ปลายปากกาอาจ
สร้างหรือทําลาย
ผูเ้ ขียนได้

ตํารา

• งานแต่ ง หรืองานเรียบเรี ยงเป็ นเอกสารที' ใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาใดวิชาหนึ'งโดยเฉพาะ มีเนื-อหาสาระ
อย่างละเอียด ครอบคลุมวิชา หรือส่วนหนึ'งของวิชา
มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละสัง เคราะห์ ค วามรู ้ พิ ม พ์ โ ดย
สํา นัก พิม พ์ห รื อ โรงพิม พ์ เย็บ เป็ นรูป เล่ ม และวาง
จําหน่าย

• ตํารา
• งานวิจยั
• หนังสือ
• บทความ
• เอกสารประกอบการสอน
บทความวิชาการ
บทความปริทศั น์
• เอกสารคําสอน
• งานแปล
บทความวิจยั
• รายงานวิชาการ

หนังสือ
• เอกสารทางวิชาการที' เขียนขึ-นเพื'อเผยแพร่ ความรูไ้ ปสู่วงวิ ชาการ
และ/หรือผูอ้ ่านทัว' ไป โดยไม่ จาํ เป็ นต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของ
หลักสูตร หรือไม่จาํ เป็ นต้องนํามาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา
ใดวิ ชาหนึ'งในหลักสูตร ทัง- นี- ต้องเป็ นเอกสารทางวิ ชาการที' เรียบ
เรียงอย่างมี เอกภาพ มี รากฐานทางวิชาการที' มนั' คง ให้ทศั นะของ
ผูเ้ ขียนที'สร้างเสริมปั ญญา ความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการแก่สาขานัน- ๆ และ/หรือสาขาที'เกี'ยวข้อง
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เอกสารคําสอน

เอกสารประกอบการสอน
• เอกสารที'ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ'งตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ซึ'งเรียบเรียงเนื-อหาวิชาและวิธีการสอน
อย่างเป็ นระบบ

งานแปล
• งานแปลจากตัวงานต้นแบบที'เป็ นวรรณกรรม หรืองาน
ปรัช ญา หรื อ ประวัติ ศ าสตร์ หรื อ วิ ท ยาการสาขาที' มี
ความสําคัญและทรงคุณค่าในสาขานัน- ๆ ซึง' เมื'อนํามาแปล
แล้ว เป็ นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างประจักษ์
ชัด

ส่ วนเนือ! หา
-บทที# 1 บทนํา
-บทที# 2 วรรณกรรมที#เกีย# วข้ อง
-บทที# 3 วิธีดําเนินดําเนินการวิจัย
-บทที# 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
-บทที# 5 สรุ ป อภิปรายผล และเสนอแนะ

รายงานวิชาการ
• งานเขียนที'มีการศึกษาค้นคว้า รวบรวมเนื-อหา และนํามา
เรียบเรียงอย่างเป็ นระบบ มีเนื-อหาถูกต้องตามข้อเท็จจริง

บทความวิชาการ

รายงานการวิจัย

ส่ วนต้ น
-ปกหน้ า
-ประกาศคุณูปการ
-บทคัดย่ อ
-สารบัญ
-สารบัญตาราง
-สารบัญภาพประกอบ

• เอกสารคําสอนที'ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ'งตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ซึง' เรียบเรียงเนื-อหาวิชาและวิธีการสอนอย่าง
เป็ นระบบ รวมทั-ง มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากกว่ า เอกสาร
ประกอบการสอน

ส่ วนท้ าย
-บรรณานุกรม
-ภาคผนวก
-ประวัติผ้ ูวิจัย

• งานเขีย นที'มีก ารคัดสรรประเด็นที'ทนั สมัย และน่ าสนใจ
โดยผู เ้ ขียนได้เรียบเรียงเนื-อหา โดยใช้สํานวนที'อ่านง่าย
เพื'อให้ผูอ้ ่านทัว' ไปและผู อ้ ่า นกลุ่มเป้ าหมายสามารถอ่า น
เข้าใจ มีการนําความรูจ้ ากแหล่งต่างๆมาวิเคราะห์ตามหลัก
วิชาการ มีการสรุป ประเด็น และให้ทศั นะทางวิช าการของ
ผูเ้ ขียน
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ส่วนประกอบบทความวิชาการ
1

ส่วนนํา

เนือหา

บทความปริทศั น์

2

บทความ
วิชาการ
4
3
บรรณานุกรม
บทสรุป

ส่วนประกอบบทความปริทศั น์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชื'อเรือ' ง (Title) และข้อความเกีย' วกับ
ผูเ้ ขียน (Author)
บทคัดย่อ (Abstract)
บทนํา (Introduction)
(Text)
บทวิจารณ์ (Discussion)
คําขอบคุณ (Acknowledgement)
เอกสารอ้างอิง (References or Literature Cited) /บรรณานุกรม
(Bibliography)

ส่วนประกอบของบทความวิจยั

ชื'อเรือ' ง (Title) และข้อความเกีย' วกับผูเ้ ขียน (Author)
บทคัดย่อและคําสําคัญ (Abstract or summary and Keywords)
เนื-อหา
บทนํา (Introduction)
วิธีการ (Method)
ผล (Results)
บทวิจารณ์ (Discussion)
บทสรุป (Conclusion)
คําขอบคุณ (Acknowledgement)
เอกสารอ้างอิง (References or Literature cited)

• บทความปริทศั น์ (Review Article) หมายถึง บทความ
ซึง' รวบรวมความรูท้ างศาสตร์ในเรื'องใดเรื'องหนึ'งจากที'ได้
ตี พิ ม พ์ แ ล้ว ในวารสารต่ างๆมาวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์
เปรียบเทียบกันเพือ' ให้เกิดความกระจ่างในเรือ' งนัน- ยิง' ขึ-น

บทความวิจยั
• บทความวิจยั (Research Article) หมายถึง งานเขียนที'
สรุปสาระสําคัญจากงานวิจยั

ผลงานวิชาการที'ดี
เนื-อหา
รูปแบบและการพิมพ์
ภาษา การเรียบรียงประโยค ไวยากรณ์

จรรยาบรรณ
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เรียบเรียงเป็ นระบบในแต่ละ Paragraph

•เนื-อหา • ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
• ทันสมัย
• สอดคล้องกับชือ' เรื'อง/หัวข้อ
• ย่อหน้าเป็ นระบบ
• ครอบคลุมสาระสําคัญ
• ให้คุณค่า/ประโยชน์แก่ผูอ้ ่าน
• บูรณาการ

กําหนดหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย

มีสารัตถภาพ
มีเอกภาพ
มีสมั พันธภาพ

•การบริหารงานคุณภาพการศึกษา

จัดลําดับหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย
มีเอกภาพ

มีสมั พันธภาพ

มีสารัตถภาพ

การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
หลักการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ความหมายของการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ความเป็ นมาของการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
รูปแบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ตัวชี-วดั คุณภาพการจัดการศึกษา
ความจําเป็ นในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ขัน- ตอนการขอรับรองคุณภาพการจัดการศึกษา

แรงจูงใจเป็ นแรงขับภายใน (Internal force) (Maslow, 1968) การวัด
แรงจูงใจของบุคคลจึงไม่ สามารถวัดโดยตรง แต่ สามารถประเมินโดยใช้การ
สังเกตพฤติกรรม สังเกตการกระทําของบุคคล และแปลความหมายจาก
พฤติกรรมและการกระทํานัน- ๆ (Brown, 1988) บุคคลที'มีแรงจูงใจในการ
ทํางาน จะทําให้ผลงานมีคุณภาพ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2546) จาก
ผลการวิจยั พบว่ า หากผูบ้ ริหารใช้วิธีเสริมแรงทางบวก โดยกล่าวคํายกย่อง
และคําชมเชย การให้รางวัลที'เหมาะสม จะทําให้ผูป้ ฏิบตั ิงานมีแรงจูงใจในการ
ทํางานและสามารถปฏิบตั ิงานได้บรรลุผลสําเร็จ (Cronin and Becherer,
1999) สอดคล้องกับผลการวิจยั ของบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร (2546) ซึง'
พบว่ า หากผูบ้ ริหารใช้วิธีเสริมแรงทางบวกจะทําให้ผูป้ ฏิบตั ิงานมีแรงจูงใจใน
การทํางาน มีความพึงพอใจในงาน ผลงานบรรลุเป้ามายอย่างมีประสิทธิภาพ
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ปั จจัยด้านองค์การ
• นโยบายการบริหารงาน
• ระบบการบริหารบุคลากร
•วัฒนธรรมองค์การ
•สภาพแวดล้อมการทํางาน
•ผลตอบแทน สิทธิ และสวัสดิการ

• ปั จจัยเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน
จากทฤษฎีแรงจูงใจและจากการทบทวนวรรณกรรม เมื' อนําเนื-อหามา
วิเคราะห์พบว่ า ปั จจัยเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางานประกอบด้วย 4 ปั จจัย
ได้แก่ 1) องค์การ 2) ลักษณะงาน 3) ผูบ้ ริหาร 4) ผูร้ ่วมงาน เมื'อบุคลากร
มีแรงจูงใจในงาน จะทําให้การดําเนินงานขององค์การมี ประสิทธิ ผล และ
ประสิทธิ ภาพ ตลอดจนมีความยึดมัน' ผูกพันต่อองค์การ ดังภาพประกอบ
(บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2546; Spector, 1997; Robbins, 2001; Shader
et al, 2001; Upenieks, 2002)

Renolds (2002) กล่าวว่ า ความไว้วางใจในองค์การ (Organizational trust)
หมายถึ ง ความเชื' อ ถื อ และความมั'น ใจที' ผู ป้ ฏิบ ตั ิ ง านมี ต่ อ องค์ก ารซึ'ง ตน
ปฏิบตั ิงาน เนื'องจากมีความศรัทธาว่ าเป็ นองค์การที'รกั ษาคํามัน' สัญญา
ความไว้วางใจที'ผูป้ ฏิบตั ิงานมีต่อองค์การจะเกิดขึ-นเมื'อผูป้ ฏิบตั ิงานได้รบั ความ
ไว้วางใจจากผูบ้ ริหารและผู ร้ ่วมงานในองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ'งการได้รบั
ความไว้วางใจจากผู บ้ ริห าร (Swansburg, 2005) จากผลการวิ จยั ของ
Laschinger et al. (2000) พบว่ า หากผูป้ ฏิบตั ิงานมี ความไว้วางใจต่ อ
องค์การ และมีความไว้วางใจผูบ้ ริหาร จะทําให้มีความยึดมัน' ผูกพันต่อองค์การ
ผู บ้ ริหารที'มีจริย ธรรม มี ความเสมอภาค และมี ความยุ ติธรรม ส่ ง เสริมให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความก้าวหน้าในงาน ให้เกียรติ รับฟั งความคิดเห็น และยอมรับ
ว่ าผูป้ ฏิบตั ิงานมีความสําคัญและมีคุณค่าต่ อองค์การ จะทําให้ผูป้ ฏิบตั ิงานมี
ความไว้วางใจในองค์การ และมีความพึงพอใจในงาน (Robbins, 2007)

• รู ป แบบและ • ถูกต้องตามข้อกําหนด
การพิมพ์ • การจัดลําดับย่อหน้า
• ดึงดูดใจผูอ้ ่าน
• ขนาดตัวอักษรเหมาะสม
• กราฟ แผนภูมิ ตาราง
• เว้นวรรคเหมาะสม
• สะกดถูกต้อง

ปั จจัยด้านผูบ้ ริหารการพยาบาล
• พฤติกรรมภาวะผูน้ าํ

• ความไว้วางใจ
•การเสริมสร้างพลังอํานาจ
•การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ปั จจัยด้านงานที'รบั ผิดชอบ
•ลักษณะงาน
•ภาระงาน

ปั จจัยด้านผูร้ ว่ มงาน
• กระบวนการทํางานเป็ นทีม
•สัมพันธภาพระหว่างบุคคล

ความพึงพอใจ
ในงาน

ความยึดมัน' ผูกพัน
ต่อองค์การ

แรงจูงใจใน
การทํางาน

ปั จจัยส่วนบุคคล
•อายุ
•ระดับการศึกษา
•ภาระรับผิดชอบต่อครอบครัว
•ความสะดวกในการเดินทาง
•ความเข้มแข็งในการมองโลก

ความไว้วางใจในองค์การ (Organizational trust) หมายถึง ความเชื'อถือและ
ความมัน' ใจที'ผูป้ ฏิบตั ิ งานมี ต่อองค์การซึ'ง ตนปฏิบตั ิง าน เนื'องจากมี ความ
ศรัทธาว่ าเป็ นองค์การที'รกั ษาคํามัน' สัญญา (Renolds, 2002)
ความไว้วางใจที'ผูป้ ฏิบตั ิงานมี ต่อองค์การจะเกิดขึ-นเมื' อผู ป้ ฏิบตั ิงานได้ร บั
ความไว้วางใจจากผูบ้ ริหารและผูร้ ่วมงานในองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ'งการ
ได้รบั ความไว้วางใจจากผูบ้ ริหาร (Swansberg, 2005) จากผลการวิจยั ของ
Laschinger et al (2000) พบว่ า หากผูป้ ฏิบตั ิงานมี ความไว้วางใจต่ อ
องค์ก าร และมี ค วามไว้ว างใจผู บ้ ริ ห าร จะทํา ให้มี ค วามยึด มั'น ผู ก พัน ต่ อ
องค์การ และจากผลการวิจยั ของ Robbins (2007) พบว่ า ผู บ้ ริหารที'มี
จริยธรรม มี ความเสมอภาค และมีความยุติธรรม ส่งเสริมให้ผูป้ ฏิบตั ิงานมี
ความก้า วหน้า ในงาน ให้เ กี ย รติ รับ ฟั งความคิ ด เห็ น และยอมรับ ว่ า
ผู ป้ ฏิบตั ิงานมี ความสําคัญและมี คุณค่ าต่ อองค์การ จะทําให้ผูป้ ฏิบตั ิงานมี
ความไว้วางใจในองค์การ และมีความพึงพอใจในงาน

หัวข้ อใหญ่
1. หัวข้ อย่ อย..............................................................
1.1 ........................................................................
1.2 ........................................................................
1.2.1 .............................................................
1.2.2 ............................................................
1.2.2.1
1.2.2.2
1)
2)
2. ...............................................................................
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การจัดลําดับย่อหน้า

หัวข้ อใหญ่
1. หัวข้ อย่ อย..............................................................
1.1 ........................................................................
1.2 ........................................................................
1...............................................................
2.............................................................
2.1
2.2
2. ...............................................................................
2.1
2.2

1

•ลําดับย่อหน้าตามเวลาก่อนหลัง
• ลําดับย่อหน้าตามขัน- ตอน/กระบวนการ

2
•ลําดับย่อหน้าตามความสําคัญ

3

90
80
70
60
50

ทศ
ิ ตะวน
ั ออก

40

ทศ
ิ ตะวน
ั ตก

30

ทศ
ิ เหน ือ

20
10

เว้นวรรคที'ไม่ถูกต้อง

0
ช่วงท ี 1

ช่วงท ี 2

ช่วงที 3

ช่วงที 4

ยานี-กินแล้วแข็ง แรงไม่มี โรคภัยเบียดเบียน
ยานี-กินแล้วแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน

ภาษาทางราชการ
• ภาษา
• ภาษาทางราชการ
การเรียบเรียง • กระชับ เข้าใจง่าย ไม่วกวน
• ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
• ใช้คาํ คงเส้นคงวา (Consistency)

ภาษาเขียน ไม่ใช่ภาษาพูด
ไม่นิยมใช้คาํ ย่อ
ใช้ภาษาสุภาพ
ศัพท์เฉพาะ ใช้ภาษาไทย วงเล็บภาษาอังกฤษ
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ภาษาพูด VS ภาษาเขียน
ภาษาพูด
• จดประชุม
• ทีวี วีดีโอ
• ไม่รเู ้ รื'องรูร้ าว
• ราคาถูกมาก
• ค่ารถเพิม' ขึ-นบาทเดียว
• แต่งตัวเชย
• ทํามาหากิน

ภาษาเขียน

• บันทึกการประชุม
• โทรทัศน์ วีดีทศั น์
• ไม่ทราบข้อเท็จจริง
• ราคาย่อมเยา
• ค่ารถเพิม' ขึ-นหนึ'งบาท
• แต่งตัวไม่ทนั สมัย
• ประกอบอาชีพ

คําปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ
• ข้อห้ามปฏิบตั ทิ ี'พงึ ละเว้น
• ตัวอย่างต่อไปนี-เป็ นตัวอย่างการเขียนบทความที'ไม่ดี ยกเว้น

คําที'มีความหมายซํา- ซ้อน
• วางแผนล่วงหน้า
• ล้อมไว้โดยรอบ
• ผลลัพธ์สดุ ท้าย
• กะโดยประมาณ
• ใช้ทรัพยาการอย่างคุม้ ค่ า คุม้ ทุ น คุม้ ค่ าใช้จ่าย และมี
ประสิทธิภาพ

•จรรยาบรรณ

• ไม่คดั ลอกของผูอ้ น'ิ
• อ้างอิงแหล่งที'มา

Plagiarism

ห้ามปฏิบตั ิ ห้ามกระทํา



• คัดลอกของผูอ้ น'ื โดยไม่อา้ งอิง
• คัดลอกจากแหล่งทุติยภูมิ แต่เขียนอ้างอิงจากแหล่งปฐมภูมิ
• คัดลอกความคิดของผูอ้ น'ื ไปเขียนใหม่ และเขียนว่าเป็ นความคิดตนเอง
• นําผลงานที' ร่วมทํากันหลายคนไปเผยแพร่ โดยไม่ ได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูร้ ่วมทํา
• นําผลงานที'ร่วมทํากันหลายคนไปเผยแพร่โดยใส่ชื'อตนเองเพียวคนเดียว
• นําตําราและหนังสือ มาถ่ายเอกสาร
• นํา Power Point ของผูอ้ น'ื มาใช้สอน

รูปแบบการเขียนอ้างอิง
อ้างอิงแทรกในเนื-อหา

อ้างอิงท้ายหน้า
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ทุกเล่มที'อา้ งอิงต้อง
เขียนใน
บรรณานุกรม

ไม่ตอ้ งอ้างอิง
ทุ ก อ ง ค์ ก ร ย่ อ ม ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ผู ้ บ ริ ห า ร ห รื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
• นํา- เป็ นสารอาหารที'จาํ เป็ นสําหรับสิง' มีชวี ิต
• จังหวัดเชียงใหม่ ตัง- อยู่ในภาคเหนือ
• นายกรัฐมนตรีคนปั จจุบนั ชือ' อภิสทิ ธิr เวชชาชีวะ
•

Three Steps
Step I ขัน- เตรียมความพร้อม

ถูกต้องตามข้อ
กําหนด

เรียงจากภาษาไทยต่างประเทศ

เรียงตาม
ลําดับอักษร

ขัน- เตรียมความพร้อม
คัดเลือกงานวิจยั ที'มีคุณภาพ
ศึกษาหลักการเขียนบทความวิจยั ที'ดี

Step II ขัน- เขียนบทความ
เลือกวารสารทีม' ี High impact factor ตรงศาสตร์

Step III ขัน- ส่งบทความ

ศึกษาคําแนะนําการเตรียมต้นฉบับ

ศึกษาคําแนะนําการเตรียมต้นฉบับ

Three Steps
Step I ขัน- เตรียมความพร้อม

การเตรียมต้นฉบับ: การจัดรูปแบบ ตัวอักษร จํานวนหน้า
Step II ขัน- เขียนบทความ

รูปแบบการเขียน
Step III ขัน- ส่งบทความ

การเขียนเอกสารอ้างอิง
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ส่วนประกอบบทความวิจยั

บทความวิจยั
ส่วนนํา

ส่วนเนื-อหา

ส่วนท้าย

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชื'อเรื'อง (Title)
ผูเ้ ขียน (Author)
บทคัดย่อและคําสําคัญ (Abstract and Key words)
บทนํา (Introduction)
วรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี(Literature Review)
วิธีการ (Method)
ผล (Results)
อภิปราย (Discussion)
บทสรุป (Conclusion)
คําขอบคุณ (Acknowledgement)
เอกสารอ้างอิง (References or Literature cited)

ส่วนนํา

ส่วนเนื-อหา
ส่วนท้าย

ผูเ้ ขียน
ชือ' ผูเ้ ขียน/คณะผูเ้ ขียน (Authorship)ไทยและอังกฤษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ไทยและอังกฤษ

ส่วนนํา

ส่วนเนื-อหา
ส่วนท้าย

ชือ' เรือ' ง (Title)

ส่วนประกอบบทความวิจยั
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชื'อเรือ' ง (Title)
ผูเ้ ขียน
บทคัดย่อและคําสําคัญ (Abstract and Key words)
บทนํา (Introduction)
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Method)
หรือภาคทดลอง (Experimental)
ผล (Results)
อภิปราย (Discussion)
บทสรุป (Conclusion)
คําขอบคุณ (Acknowledgement)
เอกสารอ้างอิง (References or Literature cited)

• ชื'อเรือ' งบทความควรสื'อความหมายให้ตรงตามเนื-อหาที'ตอ้ งการนําเสนอ ซึง'
เป็ นแก่นเนื-อหาของบทความที'แท้จริง
• ดึงดูดใจผูอ้ ่าน
• กระชับ
• ไม่ จาํ เป็ นต้องอ้างถึงสถานที' ประเทศ ในหัวข้อเรือ' งและบทความ ยกเว้นว่ า
สถานที'เป็ นหัวใจสําคัญของบทความนัน- ๆ
• รูปแบบการพิมพ์ แล้วแต่ขอ้ กําหนดของวารสารแต่ละฉบับ บางฉบับใช้ตวั
อักษรนําทัง- หมด บางฉบับใช้ ตัวอักษรนําเฉพาะคํา ยกเว้น คําบุพบทที'ไม่
เกิน 5 ตัวอักษร

ความสําคัญของบทคัดย่อ
• บทคัดย่อของบทความวิจยั คือ บทสรุปของงานวิจยั ที'เขียนอย่างกระชับ เป็ นเนื-อหาส่วน
แรกที'ผูอ้ ่านจะได้อ่านในบทความ จึงมีความสําคัญ และยังเป็ นจุดเริ'มต้นที'ผูอ้ ่านทัว' ไปจะ
สามารถอ่ า นเพื'อ ทราบว่า ต้อ งการศึก ษาค้นคว้า เรื'อ งนี-เพิ'มเติ มหรือ ไม่ ก่ อ นที'จะอ่ า น
บทความฉบับสมบูรณ์
• องค์ประกอบของบทคัดย่อในบทความ วิชาการ เป็ นการสรุปประเด็นเนื-อหาที'เป็ นแก่น
สําคัญมักประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจยั หรือวิธีการศึกษา วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิจยั ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

ตําแหน่งยศ ตําแหน่งทางวิชาการ
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โครงสร้างบทคัดย่อ

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

• Write in the briefest terms
• Describe the topic, the scope, the principal findings, and the
conclusions.
• It should be written last to reflect accurately the content of the report.
• The length of abstracts vary but seldom exceed 200-250 words.
• Use past tense for procedures and present tense for results
or Use past tense
• Avoid citing references, table, picture, model in the abstract

วิธีการวิจยั
ผลของการศึกษาหรือข้อเสนอแนะ

Tense

ความเป็ นมา/
ความสําคัญของปั ญหาวิจยั

Background
present simple tense/present
Problem statement perfect tense

วัตถุประสงค์

Objectives

ระเบียบวิธีวิจยั

Methodology

ผลการวิจยั

Results

บทสรุป

Conclusions

ส่วนต่าง ๆ
ของบทคัดย่อ
วัตถุประสงค์
Objectives

verb tense
present simple tense

ตัวอย่าง
The objective of this article is …
The objectives of this article are

present simple tense/past simple
tense
past simple tense

This article explores …
This paper analyzes
This study is a …

ส่วนต่าง ๆ
ของบทคัดย่อ
วัตถุประสงค์
Objectives

verb tense
past simple tense

past simple tense/present simple
tense
present simple tense/tentative
verbs/modal

ตัวอย่างภาษา
The purpose of this research was to investigate
….
This study aimed to
The study described …
This article identified and demonstrated …
This article/study developed ….

ส่วนต่าง ๆ
verb tense
ของบทคัดย่อ
past simple tense
วิธีการวิจยั
Methodology /เครื'องมือ
วิจยั Instruments

ตัวอย่างภาษา
The research design was a qualitative study. The
research tools were the interview guides and a
cassette tape recorder
The instruments used for data collection were …
A questionnaire was administered to 100
undergraduate English students at a Thai university.
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ส่วนต่าง ๆ
verb tense
ของบทคัดย่อ
Population/sample
past simple tense
groups/informants
ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
Data collection and
analysis การเก็บข้อมูล
และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ตัวอย่างภาษา
There were …samples selected proportionally from
47 % of the population and used simple random
sampling methodology. The data were collected by
using questionnaires.
Frequency, percentage, minimum, maximum, mean
and standard deviation were used to analyze data

ส่วนต่าง ๆ
ของบทคัดย่อ
Data analysis
การวิเคราะห์ขอ้ มูล

verb tense

past simple tense the statistics used in analyzing the data were
percentage , mean, standard deviation, t-test, and
F-test
The statistics used for the analysis were mean,
standard deviation, and Chi-square
One-way ANOVA (F-test) and t-test were used for
testing of variance as well as pair-wise comparison
by means of Scheffe’s method

Key informants were 24 families with ….

Repeated-measures ANOVA, independent sample ttest and pair-sample t-test were used for analyzing
quantitative data.

The participants included …

ส่วนต่าง ๆ
ของบทคัดย่อ
Results
ผลการวิจยั

verb tense
present simple
tense

ตัวอย่างภาษา
This study thus contributes to
These findings indicate that

ตัวอย่างภาษา

ส่วนต่าง ๆ
ของบทคัดย่อ
Conclusions
and
recommendation
ข้อสรุป/
ข้อเสนอแนะ

verb tense

ตัวอย่างภาษา

past simple tense The results revealed that

The findings indicated that
Findings showed that
The quantitative and qualitative analysis of …
indicated that …
The experiment showed that …

ส่วนต่าง ๆ
ของบทคัดย่อ
Conclusions
and
recommendation
ข้อสรุป/
ข้อเสนอแนะ

verb tense
present simple
tense

ตัวอย่างภาษา
suggest that
Recommend that

Introduction
• ความนํา เป็ นการให้บ ริบ ทแก่ บ ทความ ในลัก ษณะทัว' ไป กล่ า วถึง ความ
เชื'อมโยงของบทความในศาสตร์ นัน- ๆ กล่าวถึงสถานะของปั ญหาวิจยั หรือ
ประเด็นสําคัญที'ตอ้ งการนําเสนอ ทางเลือกที'บทความนําเสนอ เป็ นการเชื-อ
เชิญให้ผูอ้ ่านอยากจะอ่าน ให้ขอ้ มู ลความเป็ นมาระบุหวั ข้อ ประวัติ กําหนด
ประเด็นปั ญหา คํานําที'ดีทําให้ผูอ้ ่านสนใจและมุ่ งไปสู่ขอ้ ความที'กาํ หนดแก่น
ของบทความ (thesis statement)
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การจัดระบบเนื-อหาข้อมูล
• จัดระบบเนื-อหา ข้อมูลจากกว้างไปสู่เฉพาะเจาะจง จัดระบบตามเหตุผล ดังนีส่วนที 1 เขียนเนื-อหาทัว' ไปในสาขาวิชาเพือ' ให้ผูอ้ ่านได้มีพ-นื ความรู ้
ส่วนที' 2 ข้อความที'เฉพาะเจาะจงยิง' ขึ-นเกี'ยวกับประเด็นของปั ญหาที'ผูเ้ ขียนได้ศึกษามา
ส่วนที' 3 บอกความจําเป็ นที'ตอ้ งมีการศึกษาเพิม' เติมในประเด็นนีส่วนที' 4 วัตถุประสงค์ที'ศึกษาในเรื'องนี•

Method
• ระเบี ย บวิ ธี วิ จ ยั กล่ า วถึ ง ขัน- ตอนและกระบวนการวิ จ ยั แสดงถึ ง
โครงสร้างของความรูใ้ ห้ผูอ้ ่านได้ทราบถึงเงื'อนไขหรือวิ ธีการที' การ
ทดลองหรื อ การศึ ก ษาวิ จ ยั นัน- ได้ก ระทํ า ขึ- น ควรรวมถึ ง ข้อ มู ล ที'
เกี'ยวข้องเพือ' ให้ผูอ้ ่านประเมินความน่าเชื'อถือของระเบียบวิธีวิจยั

Literature Review
• การทบทวนวรรณกรรมหรือเอกสารและงานวิจยั ที'เกีย' วข้องทําให้เห็นภาพรวม หรือโครงร่างของเอกสาร
ที'ศึกษาและเพือ' เห็นความสัมพันธ์เชื'อมโยงของประเด็นต่าง ๆ เป็ นการสนับสนุนการกล่าวอ้าง
(claim) ที'ได้ระบุไว้ในบทคัดย่อ เอกสารที'อา้ งไม่ควรเกิน 5-10 ปี ย้อนหลัง โดยเฉพาะอย่างยิง' ในยุค
ปั จจุบนั ที'ขอ้ มูล ความรูต้ ่าง ๆ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ยกเว้นว่าบทความหรือตํารานัน- เป็ นประเด็น
สําคัญต้องกล่าวอ้าง
แสดงให้เห็นภาพรวมของเอกสารทีศ' ึกษา สกัดแก่นของเนื-อหา สร้างความเชื'อมโยง กําหนด
โครงสร้างขององค์ความรูท้ 'ีเกีย' วข้องที'ทาํ ให้ผูอ้ า่ นบทความต้องการศึกษางานที'อา้ งอิงเพิม' เติม
ประเด็นที'สาํ คัญยิง' คือ ไม่ใช่นาํ เสนอวรรณกรรมตามผลงานเดิม หรือนําข้อความมาเรียงต่อกันไว้
เท่านัน- ต้องเป็ นการค้นคว้านําเสนออย่างวิพากษ์ (critical review) วิพากษ์วิจารณ์แนวคิดทฤษฎี
งานวิจยั หรือบทความ ที'มีผูเ้ สนอมาก่อนหน้านี- และจะต้องเน้นทีป' ระเด็นที'เกีย' วข้องเช่น หากจะนํา
วิธีการวิจยั มาใช้ ต้องวิพากษ์ว่างานเดิมใช้ระเบียบวิธีวิจยั นี-แล้วมีจดุ เด่นจุดด้อยอย่างไรมีปัญหาอย่างไร
และผูว้ ิจยั หรือผูเ้ ขียนบทความจะนํามาใช้อย่างไร

• วิ ธี ดํ า เนิ น การวิ จ ัย ประกอบด้ว ยคุ ณ ลัก ษณะประชากร
กลุ่ม ตัว อย่ า ง และวิ ธี สุ่ม ตัว อย่า ง เครื'อ งมื อวิ จ ยั และคุ ณ ภาพ
เครือ' งมือ วิธีรวบรวมข้อมูล และสถิตทิ 'วี ิเคราะห์ขอ้ มูล
• Design/Methods: Sample size, Sampling, Procedure,
Measurement and Instrument, Reliability
• Data analysis

ผลการวิจยั /Results
• เสนอผลการวิจยั เรียงตามวัตถุประสงค์การวิจยั
• รูปแบบการเสนอผลการวิจยั
ความเรียง
ตาราง
แผนภูมิ: แผนภูมิกง รูปภาพ กราฟเส้น กราฟแท่ง

แบบที' 1 ตามระดับ α ที'ระบุในขัน- ทดสอบสมมติฐาน
แบบที' 2 ตามระดับ α ที'ระบุในขัน- ทดสอบสมมติฐาน + P-value ตามค่าที'
เป็ นจริงใน Print out
แบบที' 3 ตามระดับ α ที'ระบุในขัน- ทดสอบสมมติฐาน + Round P-value
แบบที' 4 ตามค่าระดับ P-value ตามค่าที'เป็ นจริงใน Print out โดยไม่
รายงานค่าตามระดับ α ที'ระบุในขัน- ทดสอบสมมติฐาน
แบบที' 5 ตามค่า Round P-value โดยไม่ รายงานค่าตามระดับ α ที'ระบุใน
ขัน- ทดสอบสมมติฐาน
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การอภิปรายผลที'ดี

บทสรุป (Conclusion)

1. เพือ' ให้ผูอ้ ่านคล้อยตามเกี'ยวกับความสัมพันธ์ของหลักการ ทฤษฎี
แนวคิด หรือกฎเกณฑ์ ที'คน้ พบจากการทดลอง
2. เพื' อ ชี- แนะให้ผู ้อ่ า นเห็ น ความสํา คัญ ของผลการทดลองนี- ไป
สนับสนุนหรือคัดค้านสมมติฐานหรือทฤษฎีที'มีผูเ้ คยเสนอมาก่อน
3. เพือ' ชี-แนะแนวทางการนําผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

• สรุปผลการวิจยั ที'สาํ คัญโดยย่อ
• เ ส น อ แ น ะ ก า ร นํ า ผ ล ก า ร วิ จั ย ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
(Implication of Findings)

คําขอบคุณ (Acknowledge)

สไตล์การเขียนอ้างอิง

• Corresponding Author
Consultants
Participants
Support/Facilitator
• Research Fund

• APA Style
• MLA Style
• Chicago Style
• Harvard Style
• Vancouver Style

Three Steps
Step I ขัน- เตรียมความพร้อม

ก่อนส่งต้นฉบับ

Step II ขัน- เขียนบทความ

• การประเมินต้นฉบับ เพือ' ประเมินหรือตรวจสอบความถูกต้อง และสมบูรณ์ของบทความ
ในการประเมินนัน- ผูเ้ ขียนอาจจะประเมินด้วยตัวเอง คือ หลังจากเขียนเสร็จ อาจทิ-งช่วง
2-3 วัน แล้วกลับมาอ่านทบทวนอีกครัง- หรือขอให้ผูท้ รงคุณวุฒิประเมิน เพือ' ขอ
คําแนะนํา

Step III ขัน- ส่งบทความ

• การปรับปรุงต้นฉบับ จากการประเมินอาจมีประเด็นที'จะต้องแก้ไขปรับปรุง ไม่ว่าจะเรื'อง
เนื-อหา ถ้อยคําสํานวน เป็ นต้น เพือ' ให้งานเขียนมีความชัดเจน สมบูรณ์ยง'ิ ขึ-น
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Process of Research
Completion of research
Preparation of manuscript
Submission of manuscript
Assignment and review
Decision
Rejection

Revision
Resubmission
Re-review
Acceptance

Rejection

Peer review
กระบวนการของวารสารวิ ช าการที' ใ ห้มี ค ณะผู เ้ ชี' ย วชาญแต่ ล ะสาขา
พิจ ารณาและตัด สิน ว่ า บทความที' ผู เ้ ขี ยนขอตี พิม พ์ เป็ นที' ยอมรับ
(Accepted) หรือปฎิเสธ (Rejected) หรือให้กลับไปปรับปรุงแก้ไข
(Revised) ก่ อนรับรองให้ลงพิมพ์ในวารสาร เพื'อเป็ นการควบคุม
คุณภาพของบทความ และรับประกันว่ า บทความที'ได้รบั การตีพิมพ์
เผยแพร่เป็ นผลงานวิชาการที'มีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบจากคณะ
ผู เ้ ชี' ยวชาญ (Referees) เพื'อ ทํา ให้ว ารสารวิ ช าการ มี ลกั ษณะที'
เรียกว่า Peer-reviewed Journals และได้รบั ความเชื'อถือในสาขา

Publication

Responding to reviewers

Blind Name

• การส่งบทความให้ผูเ้ ชี'ยวชาญพิจารณา ให้ลบชื'อผูเ้ ขียน
บทความ
• การส่งบทความที'ผูเ้ ชี'ยวชาญพิจารณาแล้วไปยังผูเ้ ขียน
เพือ' ให้ปรับแก้ไข ให้ลบชือ' ผูเ้ ชี'ยวชาญ หรือพิมพ์สรุปส่ง
ให้ผูเ้ ขียน

•

Carefully prepare your responses
Each comment should be addressed
Each change should be stated
Be enthusiastic

•
•
•
•
•

Reviewer may be wrong
Be tactful – thank the reviewers
Do not respond to reviewers while upset
Never call the editor
Get help from other authors

“There is no way to get
experience except through
experience.”
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