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รศ. ดร. บุษบง จําเรญิดารารัศมี 

กองบรรณาธกิาร วารสารนเรศวรพะเยา 
 

ความหมายของวจัิย 

 เปนวจัิยวทิยาศาสตร/เชิงระบบ (scientific/systematic research)  สําหรับขอมูลขาวสารเขาเรื่อง 

(pertinent information) เกี่ยวกับหัวขอเฉพาะ (specific topic) 

 เปนศลิป (art) ของการสอบสวนทางวทิยาศาสตร (scientific investigation) 

 การสอบสวนอยางรอบคอบ (carefully) หรือ การไตสวน (inquiry) สําหรับความจริงใหม        

ในสาขาใดก็ได  

 ความพยายามเชิงระบบ เพื่อไดรับความรูใหม การเดนิทาง (voyage) เพื่อการคนพบ 

 เปนสัญชาตญิาณสําคัญ (instinct) ของความอยากรู (inquisitiveness) เมื่อมสีิ่งไมรูอยูตรงหนาเรา 
 

ความอยากรูเปนตนกําเนิด (mother) ของความรู และวิธีการทั้งหมด  อันซึ่งคนทําเพื่อใหไดมา

ซึ่งความรู  อันไมทราบมากอนเปนคําจํากัดความของ “วจัิย” 

 

วจัิยเปนกจิกรรมวชิาการ (academic activity) 

 การใหคําจํากัดความ และ ใหคําจํากัดความใหมของปญหา (defining and redefining 

problem) 

 สมมุตฐิานกําหนดคดิวธิหีรอืระบบ (formulating hypothesis) 

 การเก็บรวบรวม จัดระบบ และ ประเมนิคาขอมูล (collect/organizing/evaluating data) 

 ทําการวเิคราะหอนุมาน (making deduction) และเขาถงึขอสรุป (reach conclusion)   

 ทดสอบขอสรุปอยางระมัดระวัง   เพื่อกําหนดหาวาเขากับสมมุติฐานกําหนดคิดวิธีหรือ

ระบบ หรอืไม 

 การมีสวนรวมสรางสรรค (original contribution) ตอคลังความรูที่มีอยู (existing stock of 

knowledge) สรางความรุดหนา (advancement)  

 ไลตามความจริงดวยการชวยเหลือโดย การศึกษา การสังเกต การเปรียบเทียบ และ การ

ทดลอง 
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เนนคําถามวจัิย (research question)  

 เพื่อการคนหาความรูผานวิธีการเชิงระบบ/เปนรูปธรรม (systematic/objectivity) ของการ

คนหาคําตอบ/วธิกีารแกปญหา (answer/solution) ตอปญหาที่ทําวจัิย คนหาไดจาก 

- แหลงขอมูลขาวสารปฐมภูม ิเชน PubMed, Science Direct และอื่นๆ 

- แหลงขอมูลขาวสารทุตยิภูมิ เชน Medscape, Up to Date และอื่นๆ 

 การเขาถึงเชิงระบบ (systematic approach) ตระหนักถึงความเปนสากล (generalization) 

และ การกอรูปของทฤษฎ ี(formative of theory)  
 

วธิกีารเชงิระบบ (systemic method)  

ประกอบดวย 

1. การประกาศปญหาอยางชัดเจน (enunciating the problem) 

2. การกําหนดคดิวธิหีรอืระบบสมมุตฐิาน (formulating the hypothesis) 

3. รวมรวมความจรงิและขอมูล (fact/data) 

4. วิเคราะหความจริง (analyzing the facts) และบรรลุถึงขอสรุป (conclusion) ในรูปคําตอบ/

วิธีการแกปญหา (answer/solution)  มุงไปยัง (toward) ปญหา หรือ นัยทั่วไปบางอยาง   

สําหรับกําหนดวธิคีดิเชิงระบบทางทฤษฎ ี       

 

ทฤษฎคีวามรูทางวจัิยเพื่อนําสูผลงานวจัิย  

บทความวจัิยควรตอบ What Why How และ What Next 

What  

 อะไรเปนปรศินา/แปลกใจตอตัวคุณ 

 ฉันตองการรูไรมากขึ้น/เขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับ

เรื่องนี้ 

 อะไรเปนคําถามวจัิยหลัก 

Why 

 สิ่งนี้เปนความนาสนใจเพยีงพอสําหรับผูอื่นที่

จะตพีมิพวทิยานพินธ หนังสอื บทความช้ีแนะ

แพทยเวชปฏบิัต ิหรอื ผูคุมนโยบาย 

 วจัิยสามารถใหความเปนเหตุเปนผลเสมอืนมี

สวนรวมในการสรางความรู 

How – conceptually (ทางกรอบความคดิ) 

 อะไรเปนรูปแบบ แนวคดิ และ ทฤษฎใีดที่ฉัน

สามารถราง/พัฒนาคําตอบตอคําถามวิจัย 

ของฉัน 

 สิ่งเหลานี้สามารถนําไปเขาดวยกันกับโครงราง

งานทางความคดิพื้นฐานเพื่อช้ีแนวการ

สอบสวน/ไตสวน 

How – Practically (ปฏบิตั)ิ 

 รูปแบบการสอบสวนและเทคนคิอะไร  ที่ฉัน

จะใชประยุกตโครงงานทางความคดิ (ทัง้การ

รวบรวมเนื้อหา และวเิคราะห 

 ฉันจะไดรับ/ค้ําจุนการเขาถึงแหลงขอมูล

ขาวสารอยางไร 
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คําถามวิจัย (research question) 

 
การตั้งคําถามวจัิย 

การตั้งคําถามวิจัยหรือความคิดวิจัยที่ดีนั้น คําถามของการวิจัยตองเหมาะสม (relevant) หรือ 

สัมพันธกับเรื่องที่จะศึกษา มีกรอบคิดกวางๆ (ไมจําเปนตองมีทุกขอ ขึ้นกับประเภทของการวิจัย) 

ดังตอไปนี้ 

1. ความคดินี้เคยทํามากอน? 

2. ความคดินี้ตรงประเด็น? 

3. อะไรเปนพื้นฐานทดสอบความคดินี้? 

4. ความคดิที่ใกลเคยีงกับความคดินี้มไีหม / เปนที่รับรูรับทราบ? 

5. ประโยชนจากการนําความคิดนี้ไปใช? ความเสี่ยง / อันตรายที่เปนไปไดที่เปนผลลัพธจาก

ความคดินี้? 

6. ชองวางเกี่ยวกับองคความรูที่ความคดินี้จะเตมิเต็มใหได? 

7. อะไรเปนงานวจัิยที่เปนไปไดตอจากความคดินี้? 

8. ความคดินี้ถูกจรยิธรรมหรอืไม? 

9. ความคดินี้กับเวลาในการศกึษา? 
 

ประเด็นเหลานี้จะนํามาใชเปนขอมูลในการตั้งคําถามวจัิยที่ด ีนําไปสู งานวจัิยที่มคีุณภาพ และ 

การเขียนโครงรางการวิจัย (research proposal) นอกจากจะทําใหผูวิจัยทราบขั้นตอนและรายละเอียด

ในแตละขั้นตอนของการทําวิจัยแลว ยังใชเปนเครื่องมือในการพิจารณาขออนุมัติทําวิจัยหรือขอทุน

สําหรับทําวิจัยอีกดวย เพื่อใหผูพิจารณาอนุมัติเช่ือวา การวิจัยที่จะทํานั้นมีระเบียบวิธีการวิจัยที่ดี มี

ความเปนไปไดในการทําวจัิยใหสําเร็จ และประโยชน สมควรไดรับการอนุมัติใหทําการวิจัยได สิ่งสําคัญ

ที่สุด ในการเขยีนโครงรางการวจัิยที่ดกี็คอื ความรูและความเขาใจอยางถองแทของผูที่จะการวจัิยวา  

• จะทําวจัิยเรื่องอะไร  

• มวีัตถุประสงคอะไร  

• จะใชระเบยีบวธิกีารศึกษาอะไร/อยางไร และ  

• งานวจัิยนัน้มปีระโยชนอะไรบาง 
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กรอบคิดหรอืแนวทางการเขยีน 

หัวเรื่อง (title) ควรกระชับ/สะทอนคําถามการศกึษา 

บทนํา 

 ทบทวนความเปนมาของการศกึษานี้   

 ระบุคําถามวจัิย  วาการศกึษานี้สําคัญ

อยางไร   สัมพันธสิ่งที่พบกอนหนานี้

อยางไร 

 ระบุวัตถุประสงค (สมมุตฐาน) และ

เหตุผล 

Introduction 

  Review the current study’s background 

  Introduces the study question 

 Why is this question important? 

 How does it relate to previous findings?  

  State the current study’s purpose and 

rationale 

วัสดุและวธิกีาร 

 บรรยายวาการศกึษาดําเนนิไปอยางไร 

 อาจแบงเปนสวนยอยคอื ผูเขารวม

การศกึษา วธิกีารวัด   กระบวนการ 

Material and Method 

 Describes how the study was 

conducted 

 Divided into subsections: participants, 

measures 

ผลการศึกษา 

 นําเสนอผลดวยกระบวนการทางสถติิ 

 สรุปขอมูลที่รวบรวมอาจมีตาราง รูป 

แผนภูมิ 

  นําผลที่ไดรับเทยีบเคยีงกับสมมุติฐาน 

Results 

 Statistical procedures 

 Summarizes collected data  

 May include tables and figures 

 Include results that run counter to your 

hypothesis 

วจิารณ 

 อภิปรายนัยสําคัญของการศึกษา 

 เปรยีบเทยีบกับการศึกษาอื่น 

 ขอจํากัด ขอไดเปรยีบ ขอเสยีเปรยีบ 

 แนะนําการศกึษาตอ 

Discussion  

 Significant finding of the study, and 

discussion 

 Compare with other study 

 Limitation, advantage, disadvantage 

 Suggestion for further study 

เอกสารอางองิ 

 อางองิทุกอยางในบทความ ไมควรอางอิง 

independent study ไมควรอางองิ

วทิยานพินธ  

 ประเทศไทยนยิม Vancouver style 

References 

 Must include all citations from the 

paper 
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การวจัิยดวยแบบสอบถาม 

นักวจัิยจํานวนมากมักนยิมใชวธิเีฉพาะของวิจัยดวยแบบสอบถาม การวิจัยแบบสํารวจเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตรขอมูลขาวสารจึงเปนระเบียบวิธีการใชบอย ทวาประสบความสําเร็จไดรับการตีพิมพใน

วารสารวิทยาศาสตรช้ันนําระดับนานาชาติและระดับชาตินอยมาก เพราะรายงานแบบสํารวจขาด

หลักฐานทางวทิยาศาสตรอันหยั่งลกึเพยีงพอ 

คําถามวิจัยของการศึกษาแบบสํารวจสวนใหญเปนปญหาแกไขไมยาก มักแกไขดวยการ

ทบทวนวรรณกรรมและองคความรูเกี่ยวของเสร็จสิ้นกอนสํารวจดวยซ้ํา แบบสอบถามสงถึงผูมี

ศักยภาพตอบมักเกริ่นนําปญหามีขอสังเกตวาผลการสํารวจมักสายเกินไป หากเปนปญหาเรงดวนอัน

ตองรบีดําเนนิการทันท ี 

วารสารสมาคมหองสมุดการแพทย (Journal of the Medical Library Association – JMLA) [1] 

พยายามกําหนดหา (determine) คุณสมบัติเหมาะสมตีพิมพของการวิจัยแบบสํารวจ โดยอาศัยเกณฑ

ตอไปนี้ [2]  

1. การคนหาความจรงิอยางเปนระบบ 

2. ออกแบบเพื่อพัฒนาหรอืชวยกอกําเนดิความรู 

สวนใหญไมสอดคลองกับสองเกณฑขางตน สงผลใหผูทบทวน/ผูอานไมสามารถกอรูป

หลักเกณฑทั่วไปจากสิ่งพบ ดวยเหตุจากการแบงกลุมประชากรไมชัดเจน ขอมูลการสํารวจไมเพิ่ม/ไม

เสรมิสรางฐานความรูดานวทิยาศาสตรสุขภาพ ยกเวนมีประเด็นนาสนใจและคาดวามีผูคนหาความจริง

เชิงลกึ ตอยอด วารสารวทิยาศาสตรอาจรับตพีิมพเปนบทความตดิตอสื่อสารสัน้ (brief communication)  

คําถามแบบสํารวจมักเปนคําถามอันยากแกไขปญหา การไดขอมูลวิกฤติจําเปนอาจเปนไปได

หากใชวธิกีารสํารวจอยางเหมาะสม 

เพื่อแกปญหาอยางตรงไปตรงมา ตองแกปญหาพบบอย 3 ประการ อันเปนขอดอยดานพื้นฐาน

ทางวทิยาศาสตรของการวจัิยแบบสํารวจ   

ปญหาท่ี 1 ขาดการออกแบบสํารวจเพื่อตอบคําถามของผูทบทวน/ผูอาน ขาดคําถามสําคัญ

เพื่อสรางความสนใจประกอบดวย 

- ขาดการจุดประกายคําถามวิจัยอันตรงประเด็น เพื่อสงมอบนัยสําคัญของขอมูลขาวสาร

ดานชีวการแพทย 

- ขาดคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรม ประสิทธิภาพของการปฏิบัติแทรกแซง สิ่งกีดขวางการใช

ขอมูลขาวสาร และการใชขอมูลเปนประโยชนตอการอธิบายขอมูลอีกชุดหนึ่งตาม

ตองการ (using metadata) 
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วธิแีกปญหาท่ี 1 ควรทํากอนเริ่มดําเนนิการ 

- ทบทวนวรรณกรรมปจจุบันเกี่ยวกับหัวขอนาสนใจ  

- ออกแบบและตั้งคําถามมีนัยสําคัญเฉพาะเจาะจง ไมเพียงตองการคําตอบมีอยูแลวใน

วรรณกรรม 

- ตัง้เปาหมายใหไดขอมูลขาวสารอันสามารถเอาไปใชประโยชน 

- คําถามจําเพาะสําหรับสถาบันของผูวิจัยและผูทบทวน/ผูอาน (ถาม)ี 

ปญหาท่ี 2 ผลการศึกษาไมสามารถกอรูปเปนหลักเกณฑทั่วไป ใชกวางไกลหรือใชดานกวาง

นอกเหนือกลุมผูตอบ ปญหาหลักมักเกิดจากการเลือกผูตอบแบบจําเพาะบุคคล ผูตอบไมใชผูไดรับ

แบบสํารวจทุกคน ไมวามีสิ่งกระตุนและสิ่งเตือนความจําอยางไร กี่ครั้ง หากผูตอบถูกเลือกดวย

ประชากรอันไมสะทอนประชากรทั้งหมด ยอมไดคําตอบอันเปนแนวคิดแตกตางจากหลักเกณฑทั่วไป 

ยกตัวอยาง 

- การระบุหาสิ่งกีดขวางการใชขอมูลขาวสารของพยาบาล ผูตอบควรเปนตัวแทนของ

ประชากรทั้งหมด หากผูตอบเปนเพียงพยาบาลผูสําเร็จการศึกษาไมนาน หรือเปนเพียง

พยาบาลเฉพาะสาขาหนึ่งสาขาใด  หรอืเปนเพยีงพยาบาลผูรําคาญการใชคอมพิวเตอรและ

ขาดการเขาถึงคอมพิวเตอร ผลลัพธยอมมีอคติ (bias) และไมเปนหลักเกณฑทั่วไปของ

พยาบาลทัง้หมด 

วธิแีกปญหาท่ี 2 จัดการปญหาอคตขิองตัวอยาง (sample bias) ควรทํา 3 ขัน้ตอน 

- สงแบบสํารวจถึงตัวแทนประชากร ใชสิ่งกระตุนหรือสิ่งเตือนความจําเพื่อใหอัตราการ

ตอบสนองสูงมากกวารอยละ 60 เพื่อลดโอกาสทัศนคติผิดธรรมดา 

- ออกแบบคําถามระบุหาอคตขิองตัวอยาง แมคําถามแปรผันตามหัวขอการสํารวจ ทวาควร

มคีําถามตามแบบฉบับ ขอมูลทั่วไปของผูตอบประกอบดวย อายุ เพศ ระดับการศึกษา และ

ตําแหนง หรือลักษณะเฉพาะขององคประกอบเปนตนวา ขนาด งบประมาณ และตําแหนง

แหงหน  

- เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของผูตอบแบบสํารวจกับประชากรทั้งหมดผูเกี่ยวของตรง

ประเด็นนั้น ระบุหาอคติเปนไปได ยกตัวอยาง ประชากรตัวอยางเปรียบเทียบกับสถิติกลุม

ประชากรระดับชาต ิถามอีคตขิองตัวอยางแสดงถงึขอจํากัดของผลการศกึษา 

ปญหาท่ี 3 คําถามสํารวจไมใหคําตอบอันเปนขอมูลขาวสารจําเปน หรือคําตอบไมเขาใกลตรง

ประเด็น เพราะบอยครั้งเปนการสํารวจแบบกํากวม กําหนดหาไมไดวาคําตอบแสดงถึงอะไร เปนผลให

บทความถูกปฏิเสธการตีพิมพ เมื่อการสํารวจไมถามสิ่งตรงประเด็นทั้งหมด เปนเหตุเกิดเรื่องยุงยาก

เกี่ยวกับสิ่งที่บอกไมหมด ยกตัวอยาง 

- สํารวจสิ่งกีดขวางการใชเครื่องมือสื่อสารติดตามตัวของบุคลากร ผูสํารวจออกแบบการ

สํารวจเกี่ยวกับขนาดจอภาพรวมกับคําถามประเด็นสภาพพรอมใชงาน (เปนตนวาการ
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เขาถงึฐานขอมูล) ทวาผลการศกึษารายงานปญหากายภาพรวมกับเครื่องมือ เมื่อผูทบทวน

ใหขอสังเกตเพิ่มเติมถึงสิ่งกีดขวางอื่นมากมายของการใชเทคโนโลยีเครื่องมือติดตามตัว

เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน (infrastructure) ไดแก การเช่ือมโยงแบบไรสายกับเครือขาย 

ประเด็นการจัดการอยางเปนระบบ (organization) จึงเปนการช้ีวาการสํารวจไปผิดทาง 

  วิธีแกปญหาท่ี 3 ควรสัมภาษณตัวแทนประชากรจํานวนหนึ่งระบุหามุมมองวิกฤติของหัวขอ

การศึกษา กอนออกแบบสํารวจควรจัดใหมีการทดสอบกอนสํารวจกับตัวอยางกลุมประชากร และถก

แถลงแบบสํารวจกอนทดสอบกับตัวแทนประชากร ระบุหาคําถามกํากวมหรือคําถามไมประเทือง

ปญญา 
 

การสํารวจเทียบเกณฑมาตรฐาน (benchmarking survey) 

การสํารวจเกณฑมาตรฐานใหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรปจเจกบุคคลและ

องคกร ไมมุงหมายรวมเอาฐานความรูของสาขาวิชา แตอาจใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตัวเลขเปนเชิง

ความรูแกผูตอบ ยกตัวอยาง การสํารวจสํามะโนประชากรของประเทศเปนการสํารวจเทียบเกณฑ

มาตรฐาน  

- ผูอื่นสามารถใชขอมูลการสํารวจสํามะโนประชากร ทั้งวัตถุประสงคใชไดจริงเชิงปฏิบัติและ

การวจัิย 

- นักวิทยาศาสตรดานสังคมใชขอมูลสํารวจสํามะโนประชากรเพื่อพัฒนารูปแบบทาง

เศรษฐศาสตร ใชดานวิชาการการแพทย ใชเรื่องการปรับงบประมาณ และผูวางนโยบาย

เขาใจแนวโนมดานสังคมวทิยา 

- การสํารวจเทยีบเกณฑมาตรฐานตองมีโครงสราง เพื่อใหนักวิจัยเปรียบเทียบกลุมแตกตาง

กันหรอืองคกรแตกตาง เชน กลุมประชากรยอย กลุมโรงพยาบาล 

- ระบุกลุมเพื่อนจากการศกึษาอื่นเพื่อเปรยีบเทยีบ 

- ใชขอมูลเพื่อเปรียบเทียบกลุมอาศัยตัวแปรมากหลาย จําเปนตองศึกษาในประชากรกลุม

ใหญ ลดอคติของตัวอยาง และอาศัยเครื่องมือทดสอบกอนสํารวจ ดังนั้นการศึกษาขนาด

ใหญเชนนี้อาศัยปจเจกบุคคล จําเปนตองพึ่งพาองคกรหรือสถาบันระดับชาติ เพราะขอมูล

ประชากรกลุมใหญใหการวิเคราะหเชิงรายละเอียด หรือระบุหาการเปรียบเทียบกับกลุม

ยอย   

ปญหาและวธิแีกปญหา 

ทั้งหมดนี้เพื่อนําไปสูการสรางหลักเกณฑความรูทั่วไป ดวยการทําใหวิธีการและแบบสอบถาม

เขาที่เขาเกณฑกอนสํารวจ ลดอคติของตัวอยาง ออกแบบคําถามไมกํากวม ขัดเกลาคําถาม ที่สําคัญ

คําถามวจัิยตองมากอน คําถามวจัิยอันไมมคีําตอบในวรรณกรรม 
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ภาคผนวก: คําแนะนําสําหรับผูนพินธ 

บทความตพีมิพ 

บทความวิจัย (research article) หมายถึงผลงานวิจัยใหมหรือประยุกตดานทฤษฎีหรือ

ปฏิบัติ ทําใหเกิดความรูความเขาใจวิทยาศาสตรสาขานั้นมากขึ้น สิ่งคนพบสามารถทําซ้ํา/ทดลองและ

ผลเหมอืนเดมิ 

บทความทั่วไป (general article) หมายถึงบทความสําหรับผูอานผูไมเปนนักวิทยาศาสตร 

เนื้อหาเขาใจงายและเปนการรวบรวมขอมูลจากการสังเกต การสํารวจ และแบบสอบถามรวม/ไม

รวมกับการสัมภาษณเชิงลึก นํามาเช่ือมโยงเขียนเปนประสบการณ ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ

เช่ือมโยงกับประเด็นการศกึษา 
 

บทความวจัิยและบทความทั่วไปประกอบดวย 

หนาแรก (title page) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- ช่ือเรื่อง (title) ควรกระชับและสะทอนคําถามการศึกษา ไมเกิน 2 บรรทัด ควรหลีกเลี่ยงการ

ใชคํายอ ควรหลีกเลี่ยงการระบุ สถานทํางาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษขึ้นตน

ดวยอักษรตัวใหญ คําถัดไปขึ้นตนดวยอักษรตัวเล็ก ยกเวนเปนคํานามคําเฉพาะ 

- ช่ือเต็มผูนพินธ สังกัด และที่อยูเมลอเีล็กทรอนกิสของผูรับตดิตอ 

บทคัดยอ (Abstract) ภาษาไทยและอังกฤษ 

- ไมมหัีวขอยอย ความยาวไมเกนิ 10 บรรทัด 

- คําสําคัญ (Keywords) ประมาณ 3 ถงึ 5 คํา ระบุใตบทคัดยอ 

บทนํา (Introduction) 

- ทบทวนปูมหลังของประเด็นการศึกษา ความสําคัญและความสัมพันธกับสิ่งพบกอนหนา และ

ระบุสมมุตฐิาน/คําถามวจัิย 
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- เนนขอมูลขาวสารมือแรก (first-hand information) โดยเฉพาะนิพนธตนฉบับของวารสาร

ตางประเทศอันสะทอนพื้นฐานของวิทยาศาสตร (scientific ground) ตรงประเด็นกับช่ือเรื่องและ

สมมุตฐิาน/คําถามวจัิย 

วัสดุและวธิกีาร (Material and Method) 

- การออกแบบการศกึษา กระบวนวธิกีาร ผูเขารวมการศกึษา การวัด/ประเมนิคา และสถติทิี่ใช 

ผลการศึกษา (Results) 

- สาระสําคัญของขอมูล ตาราง กราฟ ผังภาพ รูปภาพ และนัยสําคัญ เทียบเคียงกับ

สมมุตฐิาน/คําถามวจัิยดวยวธิกีารสถติ ิ

วจิารณ (Discussion) 

- วิจารณนัยสําคัญของผลการศึกษา ความสําคัญของสิ่งพบเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่น 

อธบิาย ขอจํากัดของการศกึษา และทศิทางการวจัิยตอ 

กติตกิรรมประกาศ (Acknowledgements) 

- ผูนิพนธแสดงความขอบคุณตอผูสนับสนุนทางการเงิน ผูอนุเคราะหการคนควาและการ

ดําเนนิงาน 

เอกสารอางองิ (References) 

- ไมควรเกนิ 40 รายการ 

- ควรอางบทความวิจัยดั้งเดิม (original research article) ควรหลีกเลี่ยงการอางอิงบท

วทิยานพินธ (ไมวาตางประเทศ/ในประเทศ) อันเปนขอมูลขาวสารทุตยิภูม ิ

- กรณไีมอาจหลกีเลี่ยงอางองิวทิยานพินธ ควรตรวจสอบวาวทิยานิพนธนั้นไดรับการตีพิมพใน

วารสารหนึ่งวารสารใดหรอืไม 

- อางอิงตามระบบหมายเลข (number system) แบบ Vancouver style ใสตัวเลขตัวธรรมดา

ภายในวงเล็บใหญตอทายเนื้อหา เรียงตามลําดับกอนหลัง เชนเดียวกับเรียงลําดับตัวเลขแตปราศจาก

วงเล็บในรายการเอกสารอางองิทายบทความ 
 

หมายเหตุ 

1. รายละเอยีดเพิ่มเติมดูจาก บทความ “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 

Biomedical Journals: Manuscript Preparation” โดย International Committee of Medical Journal 

Editors (ICMJE), 2013. Available from: http://www.icmje.org/manuscript_1prepare.html 

2. เนื้อหาบทความ (ไมรวมหนาแรก ตารางกราฟและรูปภาพ เอกสารอางอิง) ไมควรเกิน 

3,500 คํา หรือความยาวเนื้อหาบทความไมควรเกิน 7 หนากระดาษ A4 (ไมเวนบรรทัด) ยกเวน

เกี่ยวของกับนัยสําคัญของการศกึษา 
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บทความปริทัศน (review article) หมายถึงบทความรวบรวมความรูเรื่องหนึ่งเรื่องใดอัน

ตีพิมพในนานาวารสารนํามาวิเคราะห วิจารณ เปรียบเทียบ สรุปประเด็น และใหขอเสนอแนะ อันเกิด

ความกระจางและเปนแนวทางคนควาวจัิยตอไป 

- หัวขอยอยของบทความปริทัศนอนุโลมตามผูนิพนธ กระนั้นอยางนอยประกอบดวย หนาแรก 

บทคัดยอ บทนํา เนื้อเรื่อง และสรุป 

- เนื้อหาบทความอนุโลมตามผูนิพนธ อยางไรก็ตามไมควรเกิน 4,000 คํา (ไมรวมหนาแรก 

ตารางกราฟและรูปภาพ เอกสารอางองิ) หรอื 8 หนากระดาษ A4 (ไมเวนบรรทัด) 

ความรับผดิชอบของผูนิพนธ 

- รายช่ือคณะผูนิพนธเปนตามความเปนจริง และเปนผูมีสวนรวมทางปญญาตอบทความ

วชิาการนัน้ 

- รับรองวา บทความเปนผลงานของผูนพินธ และยังไมเคยสงหรอืกําลังสงตพีมิพวารสารอื่น 

- รับรองวา ผลการศึกษา การบันทึก และการรายงานปราศจากการเสกสรรปนแตงขึ้นเอง 

(fabrication) 

- รับรองวา สาระเนื้อหาการวิจัย เครื่องมือ กระบวนการปราศจากการปลุกปนยักยายถายเท

(manipulate) อันเปลี่ยนหรือละเลยผลการศึกษา โดยไมอธิบายหรือไมนําเสนออยางถูกตองตามขอมูล

ในแบบลงขอมูล 

- การคัดลอกผลงาน (plagiarism) วชิาการดัง้เดมิพรอมกับอางองิอยางชัดเจนเปนสิ่งยอมรับได 

ภายใตเงื่อนไข 

1. กระทําภายในขอบเขตเนื้อหาบางคําบางประโยค ไมใชทัง้ยอหนาหนึ่งใดหรอืหลายยอหนา 

2. กระทําเกี่ยวกับขอมูลอันเปนแนวคดิหรอืวลอีันใชกันแพรหลาย ไมใชแนวคิดหรือวลีใชโดยผู

นพินธจํานวนนอย 

3. กระทําเกี่ยวกับวธิปีฏบิัตอิันเปนวธิกีารมาตรฐาน ไมใชพรรณนาสิ่งคนพบโดยผูอื่น 

4. อางองิแหลงที่มาอยางเต็มที่และชัดเจน ไมใชอางองิบางสวนและไมถูกตอง หรอืไมอางองิ 

5. ทําใหเช่ือดวยความไมตัง้ใจ ไมใชตัง้ใจใหเช่ือ 

 

 

 


