิจัยควรพิมพ์จากโปรแกรม MathType หรือเป็นวัตถุของ Microsoft 

Equation 3.0 มีขนาด 10 pt. และเป็นตัวอักษร “Times New Roman” ขนาด 10pt. สมการทุกสมการ

จะต้องมีหมายเลขก ากับอยู่ภายในวงเล็บ และเรียงล าดับที่ถูกต้อง ต าแหน่งของหมายเลขสมการ (ใช้

ตัวอักษร Browalia UPC ธรรมดาขนาด 14pt.) และจะต้องจัดต าแหน่งของสมการให้มีความสวยงาม ดัง

แสดงตัวอย่างในสมการที่ (1) 

    cbxaxy 2     (1) 

โดยการอธิบายตัวแปรที่ระบุในสมการ ให้ใช้ตัวอักษร Browalia UPC ตัวอักษรเอียง ขนาด 14pt. 

ตัวอย่างเชน่  a แทน….,b แทน…. และ c แทน…., 

 

2.6 การจัดท าตาราง 

ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลขและค าบรรยายก ากับเหนือตาราง หมายเลขก ากับและค า

บรรยายนี้รวมกันแล้ว ควรมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด ในค าบรรยายเหนือตารางห้ามใช้ค าว่า “แสดง” 

เชน่เดียวกับกรณีรูปภาพ(กรณีมีที่มาของตารางให้ระบุที่มานั้นในลักษณะเดียวกับที่มาของรูปภาพ)ควรตี

เส้นกรอบตารางดว้ยหมึกด าให้ชัดเจน ตัวอย่างตารางดังแสดงไว้แล้วในตารางที่ 1  

 

2.7 การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง 

การอ้างอิงในบทความกรณีที่ผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการ

อ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (Author-Date In-Text Citation) โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ของ

เอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้างเพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้นและอาจระบุ

เลขหน้าด้วยก็ได้เช่น มานะ รักยิ่ง (2555: 45) กล่าวว่า ......หรือ ...... (มานะ รักยิ่ง, 2555: 45) ในกรณี

ที่มผีู้แต่งตัง้แต่ 3 คนขึน้ไปใหใ้ช้ และคณะ เช่น มานะ รักยิ่งและคณะ (2555: 51) หรือ (มานะ รักยิ่งและ

คณะ, 2555: 51) ถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ใช้ et al. 

ต่อท้ายผู้แต่งคนแรก เช่น Schaad et al. (1992: 405) หรอื (Schaad et al., 1992: 405) และใหใ้ส่ช่ือทุก

คนในเอกสารอ้างองิท้ายบทความ 

การอ้างอิงท้ายบทความ เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนบทความได้ใช้อ้างอิง

ในการเขียนบทความจัดเรียงรายการตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่งภายใต้หัวข้อเอกสารอ้างอิงส าหรับ
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บทความภาษาไทยหรอื Reference ส าหรับบทความภาษาอังกฤษโดยใหเ้รียงล าดับเอกสารอ้างอิงที่เป็น

ภาษาไทยขึ้นก่อนและตามด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ และไม่ต้องใส่หมายเลขน าหน้า ให้แสดง

เฉพาะเอกสารที่น ามาอ้างอิงในเนื้อเรื่องเท่านั้น ไม่ควรอ้างอิงเอกสารใดๆ ที่ยังไม่ได้มีการตีพิมพ์ โดย

เรียงล าดับตามตัวอักษรหากรายละเอียดของเอกสารอ้างอิงมีความยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัดให้พิมพ์ต่อ

บรรทัดถัดไป โดยที่ย่อหน้าเว้นระยะจากขอบซ้ายของหน้ากระดาษ  0.5 นิ้วโดยใช้รูปแบบการเขียน

เอกสารอ้างองิแบบ APA (American Psychological Association) ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างองิมดีังนี้ 

2.7.1หนังสือหรอืต ารา 

รูปแบบ:ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. (ตัวอย่างเชน่) 

นันทวัฒน์  บรมานันท์. (2545). การปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พ.ศ. 2540. (พิมพ์ครั้งที ่2).กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 

Tzeng, O.C.S. (1993). Measurement of love and intimate relations: Theories, scales and 

Applications for Love development, Maintenance, and dissolution. London: 

Praeger. 

2.7.2หนังสือหรอืต าราที่มีบรรณาธิการ 

รูปแบบ:ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ในชื่อบรรณาธิการ,ชื่อหนังสือ.(เลขหน้า

บทความ). เมอืงที่พิมพ์: ส านักพิมพ์.  

(ตัวอย่าง) 

Hartley, J. T., Harker, J. O.,  & Walsh, D. A. (1980). Contemporary issues and new directions 

inadult development of learning and memory. In Poon, L. W. (Ed.), Aging in the 

1980s:Psychology issues (239-252). Washington, DC: American Psychology Association. 

2.7.3 วารสาร/ข่าวสาร/นิตยสาร 

รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์ , เดือน).ชื่อบทความ .ชื่อวารสาร,ปีที่(ฉบับที่ ),เลขหน้า

บทความ.  

(ตัวอย่าง) 

ประหยัดหงษ์ทองค า. (2544, เมษายน). อ านาจหน้าที่ของรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญพ .ศ. 

2540.รัฐสภาสาร, 49 (4), 1-16. 

2.7.4วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 

รูปแบบ:ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่วิจัยส าเร็จ).ชื่อวิทยานิพนธ์.วิทยานิพนธ์ปริญญา

(ระดับ) ชื่อสาขาวิชาสังกัดของสาขาวิชามหาวิทยาลัย.  

(ตัวอย่าง) 
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เข็มทองศิริแสงเลิศ. (2540). การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนกรุงเทพมหานคร.ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร

การศกึษาบัณฑติวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

2.7.5 รายงานการวจิัย 

รูปแบบ: 

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์).รายงานการวจิัยเรื่อง . เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. (ตัวอย่าง) 

ชวนพิศสุทัศนเสนีย์. (2534). รายงานการวิจัยเรื่องการใช้และไม่ใช้บริการกฤตภาคของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามค าแหง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

2.7.6 เอกสารอิเล็กทรอนกิส์ 

รูปแบบ:ชื่อผู้แต่ง ) .ปี .( ชื่อเรื่อง.ค้นเมื่อ [วัน เดือน ปี] จาก แหลง่สารสนเทศ.[หรอื URL] 

(ตัวอย่าง) 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552). การลงรายการ

บรรณานุกรมตามกฎ APA Style.ค้นเมื่อ  

1 มิถุนายน 2552 จาก http://www.human.cmu.ac.th/~lib/documents/Bliography.pdf 

3. กรณบีทความภาษาอังกฤษ 

ผู้เขียนที่เลือกภาษาอังกฤษในการเขียนบทความวิจัย กรุณาเขียนโดยใช้รูปแบบในต้นแบบ  

(Template) นี ้เป็นหลักโดยจะต้องมีช่ือเรื่องและบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย 

4. บทสรุป 

ผูเ้ขียนบทความวิจัยกรุณาตรวจสอบบทความวิจัยอย่างรอบคอบก่อนส่งเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน

วารสารครุศาสตร์  ซึ่งจะท าให้บทความวิจัยของท่านมีรูปแบบที่ถูกต้องและเข้าสู่กระบวนการพิจารณา

ตีพมิพ์บทความวจิัยได้รวดเร็วยิ่งขึน้ 

5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผูเ้ขียนบทความวจิัยทุกท่านที่ใหค้วามรว่มมอื 

6. บรรณานุกรม  

(การเขียนบรรณานุกรม ตามรายละเอียดในหัวข้อ 2.7 
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15 

ผลการใช้โปรแกรมการออกก าลังกายที่มีต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ 

5 ด้าน ของนักศึกษาวชิาเอกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3  

EFFECTS OF EXERCISE PROGRAM ON FIVE LEARNING OUTCOMES OF THE THIRD  

     YEARS STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE PROGRAM  
 

            อภิวัฒน์ ปานทอง*  

            ทุนสนับสนุนการวิจัยสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

  

บทคัดย่อ  

การศกึษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมการออกกาลังกายที่มีตอ่ 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้านของนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ช้ันปีที่ 3 กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจานวน 10 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมอืที่ใช้ในการ

วิจัยเป็นโปรแกรมการออกกาลังกาย แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ 

(International Committee of the Standardization of Physical Fitness Test = ICSPFT) แ ล ะ แ บ บ

ประเมินผลการเรียนรู้  5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)  
 

ผลการวิจัยพบว่า  

1. ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จรยิธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา  

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนการใช้โปรแกรมการออกกาลังกาย อยู่ในระดับปานกลาง

และหลังการใชโ้ปรแกรมการออกกาลังกายอยู่ในระดับมาก  

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของผลการเรียนรู้ 5 ด้าน หลังการใช้โปรแกรมออกกาลังกาย สูง

กว่าก่อนการใชอ้ย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา หลังการใช้โปรแกรมการออก

กาลังกายสูงกว่าก่อนการใชอ้ย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ABSTRACT  

The purposes of this study were to examine the effects of five developing learning 

outcomes through the third year students of physical education and sport science. A sample was 

selected from 10 students, using purposive sampling. The instrument were International Committee 

of the Standardization of Physical Fitness Test (ICSPFT) and assessment of five learning outcome, 

ethics and moral, knowledge, cognitive skills, interpersonal skills and responsibility, numerical 

analysis, communication and information technology skills. Data were analyzed by mean, standard 

deviation and t-test with significant at the 0.05 level.  

The results were found as follows:  

1. Learning outcomes in ethics and moral, knowledge, cognitive skills,  

interpersonal skills and responsibility, numerical analysis, communication and information technology 

skills before using exercise program were at the moderate level and after using exercise program 

were at the high level.  

2. To compare five learning outcomes after using exercise program higher than  

before using exercise program statistically significance at .05 level.  

3. To compare physical fitness test after using exercise program higher than  

before using exercise program statistically significance at .05 level.  
 

ภูมิหลัง  

การเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์สงผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม  พึ่งพา

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวันมากขึ้น การหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างชาติท าให้ค่านิยมและ

ประเพณีดั้งเดิมที่ดีงามถูกท าลาย สังคมไทยเผชิญวิกฤติความเสื่อมถอยดานคุณธรรมและจริยธรรม มี

การแสวงหารายได้เพื่อสนองการบริโภค การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ขาดความมีน้ าใจ เกิดการแก่ง

แยงเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ขาดความสามัคคี มีความขัดแยงทางความคิดอย่างรุนแรง ไมเคารพสิทธิ

ผู้อื่นและ  ขาดการค านึงถึงประโยชนสวนรวม เป็นแนวโน้มสถานการณ์ที่อุดมศึกษาตองมีสวนรวมใน

การสงเสริมสุขภาวะของคนไทยให้มีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ  และให้ความส าคัญกับความ

รับผิดชอบต่อสังคม ธรรมาภิบาลและการต่อ ต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มากยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับ

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในตัวผู้เรียน จากข้อมูลขางตนจะเห็นวาอุดมศึกษาไทย นอกจากจะต้อง

เป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและชี้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่น

โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ยังต้อง

ส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยให้ 

 



 

 

43 

 คู่มอืการเขียนบทความวิจัย 

 

 

 

ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ  ผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความ

ต้องการของตลาดงาน สามารถท างานเพื่อด ารงชีพตนเองและเพื่อช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความ

รับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งรางกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ  และพัฒนา

ผู้เช่ียวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  มีการจัดการเพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการ

ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอม ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ

ประเทศไทย  ทั้ งนี้ โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุก  ซึ่ งมีกลยุทธ์การเงิน  และ

พระราชบัญญั ติอุดมศึกษา  เป็น เครื่องมือส าคัญ ในการขับ เคลื่ อน  (แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาฉบับที่  11) กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ  เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องกับการ

อุดมศึกษา ทั้งสถาบันอุดมศึกษา ผู้ควบคุมมาตรฐาน ผู้ใช้บัณฑิต และเพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนใน

คุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้แต่ละสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่

สูงขึ้น จึงจาเป็นต้องปรับปรุงรายวิชาในกลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์  ให้สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning outcomes) 5 

ด้าน ซึ่งเป็นข้อก าหนดเฉพาะหรือเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ทั้ง  5 ด้านที่ได้รับ

การพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้

ทั้งในและนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจและความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้น

ได้อย่างเป็นที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบและ  5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย

เหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยใช้โปรแกรมการออกกาลังกายของนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษาและ

วิทยาศาสตร์การกีฬา ช้ันปีที่ 3 ในรายวิชาการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปีการศึกษา 

2556 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้นามาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย 1.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม   2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ   5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ไปพัฒนาต่อยอดความรู้และสร้างคุณลักษณะที่จา

เป็นในตัวนักศึกษา และเพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใน

รายวิชาดังกล่าวต่อไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย  

1. เพื่อศกึษาผลการใชโ้ปรแกรมการออกกาลังกายของนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษาและ

วิทยาศาสตร์การกีฬาช้ันปีที่ 3 ที่มตี่อผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการออก

กาลังกายของนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษาและวิทยาศาสตรก์ารกีฬาช้ันปีที่ 3  

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

   - นักศกึษาวชิาเอกพลศึกษาและ 

   วทิยาศาสตร์การกฬีาชัน้ปีท่ี 3 

   - โปรแกรมการออกก าลังกาย 

1. ผลการเรียนรู้ 

     - ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     - ด้านความรู้ 

     - ด้านทักษะทางปัญญา 

     - ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     - ด้านทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

2. สมรรถภาพทางกาย 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ช้ันปีที่ 

3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจานวน 100 คน โดยจ าแนกเป็นนักศึกษาชายจ านวน 

70 คน และนักศึกษาหญิงจานวน 30 คน  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชายวิชาเอกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ช้ันปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จานวน 10 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีคัดเลือกจากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยใช้แบบทดสอบ

สมรรถภาพทางกายมาตรฐานของคณะกรรมการนานาชาติ  (International Committee for the 

Standardization of the Physical Fitness Test : ICSPFT) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีผลการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายโดยรวมอยู่ในระดับดี   เมื่อเทียบกับระดับสมรรถภาพทางกายโดยรวมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร  

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้  

แบบประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้าน เป็นแบบสังเกต (Observation) เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาของนักศกึษาวิชาเอกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาช้ันปีที่ 

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งประกอบไปด้วย 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้าน

ทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 

ระดับ (Rating Scale)  

2. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานของคณะกรรมการนานาชาติ (International  

Committee for the Standardization of Physical Fitness Test หรอื ICSPFT) ได้ใชท้ดสอบ 

สมรรถภาพทางกายของเยาวชน และประชาชนประเทศตา่งๆ ทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง  6 – 32 ปี  

3. อุปกรณ์และเครื่องอานวยความสะดวกที่ใชใ้นการทดสอบ ประกอบด้วย  

3.1 กล่องวัดความอ่อนตัว  

3.2 เบาะยืดหยุ่นสาหรับทดสอบการลุก – น่ัง หรอืสนามหญ้า  

3.3 แผ่นวัดการกระโดดไกล  

3.4 ราว สาหรับดึงข้อ  

3.5 นาฬิกาจับเวลา นกหวีด  

3.6 สนามที่มทีางวิ่งหรอืพืน้ราบอื่นๆ  

3.7 เครื่องขยายเสียง  
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3.8 เทปวัดระยะ  

3.9 เครื่องมือวัดแรงบีบมือ  

3.10 ใบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพของนักศึกษา   

4. โปรแกรมการออกกาลังกายที่ผู้วจิัยและนักศึกษาสร้างขึ้น ตั้งแตว่ันที่ 1 เดือน พฤศจกิายน 

ถึง วันที ่30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวมเป็นเวลา 8 สัปดาห์  

 

วิธีรวบรวมข้อมูล และสถิติ ที่ ใช้ในการวเิคราะห ์  

ผูว้ิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้  

1. ท าการทดสอบสมรรถภาพทางกายกับกลุ่มตัวอย่างก่อนการฝึกและหลังการ  ฝึกโปรแกรม

การออกก าลังกาย โดยมีขั้นตอนตอ่ไปนี้  

1.1 นัดหมายนักศกึษา ก าหนดวัน เวลา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และนัดหมายการแตง่ 

กายของผู้เข้ารับ การทดสอบให้แตง่กายด้วยชุดพลศึกษา  

1.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกรายการ  

1.3 อธิบาย – สาธิตขัน้ตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

กับผูช่้วยในการ เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อความเข้าใจใหถู้กต้องตรงกัน  

1.4 ก่อนทาการทดสอบผูว้ิจัยและผูช่้วย อธิบายและสาธิตวธิีทาการทดสอบแตล่ะ 

รายการ  

1.5 ให้ผู้เข้ารับการทดสอบฟังและดู เพื่อความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการทดสอบเอง 

ได้  

1.6 ก่อนดาเนนิการทดสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบอบอุ่นรา่งกายก่อน 5 –10 นาที  

1.7 ทาการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุ่มตัวอย่าง   

2. ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทาการฝึกตามโปรแกรมการออกกาลังกายที่สร้างขึ้น  ตั้งแต่วันที่ 1 

เดือน พฤศจิกายน ถึง วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวมเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ช่วงเวลา 16.30 - 

18.00 น. ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  

3. ผูว้ิจัยประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้าน หลังการฝึก  

4. นาข้อมูลไปวิเคราะหท์างสถิติ  

5. สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะที่ได้จากการศกึษาวิจัยครั้งนี้  

 

สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์  

1. หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลการทดสอบสมรรถภาพทาง

กายและการประเมินผล การเรียนรูใ้นแต่ละด้าน x  
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2. ทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายและผลการเรียนรู้ 

5 ด้านระหว่าง ก่อนและหลังการฝึกโปรแกรมการออกกาลังกายของนักศึกษาโดยใช้สถิติที  (t-test 

Dependent) แล้วนาเสนอในรูปของตาราง ประกอบความเรยีง  

 

สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน  

1.1 ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ก่อนการใชโ้ปรแกรมการออกกาลังกายทุกข้อได้คะแนนอยู่ในระดับ 

ปานกลาง และหลังการใชไ้ด้คะแนนอยู่ในระดับมาก  

1.2 ผลการประเมินการเรยีนรู้ค้านคุณธรรม จรยิธรรม ก่อนการใชโ้ปรแกรมการออกก าลังกาย 

ทุกข้อได้คะแนน ระดับปานกลาง หลังการใชโ้ปรแกรมการออกกาลังกายทุกข้อได้คะแนนระดับมาก  

1.3 ผลการประเมินการเรยีนรู้ด้านความรู้ ก่อนการใชโ้ปรแกรมการออกก าลังกาย อยู่ในระดับ 

ปานกลาง หลัง การใชโ้ปรแกรมการออกกาลังกายอยู่ในระดับมาก  

1.4 ผลการประเมินการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญาก่อนการใชโ้ปรแกรมการออกก าลังกายอยู่ 

ในระดับน้อย หลังการใชโ้ปรแกรมการออกกาลังกายอยู่ในระดับปานกลาง  

1.5 ผลการประเมินการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบก่อน 

การใช้โปรแกรมการออกกาลังกายอยู่ในระดับน้อย หลังการใช้โปรแกรมการออกกาลังกายอยู่ในระดับ

ปานกลาง  

1.6 ผลการประเมินการเรยีนรู้ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศก่อนการใช้โปรแกรมการออกกาลังกายอยู่ในระดับปานกลาง  หลังการใช้

โปรแกรมการออกกาลังกายอยู่ในระดับมาก  

1.7 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของผลการเรยีนรู้ 5 ด้านของนักศกึษาวิชาเอก    

พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ช้ันปีที่ 3 โดยจ าแนกเป็นรายด้าน ด้วยสถิติ t- test Dependent 

พบว่า ผลการเรียนทั้ง 5 ด้าน หลังการใช้โปรแกรมออกกาลังกาย สูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที ่.05  

 

2. สมรรถภาพทางกาย  

2.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนการใช้ 

โปรแกรมการออกกาลังกายในรายการวิ่งเร็ว 50 เมตร เท่ากับ 8.31 วินาที ,1.03 วินาที รายการยืน

กระโดดไกล เท่ากับ 198.25 เซนติเมตร, 19.3 เซนติเมตร รายการลุก – น่ัง เท่ากับ 21.6 ครั้ง, 4.6 ครั้ง 

รายการแรงบีบมือ เท่ากับ 39.6 กิโลกรัม, 6.45 กิโลกรัม รายการดึงข้อ เท่ากับ 6.46 ครั้ง, 4.4 ครั้ง 

รายการวิ่งเก็บของ เท่ากับ  11.50 วินาที , 1.7 วินาที  รายการนั่ งงอตัวไปข้างหน้า เท่ากับ  5.02 

เซนติเมตร, 4.09 เซนติเมตร รายการวิ่ง 1,000 เมตร เท่ากับ 6.36 นาที, 0.62 นาที  
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2.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังการใช้ 

โปรแกรมการออกกาลังกายในรายการวิ่งเร็ว 50 เมตรเท่ากับ 8.14 วินาที ,1.19 วินาที รายการยืน

กระโดดไกล เท่ากับ 198.74 เซนติเมตร, 18.91 เซนติเมตร รายการลุก – นั่ง เท่ากับ 22.4 ครั้ง, 3.9 

ครั้ง รายการแรงบีบมือ เท่ากับ 39.5 กิโลกรัม, 6.35 กิโลกรัม รายการดึงข้อ เท่ากับ 6.47 วินาที, 4.5 

วินาที รายการวิ่งเก็บของ เท่ากับ 11.31 วินาที, 1.9 วินาที รายการนั่งงอตัวไปข้างหน้า เท่ากับ 5.13 

เซนติเมตร, 4.18 เซนติเมตร รายการวิ่ง 1,000 เมตร เท่ากับ 6.23 นาที, 0.55 นาที  

 

2.3 เปรียบเทียบแตล่ะรายการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังการใชโ้ปรแกรมการออกกาลัง 

กายสูงกว่าก่อนการใชอ้ย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

ข้อเสนอแนะ  

ควรมีการเผยแพร่ความรู้ด้านการออกกาลังกายให้แก่นักศึกษาและบุคลากร  เพื่อให้เห็น

ประโยชน์ของการออกกาลังกายทั้งในด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมถึงการนา

ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา  

 

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  

ควรมีการศึกษาวิจัยผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากับนักศึกษา

สาขาวิชาต่างๆ ซึ่งจะมีประโยชน์ดา้นการวัดและประเมินผลตามสภาพความเป็นจริง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 คู่มอืการเขียนบทความวิจัย 

 

เอกสารอ้างอิง  
กอบกุล ปราบประชา. กลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้. วันที่สืบค้น 21 กรกฏาคม  

2555. จาก www.technologyudru.com/images/column.../TQF%2000.doc    

ประสบโชค โชคเหมาะ. การสอนพลศึกษากับการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม และค่านยิม:กรณีศึกษา นักเรยีน   

ประถมศึกษาชั้นปีที ่6 โรงเรยีนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปรญิญานิพนธ ์ศศ.ม. 

(พลศึกษา). กรุงเทพฯ:บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. อัดสาเนา, 2545.  

วาสนา คุณาอภิสิทธิ.์ การสอนพลศึกษา. กรุงเทพฯ: บรษิัทวิทยพัฒน ์จากัด, 2539. 151 วารสาร 

บัณฑติศึกษา  ปีที ่12 ฉบับที่ 57 เมษายน-มิถุนายน 2558    

วาสนา คุณาอภิสิทธิ.์ การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา. (เอกสารประกอบคาสอน), กรุงเทพฯ: คณะพลศึกษา  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. อัดสาเนา, 2549.  

สมใจ เจยีระพงษ ์. ผลการเรียนรูข้องนักศึกษาพยาบาลด้วยการจัดการเรียนรูแ้นวจติตปญัญาศึกษาตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรายวิชา สม.1102 ทักษะชวีิต ปีการศึกษา 2554. 

รายงานวิจัย. ขอนแก่น: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีขอนแก่น, 2554.  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 และ 

แนวทางการปฏิบตั.ิ กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552. _________. 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 -2559)   

http://www.mua.go.th/~bpp/developplan/downloda/higher_edu_plan/PlanHEdu11_2555-2559.pdf  

สืบค้นเมื่อ 11 มกราคม 2558  

อเนชา เพียรทอง. คุณลักษณะที่เป็นจรงิของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลาง ตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศกึษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2555. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (พลศึกษา). 

กรุงเทพฯ : บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. อัดสาเนา, 2556.  

American College of Sports Medicine. ACSM’s guideline for exercise testing & prescription. 8Th edition.  

Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2010.  

Asnul Dahar M.; & Ruhizan, M. A Sustainable Framework for Technical and Vocational Education in  

Malaysia. Procedia Social and Behavioral Sciences. 9: 1233 – 1237, 2010.  

Howley ET, Franks BD. (1997). Health fitness instructor’s handbook. 3rd edition; Human Kinetics,  

Champaign, USA.  

Isabel, C.; Martín, P.; & Adolfo, C. An approach of the European Higher Education Framework to the  

Management of Higher Education At university Level in Peru. Procedia Social and Behavioral 

Sciences. 15: 586 – 591, 2011.  

Liljana, K. G.; et al. Implementation of National Qualification Framework for HigherEducation in Republic of  

Macedonia. Procedia Social and Behavioral Sciences. 46: 2556 – 2560, 2012.  

 

 



48 
 

 คู่มอืการเขียนบทความวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 คู่มอืการเขียนบทความวิจัย 

 

คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา  :  

ผศ.ดร.วาโร     เพ็งสวัสดิ์   คณบดีคณะครุศาสตร์ 

นายบุญส่ง     วงคค์ า   รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

ดร.พรเทพ     เสถยีรนพเกา้  รองคณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา 

นายสุดประไทย   บุพศิร ิ   รองคณบดีฝา่ยวิจัย  

นางสาวนวพร     วรรณทอง   รองคณบดีฝา่ยวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

ดร.อภิสิทธิ์     สมศรีสุข   ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

นางสาวสุพัตรา   ปสังคโท   หัวหน้าส านักงานคณบดี 

 

คณะท างานพิจารณากลั่นกรอง  :  

ผศ.ดร.วาโร      เพ็งสวัสดิ์   คณบดีคณะครุศาสตร์ 

นางสาวนวพร      วรรณทอง   รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

คณะผู้จัดท า  : 

นายสุดประไทย    บุพศิร ิ  รองคณบดีฝา่ยวิจัย 

นางผกาพรรณ     วะนานาม   อาจารย์สาขาวิชาคณติศาสตร์ 

นางสาวจินดา     ลาโพธิ์   อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 

นางสาวทัศนีย์     ค าปาน   นักวชิาการศึกษา 

 

ผู้เรยีบเรยีง  :  

นางสาวทัศนีย์      ค าปาน   นักวชิาการศึกษา 

 

ผู้ออกแบบรูปเล่ม  : 

นางสาวทัศนีย์      ค าปาน   นักวชิาการศึกษา  

 
 

  



 

คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ  :  

ผศ.ดร.วาโร     เพ็งสวัสดิ์   คณบดีคณะครุศาสตร์ 

นายบุญส่ง     วงคค์ า   รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

ดร.พรเทพ     เสถยีรนพเกา้  รองคณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา 

นายสุดประไทย   บุพศิร ิ   รองคณบดีฝา่ยวิจัย  

นางสาวนวพร     วรรณทอง   รองคณบดีฝา่ยวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

ดร.อภิสิทธิ์     สมศรีสุข   ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

นางสาวสุพัตรา   ปสังคโท   หัวหน้าส านักงานคณบดี 

 

คณะท ำงำนพิจำรณำกลั่นกรอง  :  

ผศ.ดร.วาโร      เพ็งสวัสดิ์   คณบดีคณะครุศาสตร์ 

นางสาวนวพร      วรรณทอง   รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

คณะผู้จัดท ำ  : 

นายสุดประไทย    บุพศิร ิ  รองคณบดีฝา่ยวิจัย 

นางผกาพรรณ     วะนานาม   อาจารย์สาขาวิชาคณติศาสตร์ 

นางสาวจินดา     ลาโพธิ์   อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 

นางสาวทัศนีย์     ค าปาน   นักวชิาการศึกษา 

 

ผู้เรยีบเรยีง  :  

นางสาวทัศนีย์      ค าปาน   นักวชิาการศึกษา 

 

ผู้ออกแบบรูปเล่ม  : 

นางสาวทัศนีย์      ค าปาน   นักวชิาการศึกษา  
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