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คู่มือการจัดท�าบทความวิจัยเพื่อพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ  
เป็นเอกสารประกอบการจัดท�า
บทความวิจัยส�าหรับผู้วิจัยที่ต้องการ
ส่งบทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร ่
ในวารสารวิชาการ และเป็นแนวทาง 
ในการจัดท�าบทความวิจัยได้อย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐานการประเมิน
บทความวิจัยก่อนการตีพิมพ์

1.วั ร ส ค์
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งานวิจัย
ผลงานทางวิชาการที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
ด้วยวิธีการด�าเนินการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้
ที่มีความถูกต้องได้ค�าตอบและข้อสรุป
ที่จะน�าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือสามารถน�าเสนอ
แนวคิดทฤษฎีที่น�าไปประยุกต์ ใช้ ได้

2. นิยาม ัพท์ �
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วารสารวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีการพิมพ์เผยแพร่ตามระยะเวลา 
ที่ก�าหนดมาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปีติดต่อกัน  
อาจเป็นราย 3 เดือนหรือ 6 เดือน  
มีผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เป็นจุดมุ่งหมาย 
ในการพิมพ์เผยแพร่ของวารสารนั้น 
เป็นกองบรรณาธิการ มีการประเมินบทความวิจัย 
และบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาคุณภาพ 
ที่น่าเชื่อถือก่อนด�าเนินการพิมพ์เผยแพร่

2. นิยาม ัพท์ �
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2. นิยาม ัพท์ �

บทความวิจัย
เอกสารทางวิชาการที่จัดท�าขึ้น
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ ได้จากการศึกษาค้นคว้า 
ผลการศึกษาทดลอง ข้อค้นพบ ข้อเท็จจริง มีรูปแบบที่
เป็นมาตรฐานบทความวิจัยซึ่งประกอบด้วย ชื่อเรื่องงาน
วิจัย ชื่อผู้เขียนบทความวิจัย บทคัดย่อ ค�าส�าคัญ บทน�า 
วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย(ถ้ามี) วิธีการ
ด�าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปผล อภิปรายผลและข้อ
เสนอแนะ กิตติกรรมประกาศและเอกสารอ้างอิง 
มีจ�านวนหน้าไม่เกิน 10-15 หน้า การเขียนเน้นให้สั้น
กระชับ อ่านเข้าใจง่าย จัดท�าขึ้นเพื่อน�าเสนอในวารสาร
วิชาการ และที่ประชุมสัมมนาวิชาการ
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  กระบวนการจัดท�าบทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการเป็นวิธีการตรวจสอบ 
คณุภาพบทความวจิยัตามเกณฑ์ เพือ่ให้บทความวจัิยมมีาตรฐานและเป็นทีย่อมรบัให้ด�าเนินการพมิพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการ กระบวนการจัดท�าบทความวิจัยประกอบด้วย ขั้นตอนการรับบทความวิจัย ขั้นตอน 
การประเมินบทความวจัิย และข้ันตอนการเขยีนบทความวจัิยเพือ่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการ

   จากภาพที ่ 1 รปูแบบการพฒันากระบวนการจัดท�าบทความวจิยัเพือ่พมิพ์เผยแพร่ในวารสาร
วชิาการ มขีัน้ตอนการด�าเนนิการดังนี ้
 

3.การจัดท�าบทความวิจัย
เพื่อพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการ

ภาพที่ 1  รูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดท�าบทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

เอกสาร 
สนับสนุน

ผู้เขียนบทความ
วิจัย

แบบฟอร์มต่างๆ

คูม่อื

แบบประเมิน 

กอง
บรรณาธิการ

วารสารวิชาการ

คณะกรรมการ
ประเมิน

บทความวิจัย

ร่างบทความวิจัย

การประเมิน
บทความวิจัย

 ผูเ้ขียนประเมิน
บทความวจิยัเบือ้งต้น

แจกแจงผลการ
ประเมินบทความวิจัย

ส่งบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ ์

ปรับปรุงแก้ไข
บทความวิจัย

ปรับปรุงแก้ไขในส่วน
ที่ยังบกพร่อง

3

ผ่าน

ผู้เขียนติดต่อ

กองบรรณาธิการติดต่อ

แจ้งผลการประเมินแก่ผู้เขียน 

ไม่ผ่านผ่าน

ไม่ผ่าน

กองบรรณาธิการแจ้งผลการประเมิน

2

4 5

1

9

6

11

10

7 8

 เทียบเกณฑ์

 เทียบเกณฑ์
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    1  - 2  กองบรรณาธิการวารสาร ท�าหน้าที่
    l ก�าหนดรูปแบบการเขียนบทความวิจัยและให ้ค�าแนะน�าและเอกสารสนับสนุน  
     การเขยีน บทความวจิยัแก่ผูเ้ขยีน ประกอบด้วย คู่มือการเขียนบทความวิจัย แบบประเมิน 
     บทความวิจัยด้วยตนเองส�าหรับผู้เขียน
    l รับบทความวิจัยจากผู้เขียนที่ต้องการส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่และตรวจสอบ 
     คุณภาพเบื้องต้น 
    l  ส่งบทความวิจัยคู่มือการประเมินและแบบประเมินบทความวิจัยให้แก่ผู้ประเมิน
    l สรุปผลการประเมินบทความวิจัยจากผู้ประเมิน 
    l  ส่งผลการประเมินให้แก่ผู้เขียนเพื่อทราบผลประเมินและปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัย
  3  - 4  - 5  - 6  ผู้เขียนบทความวิจัย 
    l  ติดต่อกองบรรณาธิการวารสารวิชาการเพื่อด�าเนินการตามขั้นตอนการส่งบทความวิจัย 
     เพื่อตีพิมพ์
    l  ร่างบทความวิจัยตามคู่มือการเขียนบทความวิจัย  
    l  ประเมินบทความวจิยัด้วยตนเองในเบือ้งต้นตามข้อก�าหนดของวารสารวชิาการ
    l แก้ไขปรับปรุงบทความวิจัยที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ถูกต้องตามข้อก�าหนด   
    l  ส่งบทความวจิยัทีแ่ก้ไขตามเกณฑ์การประเมนิแล้วให้กองบรรณาธิการ 
  7  - 8  ผู้ประเมินบทความวิจัย 
    l ด�าเนินการตามขั้นตอนการประเมินบทความวิจัยของวารสารวิชาการโดยศึกษาคู่มือการ 
     ประเมินบทความวจิยัและแบบประเมนิบทความวจิยั
    l  ส่งผลการประเมินกลับมาที่กองบรรณาธิการ
  9  กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ
    l  แจกแจงผลการประเมินของผู้ประเมิน เทียบกับเกณฑ์ที่ ได้ก�าหนดไว ้
    l  แจ้งผลการประเมินและค�าแนะน�าในการปรับปรุงแก้ ไขบทความวิจัยแก่ผู ้ เขียน
    10   ผู้เขียนบทความวิจัย 
    l  เมื่อบทความวิจัยไม ่ผ ่านเกณฑ์การประเมินผู ้ เขียนด�าเนินการตามค�าแนะน�าใน 
     การปรับปรงุแก้ไขบทความวจิยั ดงันี ้ ข้อปรับปรงุแก้ไขเลก็น้อยด�าเนนิการแล้ว  
     ส่งให้กองบรรณาธิการข้อปรับปรงุแก้ไขมาก ศกึษาคูม่อื ด�าเนนิการแก้ไข และ
      ท�าการประเมนิด้วยตนเองในเบื้องต้น
   11   กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ 
    l แจ้งผลการประเมินบทความวิจัยแก่ผู้เขียน 
    l ด�าเนินการพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย
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ให้ค�าแนะน�าและเอกสารสนับสนุน 
แก่ผู้เขียนบทความวิจัย

รับบทความวิจัย
จากผู้เขียน

ประเมินคุณภาพ
บทความวิจัยเบื้องต้น 

ส่งบทความวิจัย คู่มือประเมิน
และแบบประเมินบทความวิจัย

ให้ผู้ประเมิน

A

เทียบเกณฑ์ ไม่ผ่าน

 ผ่าน

A

 ผลการประเมินบทความวิจัย
จากผู้ประเมิน

 สรุปผลการประเมินบทความวิจัย
โดยกองบรรณาธิการ

เทียบเกณฑ์
ไม่ผ่าน ปรับปรุงบทความวิจัย

แก้ไขในส่วนที่บกพร่อง

ผ่าน

แจ้งผลการประเมิน
บทความวิจัยแก่ผู้เขียน

ด�าเนินการพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารวิชาการ

   ขั้นตอนการรับบทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ประกอบด้วย ขั้นตอนในการให ้
ค�าแนะน�าแก่ผู้วิจัย ซึ่งต้องการส่งบทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ในการจัดท�าบทความ
วิจัยตามค�าแนะน�าของบรรณาธกิาร และคู่มือในการจดัท�าบทความวจิยั การด�าเนนิการประเมนิบทความวจิยั
ด้วยตนเองของผูเ้ขยีนในเบือ้งต้นขัน้ตอนการสรปุผลและแจ้งผลการประเมนิบทความวจิยัแก่ผูเ้ขยีน

4.การรับบทความวิจัย
เพื่อพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการ

ภาพที่ 2   ขั้นตอนการรับบทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

เริ่มต้น

สิ้นสุด
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คู่มือการจัดทำ�บทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ01

  จากภาพที ่2 ขัน้ตอนการรบับทความวจิยัเพือ่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการ มขีัน้ตอนดงันี้
  1) กองบรรณาธกิาร
    ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้เขียนในการศึกษาคู่มือการจัดท�าบทความวิจัยและเแบบประเมินบทความวิจัย 
   ของผูเ้ขยีนเพื่อให้ผู้เขียนสามารถจัดท�าบทความวิจัยได้อย่างถูกต้องตามข้อก�าหนดของวารสาร 
   วิชาการ 
  2) รบับทความวจิยัจากผู้เขยีน
    ผู ้เขียนส่งบทความวิจัยที่ ได้ด�าเนินการตามขั้นตอนการจัดท�าบทความวิจัยเพื่อการพิมพ์ 
   เผยแพร่ในวารสารวชิาการมาทีก่องบรรณาธกิารวารสารวิชาการ 
  3) ประเมินคุณภาพบทความวิจัย 
   l  กองบรรณาธิการประเมินคุณภาพบทความวิจัยเบื้องต้นตามเกณฑ์ของวารสารวิชาการ
   l  บทความวิจัยไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี่ก�าหนดมีข้อบกพร่องสมควรแก้ ไขส่งกลับให้ผู้เขียนปรับปรุง 
    แก้ไข
  4) ประสานงานกับกรรมการประเมินบทความวิจัย 
   l  ส่งบทความวิจัยคู ่มือการประเมินบทความวิจัยและแบบประเมินคุณภาพบทความวิจัย 
    ให้กรรมการประเมนิบทความวจัิย
     5) กรรมการประเมนิบทความวจิยั 
   l  ศกึษาคู่มือการประเมินบทความวิจยัและแบบประเมนิคณุภาพบทความวิจยั
   l  ด�าเนนิการประเมนิตามคู่มือการประเมินบทความวจิยั
   l  ส่งผลการประเมินบทความวจิยักลบัมายงักองบรรณาธกิาร
  6) สรุปผลการประเมินบทความวิจัย 
   l   สรุปผลการประเมินที่ ได้รับจากกรรมการประเมินโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนด
    l แจ้งผลการประเมินบทความวิจัยและค�าแนะน�าในการแก้ไขให้แก่ผูเ้ขยีน
   l  บทความวจิยัไม่ผ่านเกณฑ์ ผูเ้ขยีนด�าเนนิการตามค�าแนะน�าในการปรบัปรุงแก้ไขบทความวิจยั 
    ศกึษาคูม่อืการจดัท�าบทความวจัิยและด�าเนนิการแก้ไข และท�าการประเมนิด้วยตนเองในเบือ้งต้น
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คู่มือการจัดทำ�บทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ01

ศึกษาคู่มือการจัดท�า
บทความวิจัยและแบบประเมิน

 จัดท�าบทความวิจัย

ประเมินคุณภาพ
บทความวิจัยเบื้องต้น

เทียบเกณฑ์
ไม่ผ่าน ปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัย

ในส่วนที่บกพร่อง
 ผ่าน

ส่งบทความวิจัย
ที่กองบรรณาธิการ

  ขั้นตอนการเขียนบทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ประกอบด้วย ขั้นตอนในการ
ด�าเนินการจัดท�าบทความวิจัยโดยผู้วิจัยศึกษาคู่มือการจัดท�าบทความวิจัยที่ ได้รับจากกองบรรณาธิการ 
เพื่อการจัดท�าบทความวิจัยอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่วารสารวิชาการได้ก�าหนดไว้และด�าเนินการ
ประเมินด้วยตนเองตามแบบประเมินบทความวิจัยของผู้เขียนที่ ได้รับจากกองบรรณาธิการ

5.การเขียนบทความวิจัย
เพื่อพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการ

เริ่มต้น

สิ้นสุด

ภาพที่ 3  ขั้นตอนการเขียนบทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
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คู่มือการจัดทำ�บทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ01

  จากภาพที่ 3 การเขียนบทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มีขั้นตอนดังนี้
  1) ศกึษาคูม่อืและแบบประเมนิ 
   ผู้เขียนศึกษาคู่มือการจัดท�าบทความวิจัยและแบบประเมินบทความวิจัยของผู้เขียนเพื่อจัดท�า 
   บทความวิจัยได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่วารสารก�าหนด
  2) จัดท�าบทความวิจัย  
   ผูเ้ขียนร่างบทความวจัิยตามขัน้ตอนในคู่มอืการเขียนบทความวจิยั ซึง่เป็นวธีิการเขยีนบทความ 
   ทีถ่กูต้องมีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ของวารสารวิชาการ
  3) ประเมินบทความ 
   l  ผู้เขียนประเมินบทความวิจัยตามข้อก�าหนดของวารสารวชิาการในเบือ้งต้น 
   l เมือ่บทความผ่านเกณฑ์ผู้เขียนส่งบทความวจิยัไปทีก่องบรรณาธกิารวารสาร
   l  หากบทความวจิยัไม่ผ่านเกณฑ์ ผูเ้ขยีนด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขบทความวิจยัให้เป็นไปตามเกณฑ์
  4) ส่งบทความวิจัยไปกองบรรณาธิการ 
   เมือ่ด�าเนนิการจดัท�าบทความวจิยัตามขัน้ตอนการจดัท�าบทความวจิยัและมมีาตรฐานตามเกณฑ์ที่ 
   วารสารก�าหนด ผู้เขียนส่งบทความวิจัยไปที่กองบรรณาธิการ
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คู่มือการจัดทำ�บทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ01

  ขัน้ตอนด�าเนนิการประเมินบทความวิจยัเพ่ือพมิพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ประกอบด้วย ขัน้ตอน 
ที่กรรมการประเมินด�าเนินการประเมินบทความวิจัยตามคู่มือการประเมินบทความวิจัยและแบบประเมิน
คุณภาพบทความวิจัยที่กองบรรณาธิการวารสารวิชาการก�าหนดขึ้นมา เพื่อความเที่ยงตรงถูกต้องของ 
ผลการประเมินบทความวิจัย

6.การประเมินบทความวิจัย
เพื่อพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการ

ภาพที่ 4   ขั้นตอนการประเมินบทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

รับบทความวิจัย คู่มือการประเมิน
และแบบประเมินบทความวิจัย

 ศึกษาคู่มือการประเมิน
และแบบประเมินบทความวิจัย

ประเมินคุณภาพบทความวิจัย 

ส่งผลการประเมินบทความวิจัย
ที่กองบรรณาธิการ

สิ้นสุด

เริ่มต้น
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คู่มือการจัดทำ�บทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ01

  ภาพท่ี 4 ขั้นตอนด�าเนินการประเมินบทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ขัน้ตอนดังนี้
   1) ผู้ประเมินรับบทความวิจัย คู่มือการประเมินและแบบประเมินคุณภาพบทความวิจัย 
   l กองบรรณาธกิาร ส่งบทความวจิยั คูม่อืการประเมนิบทความและแบบประเมินให้ผูป้ระเมนิ 
   l เพือ่ให้ผูป้ระเมนิด�าเนนิการประเมนิบทความวจิยัตามขัน้ตอน 
  2) ผู้ประเมินศึกษาคู่มือการประเมินและแบบประเมิน 
   l ผู้ประเมินศึกษาคู่มือที่ ได้รับจากกองบรรณาธิการวารสาร
    l ด�าเนินการประเมนิคณุภาพบทความวิจยั  
  3) ส่งประเมนิผลบทความวจิยั 
   l ผู้ประเมินด�าเนนิการประเมนิบทความวจิยัตามคูม่อืการประเมนิบทความวจัิยและแบบประเมนิ 
    ทีก่องบรรณาธกิารวารสารก�าหนดไว้ 
   l ผูป้ระเมนิมข้ีอสงสยัให้ศกึษาคูม่อืการประเมนิบทความวจิยั
   l เมือ่ด�าเนนิการประเมนิแล้วส่งผลการประเมนิบทความวจิยักลบัไปทีก่องบรรณาธกิาร 



การเขียน
บทความวิจัย

02
หน่วยที่ 
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คู่มือการจัดทำ�บทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ02

ส่วนประกอบที่ส�ำคัญ
ของบทควำมวิจัย 

ส่วนน�ำ
1. ชื่อเรื่อง 
2. ชื่อผู้เขียน
3. บทคัดย่อ 
4. ค�ำส�ำคัญ

 ส่วนเนื้อหำ
5. บทน�ำ
6. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
7. สมมติฐำนกำรวิจัย (ถำ้มี)
8. วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย 
9. ผลกำรวิจัย 
10. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

ส่วนท้ำย
11. กิตติกรรมประกำศ
12. เอกสำรอ้ำงอิง

1

2

3
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คู่มือการจัดทำ�บทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ02

ส่วนน�ำ
1. ชื่อเรื่อง 
 ต้องมีชื่อเรื่องภำษำไทยและชื่อเรื่องภำษำอังกฤษ 
2.ชื่อผู้เขียน
 ระบุชื่อ - นำมสกุลภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ระบุต�ำแหน่งงำน  
 หน่วยงำนที่สังกัด หมำยเลขโทรศัพท์และอีเมล ที่สำมำรถติดต่อได้ 
3.บทคัดย่อ 
 ต้องมภีำษำไทยและภำษำอังกฤษ ควำมยำวประมำณ 10-15 บรรทดั 
 เขยีนเฉพำะประเดน็ส�ำคัญคอื วตัถุประสงค์กำรวจิยั ตัวแปร ประชำกร 
 และ กลุม่ตวัอย่ำง  เครือ่งมือกำรวจัิย วธีิด�ำเนนิกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 วธิกีำรหรอืสถติิที่ ใช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมลู ผลกำรวิจยัและข้อเสนอแนะ
4.ค�ำส�ำคัญ
 ระบคุ�ำส�ำคญัส�ำหรับกำรน�ำไปใช้เป็นค�ำค้นในระบบฐำนข้อมลู ต้องมี 
 ค�ำส�ำคัญทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษใส่ ไว้ท้ำยบทคัดย่อของแต่ 
 ละภำษำ ค�ำส�ำคญัไม่ควรระบเุกนิ 5 ค�ำ
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คู่มือการจัดทำ�บทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ02

ส่วนเนื้อหำ
5.บทน�ำ
 อธบิำยทีม่ำและควำมส�ำคัญของปัญหำและเหตุผลทีต้่องด�ำเนนิกำรวจิยั  
 โดยอธบิำยอยูบ่นฐำนของควำมเป็นวชิำกำรมข้ีอมลูทีน่่ำเชือ่ถอื สำมำรถ 
 อ้ำงองิและตรวจสอบได้ 
6.วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 คดัลอกมำจำกรำยงำนวจิยัฉบบัสมบรูณ์
7.สมมติฐำนกำรวิจัย (ถ้ำมี)
 คดัลอกมำจำกรำยงำนวจิยัฉบบัสมบรูณ์
8.วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย 
 ระบขุอบเขตกำรด�ำเนนิกำรวิจยัทัง้ด้ำนเนือ้หำ และด้ำนประชำกร ระบ ุ
 เครือ่งมอืที่ ใช้ ในกำรด�ำเนนิกำรวจิยักำรหำคณุภำพเครือ่งมอืนวตักรรม 
 หรือสิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือที่ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลวิธีกำรเก็บรวบรวม 
 ข้อมูล วิธีกำรหรือสถิติที่ ใช้ ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
9.ผลกำรวิจัย 
 เสนอผลกำรวิจัยอย่ำงชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในกำรด�ำเนิน 
 กำรวจิยั ควรน�ำเสนอในรปูของตำรำง กรำฟหรอืรปูภำพ โดยมกีำรแปล 
 ควำมหมำยและวเิครำะห์ผลกำรวจิยัประกอบด้วย
10.สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
 ให้อธบิำยว่ำผลกำรวจิยัตรงกบัวตัถุประสงค์ หรอืสมมตฐิำนกำรวจิยัม ี
 ควำมสอดคล้องกับทฤษฎี เหตุที่ผลกำรวิจัยออกมำเป็นเช่นนี้เพรำะ 
 เหตใุด และให้ข้อเสนอแนะทีจ่ะน�ำผลกำรวจิยัไปใช้ประโยชน์หรอืน�ำเสนอ 
 แนวทำงในกำรวิจยัต่อไป
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ส่วนท้ำย
11.กิตติกรรมประกำศ
 เป็นกำรขอบคุณแหล่งทุนที่สนับสนุนกำรวิจัย และควำมช่วยเหลือจำก 
 หน่วยงำนหรือบุคคลใส่เท่ำที่จ�ำเป็นเทำ่นั้น
12.เอกสำรอ้ำงอิง
 เป็นกำรบอกแหล่งที่มำของข้อควำมหรือเนื้อหำที่น�ำมำใช้ ในกำรวิจัย 
 เพือ่ให้มัน่ใจว่ำเนือ้หำหรอืเรือ่งรำวต่ำง ๆ ทีถู่กกล่ำวถงึสำมำรถยืนยนั 
 หรอืพสิจูน์ถงึแหล่งข้อมูลจรงิได้ให้ใส่รำยกำรแหล่งข้อมลูอ้ำงองิท่ีปรำกฏ
 แทรกในเนือ้หำทุกรำยกำร



22 

คู่มือการจัดทำ�บทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ02

ชื่อบทควำมวิจัย เป็นชื่อที่มำจำกชื่อของงำนวิจัย ลักษณะของชื่อเรื่องงำนวิจัยที่ดี
ประกอบด้วย วิธีกำรศึกษำวิจัย ตัวแปรที่ศึกษำ ขอบเขตกำรศึกษำ มีลักษณะดังนี้ 
มีควำมชัดเจนสื่อควำมหมำยครอบคลุมงำนวิจัยที่ศึกษำ มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำ 
ใช้ภำษำที่เป็นทำงกำรเขำ้ใจงำ่ย 
 
กำรเขียนชื่อบทควำมวิจัย
 l ช่ือบทควำมวิจัยเขียนถูกต้องท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
 l แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์จำกกำรวิจัยได้อยำ่งชัดเจน  
 l แสดงให้เห็นถึงตัวแปรที่ส�ำคัญในงำนวิจัย 

1. ชื่อบทควำมวิจัย   
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“กำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำมรูปแบบ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้สื่อหลำยมิต ิ

แบบปรับตัวร่วมกับเทคนิคกำรให้ค�ำปรึกษำ 
ผ่ำนบทเรียนออนไลน์”

“กำรหำประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอน  
โดยใช้เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเขียนแบบเทคนิค  

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 1” 

“กำรสรำ้งเครื่องตักข้ำวใส่จำน  
ระบบกึ่งอัตโนมัติ  

ส�ำหรับรำ้นขำยข้ำวแกง”

ตัวอยำ่งกำรเขียนชื่อบทควำม 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรใช้งำนเว็บไซต์
เพื่อกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ
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2. ชื่อผู้เขียนบทควำมวิจัย    

1	 นัก ึก า ลัก ูตรปรัชญาดุ ฎีบัณฑิต	 าขา ิจัยและพัฒนาการ อนเทคนิค ึก า	คณะครุ า ตร์อุต า กรรม	 
	 ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเ นือ	e-mail	:	sia@hotmail.com
2	 ผู้ช่ ย า ตราจารย์	ประจ�าภาค ิชาครุ า ตร์เครื่องกล		คณะครุ า ตร์อุต า กรรม		 	 	 	
	 ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเ นือ	e-mail	:	spr@hotmail.com
3	 อาจารย์ประจ�าภาค ชิาคอมพิ เตอร์ กึ า	คณะครุ า ตร์อตุ า กรรม	ม า ทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเ นอื 
				e-mail	:	jir@hotmail.com

ตัวอย่ำงกำรเขียนรำยละเอียดของผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วม

 ชื่อผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วมเพื่อใช้ ในกำรติดต่อเกี่ยวกับต้นฉบับบทควำมวิจัยและ
บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว

 กำรเขียนชื่อผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วม
 ชื่อผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วม มีรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้วิจัยใส่ไว้ทำ้ยหน้ำแรกของบทควำม
 l ให้ ใส่ชื่อ นำมสกุล ผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วม เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
 l ใส่หมำยเลขก�ำกับบนชื่อผู้วิจัยในกรณีมีผู้วิจัยร่วม ดังนี้ ผู้วิจัย1 และผู้วิจัยร่วม2 
 l  ไม่ต้องใส่ค�ำน�ำหน้ำชือ่หรือต�ำแหน่งทำงวชิำกำรต่ำงๆ หน้ำชือ่ผูว้จิยัและผูว้ิจัยร่วม เช่น  
  นำย นำง นำงสำว มล. นพ. ดร. ผศ. รศ. ศ. 

ิริพร	เอี่ยม ิลัย	1  SIRIPORN  IAMWILAI 1 
ุรา ฎร์		พรมจันทร	์2  SURAT  PROMCHUN2 

จิระพันธ์	 รี มพันธุ ์3 JIRAPHAN  SRISOMPHAN3

 รำยละเอียดของผู้เขียน
 ให้ ใส่รำยละเอียดผู้วิจัยตำมล�ำดับหมำยเลข โดยใส่รำยละเอียดผู้วิจัยไว้ท้ำยหน้ำแรก
ของบทควำมวิจัยอยู่ใต้ชือ่บทควำมวจิยั โดยใส่ตวัเลขให้ตรงกบัชือ่ผูว้จิยั ประกอบด้วย 
 l  ต�ำแหน่งทำงวชิำกำร เช่น  ศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์  ผูช่้วยศำสตรำจำรย์  
 l ชื่อส่วนงำนสังกัด เช่น สำขำวิชำ แผนก ชื่อสถำนศึกษำ และอีเมล

ตัวอย่ำงกำรเขียนชื่อผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วม
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3. บทคัดย่อ    
บทคัดย่อ เป็นส่วนที่อธิบำยให้เห็นวัตถุประสงค์กำรวิจัย วิธีกำรวิจัยและผลกำรวิจัย 
โดยสรุปมสีำระส�ำคญัในกำรวิจยัครบถ้วน เช่น สรปุควำมเป็นมำและควำมส�ำคญัของ
ประเด็นที่วิจัย วัตถุประสงค์กำรวิจัย เครื่องมือที่ ใช้ ในกำรวิจัยระยะเวลำและสถำนที่
ในกำรด�ำเนินกำรวิจัย กำรเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีกำรหรือสถิติที่ ใช้ ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูลกำรสรปุผลกำรวจิยั เป็นต้น โดยเขียนเฉพำะข้อมูลที่ส�ำคัญเทำ่นั้น มีค�ำส�ำคญั
ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษเพือ่ประโยชน์ในกำรสบืค้นจ�ำนวนไม่ควรเกนิ 3-5 ค�ำ

กำรเขียนบทคัดย่อ
  l เขยีนกระชบัชดัเจน ถกูต้องตำมหลกักำรเขยีนภำษำไทยและภำษำองักฤษ
  l  มคีวำมยำวไม่เกนิตำมเกณฑ์ทีก่�ำหนดประมำณ 15-20 บรรทดั โดยประมำณ  
  l อธบิำยสำระส�ำคญัในกำรวจิยัครบถ้วน เช่น บทน�ำ วตัถปุระสงค์กำรวิจยั  
   วธิกีำรด�ำเนนิกำรวจิยั และสรปุผลกำรวจิยั เป็นต้น 
  l ระบุค�ำส�ำคญัทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษไว้ท้ำยบทคดัย่อ ท้ังภำษำไทยและ 
   ภำษำอังกฤษ
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Abstract
  The	purposes	of	this	research	were	to	evaluate	the	implementation	of	a	learning	management	model	using	adaptive 
hypermedia	and	mentor	technique	on	e-learning.	The	study	was	conducted	in	2	steps,	implementing	and	evaluating	the	
model.	Step	1:	The	implementation	of	the	model,	which	is	divided	into	two	phases.	In	the	first	period,	workshop	for	those	
who	are	 involved	with	 the	 learning	management	system	and	 implementation	of	 the	model	 in	 terms	of	 the	 respective	
groups	in	the	second	period	and	Step	2:	Evaluation	of	the	implementation	of	a	learning	management.	The	results	were	as	
follows:	In	step	1:	The	workshop	for	people	who	are	involved	with	learning	the	4	groups	were	found	1)	Admin	have	the	 
knowledge	and	skills	after	training	at	a	good	level		(x 		=	4.12)		and	the	level	of	satisfaction	with	the	training	was	good	(x 	=	4.45).	 
2)	Teacher	have	the	knowledge	and	skills	after	training	at	a	good	level	(x 	=	3.87)	and	the	level	of	satisfaction	with	the	training	
was	good	(x    	=	4.18).	3)	Mentor	have	the	knowledge	and	skills	after	training	at	a	good	level	(x 	=	4.13)	and	the	level	of	 
satisfaction	with	the	training	was	good	(x 	=	4.38)	and	4)	User	have	the	knowledge	and	skills	after	training	at	a	good	level	 
(x 	=	4.32)	and	the	level	of	satisfaction	with	the	training	at	a	very	good	level	(x 	=	4.53).	In	step	2,	the	implementation	of	a	
learning	management	found	1)	Admin	are	satisfied	with	the	implementation	of	the	modelwas	good	(x 		=	4.13).	2)	Teacher
are	 satisfied	 with	 the	 implementation	 of	 the	 model	 was	 good	 (x 	 =	 3.86).	 3)	 Mentor	 Admin	 are	 satisfied	 with	 the	  
implementation	of	the	model	was	good	(x 	=	4.26).	and	4)	User	are	satisfied	with	the	implementation	of	the	model	was	
good	(x 	=	4.04).
	 	 Therefore,	 it	 is	 concluded	 that	 a	 learning	 management	 model	 using	 adaptive	 hypermedia	 and	 mentor	  
technique	on	e-learning	can	be	used	in	the	learning	further.
 Keyword :	Learning	Management	System		Adaptive	Hypermedia		Mentorship

 ตัวอยำ่งกำรเขียนบทคัดย่อภำษำอังกฤษ

บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประ งค์เพื่อประเมินผลการด�าเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ื่อ ลายมิติแบบปรับตัว
ร่วมกับเทคนิคการใ ้ค�าปรึก าผ่านบทเรียนออนไลน	์ แบ่งขั้นตอนการด�าเนินการเป็น	 2	 ขั้นตอน	 คือ	 ขั้นตอนที่	 1	 การด�าเนินการ
ตามรูปแบบ	 ซึ่งแบ่งเป็น	 2	 ระยะได้แก	่ 1)	 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ �า รับผู้ที่มี ่วนเกี่ยวข้องกับระบบจัดการเรียนรู	้ และ	 2)	 ด�าเนิน
การตามรูปแบบใน ่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม	 และขั้นตอนที่	 2	 การประเมินผลการด�าเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้	  
รุปผลการวิจัยได้ดังนี	้ในขั้นตอนที	่1	ผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ �า รับผู้ที่มี ่วนเกี่ยวข้องกับระบบจัดการเรียนรู้ทั้ง	4	กลุ่ม	พบว่า 

1)	 ผู้ดูแลระบบมีระดับความรู้และทัก ะ ลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับด	ี (x    	=	4.12)	และมีระดับความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับดี	 (x 	 =	 4.45)	 	 2)	 ผู้ อน	 มีระดับความรู้และทัก ะ ลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับดี	 (x =	 3.87)	 และมีระดับความพึงพอใจต่อ
การฝึกอบรม	อยู่ในระดับดี	 (x 	=	4.18)	3)	 ผู้ใ ค้�าปรึก า	 มีระดับความรู้และทัก ะ ลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับดี	 (x    	=	4.13)	และมี
ระดับความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม	อยู่ในระดับด	ี(x 	=	4.38)		และ4)	ผู้เรียนมีระดับความรู้และทัก ะ ลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับด	ี 
(x 	=	4.32)	และมีระดับความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม	อยู่ในระดับดีมาก(x 	=	4.53)	 ่วนในขั้นตอนที่	2	ผลการด�าเนินการตามรูป
แบบการจัดการเรียนรู	้ พบว่า	 1)	 ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจต่อการด�าเนินการตามรูปแบบอยู่ในระดับด	ี (x 	 =	 4.13)	 2)	 ผู้ อนม ี
ความพึงพอใจต่อการด�าเนินการตามรูปแบบอยู่ในระดับด	ี(x 	=	3.86)	3)	ผู้ใ ้ค�าปรึก ามีความพึงพอใจต่อการด�าเนินการตามรูปแบบ
อยู่ในระดับดี	(x 	=	4.26)	และ	4)	ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการด�าเนินการตามรูปแบบอยู่ในระดับดี	(x  	=	4.04
	 	 ดังน้ันจึง รุปได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ื่อ ลายมิติแบบปรับตัวร่วมกับเทคนิคการใ ้ค �าปรึก าผ่านบทเรียน 
ออนไลน์	 ามารถน�าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ต่อไปได้
ค�ำส�ำคัญ : ระบบจัดการเรียนรู	้ ื่อ ลายมิติแบบปรับตัว	การใ ้ค�าปรึก า

ตัวอย่ำงกำรเขียนบทคัดย่อภำษำไทย
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4. ค�ำส�ำคัญ

 เป็นค�ำส�ำหรบักำรน�ำไปใช้เป็นค�ำค้นคว้ำเกีย่วกบังำนวิจยัหวัข้อน้ี ในระบบฐำนข้อมลูต่ำงๆ 
เป็นค�ำทีส่ือ่ควำมหมำยในประเด็นที่วิจัย ต้องมีทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จ�ำนวนค�ำไม่
ควรเกิน 3-5 ค�ำ โดยใส่ค�ำส�ำคัญภำษำไทยไว้ท้ำยบทคัดย่อภำษำไทย และค�ำส�ำคัญภำษำ
อังกฤษไว้ท้ำยบทคัดย่อภำษำอังกฤษ 

 

ค�ำส�ำคัญ : ระบบจัดกำรเรียนรู้ สื่อหลำยมิติแบบปรับตัว กำรให้ค�ำปรึกษำ

  Keywords : Learning Management System  Adaptive Hypermedia  Mentorship

ตัวอย่ำงกำรเขียนค�ำส�ำคัญภำษำไทย

ตัวอย่ำงกำรเขียนค�ำส�ำคัญภำษำอังกฤษ
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เป็นหัวข้อที่อธิบำยให้ผู้อ่ำนเข้ำใจที่มำ เหตุผล และควำมจ�ำเป็นที่ต้องท�ำกำรศึกษำ
วิจัย จำกกำรศึกษำทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่น�ำเสนอต้องเป็นไปตำม
หลกัวิชำกำรทีอ้่ำงองิและตรวจสอบได้ มกีำรศกึษำแนวคดิ ทฤษฎีในกำรแก้ปัญหำหรอื
เพือ่กำรพฒันำ และประเดน็ท่ีชี้ ให้เหน็ควำมก้ำวหน้ำทำงวชิำกำรและประโยชน์ทีเ่กดิ
จำกกำรวจิยันี้

กำรเขียนบทน�ำ
 l  มกีำรระบคุวำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำทีต้่องกำรพฒันำชดัเจน
 l แสดงแนวคิด ทฤษฎีที่ ใช้ ในกำรแก้ปัญหำหรือเพื่อกำรพัฒนำประกอบ
 l มีกำรอ้ำงอิงแนวคิด ทฤษฎีที่น่ำเชื่อถือสืบค้นได้จริงจำกแหล่งข้อมูลอำ้งอิง
 l สรุปแนวทำงกำรประยุกต์แนวคิดทฤษฎีในกำรแก้ปัญหำหรือเพื่อกำรพัฒนำ 

5.บทน�ำ
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ตัวอย่ำงกำรเขียนบทน�ำ

 
1. บทน�ำ
	 	 พระราชบัญญัติการ ึก าแ ่งชาติ	 พุทธ ักราช	 2542	 ได้ก�า นดแน ทางการจัดการ ึก าที่มุ่ง
เน้นการจัดการเรียนรู้ใ ้เกิดขึ้นได้ทุกโอกา 	 ทุกเ ลา	 ทุก ถานที	่ อย่างทั่ ถึงและเท่าเทียม	 โดยต้องจัด
เนื้อ า าระและกิจกรรมการเรียนรู้ใ ้ อดคล้องกบัค าม นใจและค ามถนดัของผู้เรยีน	 [1]	 แต่เนือ่งจาก 
ผู้เรียนแต่ละคนมีค าม ามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันตามเ ตุปัจจัยของผู้เรียนแต่ละคน	 อันได้แก่	 
พื้นค ามรู้เดิม	ค าม นใจ	ประ บการณ์	ระดับ ติปัญญา	แบบแผนการเรียนรู้	ฯลฯ	ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐาน 
ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้	 	 [2]	 	 แบบแผนการเรียนรู	้ รือ	 learning	 styles	 เป็น ิธีที่ผู้เรียนแต่ละคนมี 
ค ามถนัดในการรับรู้ข้อมูล รือมีการเรียนรู้ได้ดีที่ ุดด้ ยการใช้ประ าท ัมผั รับรู้ข้อมูล	[3]	นักจิต ิทยา
แบ่งผู้เรียนตามรูปแบบการเรียนรู้ออกเป็น	 4	 แบบ	 ได้แก่	 1)	 เรียนรู้จากการดู รือการมองเ ็น	 (visual	
learning	 styles)	 2)	 เรียนรู้จากการฟัง รือการได้ยิน	 (auditory	 learning	 styles)	 3)	 เรียนรู้จากการ
อ่าน รือการเขียน	 (read/write	 learning	 styles)	 และ	 4)	 เรียนรู้จากการ ัมผั รือการเคลื่อนไ
ร่างกาย	(kinesthetic	learning	styles)	โดยเรียกรูปแบบการเรียนรู้แบบนี้ ่า	VARK	[4]	
	 	 จากการ ึก าข้อมูลพบ ่าผู้เรียนแต่ละคนมีแบบแผนการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน	 ากผู้ อน ามารถ
จัดการเรียนรู้ใ ้ อดคล้องกับแบบแผนการเรียนรู้ของผู้เรียนจะท�าใ ้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่ ุด	 และ 
ากผูเ้รยีนทราบ า่ตนเองมแีบบแผนการเรยีนรูแ้บบใด	 จะ ามารถแ ง า ธิกีารเรยีนรูท้ีจ่ะท�าใ ต้นเอง 

เรียนรู้ได้อย่างมีประ ิทธิภาพ	 [5]	 นอกจากนี้ ากผู้ อนจัดการเรียนรู้ใ ้ อดคล้องกับแบบแผนการเรียน
รู้ของผู้เรียนแล้ นั้น	ผู้เรียนจะเกิดค ามพึงพอใจและมีแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น	ซึ่งจะ ่งผลใ ้มีผล
ัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ ูงขึ้น	[6]	การเรียนการ อนในรูปแบบของเ ็บ	(Web-based	instruction:	WBI)	

เป็นการตอบ นองใ ้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกโอกา 	ทุกเ ลา	ทุก ถานที่	และไม่จ�ากัดจ�าน นผู้เรียน	โดย
เป็นการผ มผ านกนัระ า่งเทคโนโลยปัีจจบุนักบักระบ นการออกแบบการเรยีนเพือ่เพิม่ประ ทิธภิาพ 
ทางการเรียนรู้	 และ นองค ามต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างกัน	 จากการ ัมภา ณ์ผู้เชี่ย ชาญทางด้าน
บทเรียนออนไลน์ถึงข้อจ�ากัดของการจัดการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์	พบ ่าการที่ผู้เข้ามาเรียนมีค าม
ลาก ลาย	 ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะออกแบบบทเรียนเพียงแบบเดีย แล้ ตอบ นองต่อการเรียนของ 

ผู้เรียนทุกคน	นอกจากนี้ยังพบ ่า	WBI	โดยทั่ ไปที่มีอยู่ในปัจจุบัน ่ นใ ญ่ยังไม่ ามารถตอบ นองค าม
แตกต่างระ ่างบุคคล	 เช่น	 แบบแผนการเรียนรู	้ กล่า คือ	 ไม่ ่าผู้เรียนคนใดเข้ามา ึก า	 เนื้อ าจะได้
เนื้อ าและ ื่อในรูปแบบเดีย กันทั้ง มด	เนื่องจากเ ็บที่ใช้น�าเ นอบทเรียนจะมีลัก ณะเป็น ื่อ ลายมิติ	
(hypermedia)	ซึ่งเป็นการผ มผ าน ื่อ ลาก ลายชนิดและเชื่อมโยงไป ู่แ ล่งข้อมูลอื่น	ซึ่งไม่ ามารถ
ตอบ นองค ามต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้	
	 	 จากค าม ลาก ลายดังที่กล่า มาจึงน่าจะเป็นการดีถ้า ากมีการจัดการเรียนรู้ได้ตรงกับจริตและ
ภูมิของผู้เรียนแต่ละคนด้ ยข้อจ�ากัดเ ล่านี้จึงได้มีการพัฒนาไป ู่แน ทางใ ม่ของ ื่อ ลายมิต	ิที่เรียก ่า	
“ ือ่ ลายมติแิบบปรบัตั (hypermedia)”	ทีมี่ค าม มัพันธ์กนัระ า่ง ือ่ ลายมติกิบัรปูแบบการเรยีนรู	้
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ของผู้เรียนแต่ละคน	 ดังนั้น ื่อ ลายมิติแบบปรับตั จึงเป็นการผ มผ านระ ่าง ื่อ ลายมิติและระบบ
การ อนทีฉ่ลาดในการตอบ นองผูเ้รยีนแต่ละคน	 [7]	 โดยระบบจะท�าการ เิคราะ ผ์ูเ้รยีนจากข้อมูลทีม่อียู ่
แล้ น�าเ นอบทเรยีนตามคณุลกั ณะและค ามต้องการของผูเ้รยีน	 โดยผูเ้รยีนจะท�าการตอบแบบ อบถาม 
VARK	 ของ	 Fleming	 ซึ่งจะช่ ยใ ้ผู้เรียน ามารถพัฒนาการเรียนรู้ตาม ักยภาพของตนเอง	 เนื่องจาก 
ือ่ ลายมติแิบบปรบัตั มคี ามยดื ยุน่ในการท�างานเพราะ ามารถปรบัเปลีย่นไปตามลกั ณะของผูเ้รยีน 

แต่ละคน	ทั้งนี้ผู้ ิจัยเล็งเ ็น ่าเทคโนโลยีที่จะช่ ยแก้ไขปัญ าดังกล่า คือ	การใช้ ื่อ ลายมิติแบบปรับตั
ซึง่ ามารถ เิคราะ แ์ละปรบัเปลีย่นได้ตามลกั ณะของผู้เรยีนแต่ละคน	 �า รับค ามแตกต่างของการเรยีน 
ใน ้องเรียนปกติกับการเรียนผ่านบทเรียน	WBI	คือ	การเรียนผ่านบทเรียน	WBI	 เมื่อผู้เรียนเกิดข้อ ง ัย
ระ ่างเรียน	ต้องการถามค�าถาม	บางครั้งอาจไม่ได้ค�าตอบ	 รือได้ค�าตอบช้า	ไม่ทันกับค ามต้องการ	
	 	 ดังนั้น ากมีการจัด ภาพแ ดล้อมการเรียนรู้ใ ้ผู้เรียนได้รับค ามช่ ยเ ลือจากผู้ใ ้ค�าปรึก าจะ
ช่ ยเ ริม ักยภาพในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นผ่านเครื่องมือที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตและเ ็บ	 เช่น	 กระดานข่า 	
้อง นทนา	 Facebook	 เพื่อช่ ยใ ้ผู้เรียนมีองค์ค ามรู้มากยิ่งขึ้น	 และ ากผู้เรียนต้องการที่จะค้นค ้า

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น	ๆ	ก็ ามารถค้น าได้ใน ่ น นับ นุน	เช่น		FAQ	Warehouse	ซึ่งจะต้องอา ัยขั้นตอน
และ ิธีการที่มีประ ิทธิภาพไปด�าเนินการ
		 	 โดยประเด็นดังกล่า นี้	 ผู้ ิจัยได้ท�าการ ังเคราะ ์กรอบแน คิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ื่อ 
ลายมิตแิบบปรบัตั ร่ มกับเทคนคิผู้ใ ค้�าปรกึ าผ่านบทเรยีนออนไลน์	 และน�ามาพฒันาเป็นระบบจดัการ 

เรียนรู้ที่มีการคัดกรองจริตและใ ้ค�าปรึก าที่ อดคล้องกับรูปแบบ	 เพื่อเป็นแน ทางในการ ่งเ ริมการ 
จัดการเรียนรู้ใ ้เกิดขึ้นได้ทุกโอกา 	ทุกเ ลาทุก ถานที่	 อดคล้องกับค าม ามารถและคุณลัก ณะของ 
ผู้เรียนแต่ละคน
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ุ6. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

เป็นส่วนที่ระบุเปำ้หมำยที่ผู้วิจัยต้องกำรค้นหำข้อเท็จจริงในประเด็นตำ่งๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่นิยมเขียนเป็นข้อๆ โดยเรียงล�ำดับตำมเปำ้หมำยที่จะท�ำกำรวิจัย ใช้ภำษำชัดเจน
อ่ำนและเข้ำใจง่ำยไม่ต้องตีควำม เริ่มด้วยค�ำกริยำแสดงกำรกระท�ำ วัตถุประสงค์
ต้องตรงและสอดคล้องกับควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ สำมำรถน�ำ
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยจำกรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์มำใส่ในบทควำมวิจัยได้เลย 
 
กำรเขียนวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
 l ตรงหรือสอดคล้องกับควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 l มองเหน็ผลหรือค�ำตอบทีจ่ะเกดิขึน้หลงักำรศกึษำในแต่ละข้อได้  
 l ผลหรือค�ำตอบเป็นประโยชน์ ใช้แก้ปัญหำหรือน�ำไปพัฒนำได้
 l มจี�ำนวนข้อหรอืประเด็นให้ได้ค�ำตอบหรอืข้อสรุปครอบคลมุปัญหำกำรวจิยันัน้ 

 1. เพื่อประเมินผลกำรฝ ึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรส�ำหรับผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ระบบจัดกำรเรียนรู้ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่  
ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน ผู้ ให้ค�ำปรึกษำ และ 
ผู้เรียน
 2. เพื่อประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำม
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สังเครำะห์ขึ้น

ตัวอย่ำงกำรเขียนวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1. สร้ำงเครื่องตักข้ำวใส่จำนระบบกึ่ง
อัตโนมัติส�ำหรับรำ้นขำยข้ำวแกง
 2.หำประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของ
เครื่องตักขำ้วใส่จำนที่สร้ำงขึ้น
 3 .ศึกษำควำมพึ งพอใจของแม ่ค ้ ำ 
ต่อเครื่องตักขำ้วใส่จำนอัตโนมัติ
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�สมม ิ านการวิจัย

เป็นส่วนที่น�ำเสนอค�ำตอบที่ผู้วิจัยคำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำต่อปัญหำหรือผลที่จะได้รับ 
จำกกำรด�ำเนินกำรวิจัยอย่ำงสมเหตุสมผล หรือกำรเดำค�ำตอบโดยกำรใช้หลักกำร
ทำงวชิำกำร พจิำรณำวตัถปุระสงค์กำรวจัิยแล้วจึงเขยีนสมมตฐิำนกำรวจิยัเพือ่ทดสอบ
วัตถุประสงค์กำรวิจยัแต่ละข้ออำจเขยีนสมมตฐิำนกำรวจัิยมำกกว่ำ 1 ข้อก็ได้ มคีวำม
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์กำรวจิยั ระบวุ่ำต้องกำรศกึษำอะไร แนวทำงใด และตั้งให้
อยู่ในลกัษณะแนวทำงเดยีวกนั สำมำรถอธบิำยหรอืตอบค�ำถำม ครอบคลมุปัญหำทกุด้ำน 
และเขยีนอยู่ในลกัษณะของข้อควำมทีก่ล่ำวถงึควำมสมัพนัธ์ของตวัแปร ต้ังแต่ 2 ตวัขึน้ไป 
สำมำรถทดสอบควำมสัมพันธ์ของตัวแปรได้ โดยอำศัยข้อมูลต่ำงๆและวิธีกำรทำง
สถิติ  
           

กำรเขียนสมมติฐำนกำรวิจัย
 l มีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัยอยำ่งสมเหตุสมผล
 l ใช้ภำษำที่ชัดเจนเขำ้ใจง่ำย รัดกุม อำ่นและแปลควำมหมำยที่ต้องกำรได้ทันที
 l มจี�ำนวนข้อเหมำะสมท่ีจะตรวจสอบผลในแง่มมุต่ำงๆ ได้ครบถ้วน
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 ผู ้ เรียนมีควำมพึงพอใจในกำรเรียนกำรสอนโดยใช ้
เอกสำรประกอบกำรสอน วิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ 1 ด้วย
กระบวนกำรสอนรูปแบบ MIAP ที่สร้ำงขึ้นไม่ต�่ำกวำ่ระดับสูง

ตัวอย่ำงกำรเขียนสมมติฐำนกำรวิจัย

 ผู้เชี่ยวชำญเห็นด้วยต่อคุณภำพเครื่องตักข้ำวไม่ต�่ำกว่ำ
ระดับมำก

 ผู้ ใช้มีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพเคร่ืองตักข้ำว
ไม่ต�่ำกว่ำระดับสุง

1.

2.

3.
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8.วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นส่วนทีน่�ำเสนอกระบวนกำรในกำรท�ำวจิยัประกอบด้วย ประชำกร ต้องระบคุณุลักษณะ
ขอบเขตและจ�ำนวนให้ชัดเจน กลุม่ตัวอย่ำงต้องระบอุย่ำงละเอยีดว่ำใช้วธิกีำรคัดเลอืก
อย่ำงไรและได้กลุม่ตวัอย่ำงจ�ำนวนเท่ำไร เครือ่งมอืที่ ใช้ ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ระบุว่ำเครื่องมือมีกี่ประเภทใช้ ในขั้นตอนใดมีวธีิกำรใช้อย่ำงไรและน�ำผลไปใช้อย่ำงไร 
อธบิำยขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือและวิธีกำรหำคุณภำพ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลมขีัน้ตอนและวธิกีำรอย่ำงไร กำรวเิครำะห์ข้อมลูและสถติ ิ
ที่ ใช้เป็นกำรอธบิำยวิธีกำรจัดกำรข้อมูลที่ ได้มำเพื่อให้ได้ค�ำตอบตำมวัตถุประสงค์และ
สมมติฐำนของกำรวิจัย อำจน�ำเสนอด้วยแผนภูมิหรือบล็อกไดอะแกรม 
 
กำรเขียนวิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 l อธิบำยกระบวนกำรสร้ำงหรือพัฒนำนวัตกรรมในกำรวิจัยอย่ำงกระชับและ 
  ชัดเจน
 l อธบิำยกำรก�ำหนดกลุม่ตวัอย่ำงหรอืแหล่งให้ข้อมลูถกูต้องตำมระเบยีบวธิกีำร 
  วจิยั 
 l ระบช่ืุอ ขัน้ตอนกำรสร้ำง กำรหำคณุภำพเครือ่งมอืวจิยัตำมหลกัวิชำกำร
 l อธบิำยแบบแผนกำรศกึษำ/ทดลอง และรำยละเอยีดในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  l อธิบำยวิธีกำรสรุปผลกำรศึกษำวิจัยและสถิติต่ำงๆ ที่ ใช้วิเครำะห์ข้อมูล 
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 4. วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย
	 	 การ กึ าครัง้นีใ้ช้อฐิบลอ็กประ านรูปทรง ีเ่ ลีย่มแบบบล็อกตรงโดยมขีนาด	 12.5x25x10	 เซนตเิมตร	 ดงั
ภาพที	่1

 

ภำพที่ 1	อิฐบล็อกประ าน

		 	 4.1	การเตรียม ั ดุการเตรียม ั ดุที่ใช้ในการ ึก ามีดังนี้
								 	 1)	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่	1			2)	เถ้าแกลบที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร	์	100
								 	 3)	ดินลูกรังจากบ่อดินในพื้นที่	 อ�าเภอ าดใ ญ่	 จัง ัด งขลา	ผึ่งแดดใ ้แ ้งแล้ ร่อนผ่านตะแกรง 
	 	 	 	 	 	 เบอร์	4	น�าไปอบที่อุณ ภูม	ิ110	±	5	�c	ใช้เ ลา	24	ชั่ โมง	และน�าไปทด อบ มบัติพื้นฐานของ 
	 	 	 	 	 	 ดิน	ลูกรัง	และ	4)	น�้า ะอาด
	 	 4.2	 เครื่องมือการ ึก าครั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือที่ �าคัญดังนี้
								 	 4.2.1	ครื่องบดดินลูกรัง	ใช้บดดินลูกรังใ ้มีขนาดผ่านตะแกรงเบอร	์4	เพื่อใ ้เนื้อดินมีค ามละเอียด 
	 	 	 	 	 	 	 ทั้งก้อน
								 	 4.2.2	เครื่องผ มใช้ผ ม ัตถุดิบใ ้เข้ากันเป็นเนื้อเดีย ก่อนจะน�ามาเข้าเคร่ืองอัดขึ้นรูปเป็นอิฐ 
	 	 	 	 	 	 	 บล็อกประ านในการผ มใช้เ ลาผ มแ ้ง	 2-3	 นาที	 แล้ เติมน�้าลงไปผ มต่อใ ้เข้ากันอีก	 
	 	 	 	 	 	 	 1-2	นาที
								 	 4.2.3	เครื่องชั่ง	เป็นเครื่องชั่งที่ ามารถอ่านค่าค ามละเอียดได้ถึง	0.01	กรัม
								 	 4.2.4	เครื่องอัดดินซีเมนต์แบบใช้มือโยก

ตัวอย่ำงกำรเขียนวิธีด�ำเนินกำรวิจัย
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	 	 4.3	การออกแบบ ่วนผ ม
	 	 	 	 4.3.1	การออกแบบ ่วนผ มระ ว่างปูนซีเมนต์ต่อดินลูกรัง	 (โดยน�า้ นักดินแ ้ง)	 ที่ปริมาณซีเมนต ์
	 	 	 	 	 	 	 ร้อยละ10,	12,	14	และ	16	ดังตารางที	่1

ตำรำงที่ 1  ่วนผ มระ ว่างซีเมนต์ต่อดินลูกรัง	

ปริมาณซีเมนต์	
(ร้อยละ)	

่วนผ มระ ว่างปูนซีเมนต์	:	ดินลูกรัง
ซีเมนต	์(กรัม)	 ดินลูกรัง	(กรัม)

10 600 5,400
12 720 5,280
14 840 5,160
16 960 5,040

  
	 	 	 	 4.3.2	การออกแบบ ่วนผ มของอิฐบล็อกประ านประกอบด้วยปูนซีเมนตและดินลูกรัง	โดยน�าเถ้า 
	 	 	 	 	 	 	 แกลบมาแทนที่ซีเมนต์ในอัตรา ่วนผ มร้อยละ	10,	20	และ	30	(โดยน�า้ นัก)	ดังตารางที	่2

ตำรำงที่ 2 ่วนผ มของอิฐบล็อกประ านผ มเถ้าแกลบ

เถ้าแกลบแทนที่
ซีเมนต์
(ร้อยละ)	

่วนผ ม	ปูนซีเมนต์	:	ดินลูกรัง	:	เถ้าแกลบ
ซีเมนต์	(กรัม)	 เถ้าแกลบ	(กรัม) ดินลูกรัง	(กรัม)

10 864 	96 5,040
20 768 192 5,040
30 672 288 5,040

       
	 	 4.4	การทด อบใน ้องปฏิบัติการ
								 	 4.4.1	การทด อบ าคณุ มบตัพิืน้ฐานของดนิลกูรงั	ซึง่มีการทด อบดงันี	้การ าค่าพกิดัเ ลวของดนิ	 
	 	 	 	 	 	 	 (Liquid	 Limit	 of	 Soil)	 การทด อบ าค่าความชื้นของมวลดิน	 (Moisture	 Content	 of	 
	 	 	 	 	 	 	 Soil)	 ความถ่วงจ�าเพาะ	 (Determination	of	 Specific	Gravity)	 และการทด อบ าขนาด 
	 	 	 	 	 	 	 คละ	(Sieve	Analysis)
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		 	 	 	 4.4.2	การทด อบการบดอัดดิน	 (Compaction	test)	 เพื่อ าปริมาณน�้าที่เ มาะ มที่ ุด	ซึ่งท�าใ ้ 
	 	 	 	 	 	 	 ดนิมคี าม นาแน่น งู ดุ	(Optimum	Moisture	Content)	โดย ธิกีารทด อบแบบโมดฟิายด์ 
	 	 	 	 	 	 	 (Modified	Proctor	test)
     4.4.3	การทด อบเพื่อก�า นด ูตร ่ นผ ม	 โดยน�าดินลูกรังที่บดกับเครื่องบด	 ขนาดผ่านตะแกรง 
	 	 	 	 	 	 	 เบอร์	4	ผ มกับปูนซีเมนต์ที่ปริมาณซีเมนต์ร้อยละ	10,	12,	14	และ16	ทด อบการรับแรงอัด
	 	 	 	 	 	 	 (Compressive	strength)	 ลังการบ่มในอากา ที่ระยะเ ลา	7,	14	และ	28	 ันแล้ คัดเลือก 
	 	 	 	 	 	 	 ดินซีเมนต์	 มา	 1	 อัตรา ่ นที่มี มบัติดีที่ ุด	 มาแทนที่ซีเมนต์ด้ ยเถ้าแกลบร้อยละ	 10,	 20	 
	 	 	 	 	 	 	 และ	 30	 โดยน�า้ นักของซีเมนต์	 ทด อบการรับแรงอัด	 ลังการบ่มในอากา ที่ระยะเ ลา 
		 	 	 	 	 	 	 7,	14	และ	28	 ัน
	 	 4.5	การผลิตอิฐบล็อกประ านผ มเถ้าแกลบ
								 	 4.5.1	เตรียมดินลูกรังที่ผ่านการบดด้ ยเครื่องบดดิน	 ใ ้มีขนาดเม็ดดินที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร	์ 4 
	 	 	 	 	 	 	 และเถ้าแกลบที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์	 100	 ใ ่ในเครื่องผ มตามอัตรา ่ นที่ได้จาก ้อง 
	 	 	 	 	 	 	 ปฏิบัติการแล้ เติมน�้าในอัตรา ่ นร้อยละ	15.6	ของปูนซีเมนต์โดยน�า้ นัก
						 	 	 4.5.2	เมื่อผ มเข้ากันดี	น�า ั ดุที่ได้เข้าเครื่องอัดอิฐบล็อกประ าน
	 	 	 	 4.5.3	เมื่อได้จ�าน นอิฐบล็อกประ านครบตามอัตรา ่ นแล้ บ่มด้ ยการรัก าค ามชื้นเป็นเ ลา	 
	 	 	 	 	 	 	 7	 ัน	ก่อนน�าไปทด อบ
	 	 4.6	การทด อบ มบัติของอิฐบล็อกประ าน
	 	 	 	 4.6.1	 การทด อบก�าลังอดัของก้อนตั อย่างตามมาตรฐานผลติภัณฑ์ชมุชนุอิฐบลอ็กประ าน	 (มผช.	 
	 	 	 	 	 	 	 602/2547)	
	 	 	 	 4.6.2	 การทด อบการดดูกลนืน�า้ของก้อนตั อย่างอฐิบลอ็กประ านใ เ้ป็นไปตามมาตรฐานผลติภัณฑ์ 
	 	 	 	 	 	 	 ชุมชนอิฐบล็อกประ าน	(มผช.	602/2547)
	 	 4.7	 เปรียบเทียบคุณ มบัติของอิฐบล็อกประ านกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	 (มผช.602/2547)	 การ 
เปรียบเทียบคุณ มบัติของอิฐบล็อกประ านผ มเถ้าแกลบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	 (มผช.602/2547)	
ิเคราะ ์ผลกระทบจากการน�าเถ้าแกลบมาแทนที่ซีเมนต์และดินลูกรังบาง ่ น
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9. ผลกำรวิจัย
 เป็นส่วนทีน่�ำเสนอแนวทำงกำรวเิครำะห์ข้อมลู และกำรแปลควำมหมำยของผล
ที่ ได้จำกกำรศกึษำวจิยั โดยใช้รูปภำพ ตำรำงหรือข้อควำมหรอืแผนภมู ิ ตัวเลขหรือ
สัญลักษณ์ แผนภูมิหรือตำรำง เพื่อแสดงผลกำรศึกษำวิจัยเหมำะสม มีค�ำอธิบำย 
ควำมหมำย เพื่อให้ผู้อำ่นบทควำมวิจัยเขำ้ใจผลกำรวิจัยได้งำ่ยขึ้น โดยน�ำเสนอทลีะ
ประเด็นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัยจนครบวัตถุประสงค์ โดยยังไม่ต้อง
สรุปผล

กำรเขียนผลกำรวิจัย
 l น�ำเสนอผลกำรวิจยัครบถ้วนสมบรูณ์ เรยีงล�ำดบัตำมวตัถปุระสงค์ กำรวจิยั
 l เลือกใช้รูปภำพ แผนภูมิ ตำรำงหรือข้อควำม และตัวเลขหรือ สัญลักษณ ์
  ประกอบกำรน�ำเสนอผลจำกกำรศึกษำวิจัยได้เหมำะสม
 l เขียนค�ำอธิบำยผลประกอบกับรูปภำพ แผนภูมิและตำรำง กระชับ สมบูรณ ์
  อ่ำนเข้ำใจได้ทันที



39 

คู่มือการจัดทำ�บทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ02

ตัวอยำ่งกำรเขียนผลกำรวิจัย

5. ผลกำรวิจัย
	 	 การพัฒนาอิฐบล็อกประ านที่ผลิตจากดินลูกรังซีเมนต์ผ มเถ้าแกลบ	ได้ผลการ ึก าดังนี้
	 	 5.1	ผลการทด อบ าคุณ มบัติพื้นฐาน	 (Physical	 Properties)	 การทด อบคุณ มบัติพื้นฐานของ
ดินลูกรัง	พบ ่า	มีค่าค ามชื้นของม ลดิน	เท่ากับ	6.17	%	ค่าค ามถ่ งจ�าเพาะ	2.82	ค่าขีดจ�ากัดพิกัดเ ล 	
(Liquid	Limit)	39.00	%	ค่าขีดจ�ากัดพลา ติก	(Plastic	Limit)	24.90	%	ค่าดัชนีพลา ติก	(Plastic	Index)	
14.10	%	และเมื่อน�าตั อย่างดินมาทด อบโดยการร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐาน	จ�าแนกตามระบบ	Unified	
Soil	Classification	System	 (USCS)	จัดได้ ่าเป็นดินที่มีขนาดคละพอด	ีมี ัด ่ นของดินเม็ดเล็กกับเม็ด
ใ ญ่ผ มกันใน ัด ่ นที่เ มาะ มเ มาะแก่งานด้าน ิ กรรม
	 	 5.2	ผลการทด อบการบดอัดดิน	 (Modified	 Compaction	 Test)	 จากผลการทด อบการบดอัด
ดิน	 (Modified	 Compaction	 Test)	 ตามมาตรฐาน	 ASTM	 D	 2844	 เพื่อ าค าม นาแน่นแ ้ง ูง ุด	
(Dry	Density)	และปริมาณน�้าที่เ มาะ ม	 (OMC)	ของดินลูกรังที่ผ มปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที	่1	
มีค าม นาแน่นแ ้ง ูง ุดเท่ากับ	 1,880.00	 kg/m3	 และมีปริมาณค ามชื้นที่เ มาะ มเท่ากับ	 15.60	%		 
ดังภาพที่	2

 

ภำพที่ 2	ผลการทด อบการบดอัดดินลูกรัง

	 	 5.3	ผลการทด อบเพื่อก�า นด ูตร ่ นผ ม
	 	 	 5.3.1	 ผลการทด อบการรับแรงอัดของตั อย่างที่ผ มระ ่างซีเมนต์ต่อดินลูกรังโดยน�้า นัก
	 	 	 	 	 	 ดินแ ้งที่ปริมาณซีเมนต์ร้อยละ	10,	12,	14	และ	16	ได้ผลดังภาพที	่3
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ภำพที่ 3	ผลการรับแรงอัดที่ผ มระ ว่างซีเมนต์ต่อดินลูกรัง

	 	 จากภาพที่	 3	 แ ดงการรับแรงอัดของตัวอย่างที่ผ มระ ว่างซีเมนต์ต่อดินลูกรัง	 ที่ปริมาณซีเมนต ์
ร้อยละ	10,	12,	14	และ	16	ตามล�าดับ	พบว่า	การรับแรงอัดที่อายุการบ่ม	28	วัน	มีค่าก�าลังอัด	55.01, 
60.86,	 65.36,	 และ	 78.70	 กก./ตร.ซม.	 ตามล�าดับ	 ซึ่งแ ดงใ ้เ ็นว่าเมื่อผ มปริมาณซีเมนต์เพิ่มขึ้น 
จะท�าใ ้ความ ามารถในการรับแรงอัดของตัวอย่างเพิ่มขึ้นตามอัตรา ่วนที่เพิ่มขึ้น	 เมื่อเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	 602/2547	 พบว่า	 ที่ปริมาณซีเมนต์ผ มร้อยละ	 16	 มีค่าการรับแรงอัดผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานอิฐบล็อกประ านชนิดรับน�้า นัก	ซึ่งก�า นดใ ้มีค่าเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า	70	กก./ตร.ซม.
						5.3.2		 คัดเลือกซีเมนต์ต่อดินลูกรังมา	 1	 อัตรา ่วน	 คือ	 อัตรา ่วนปริมาณซีเมนต์ผ มร้อยละ	 16 
มาแทนที่ซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบร้อยละ	10,	20	และ	30	ได้ผลดังภาพที	่4

 

ภำพที่ 4 ผลการรับแรงอัดที่ผ มเถ้าแกลบแทนที่ปูนซีเมนต์

	 	 	 จากภาพที่	 4	 แ ดงการรับแรงอัดของตัวอย่างที่ผ มเถ้าแกลบแทนที่ปูนซีเมนต์	 โดยน�้า นัก
ร้อยละ	 10,	 20	 และ	 30	 พบว่า	 ความต้านทานการรับแรงอัดที่อายุการบ่ม	 28	 วัน	 มีค่าก�าลังอัดเท่ากับ	
46.93,	43.07,	และ	38.13	กก./ตร.ซม.	ตามล�าดับ	ซึ่งแ ดงใ ้เ ็นว่าเมื่อผ มปริมาณเถ้าแกลบเพิ่มขึ้น	จะ
ท�าใ ้ความ ามารถในการรับแรงอัดของตัวอย่างลดน้อยลง	 เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	
602/2547	 พบว่า	 ที่ปริมาณเถ้าแกลบแทนที่ซีเมนต์ร้อยละ	 10	 และ	 20	 มีค่าการรับแรงอัดผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอิฐบล็อกประ านชนิดไม่รับน�า้ นัก	ซึ่งก�า นดใ ้มีค่าเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า	25	กก./ตร.ซม.
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	 	 5.4	ผลการทด อบ าค่าการรับแรงอัดของอิฐบล็อกประ านผ มเถ้าแกลบ	 จากการทด อบเพื่อ
ก�า นด ูตร ่วนผ มอิฐบล็อกประ านผ มเถ้าแกลบ	 เพื่ออัดขึ้นรูปอิฐบล็อกประ านตาม ูตร ่วนผ มดิน
ลูกรังผ มซีเมนต์ร้อยละ	16	และแทนที่ซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบร้อยละ	10	พบว่าการรับแรงอัดที่อายุการบ่ม	
7	 วัน	 มีค่าก�าลังอัดเท่ากับ	 32.62	 กก./ตร.ซม.	 และเมื่อน�าค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน	602/2547	พบว่า	การรับแรงอัดของอิฐบล็อกประ านผ มเถ้าแกลบ	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน	602/2547	ชนิดไม่รับน�้า นัก	ซึ่งก�า นดใ ้มีค่าเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า	25	กก./ตร.ซม.	ภาพอิฐบล็อก
ประ านที่ผลิตจากดินลูกรังผ มเถ้าแกลบดังแ ดงในภาพที่	4
	 	 5.5	ลการทด อบ าค่าการดูดกลืนน�้าของอิฐบล็อกประ านผ มเถ้าแกลบ	 การทด อบค่าการดูด
กลืนน�้า	 ที่ระยะเวลาการบ่ม	 24	 ชั่วโมง	 ของอิฐบล็อกประ านผ มเถ้าแกลบ	 ที่อายุการบ่ม	 7	 วัน	 พบว่า	
มีค่าการดูดกลืนน�้าที	่ 24	 ชั่วโมง	 เท่ากับ	 148.84	 กก./ลบ.ม.	 และมีค่าน�า้ นักเมื่ออบแ ้งเท่ากับ	 1,902	
กก./ลบ.ม.	 เมื่อเปรียบเทียบค่าการดูดกลืนน�า้	 และน�า้ นักเมื่ออบแ ้งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	
602/2547	 พบว่า	 บล็อกประ านผ มเถ้าแกลบมีค่าการดูดกลืนน�้าเมื่อเทียบกับน�้า นักเมื่ออบแ ้ง ูงกว่า
มาตรฐาน	คือ	ในช่วงน�้า นักเมื่ออบแ ้ง	1,841	กก./ลบ.ม.	ถึง	1,920	กก./ลบ.ม.ค่าการดูดกลืนน�า้ไม่เกิน	
240	กก./ลบ.ม.	แต่บล็อกประ านผ มเถ้าแกลบมีค่าการดูดกลืนน�้า ูง ุดคือ	148.84	กก./ลบ.ม.	ซึ่งไม่เกิน
ข้อก�า นด	แต่ก็ยังถือได้ว่ามีค่าการดูดกลืนน�้าค่อนข้างต�่า

 

ภำพที่ 4	อิฐบล็อกประ านที่ผลิตจากดินลูกรังผ มเถ้าแกลบ
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10. สรุปผล และข้อเสนอแนะ
เป็นส่วนทีน่�ำเสนอแนวทำงกำรวเิครำะห์ข้อมลู และกำรแปลควำมหมำยของผลที่ ได้จำก
กำรศกึษำวจิยั  โดยใช้รูปภำพ ตำรำงหรือข้อควำม ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ แผนภูมิ
เพื่อแสดงผลกำรศึกษำวิจัยเหมำะสม มีค�ำอธิบำยควำมหมำย เพื่อให้ผู้อ่ำน 
บทควำมวิจัยเข้ำใจผลกำรวิจัยได้ง่ำยขึ้น โดยน�ำเสนอทลีะประเดน็ให้สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์กำรวิจัยจนครบวตัถปุระสงค์ โดยยังไม่ต้องสรุปผล

กำรเขียนผลกำรวิจัย
 l น�ำเสนอผลกำรวิจยัครบถ้วนสมบรูณ์ เรยีงล�ำดบัตำมวตัถปุระสงค์กำรวิจยั
 l เลือกใช้รูปภำพ แผนภูมิ ตำรำงหรือข้อควำม และตัวเลขหรือสัญลักษณ ์ 
  ประกอบกำรน�ำเสนอผลจำกกำรศึกษำวิจัยได้เหมำะสม
 l เขียนค�ำอธิบำยผลประกอบกับรูปภำพ แผนภูมิและตำรำง กระชับ สมบูรณ์  
  อ่ำนเข้ำใจได้ทันท ี
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 6 สรุปผล อภิปรำยผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ
  	 จากการพัฒนาอิฐบล็อกประ านที่ผลิตจากดินลูกรังซีเมนต์ผ มเถ้าแกลบ	 โดยผ มปูนซีเมนต์ต่อดิน
ลูกรังที่ปริมาณซีเมนต์ร้อยละ	 10,	 12,	 14	 และ	 16	 แล้วคัดเลือกดินซีเมนต์มา	 1	 อัตรา ่วนที่มี มบัติดี
ที่ ุด	 มาแทนที่ซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบร้อยละ	 10,	 20	 และ	 30	 โดยน�้า นักของซีเมนต์	 ทด อบการรับแรง
อัด	จากนั้นอัดเป็นก้อนด้วยเครื่องอัดแล้วน�ามาบ่มในอากาศที่ระยะเวลา	7	วัน	ใ ้บล็อกแข็งตัว	ทด อบ า
คุณ มบัติของอิฐบล็อกประ าน	 รุปผลการวิจัยได้ดังนี้
		 	 6.1	 ัด ่วนที่เ มาะ มระ ว่างซีเมนต์ต่อดินลูกรังที่ปริมาณซีเมนต์ผ มร้อยละ	16		 ามารถรับแรงอัด
ได้ ูง ุด	คือ	78.70	กก./ตร.ซม.		
	 	 6.2	ปริมาณเถ้าแกลบแทนที่ปูนซีเมนต์โดยน�า้ นักร้อยละ	10	ที่อายุการบ่ม	7	วัน	 ามารถรับแรงอัดได้
ูงที่ ุด	คือ	28.46	กก./ตร.ซม.	

	 	 6.3	อิฐบล็อกประ านที่ผลิตจากดินลูกรังผ มซีเมนต์	 ร้อยละ	 16	 และแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบ
ร้อยละ	 10	 ามารถรับแรงอัดได้	 32.62	 กก./ตร.ซม.	 และมีค่าการดูดกลืนน�า้	 148.84	 กก./ลบ.ม.	 และ
เมื่อน�าค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	 602/2547	 พบว่า	 การรับแรงอัดของอิฐบล็อก
ประ านผ มเถ้าแกลบ	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	602/2547	ชนิดไม่รับน�้า นัก

ตัวอย่ำงกำรเขียนสรุปผล อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 
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11. กิตติกรรมประกำศ
 เป็นกำรขอบคุณแหล่งทุนที่สนับสนุนกำรวิจัย และควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนหรือ
บุคคลใดก็ตำม ในบทควำมวิจัยให้ ใส่เท่ำที่จ�ำเป็นเท่ำนั้น
    

กิตติกรรมประกำศ
งำนวิจัยนี้ ได้รับทุนและกำรสนับสนุนจำกสถำบันพัฒนำเทคนิคพลังงำน 
กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน 

กิตติกรรมประกำศ
งำนวิจัยนี้ ได ้ รับทุนและกำรสนับสนุนจำกส�ำนักพัฒนำเทคนิคศึกษำ 
มหำวิทยำลัยเทคนิคโนโลยีพระจอมเกลำ้พระนครเหนือ

ตัวอยำ่งกำรเขียนกิตติกรรมประกำศ
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12. กำรอ้ำงองิเอกสำรและงำนวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 
เป็นกำรบอกแหล่งทีม่ำของข้อควำมหรอืเนือ้หำทีน่�ำมำใช้ในกำรวิจยั เพือ่ให้มัน่ใจว่ำ 
เนือ้หำหรอืเรือ่งรำวต่ำง ๆ ทีถ่กูกล่ำวถงึสำมำรถยืนยนัหรอืพิสจูน์ถึงแหล่งข้อมลูจริงได้
ได้แก่ หนังสอื ต�ำรำ วำรสำร วทิยำนพินธ์ หนงัสอืพมิพ์ และแหล่งข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 
กำรเขยีนอ้ำงองิให้เขยีนเฉพำะทีมี่กำรอ้ำงองิในบทควำมวจิยัเท่ำนัน้ กำรเขยีนเอกสำร 
อ้ำงองิใช้ระบบตวัเลข ในบทควำมวิจัยใช้หมำยเลขเรียงล�ำดับต่อเนื่องกันโดยตลอดใส่
ตัวเลขก�ำกับไว้ ในเครื่องหมำย [ ] ท้ำยข้อควำมหรือชื่อบุคคลที่อำ้งอิงโดยให้ตัวเลข
อยู่ในระดับบรรทัดเดียวกันกับเนื้อหำใส่ตัวเลขอำ้งอิงเรียงล�ำดับตั้งแต่เลข [1] เป็นต้น
ไปต่อเนื่องกัน มีอ้ำงอิงซ�้ำให้ ใช้ตัวเลขเดิมที่เคยใช้อำ้งอิงมำก่อนแล้วอ้ำงอิงเอกสำร
หลำยรำยกำรในครำวเดียวกัน ให้ ใส่หมำยเลขของเอกสำรที่อ้ำงเรียงล�ำดับ โดยใส ่
เครื่องหมำยจุลภำค (,) คั่นแต่ละรำยกำร เช่น [3,4]

กำรเขียนอำ้งอิงเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 l เอกสำรอ้ำงอิงทั้งหมดในบทควำมวิจัยสำมำรถสืบค้นหำแหล่งที่มำได้จริง
 l  เขียนรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงครบถ้วนตำมที่มีกำรอำ้งอิงในบทควำมวิจัย 
 l ใช้ระบบตวัเลขอ้ำงองิในเนือ้หำและแสดงรำยกำรเอกสำรอ้ำงองิ ถกูต้อง ครบถ้วน
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 ่ นประก บข งรำยกำร ้ำง ิงประก บด้ ย
 1) ชื่อผู้แต่ง ไม่ใส่ค�ำน�ำหน้ำชื่อ เช่น นำย นำง และไม่ใ ่คุณ ุฒิ ต�ำแ น่ง รื ย  เช่น ดร.  
  นำยแพทย์ ำ ตรำจำรย์ พลเ ก เป็นต้น
 2) ปีที่พิมพ์ ใส่อยู่ ในวงเล็บใส่เฉพำะตัวเลขป ี เช่น (2556) ใ ้ ใ ่ปีที่พิมพ์ที่ปรำกฏใน น้ำปกใน  
  ถ้ำไม่ปรำกฏปีที่พิมพ์ ใ ้ระบุด้ ย ัก รย่ ใ ่ใน งเล็บดังนี้ (ม.ป.ป.) �ำ รับภำ ำ ังกฤ ใช้  no  
  date ดังนี้ (n.d.) 
 3) ชื่อเอกสำร พิมพ์ชื่ เรื่ งเต็มไม่ใช้กำรย่
 4) ครัง้ทีพ่มิพ์ กำร ้ำง ิงเ ก ำรที่พิมพ์ครั้งแรกไม่ต้ งระบุครั้งที่พิมพ์น กจำกมีกำรพิมพ์มำกก ำ่ 
  นึ่งครั้ง และระบุปีที่พิมพ์ด้ ย
 5) ข้อมูลเกี่ยวกับกำรพิมพ์ ประก บด้ ย ถำนที่พิมพ์ �ำนักพิมพ์
  5.1) ถำนที่พิมพ์ (เมื ง/จัง ัด)  ถ้ำไม่ปรำกฏ ถำนที่พิมพ์ ใ ้ระบุด้ ย ัก รย่ ดังนี้ ม.ป.ท.  
    ภำ ำ ังกฤ ใช้ no place ระบุด้ ย ัก รย่ ดังนี้ n.p.
  5.2) �ำนักพิมพ์ ใ ้ ใ ่เฉพำะ �ำนักพิมพ์ ำกไม่มี �ำนักพิมพ์จึงใ ่โรงพิมพ์ โดยใ ่เฉพำะชื่  ดังนี้  
    ซีเ ็ดยูเคชั่น ุขภำพใจ ยกเ ้น �ำนักพิมพ์ที่เป็นข ง มำคม รื ม ำ ิทยำลัยใ ่ดังนี้ 
    �ำนักพิมพ์ม ำ ิทยำลัยเทคโนโลยีพระจ มเกล้ำพระนครเ นื  �ำนักพิมพ์จุ ำลงกรณ์ 
    ม ำ ิทยำลัย
  5.3) ถ้ำไม่ปรำกฎ �ำนกัพมิพ์ใ ร้ะบดุ้ ยตั กั รย่  ดงัน้ี ม.ป.ท. ภำ ำ งักฤ ใช้ no publisher  
    ระบุด้ ย ัก รย่ ดังนี้ n.p. ถ้ำไม่ปรำกฏทั้งเมื งที่พิมพ์และ �ำนักพิมพ์ ใ ้ ใ ่ ม.ป.ท. รื   
    n.p. เพียงครั้งเดีย
 6) กำรเขียนเลขหนำ้นิยมเขียนเฉพำะจำกเ ก ำร ้ำง ิงที่เป็นบทค ำม รื นัง ื
     

ส่วนประกอบของรำยกำรอ้ำงอิง
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 สุมำลี [2] กล่ำวว่ำ หลักกำรเรียนรู้ส�ำหรับผู้ ใหญ่วัยท�ำงำน ครูผู้สอนต้องหำแนวทำง
ในกำรจัดสภำพกำรเรียนกำรสอนให้ยืดหยุ่นต่อกำรเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เปิดโอกำสให้นักศึกษำผู้ ใหญ่ได้เรียนรู้เนื้อหำก่อนเรียน ได้ทบทวน 
สืบค้นก่อนเรียนจะช่วยให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำมำกขึ้น  

 ...กำรน�ำพลังงำนแสงอำทิตย์มำใช้ ในกำรลดควำมช้ืนออกจำกผลผลิตทำงกำรเกษตร 
โดยวิธีกำรตำกแดดกลำงแจ้งมีกำรท�ำมำนำนแล้ว ซึ่งระยะเวลำที่ ใช้ ในกำรตำกแห้งจะมำก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ำงๆ เช่น ปริมำณควำมชื้นในวัสดุที่น�ำมำตำกแห้งควำมเข้มของรังสี
แสงอำทิตย์ รวมทั้งองค์ประกอบของสภำพดินฟำ้อำกำศอำกำศท�ำให้ไม่สำมำรถควบคุมได้
และกำรไล่ควำมชื้นโดยวิธีกำรตำกแห้งนั้นต้องใช้เวลำนำน [3,4] 

 อ้างองิเอกสารหลายรายการในคราวเดยีวกนัให้ใส่หมายเลขของเอกสารทีอ้่างเรยีงล�าดบั โดยใส่เครือ่งหมาย 
 จุลภาค (,) คั่นแต่ละรายการ เช่น [3,4] 

 ตัวอย่ำงกำรเขียนอ้ำงอิงกำรวิจัย วรรณกรรมและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

 ใส่ตัวเลขก�ากับไว้ ในเครื่องหมาย [ ] ท้ายข้อความหรือชื่อบุคคลที่อ้างอิงโดยให้ตัวเลขอยู่ในระดับบรรทัด 
 เดียวกันกับเนื้อหา
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  l  กำรใส่รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงทำ้ยบทควำมวิจัยให้เรียงล�ำดับตำมตัวเลข
   หนังสือ
   [1] ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อเรื่อง.ครั้งที่พิมพ์.จ�ำนวน(ถำ้มี).สถำนที่พิมพ์ : ส�ำนักพิมพ์.
   ตัวอย่าง
   [1] กิจคณิตพงศ์ อินทอง.(2556).เทคนิคกำรเขียนบันทึกเสนอและกำรเกษียณหนังสือ.พิมพ์
    ครั้งที่ 2.จ�ำนวน 5,000 เล่ม.กรุงเทพมหำนคร : ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัดภำพพิมพ์.
   บทควำมในวำรสำร
   [2] ผู้เขียนบทควำม. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทควำม.ชื่อวำรสำร.ปีที่ ฉบับที่ .เลขหนำ้.
   ตัวอย่าง
   [2] วฒันำ แก้วมณี. (2557).แบบจ�ำลองเซลล์เชือ้เพลิงเช่นPEMอย่ำงง่ำยส�ำหรบัวิศวกรไฟฟ้ำ.
    วำรสำรวิชำกำรครุศำสตร์อุตสำหกรรมพระจอมเกลำ้พระนครเหนือ.ปีที่ 4 ฉบับที่ 1. 
    122-129.
   บทควำมในหนังสือพิมพ์
   [3] ผู้เขียนบทควำม.(วันที่ เดือน ปีที่พิมพ์). ชื่อบทควำม.หนังสือพิมพ์. เลขหน้ำ.
   ตัวอย่าง
   [3] สำธิต บุษบก.(วันที่ 22 มิถุนำยน 2552). พบฟอสซิลเต่ำสกุลใหม่และชนิดของโลกในไทย. 
    ไทยรัฐ.5.
   วิทยำนิพนธ์
   [4] ผู้เขียนวิทยำนิพนธ์.(ปีที่พิมพ์).ชื่อวิทยำนิพนธ์.ระดับวิทยำนิพนธ์.สำขำวิชำ.ภำควิชำ. 
    คณะ.มหำวิทยำลัย/สถำบัน.
    ตัวอย่าง
   [4] ธนำพร เพชรกูล. (2557). สำยอำกำศเรโซเนเตอร์อันดับศูนย์ที่ ใช้แพทย์เยรูเซเลมบน 
    พืน้ฐำนโครงสร้ำงเสมอืนเหด็.วทิยำนพินธ์วิศวกรรมศำสตร์มหำบณัฑติ.สำขำวชิำวศิวกรรม  
    ไฟฟ้ำ.ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์. บณัฑติวิทยำลยั. มหำวทิยำลยัเทคโนโลยี 
    พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ. 
    แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
   [5] ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่ออนไลน์).[ออนไลน์].ชื่อเรื่อง. [สืบค้น วัน เดือน ปี]. จำก URL.
   ตัวอย่าง
   [5] กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย.(2552).[ออนไลน์].เศรษฐกิจพอเพียง. [สืบค้นเมื่อวันที่ 18  
    สิงหำคม 2552].จำกhttp://www.moct.or.th/king.king_new16.html.

 กำรเขียนรำยกำรอำ้งอิงท้ำยบทควำม
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[1] มุกดำ สุขสวัสดิ์. (2544). ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน. กรุงเทพมหำนคร.โอเดียนสโตร์.
[2] กิจคณิตพงศ์ อินทอง.(2556).เทคนิคกำรเขียนบันทึกเสนอและกำรเกษียณหนังสือ.พิมพ์คร้ังท่ี 2.จ�ำนวน  
  5,000 เล่ม.กรุงเทพมหำนคร : ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัดภำพพิมพ์.
[3] Havlin, J.L., Beaton, J.D., Tisdale, S.L. and Nelson, W.L. (2005). Soil Fertility and Fertili 
  zers : an Introduction to Nutrient Management. New Jersey : Pearson Education, Inc., 
[4] วัฒนำ แก้วมณี. (2557).แบบจ�ำลองเซลล์เชื้อเพลิงเช่นPEMอย่ำงง่ำยส�ำหรับวิศวกรไฟฟ้ำ.วำรสำร 
  วิชำกำรครุศำสตร์อุตสำหกรรมพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ.ปีที่ 4 ฉบับที่ 1.122-129.
[5] ผำสุก อินทรำวุธ. (2544, กรกฎำคม 21). สังคมชนชั้นสมัยก่อนประวัติศำสตร์ ในประเทศจีน.กรุงเทพ 
  ธุรกิจ.6-7 
[6] สำธิต บุษบก.(วันที่ 22 มิถุนำยน 2552). พบฟอสซิลเต่ำสกุลใหม่และชนิดของโลกในไทย.ไทยรัฐ.5.
[7]  Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college : Classes explore modern society  
  usingthe world of star trek. Los Angeles Times. p.A3. 
[8] ธนำพร เพชรกูล. (2557). สำยอำกำศเรโซเนเตอร์อันดับศูนย์ที่ ใช้แพทย์เยรูเซเลมบนพื้นฐำนโครงสร้ำง 
  เสมือนเห็ด.วิทยำนิพนธ์วิศวกรรมศำสตร์มหำบัณฑิต. สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ. ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
  และคอมพิวเตอร์.บัณฑิตวิทยำลัย.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ.
[9] กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย.(2552).[ออนไลน์].เศรษฐกิจพอเพียง. [สืบค้นเมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2552].
  จำก http://www.moct.or.th/king.king_new16.html.
[10] ระพีพล กุญชร ณ อยุธยำ.(2550).[ออนไลน์]. ควำมดันโลหิตสูง. สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนำยน 2550 จำก  
  http://www.thaiheartweb.com. 

ตวัอย่ำงรำยกำรอ้ำงองิท้ำยบทควำม 



การเตรียม
ต้นฉบับบทความวิจัย

03
หน่วยที่ 



51 

คู่มือการจัดทำ�บทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ03

การใช้ โปรแกรมในการพิมพ์บทความวิจัย
 โปรแกรมที่ ใช้ ในการพิมพ์ต้นฉบับ 
 l  โปรแกรม Microsoft Word for Windows หรือ for MAC
 l  การบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์นามสกุล .doc จ�านวน 1 ไฟล์ เป็นไฟล์นามสกุล .Pdf จ�านวน 1 ไฟล์ 
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  l ก�าหนดขนาดกระดาษ A4  
  l ระยะห่างขอบกระดาษด้านบนและด้านล่าง 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร  
  l  ระยะห่างขอบกระดาษด้านขวา และด้านซ้าย 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร 
  l  ก�าหนดรูปแบบการพิมพ์เป็นแบบ 2 คอลัมน์ 
  l  ความกว้างคอลัมน์ละ 3 นิ้ว หรือ 7.62 เซนติเมตร 

การก�าหนดระยะขอบกระดาษ

1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร  

1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร  

1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร  1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร  

 2 คอลัมน์

ความกว้างคอลัมน์ละ 3 นิ้ว 
หรือ 7.62 เซนติเมตร

ความกว้างคอลัมน์ละ 3 นิ้ว 
หรือ 7.62 เซนติเมตร
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  l หน้าแรกไม่แสดงหมายเลขหน้าแต่นับเป็นหน้าที่ 1 
  l หน้าที่สองแสดงหมายเลขหน้าโดยเริ่มนับเป็นหน้าที่ 2  
  l พิมพ์ล�าดับเลขหน้าไว้กลางหน้ากระดาษด้านล่างห่างจากขอบกระดาษขึ้นมา 0.5 นิ้ว 
   หรือ 1.27 เซนติเมตร 

การวางรูปแบบหน้ากระดาษ

ไม่แสดงหมายเลขหน้าในหน้าแรก
หน้าที่ 1

เลขหน้าห่างจากขอบกระดาษ
 0.5 นิ้ว หรือ 1.27 เซนติเมตร

หน้าที่2
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  l  บทความวิจัยมีความยาวไม่เกิน 8-10 หน้า
  l  บรรทัดแรกของเนื้อหาแต่ละย่อหน้าเยื้องเข้ามา 0.25 นิ้ว หรือ 0.63 เซนติเมตร 
  l การเว้นระยะบรรทัดระหว่างชื่อหัวเรื่องใหญ่ ให้เว้น 1 บรรทัด

การพิมพ์ข้อความ

ย่อหน้าเยื้องเข้ามา 0.25 นิ้ว 
หรือ 0.63 เซนติเมตร 

ชื่อหัวเรื่องใหญ่ 
ให้เว้น 1 บรรทัด
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  1.**หัวเรื่องใหญ่และตัวเลข (เครื่องหมาย ** หมายถึงเว้น 2 ตัวอักษร)
    1.1.**หัวเรื่องรองและตัวเลข …….…..…….………………….……………………………………………….…………………………….
      ………………………………………….…………………..………………………………….............……………………………….………
      …………………………………………….………………..………………………………….............……………………………….………
      1.2.**หัวเรื่องรองและตัวเลข……....…………………………….…..……………..….…………………………………………………  
       ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
       ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
      1.2.1**หัวเรื่องย่อยและตัวเลข………...……………………………………………….……………………………………..…… 
        ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………  
        ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
      1.2.2**หัวเรื่องย่อยและตัวเลข………...……………………………………………….……………………………………..…… 
        ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………  
        ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
        1)**หัวข้อย่อย………………………………………………………………………………………………..…………………… 
         …………………………………………………..………………………………………….......……………………….………
           2)**หัวข้อย่อย………………………………..…………………………………………………………………………………… 
         …………………………………………………..………………………………………….......……………………….………

 ตัวอย่างการพิมพ์หัวข้อเรื่องและตัวเลข
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  l  การเขียนค�าศัพท์ท่ีแปลมาจากภาษาอังกฤษให้ ใส่ค�าศัพท์เดิมไว้ ในวงเล็บต่อท้ายค�าแปลด้วย 
   ซ่ึงถ้าไม่ใช่ค�าศัพท์เฉพาะไม่ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ ใหญ่ เช่น ส่วนโค้งไฮเพอร์ โบลา (hyper 
   bolic curve) ระบบเมตริก (metric system) เป็นต้น
  l  รูปแบบของตัวอักษรภาษาไทยและอังกฤษ มีรายละเอียดดังตาราง

 รูปแบบของตัวอักษร

ตารางการใช้รูปแบบของตัวอักษรภาษาไทยและอังกฤษ

ลำ ดับ รู แบบ อ ัวอัก ร
า า ทยแ อั ก �ใช� � � �

ต�าแหน่ง นาด ัวอัก ร ัก ัวอัก ร
�

1. ชื่อบทความ (Title)
กึ่งกลางหน้า
กระดาษ

18
ตัวหนา 
(Bold)

2.
ชื่อผู้เขียนและผู้เขียนร่วม
 (Author& co-authors)

กึ่งกลางหน้า
กระดาษ

14
ตัวธรรมดา
 (Regular)

3.
ตัวเลขยก 1 (บนนามสกุล)
เป็นเชงิอรรถบอกรายละเอยีดของผูเ้ขยีน

14
ตัวธรรมดา 
(Regular)

4.
รายละเอียดของผู้เขียน 
ต�าแหน่งทางวชิาการและทีอ่ยู่

จัดชิดซ้ายด้านล่าง
ของหน้าแรก

12
ตัวธรรมดา 
(Regular)

5. หัวข้อบทคัดย่อ
กึ่งกลางหน้า
กระดาษ

16
ตัวหนา 
(Bold)

6.  บทคัดย่อ
จัดแบบเสมอ
หน้าหลัง

16
ตัวธรรมดา
 (Regular)

7.  ค�าส�าคัญ จัดชิดซ้าย 16
ตัวหนา 
(Bold)

8. เนื้อหาค�าส�าคัญ จัดชิดซ้าย 16
ตัวธรรมดา
 (Regular)



57 

คู่มือการจัดทำ�บทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ03

ลำ ดับ รู แบบ อ ัวอัก ร
า า ทยแ อั ก �ใช� � � �

ต�าแหน่ง นาด ัวอัก ร ัก ัวอัก ร
�

9. ชื่อหัวข้อเรื่องใหญ่และตัวเลข 
ประกอบด้วย
1.บทนน�า
2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
3.สมมติฐานการวิจัย 
4.วิธีการด�าเนินการวิจัย 
5.ผลการวิจัย 
6.สรุปผลการวิจัย 
7.กิตติกรรมประกาศ 
8.เอกสารอ้างอิง

จัดชิดซ้าย 16 ตัวหนา (Bold)

10. ชื่อหัวเรื่องย่อยและตัวเลข จัดชิดซ้าย 16
ตัวธรรมดา
 (Regular)

11. เนื้อหาบทความ
จัดแบบ 

เสมอหน้าหลัง
16

ตัวธรรมดา 
(Regular)

12. ชื่อตาราง
จัดชิดซ้ายวางด้าน
บนของตาราง 

16
ตัวหนา 
(Bold)

13. ข้อมูลในตาราง  
จัดแบบ

เสมอหน้าหลัง 
14

ตัวธรรมดา 
(Regular)

14.
 

เนื้อหาของตาราง จัดแบบเสมอ
หน้าหลังวาง

ด้านล่างของตาราง 

16 ตัวธรรมดา
 (Regular)

15.. ชื่อรูปภาพ/แผนภูมิ วางด้านล่าง
ของภาพ 

16 ตัวหนา
 (Bold)

16. เนื้อหาของภาพประกอบ จัดแบบเสมอหน้า
หลังวางด้านล่าง
ของภาพประกอบ
วางห่างจากภาพ

ประกอบ 1 บรรทัด

16 ตัวธรรมดา 
(Regular)

ตารางการใช้รูปแบบของตัวอักษรภาษาไทยและอังกฤษ
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 สิริพร เอ่ียมวิลัย1  สุราษฎร์  พรมจันทร์ 2  จิระพันธ์ ศรีสมพันธ์ุ 3
SIRIPORN  IAMWILAI1  SURAT  PROMCHUN2 JIRAPHAN  SRISOMPHAN3

ตัวอย่างการใช้รูปแบบตัวอักษร

 การประเมินผลการดำาเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ื่อ ลายมิติ 
แบบปรับตัวร่วมกับเทคนิคการใ ้คำาปรึก าผ่านบทเรียนออนไลน์ 

Results of Implementation of a Learning Management Model 
Using Adaptive Hypermedia and Mentor Technique on E-Learning.

ตวัอย่าง : ชือ่บทความ (Title) 

ช่ือบทความ (Title) 
กึง่กลางหน้ากระดาษ

ขนาด 18 pt.ตวัหนา (Bold)

ตวัอย่าง : ชือ่ผูเ้ขยีนและผูร่้วมวจิยั

ช่ือผู้เขียนและผู้ร่วมวจิยั
กึง่กลางหน้ากระดาษ

ขนาด 14 pt.
ตวัธรรมดา(Regular)

ตวัเลขยก (บนนามสกลุ)
ขนาด 14 pt.

ตวัธรรมดา(Regular)
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1  นัก ึก า ลัก ูตรปรัชญาดุ ฎีบัณฑิต าขา ิจัยและพัฒนาการ อนเทคนิค ึก า คณะครุ า ตร์อุต า กรรม ม า ิทยาลัย  
  เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเ นือ โทร ัพท์ 081-000-0000  e-mail : sia@hotmail.com
2 ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ประจำาภาค ิชาครุ า ตร์เครื่องกล คณะครุ า ตร์อุต า กรรม ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  พระนครเ นือ โทร ัพท์ 081-000-0000  e-mail : spr@hotmail.com
3 อาจารย์ประจำาภาค ิชาคอมพิ เตอร์ ึก า คณะครุ า ตร์อุต า กรรม ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเ นือ  
  โทร ัพท์ 081-000-0000  e-mail : jir@hotmail.com

ตวัอย่าง : รายละเอยีดผูเ้ขยีน

ต�าแหน่งทางวชิาการและทีอ่ยู่ 
จดัชิดซ้ายด้านล่างของหน้าแรก

อยู่ใต้เส้นค่ันยาว 2 นิว้ 
ขนาด 12 pt ตวัธรรมดา (Regular)
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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประ งค์เพื่อประเมินผลการดำาเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ื่อ ลาย
มิติแบบปรับตัวร่วมกับเทคนิคการใ ้คำาปรึก าผ่านบทเรียนออนไลน์ แบ่งขั้นตอนการดำาเนินการเป็น 2 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนที่ 1 การดำาเนินการตามรูปแบบ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระยะได้แก่ 1) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ำา รับ 
ผู้ที่มี ่วนเกี่ยวข้องกับระบบจัดการเรียนรู้ และ 2) ดำาเนินการตามรูปแบบใน ่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม
และข้ันตอนท่ี 2 การประเมินผลการดำาเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ รุปผลการวิจัยได้ดังน้ี ในข้ันตอนท่ี 1  
ผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ำา รับผู้ท่ีมี ว่นเก่ียวข้องกับระบบจัดการเรียนรู้ท้ัง 4 กลุ่ม พบว่า 1) ผู้ดูแลระบบ 
มีระดับความรู้และทัก ะ ลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับดี (x    = 4.12) และมีระดับความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม 
อยู่ในระดับดี (x  = 4.45) 2) ผู้ อน มีระดับความรู้และทัก ะ ลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับดี (x = 3.87) และ
มีระดับความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม อยู่ในระดับดี (x = 4.18) 3) ผู้ใ ้คำาปรึก า มีระดับความรู้และทัก ะ
ลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับดี (x = 4.13) และมีระดับความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม อยู่ในระดับดี (x  = 4.38) 

และ 4) ผู้เรียน มีระดับความรู้และทัก ะ ลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับดี (x = 4.32) และมีระดับความพึงพอใจ 
ต่อการฝึกอบรม อยู่ในระดับดีมาก (x = 4.53) ่วนในขั้นตอนที่ 2 ผลการดำาเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
พบว่า 1) ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจต่อการดำาเนินการตามรูปแบบอยู่ในระดับดี (x = 4.13) 2) ผู้ อนมีความ 
พึงพอใจต่อการดำาเนินการตามรูปแบบอยู่ในระดับดี (x = 3.86) 3) ผู้ใ ้คำาปรึก ามีความพึงพอใจต่อการดำาเนิน
การตามรูปแบบอยู่ในระดับดี (x  = 4.26) และ 4) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการดำาเนินการตามรูปแบบอยู ่
ในระดับดี (x = 4.04
  ดังนั้นจึง รุปได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ื่อ ลายมิติแบบปรับตัวร่วมกับเทคนิคการใ ้ 
คำาปรึก า ผ่านบทเรียนออนไลน์ ามารถนำาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ต่อไปได้

 คำาสำาคัญ : ระบบจัดการเรียนรู้ ื่อ ลายมิติแบบปรับตัว การใ ้คำาปรึก า

ตวัอย่าง : บทคดัย่อ

หัวข้อบทคัดย่อ 
กึง่กลางหน้ากระดาษ 

ขนาด 16 pt.ตวัหนา (Bold)

บทคดัย่อ 
จดัแบบเสมอหน้าหลงั

ขนาด 16 pt. ตวัธรรมดา (Regular)

หัวข้อค�าส�าคัญ
จดัชิดซ้ายขนาด 16 pt. 

ตวัหนา (Bold)

ค�าส�าคัญ
จดัชิดซ้ายขนาด 16 pt. 
ตวัธรรมดา (Regular)
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ตวัอย่าง : ชือ่หวัเรือ่งใหญ่ ตวัเลข และเนือ้หาบทความ 

เนือ้หาบทความ
จดัแบบเสมอหน้าหลงั ขนาด 16 pt. ตวัธรรมดา (Regular)

ช่ือหัวเร่ืองใหญ่และตวัเลข ประกอบด้วย  
1. บทน�า 2. วตัถุประสงค์การวจิยั 3. สมมตฐิานการวจิยั 

4. วธิดี�าเนนิการวจิยั 5. ผลการวจิยั 6. สรุปผลและอภิปรายผลการวจิยั 7. กติตกิรรมประกาศ 
8. เอกสารอ้างองิ

จดัชิดซ้าย ขนาด 16 pt.ตวัหนา (Bold)
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ตวัอย่าง : หวัเรือ่งรองหวัเรือ่งย่อยและตัวเลข

 หัวเร่ืองรองและตวัเลข
จดัชิดซ้ายย่อหน้าเย้ืองเข้ามา 0.25 นิ้ว 
ขนาด 16 pt. ตวัธรรมดา (Regular) หัวเร่ืองย่อยและตวัเลข

จดัชิดซ้ายย่อหน้าเย้ืองเข้ามา 0.50 นิ้ว  
ขนาด 16 pt. ตวัธรรมดา (Regular)
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ลำาดับ รายการประเมนิ SD. แปลความ มาย
ความพึงพอใจของผู้เรียน

2.1 ด้านรูปแบบการนำาเ นอเน้ือ าท่ี อดคลอ้งกับจริตในการรับรูข้้อมูล
ของผู้เรียน

4.08 0.46 ดี 

2.2 ด้านการขอรับคำาปรึก า 4.29 0.55 ดี 
เฉลี่ยรวม 4.19 0.51 ดี

ตวัอย่าง : การใส่ตารางและค�าอธบิาย

   เลขทีต่ารางที.่....จดัชิดซ้ายวางด้านบนของตาราง ขนาด 16 pt. ตวัหนา (Bold)
   ช่ือตารางพิมพ์ต่อจากเลขทีต่าราง ขนาด 16 pt.ตวัธรรมดา (Regular)

ข้อมลูในตาราง  
ขนาด 14  pt. ตวัธรรมดา (Regular)

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เรียน

 จากการวิเคราะ ์ข้อมูลผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในตารางที่ 3 พบว่า ผู้เรียนมีผล 
ัมฤทธิ์ทางการเรียนในบทเรียนที่ 1 เรื่องการเขียนผังงาน อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 79.74) 
่วนผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนในบทเรียนที่ 2 เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี 

(คะแนนเฉลี่ย 73.56) และมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้บทเรียนตัวอย่างผ่านระบบจัดการเรียนรู้  
อยู่ในระดับดี (x  = 4.19) 

อธิบายเน้ือหาตาราง
จัดแบบเสมอหน้าหลัง ขนาด 16 pt. 

ตัวธรรมดา (Regular)

x 
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ตวัอย่าง : การใส่รปูภาพและค�าอธบิาย 

	 รูปแบบการบริการจัดการความรู้ผ่านเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ	 ประกอบด้วย	 6	 องค์ประกอบ ลัก	 คือ 
(1)	โครง ร้างพืน้ฐาน	(2)	เทคโนโลย	ี(3)	ผูใ้ บ้รกิาร	(4)	ผูค้วบคมุศนูย์จดัการความรู	้(5)	การตดิตัง้และใช้งาน		และ	(6)	ผลผลิต
และข้อมูลป้อนกลับ		และจ�าแนกขั้นตอนการจัดการความรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ได	้	7	ขั้นตอน	คือ	(1)	การ ร้างความ
รู้	(2)	การจัดเก็บความรู	้(3)	การ ืบค้นความรู้	(4)	การแบ่งปันความรู	้(5)	การจัดความนิยมความรู	้(6)	การ ่งถ่ายความรู	้	และ	
(7)	การประยุกต์ใช้ความรู้

ภาพที่ 7  การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศการบริการจัดการความรู้
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  l  ภาพประกอบ ได้แก่ รปูภาพ  แผนภมู ิ ตาราง 
  l  เลอืกภาพทีม่คีวามหมายสอดคล้องกบับทความวิจยั
  l เป็นภาพลายเส้นหรอืภาพถ่าย  
  l  มคีวามละเอยีดไม่น้อยกว่า 300 dpi
  l  รปูภาพ  แผนภมู ิ ตาราง ทีมี่ขนาดเลก็สามารถแทรกในเนือ้หาทีเ่ป็น 2 คอลมัน์ได้กรณทีีม่ ี
   ขนาดใหญ่ให้วางภาพเป็น 1 คอลมัน์ได้    
  l  ตวัอกัษรทีป่รากฏในภาพประกอบจะต้องอ่านได้ชดัเจน
  l  ภาพประกอบแต่ละภาพต้องมหีมายเลขและชือ่ของภาพโดยเรยีงล�าดบัหมายเลขของภาพตาม 
   ล�าดบัในบทความวจิยั
  l  เขียนตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์ก�ากับส่วนต่างๆ ของภาพในกรณีที่ ใช้ตัวเลขหรือ 
   สัญลักษณ์ ให้มคี�าอธบิายตวัเลขหรือสญัลกัษณ์ไว้ด้วย
   

การใช้ภาพประกอบ
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การใช้แผนภมูนิ�าเสนอผลการวจิยั

ภาพท่ี 1 ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องต่อรูปแบบการพัฒนา
กระบวนการจัดทำาบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวาร ารวิชาการ

การใช้แผนภมูนิ�าเสนอผลการวจิยั

ภาพท่ี 2 ค่าเฉล่ียความคิดเ น็ของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อด้านวิธีการประเมิน

รูปแบบการพัฒนาฯ

ข้ันตอนการเขียนบทความวิจัย

ข้ันตอนการรับบทความวิจัย

ข้ันตอนการประเมินบทความวิจัย = 4.3

= 3.5

= 3.0

= 4.5

0 1 2 3 4 5
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การใช้ตารางน�าเสนอผลการวจิยั

ตารางท่ี  1 ผลการวิเคราะ ์ข้อมูลในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ลำาดับ รายการประเมิน S.D. แปล
ความ มาย

1. ระดับความรู้และทัก ะ
1.1 ผู้ดูและระบบ 4.12 0.73 ูง
1.2 ผู้ อน 3.87 0.49 ูง
1.3 ผู้ใ ้คำาปรึก า 4.13 0.76 ูง
1.4 ผู้เรียน 4.32 0.66 ูง

เฉลี่ยรวม 4.11 0.66 ูง
2. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกอบรม
2.1 ผู้ดูและระบบ 4.45 0.53 ูง
2.2 ผู้ อน 4.18 0.81 ูง
2.3 ผู้ใ ้คำาปรึก า 4.38 0.55 ูง 
2.4 ผู้เรียน 4.53 0.58 ูงมาก 

เฉลี่ยรวม 4.39 0.62 ูง
          
 จากการวิเคราะ ์ข้อมูลความคิดเ ็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมี
ระดับความรู้และทัก ะ ลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับ ูง (  = 4.11) และมีระดับความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมอยู่ในระดับ
ูง ( = 4.39)
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ภาพในบทความวจิยั ประเภทภาพถ่าย
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ภาพในบทความวจิยั ประเภทภาพลายเส้น

ใบเลือ่ย
กราวเล่อร์

ตวัอกัษรทีป่รากฏในภาพประกอบจะต้องอ่านได้ชดัเจน

แอมมเิตอร์
แท่งแม่เหลก็

ลวดตวัน�า ทศิทางการเคลือ่นที่



 

แบบประเมิน

04
หน่วยที่ 
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แบบประเมิน

ต้นฉบับบทความวิจัยส�าหรับผู้เขียน

	 ส�ำหรับแบบประเมินต้นฉบับบทควำมวิจัยส�ำหรับผู้เขียนนี	้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้วิจัยประเมิน
ต้นฉบับบทควำมวจิยัด้วยตนเอง	 ก่อนด�ำเนินกำรส่งกองบรรณำธิกำรวำรสำรวชิำกำร	 ซึง่เป็นกำรตรวจสอบ 
คณุภำพบทควำมวจัิยและช่วยให้ผูวิ้จยัสำมำรถปรบัปรงุแก้ไขบทควำมวจิยัในเบือ้งต้น	 โดยผู้วจิยัประเมนิ 
คุณภำพบทควำมวิจัยให้ครบตำมรำยกำรประเมินที่ก�ำหนดจึงจะสำมำรถส่งบทควำมวิจัยให้กอง
บรรณำธกิำรวำรสำรวชิำกำรพิจำรณำเพื่อพิมพ์เผยแพร	่	
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ค�ำแนะน�ำ ใ ้ผู้เขียนประเมินต้นฉบับบทค าม ิจัยด้ ยตนเองก่อนด�าเนินการ ่งกองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาประเมิน
คุณภาพบทค าม ิจัย โดยผู้เขียนท�าการประเมินบทค าม ิจัยใ ้ครบตามรายการประเมินที่ก�า นด จึงจะ ามารถ ่งบทค าม
ิจัยใ ้กองบรรณาธิการ าร าร ิชาการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  

 
ชื่อบทค าม ิจัย
ภา าไทย :  ...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ภา าอังกฤ  :  .............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้เขียน .....................................................................................................................................................................................

่วนที่ 1 ประเมินด้ำนกำรเขียนบทควำมวิจัย
ล�าดับ รายการประเมิน จุดตร จ อบ

1. ชื่อบทค าม ิจัย 
1.1 เขียนชื่อบทค าม ิจัยถูกต้องทั้งภา าไทยและภา าอังกฤ � มี � ไม่มี
1.2 แ ดงใ ้เ ็นถึงผลลัพธ์ของการ ิจัยได้ชัดเจน  � มี � ไม่มี
1.3 แ ดงใ ้เ ็นถึงตั แปรที่ �าคัญในงาน ิจัย  � มี � ไม่มี
1.4 พิจารณาได้ ่าเก็บข้อมูลจากแ ล่งใด   � มี � ไม่มี
1.5 พิจารณาได้ ่าใช้ระเบียบ ิธี ิจัยแบบใด � มี � ไม่มี

2. ชื่อผู้ ิจัยและผู้ ิจัยร่ ม
2.1 ระบุชื่อ-นาม กุล ผู้ ิจัยเป็นภา าไทยและภา าอังกฤ  พร้อมใ ่ มายเลข

ก�ากับบนชื่อผู้ ิจัยในกรณีมีผู้ ิจัยร่ ม ดังนี้ ผู้ ิจัย1และผู้ ิจัยร่ ม2
� มี � ไม่มี

2.2 ไม่ใ ่ค�าน�า น้าชื่อ รือต�าแ น่งทาง ิชาการใดๆ น้าชื่อผู้ ิจัยและผู้ ิจัยร่ ม
เช่น นาย นาง นาง า  ดร. ร . นพ. มล. เป็นต้น 

� มี � ไม่มี

2.3 เชิงอรรถ น้าแรกแ ดงรายละเอียด ผู้ ิจัย1และผู้ ิจัยร่ ม2 ตามล�าดับ มายเลข 
เช่น า ตราจารย์ รอง า ตราจารย์ ผู้ช่ ย า ตราจารย์ เป็นต้น พร้อมชื่อ
่ นงาน ังกัด เช่น าขา ิชา แผนก ชื่อ ถาน ึก า ฯลฯ และอีเมล์

� มี � ไม่มี

3. บทคัดย่อภา าไทยและภา าอังกฤ
3.1 เขียนกระชับ ชัดเจน ถูกต้องตาม ลักการเขียนทั้งภา าไทยและภา าอังกฤ  � มี � ไม่มี
3.2 มีค ามยา ไม่เกินตามเกณฑ์ที่ก�า นด (10-15 บรรทัด โดยประมาณ) � มี � ไม่มี
3.3 อธิบาย าระ �าคัญในการ ิจัยครบถ้ น เช่น ค ามเป็นมาและค าม �าคัญของ 

ประเด็นที่ ิจัย ัตถุประ งค์การ ิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการ ิจัย ตั อย่างในการ 
ิจัย การเก็บร บร มข้อมูล ิธีการและ ถิติที่ใช้ในการ ิเคราะ ์ข้อมูล ระยะ 

เ ลาและ ถานที่ในการด�าเนินการ ิจัย ิธีการ รุปผลการ ิจัย เป็นต้น 

� มี � ไม่มี

แบบประเมินต้นฉบับบทควำมวิจัย �ำ รับผู้เขียน
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ล�าดับ รายการประเมิน จุดตร จ อบ
3.4 ระบุค�า �าคัญภา าไทยและภา าอังกฤ ไ ้ท้ายบทคัดย่อทั้งภา าไทยและ 

ภา าอังกฤ
� มี � ไม่มี

3.5 ค�า �าคัญทั้งภา าไทยและภา าอังกฤ  เขียนระบุไ ้จ�าน นค�าไม่เกิน 3-5 ค�า � มี � ไม่มี
4. บทน�า 

4.1  มีการระบุ ภาพปัญ า รือค ามต้องการในการพัฒนาในเรื่องรา นั้นชัดเจน � มี � ไม่มี
4.2  แ ดงแน คิด ทฤ ฎี ที่ใช้ในการแก้ปัญ า รือเพื่อการพัฒนาประกอบ � มี � ไม่มี
4.3  มีการอ้างอิงแน คิด ทฤ ฎีที่น่าเชื่อถือ ืบค้นได้จริงจากแ ล่งข้อมูลอ้างอิง � มี � ไม่มี
4.4 รุปแน ทางประยุกต์แน คิด ทฤ ฎีในการแก้ปัญ า รือเพื่อการพัฒนา � มี � ไม่มี

5. ัตถุประ งค์ของการ ิจัย
5.1 น�าเ นอค�าตอบที่ผู้ ิจัยคาดการณ์ไ ้ล่ ง น้าต่อปัญ า รือผลที่จะได้รับจาก

การด�าเนินการ ิจัยอย่าง มเ ตุ มผล
� มี � ไม่มี

5.2 ใช้ภา าที่ชัดเจนเข้าใจง่าย รัดกุม อ่านแปลค าม มายที่ต้องการได้ทันที � มี � ไม่มี
5.3 มีจ�าน นข้อก�า นดไ ้เ มาะ มที่จะตร จ อบผลในแง่มุมต่างๆ ได้ครบถ้ น � มี � ไม่มี

6. มมติฐานการ ิจัย (ถ้ามี)
6.1 น�าเ นอค�าตอบที่ผู้ ิจัยคาดการณ์ไ ้ล่ ง น้าต่อปัญ า รือผลที่จะได้รับจาก

การด�าเนินการ ิจัยอย่าง มเ ตุ มผล
� มี � ไม่มี

6.2 ใช้ภา าที่ชัดเจนเข้าใจง่าย รัดกุม อ่านแปลค าม มายที่ต้องการได้ทันที � มี � ไม่มี
6.3 มีจ�าน นข้อก�า นดไ ้เ มาะ มที่จะตร จ อบผลในแง่มุมต่างๆ ได้ครบถ้ น � มี � ไม่มี

7. ิธีการด�าเนินการ ิจัย   
7.1 อธิบายกระบ นการ ร้าง รือพัฒนาน ัตกรรมในการ ิจัยอย่างชัดเจน � มี � ไม่มี

7.2 อธิบายการก�า นดตั อย่าง รือแ ล่งใ ้ข้อมูลถูกต้องตามระเบียบ ิธี ิจัย � มี � ไม่มี
7.3 ระบุชื่อ ขั้นตอนการ ร้าง การ าคุณภาพเครื่องมือ ิจัยตาม ลัก ิชาการ � มี � ไม่มี
7.4 อธิบายแบบแผนการ ึก า/ทดลอง และรายละเอียดในการเก็บข้อมูล � มี � ไม่มี
7.5 อธิบาย ิธีการ รุปผลการ ึก า ิจัยและ ถิติต่างๆที่ใช้ ิเคราะ ์ข้อมูลชัดเจน � มี � ไม่มี

8. ผลการ ิจัย
8.1 น�าเ นอผลการ ิจัยครบถ้ น มบูรณ์ เรียงตามล�าดับ ัตถุประ งค์การ ิจัย � มี � ไม่มี
8.2 เลือกใช้รูปภาพ แผนภูมิ ตาราง รือข้อค าม เ มาะ มกับการน�าเ นอผลจาก

การ ึก า ิจัย
� มี � ไม่มี

8.3 ใช้ตั เลข เครื่อง มาย รือข้อค าม แ ดงประกอบในรูปภาพ แผนภูมิ รือ
ตาราง เพื่ออธิบายผลการ ึก า ิจัยเ มาะ ม   

� มี � ไม่มี

8.4 เขียนค�าอธิบายผลการ ิจัยประกอบกับรูปภาพ แผนภูมิ รือตาราง กระชับ
มบูรณ์ อ่านเข้าใจได้ทันที

� มี � ไม่มี
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ล�าดับ รายการประเมิน จุดตร จ อบ
9. รุปผล อภิปรายผลการ ิจัยและข้อเ นอแนะ 

9.1 รุปผลการ ิจัยได้กระชับ ครบถ้ นตาม ัตถุประ งค์การ ิจัยที่ก�า นดไ ้ � มี � ไม่มี
9.2 อภิปรายผลใ ้เ ็นข้อดี ข้อจ�ากัด รือแน โน้มที่เกิดขึ้นจากผลการ ิจัย � มี � ไม่มี
9.3 อภิปรายผลการ ิจัยอย่างมีเ ตุผล มีข้อมูล นับ นุนอย่างเ มาะ ม � มี � ไม่มี
9.4 ระบุข้อเ นอแนะจากผลการ ิจัย น�าไปใช้แก้ปัญ า รือพัฒนาได้อย่างชัดเจน � มี � ไม่มี

10. การอ้างอิง งาน ิจัย รรณกรรมและทฤ ฎีที่เกี่ย ข้อง
10.1 เอก ารอ้างอิงทั้ง มดในบทค าม ิจัย ามารถ ืบค้นถึงแ ล่งที่มาได้จริง � มี � ไม่มี
10.2 เขียนอ้างอิงครบถ้ น เฉพาะที่มีการอ้างอิงในตั บทค าม ิจัยแล้ เท่านั้น � มี � ไม่มี
10.3 ใช้ระบบตั เลข เขียนอ้างอิง าร นเท ทั้ง มดในบทค าม ิจัย � มี � ไม่มี
10.4 ใช้ มายเลขเรียงล�าดับการอ้างอิง าร นเท ต่อเนื่องกันทั้งบทค าม ิจัย � มี � ไม่มี
10.5 ใ ่ตั เลขอ้างอิงเรียงล�าดับตั้งแต่เลข [1] เป็นต้นไปต่อเนื่องกัน � มี � ไม่มี
10.6 มีอ้างอิงซ�า้ใ ้ใช้ตั เลขเดิมที่เคยใช้อ้างอิงมาก่อนแล้ � มี � ไม่มี
10.7 อ้างอิงเอก าร ลายรายการในครา เดีย กันใ ้ใ ่ มายเลขของเอก ารที่อ้าง

เรียงล�าดับโดยใ ่เครื่อง มายจุลภาค (,) คั่นแต่ละรายการ เช่น [3,4] 
� มี � ไม่มี

10.8 การใ ่เอก ารอ้างอิงท้ายบทค ามใ ้เรียงล�าดับตามตั เลข [1] [2] [3] � มี � ไม่มี
10.9 นัง ือ

[1] ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อเรื่อง.ครั้งที่พิมพ์.จ�าน นถ้ามี). ถานที่พิมพ์ : �านัก 
     พิมพ์.

10.10 บทควำมในวำร ำร
[2] ผู้เขียนบทค าม. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทค าม.ชื่อ าร าร.ปีที่ ฉบับที่ .เลข น้า.

10.11 บทควำมใน นัง ือพิมพ์
[3] ผู้เขียนบทค าม.( ันที่ เดือน ปีที่พิมพ์). ชื่อบทค าม. นัง ือพิมพ์. เลข น้า.

10.12 วิทยำนิพนธ์
[4] ผู้เขียน ิทยานิพนธ์.(ปีที่พิมพ์).ชื่อ ิทยานิพนธ์.ระดับ ิทยานิพนธ์. าขา ิชา.     
     ภาค ิชา.คณะ.ม า ิทยาลัย/ ถาบัน.

10.13 แ ล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิก ์
[5] ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่ออนไลน์).[ออนไลน์].ชื่อเรื่อง. [ ืบค้น ัน เดือน ปี]. จาก  
     URL.
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่วนที่ 2 ประเมินด้ำนกำรเตรียมต้นฉบับ
ล�าดับ รายการประเมิน จุดตรวจ อบ

1. การใช้โปรแกรมในการพิมพ์บทความวิจัย 
1.1 โปรแกรม Microsoft Word for Windows รือ for MAC � ผ่าน � ไม่ผ่าน
1.2 การบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์นาม กุล .Doc จ�านวน 1 ไฟล ์

เป็นไฟล์นาม กุล .Pdf จ�านวน 1 ไฟล์  
� ผ่าน � ไม่ผ่าน

2. การก�า นดระยะขอบกระดา
2.1 ก�า นดขนาดกระดา  A4   � ผ่าน �ไม่ผ่าน
2.2 ระยะ ่างขอบกระดา ด้านบนและด้านล่าง 1 นิ้ว รือ 2.54 เซนติเมตร 

ระยะ ่างขอบกระดา ด้านขวา และด้านซ้าย 1 นิ้ว รือ2.54 เซนติเมตร 
� ผ่าน � ไม่ผ่าน

2.3 ก�า นดรูปแบบการพิมพ์เป็นแบบ 2 คอลัมน์ ความกว้างคอลัมน์ละ  3 นิ้ว 
รือ7.62 เซนติเมตร 

� ผ่าน � ไม่ผ่าน

3. การวางรูปแบบ น้ากระดา  
3.1 น้าแรกไม่แ ดง มายเลข น้าแต่นับเป็น น้าที่ 1 � ผ่าน � ไม่ผ่าน
3.2 น้าที่ องแ ดง มายเลข น้าโดยเริ่มนับเป็น น้าที่ 2 � ผ่าน � ไม่ผ่าน
3.3 พิมพ์ล�าดับเลข น้าไว้กลาง น้ากระดา ด้านล่าง ่างจากขอบกระดา ขึ้นมา 

0.5 นิ้ว รือ1.27 เซนติเมตร  
� ผ่าน � ไม่ผ่าน

4. การพิมพ์ข้อความ 

4.1 บทความวิจัยมีความยาวไม่เกิน 8-10 น้า � ผ่าน � ไม่ผ่าน
4.2 บรรทัดแรกของเนื้อ าแต่ละย่อ น้าเยื้องเข้ามา 0.25 นิ้ว รือ 0.63เซนติเมตร  � ผ่าน � ไม่ผ่าน
4.3 การเว้นระยะบรรทัดระ ว่างชื่อ ัวเรื่องใ ญ่ใ ้เว้น 1 บรรทัด � ผ่าน � ไม่ผ่าน

5. รูปแบบของตัวอัก ร  
5.1 รูปแบบตัวอัก รภา าไทยและอังกฤ  Font TH SarabunPSK � ผ่าน � ไม่ผ่าน
5.2 ชื่อบทควำม   จัดแบบกึ่งกลาง น้ากระดา  ขนาด 18 พ้อยท์ ตัว นา � ผ่าน � ไม่ผ่าน
5.3 ชือ่ผู้วจิยัและผูว้จิยัร่วม จดัแบบกึง่กลาง น้ากระดา  ขนาด 14 พ้อยท์ ตวัธรรมดา � ผ่าน � ไม่ผ่าน
5.4 รำยละเอยีดผูว้จิยั จดัชิดซ้ายด้านล่างของ น้าแรก ขนาด 12 พ้อยท์ ตวัธรรมดา � ผ่าน � ไม่ผ่าน
5.5 ัวข้อบทคัดย่อ กึ่งกลาง น้ากระดา  ขนาด 16 พ้อยท์ ตัว นา � ผ่าน � ไม่ผ่าน
5.6 บทคัดย่อ จัดเ มอ น้า ลัง ขนาด 16 พ้อยท์ ตัวธรรมดา  � ผ่าน � ไม่ผ่าน
5.7 ัวข้อค�ำ �ำคัญ จัดแบบชิดซ้าย ขนาด 16 พ้อยท์  ตัว นา  � ผ่าน � ไม่ผ่าน
5.8 ค�ำ �ำคัญ  จัดแบบชิดซ้าย ขนาด 16 พ้อยท์ ตัวธรรมดา  � ผ่าน � ไม่ผ่าน
5.9 ัวเรื่องใ ญ่และตัวเลข ประกอบด้วย  

1.บทน�ำ 2.วัตถุประ งค์กำรวิจัย 3. มมติฐำนกำรวิจัย 4.วิธีกำรด�ำเนินกำร
วิจัย 5.ผลกำรวิจัย 6. รุปผล อภิปรำยผลกำรวิจัยและข้อเ นอแนะ
7.กิตติกรรมประกำศ 8.เอก ำรอ้ำงอิง  
จัดแบบชิดซ้าย ขนาด 16 พ้อยท์ ตัว นา

� ผ่าน � ไม่ผ่าน
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ล�าดับ รายการประเมิน จุดตรวจ อบ
5.10 หัวเรื่องรองและหัวเรื่องย่อย จัดแบบชิดซ้าย ขนาด 16 พ้อยท์   

ตัวธรรมดา 
� ผ่าน � ไม่ผ่าน

5.11 ชื่อตำรำง รูปภำพ/แผนภูม ิจัดแบบชิดซ้าย ขนาด 16 พ้อยท์ 16 ตัว นา � ผ่าน � ไม่ผ่าน
5.12 เนื้อหำบทควำมวิจัย จัดแบบเ มอ น้า ลัง ขนาด 16 พ้อยท์ ตัวธรรมดา � ผ่าน � ไม่ผ่าน
5.13 ข้อมูลอธิบายตาราง รูปภาพ/แผนภูมิ จัดแบบเ มอ น้า ลัง   

ขนาด 14 พ้อยท์ ตัวธรรมดา  
� ผ่าน � ไม่ผ่าน

6. การใช้ภาพประกอบ 
6.1 ภาพประกอบคมชัดมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi � ผ่าน � ไม่ผ่าน
6.2 ตัวอัก รในภาพประกอบชัดเจน � ผ่าน � ไม่ผ่าน
6.3 มี มายเลขก�ากับชื่อของตาราง ภาพ/แผนภูมิ � ผ่าน � ไม่ผ่าน
6.4 มีค�าอธิบายเนื้อ าของภาพประกอบชัดเจน � ผ่าน � ไม่ผ่าน
6.5 เรียงล�าดับ มายเลขอย่างถูกต้อง � ผ่าน � ไม่ผ่าน

ลงชื่อ ....................................................... ผู้ประเมิน
 (...................................................................)

      
 



แบบฟอร์มการเขยีนบทความวจิยั



 

บทคัดย่อ  
ใช้ตัวอักษรแบบ (TH SarabunPSK 16 pt. แบบตัวหนา) 

 เขียนอย่างชัดเจนและกระชับ ความยาวไม่เกินตามที่ก าหนดประมาณ 10-15 บรรทัด มีสาระส าคัญในการ
วิจัยครบถ้วน มีค าส าคัญส าหรับการน าไปใช้เป็นค าค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจัยหัวข้อนี้ในระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
ต่าง ๆ เป็นค าที่สื่อความหมายในประเด็นที่วิจัย 

มีการสรุปความเป็นมาและความส าคัญของประเด็นที่วิจัย รูปแบบการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การ
เก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินการวิจัย  วิธีการหรือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล  สรุปผลที่ได้จากการวิจัยและน าเสนอแนวทางการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์ 
ค าส าคัญ :  ให้ระบุค าส าคัญที่เหมาะสมส าหรับน าไปใช้เป็นค าค้นในระบบฐานข้อมูลที่นี่ไม่เกิน 5 ค าส าคัญ  

ใส่ค าส าคัญภาษาไทยไว้ท้ายบทคัดย่อภาษาไทย ค าส าคัญภาษาอังกฤษไว้ท้ายบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ (ส าหรับภาษาไทยไม่ต้องแบง่ด้วยจุลภาค)  

ใช้ตัวอักษรแบบ (TH SarabunPSK 16 pt. แบบตัวปกติ) 

 (เว้น 1 บรรทัด) 
Abstract 

ใช้ตัวอักษรแบบ (TH SarabunPSK 16  pt. แบบตัวหนา) 
This paper presents a guideline for preparing a paper to submit to the .................... 

ใช้ตัวอักษรแบบ (TH SarabunPSK 16 pt. แบบตัวปกติ) 
Keywords : put keywords here up to five keywords. 

ชื่อเรื่องภาษาไทย 

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ  
ใช้ตัวอักษรแบบ (TH SarabunPSK 18 pt. แบบตัวหนา) 

(เว้น 1 บรรทัด) 

ชื่อ – นามสกุลของผู้วิจัย1 ชื่อ – นามสกุลของผู้ร่วมวิจัย2 ภาษาไทย  
ชื่อ – นามสกุลของผู้วิจัย1 ชื่อ – นามสกุลของผู้ร่วมวิจัย2 ภาษาอังกฤษ 

ใช้ตัวอักษรแบบ (TH SarabunPSK 14 pt. แบบตัวปกติ) 
1
 รายละเอียดของผู้เขียน ชื่อหน่วยงานที่สังกัด ชื่อสถานศึกษา ที่อยู ่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และอีเมล์ 

2
 รายละเอียดของผู้เขียน ชื่อหน่วยงานที่สังกัด ชื่อสถานศึกษา ที่อยู ่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และอีเมล์ 

ใช้ตัวอักษรแบบ (TH SarabunPSK 12 pt. แบบตัวปกติ) 
 

(เว้น 2 บรรทัด) 

 

 
 

 

เว้น 2 บรรทัด) 

 

  

 

ต้นแบบการเขียนบทความวิจัย 
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1. บทน า 
หัวข้อของบทความวิจัย ใช้ตัวอักษรแบบ  

(TH SarabunPSK 16  pt. แบบตัวหนา) 
เป็นหัวข้อที่อธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจที่มา เหตุผล 

และความจ าเป็นที่ต้องท าการศึกษาวิจัย  เกริ่น
กว้างๆ ให้เห็นสภาพทั่วไปของปัญหา ชี้หรือหยิบยก
ประเด็นปัญหาหรือข้อจ ากัดที่เกิดขึ้น เสนอข้อมูล
หรือวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งมีอยู่ปัจจุปันหรือที่เคยมีมา 
สรุปเหตุผลและความจ าเป็นในการด าเนินการวิจัย 
สามารถย่อมาจากความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหาในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได ้

1) มีการระบุสภาพปัญหา และความต้องการ
ในการพัฒนา 

2) มีการศึกษาแนวคิด/ทฤษฎี ในการแก้ปัญหา
หรือเพ่ือการพัฒนา 

3) มีการอ้ างอิ งแนวคิด/ทฤษฎีที่ มี ความ
น่าเช่ือถือ สืบค้นจากแหล่งข้อมูลได้จริง 

มีการเสนอแนวทางเพื่อประยุกต์แนวคิด/ทฤษฎี 
ในการแก้ปัญหา  

เนื้อหาของบทความวิจัยใช้ตัวอักษรแบบ 
(TH SarabunPSK 16 pt. แบบตัวปกติ) 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
ข้อความชัดเจน อ่านและเข้าใจง่ายไม่ต้อง

ตีความ (เริ่มด้วยค ากริยาแสดงการกระท า) สามารถ
น าวัตถุประสงค์ของการวิจัยจากรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์มาใส่ได้เลย 

1.1 ตรง/สอดคล้องกับความเป็นมาและความ 
ส าคัญของปัญหา 
 1.2 มองเห็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน 

1.4 ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นสามารถน าไปแก้ปัญหา 
1.4 เป็นประเด็นข้อสรุปหรือค าตอบที่ส าคัญใน

การวิจัย 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
 น าเสนอค าตอบที่ผู้วิจัยคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
อย่างสมเหตุสมผลต่อปัญหาที่ด าเนินการวิจัยใช้
ภาษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย รัดกุม 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย 

น าเสนอกระบวนการในการด าเนินการวิจัย 
อธิบายลักษณะของนวัตกรรมที่น ามาใช้ในการวิจัย 
อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม อธิบายวิธีการหาคุณภาพก่อนน า
นวัตกรรมไปใช้จริง 

 4.1 น าเสนอข้อมูลกระบวนการด าเนินการวิจัย 

 4.2 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

 4.3 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบวิธีวิจัย 

 4.4 ระบุเครื่องมือวิจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย
อย่างครบถ้วน 

 4.5 ระบุขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัยตามหลักวิชาการ 
 4.6 ระบุรายละเอียดในการวิจัยและวิธี เก็บ
รวบรวมข้อมูลชัดเจน 

 
5. ผลการวิจัย 

สรุปและน าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
การวิจัย บรรยายสรุปการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมายของผลที่ได้
จากการศึกษาวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลควร
น าเสนอข้อมูลโดยใช้รูปภาพ ตารางหรือแผนภูมิ มี
ค าอธิบายความหมายหรือสาระของรูปภาพ แผนภูมิ 
หรือตารางประกอบด้วยเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจผลการ 
วิจัยได้ง่ายขึ้น    

1) ส รุ ป แ ล ะ น า เ ส น อ ผ ล ก า ร วิ จั ย ต า ม
วัตถุประสงค์การวิจัย 

2) น าเสนอผลการวิจัยโดยใช้รูปภาพ แผนภูมิ 
หรือตาราง    

3) มีค าอธิบายความหมายหรือสาระในรูปภาพ 
แผนภูมิ หรือตาราง     

เขียนบรรยายแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมายของ
ข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาวิจัย 

 
 



 

3  
 

 ภาพประกอบ ได้แก่  รูปภาพ แผนภูมิ ตาราง 
เป็นภาพลายเส้นหรือภาพถ่ายมีความละเอียดไม่ต่ า
กว่า 300 dpi ตัวอักษรที่ปรากฏในภาพประกอบ
จะต้องอ่านได้ชัดเจนภาพประกอบแต่ละภาพต้องมี
เลขที่ของภาพ เรียงล าดับหมายเลขของภาพ
ตามล าดับในบทความวิจัย มีชื่อหรือค าอธิบายภาพ
ก ากับไวอ้ย่างชัดเจน 

การจัดวางองค์ประกอบภาพในบทความให้
สวยงามมีความส าคัญ ขนาดของภาพหรือตารางควร
มีขนาดพอดีกับคอลัมน์  หรือกว้างเต็ม 2 คอลัมน์ 
การใส่ภาพควรใช้ภาพที่เป็นลายเส้นมีความคมชัด 
อ่านออกได้ง่าย งดการไล่เฉดสี เนื่องจากบทความ
วิจัยส่วนใหญ่จะพิมพ์เป็นขาวด า การใช้โทนสีอ่อนที่
กลืนกันมาก จะท าให้พิมพ์ออกมาไม่คมชัด   

 

 

 
 

  
 

ภาพที่ 3  ส าหรับใส่ข้อความอธิบายภาพ 

 

อย่างไรก็ตามผู้เขียนสามารถทดสอบความคมชัด 
ของภาพ  โดยการทดลองพิมพ์ด้วย เครื่องพิมพ์

เลเซอร์ขาวด าทั่วไป  หากภาพไม่คมชัด อ่านไม่ออก 
เส้นไม่ด าสนิท  ภาพมีรอยหยักมาก  ควรแก้ไขใหม่ 
 
6. สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

สรุปข้อค้นพบจากการวิจัย อภิปรายผลให้เห็น
ข้อบกพร่อง ข้อจ ากัด ข้อดีของการวิจัยและสรุปให้
เห็นว่าผลจากการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีเหตุมีผล มีข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปใช้ใน
การวิจัยครั้งต่อไป    

1) สรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์งานวิจัย
ที่ก าหนด 

2) อภิปร าย ให้ เห็ นข้ อดี  ข้ อจ ากั ด  และ
ข้อบกพร่องของงานวิจัย 

3) วิ เ ค ร าะห์ ผ ลกา ร วิ จั ย อย่ า งมี เ หตุ ผ ล 
น่าเชื่อถือและเหมาะสม เขียนข้อเสนอแนะจาก
ผลการวจิัยไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน 

7. เอกสารอ้างอิง 
 การเขียนอ้างอิงให้เขียนเฉพาะที่มีการอ้างอิงใน
บทความวิจัยเท่านั้น เขียนอ้างอิงด้วยระบบตัวเลข 

ในบทความวิจัยใช้หมายเลขเรียงล าดับต่อเนื่องกัน
โดยตลอด ใส่ตัวเลขอ้างอิงเรียงล าดับตั้งแต่เลข [1] 
เป็นต้นไปให้ต่อเนื่องกัน มีการอ้างอิงซ้ าให้ใช้ตัวเลข
เดิมที่เคยใช้อ้างอิงมาก่อนแล้ว อ้างอิงเอกสารหลาย
รายการในคราวเดียวกันให้ใส่หมายเลขของเอกสาร
ที่อ้างเรียงล าดับโดยใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นแต่
ละรายการ เช่น [3,4] การใส่เอกสารอ้างอิงท้าย
บทความให้ เรียงล าดับตามตัวเลข [1] [2] [3] 

ตารางที่ 1 สรุปความความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการน าเสนอ ของรายงานผลการประเมิน
หลักสูตรที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้น 

 

รายการ ค่าเฉลี่ย SD แปลความหมาย 

1. รูปแบบการน าเสนอรายงานผลการประเมินหลักสูตรที่จะน าเสนอ
ในเอกสารรายงาน 

4.12 0.73 ดี 

2. น าเสนอข้อมูลด้วยตาราง และสรุปด้วยความเรียง 3.97 0.90 ดี 

3. น าเสนอข้อมูลด้วยกราฟ และสรุปด้วยความเรียง 3.56 0.84 ดี 
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