
บทความทางวิชาการ ตาํรา/หนังสือ และ
งานวิจยั 





บทความท่ีมีผลการทดลองของผูข้อเอง ไม่ใช่บทความทางวิชาการ 

แต่ถือเป็นบทความวิจยั







บทความทางวิชาการ
1. ความสมบรูณ์และครอบคลมุของเน้ือหา

2. ความถกูต้องของเน้ือหา

3. ความทนัสมยั

4. ความชดัเจนในการอธิบาย

5. ความสามารถในการเรียบเรียงเน้ือหา

6. การวิเคราะหแ์ละเสนอความเหน็ของผูเ้ขียน

7. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา

8. การระบแุหล่งท่ีมาของข้อมลูท่ีชดัเจน

ดี
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ตาํรา/หนังสือ
1. เน้ือหาสาระทางวิชาการมีความสมบรูณ์
2. เน้ือหาสาระทางวิชาการมีความถกูต้อง
3. เน้ือหาสาระทางวิชาการมีความทนัสมยั
4. แนวคิดและการนําเสนอชดัเจนเป็นประโยชน์ต่อวิชาการ
5. มีการสงัเคราะหแ์ละเสนอความรูห้รอืวิธีการท่ีทนัต่อ

ความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
6. มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิม
7. การสอดแทรกผลงานวิจยัของผูเ้ขียน ท่ีเป็นความรูใ้หม่เป็น

ประโยชน์ต่อวงวิชาการ
8. สามารถนําไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรอืนําไปปฏิบติัได้

ดี
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Research is composed of 3 characteristics:

1. Being a format, planned, and systematic process
following the scientific method. 

2. Having a well-defined objective.

3. Being a method of acquiring knowledge.

(National Research Council of Thailand - NRCT)









ผลงานวิจยั
1. ประโยชน์ของการวิจยัในหวัข้อดงักล่าว
2. ความซํา้ซ้อนของหวัข้อวิจยั
3. ความพยายามในการวิจยัเรือ่งน้ี
4. วิธีการวิจยั
5. ความครบถ้วนตามหวัข้อ
6. ความละเอียดหรอืความถกูต้องของการวิจยั
7. การตรวจเอกสาร
8. การเสนอผลการวิจยั
9. บทวิจารณ์
10. คณุภาพการใช้ภาษา
11. ความเหน็โดยทัว่ไป



1. ประโยชน์ของการวิจยัในหวัข้อดงักล่าว

หวัข้อน้ีเม่ือวิจยัได้คาํตอบแล้ว จะมีประโยชน์แง่
วิจยัพืน้ฐาน วิจยัประยกุต์ ใช้ในการเรียนการสอน ใช้
วิจยัในปัญหาต่อเน่ือง หรอืให้ความรูใ้หม่ทางวิชาการ
ได้ดีเพียงใด

2. ความซํา้ซ้อนของหวัข้อวิจยั

เป็นหวัข้อวิจยัท่ีใหม่ เป็นหวัข้อท่ีดดัแปลงจากท่ีเคย
ทาํมาแล้ว เป็นหวัข้อวิจยัท่ีมีลกัษณะเหมือนๆ (ซํา้) กบั
หวัข้อวิจยัในเรือ่งเดียวกนัท่ีเคยทาํมาแล้ว

ผลงานวิจยั



3. ความพยายามในการวิจยัเร่ืองน้ี

การวิจยัเรื่องน้ีมีขัน้ตอนสลบัซบัซ้อน หรือมีการวิจยัได้ยาก
ง่ายเพียงใด ตัง้แต่เร่ิมต้นหวัข้อวิจยัจนถึงรายงานผลการวิจยั

4. วิธีการวิจยั

การวิจยัในเร่ืองน้ีมีวิธีการหรือขัน้ตอนท่ีถกูต้อง รดักมุ มีการ
เกบ็ข้อมลูตามหลกัวิธีการวิจยัได้ดี ฯลฯ

5. ความครบถ้วนตามหวัข้อ

เม่ือพิจารณาตามหวัข้อแล้วผูวิ้จยัได้วางแผนการวิจยั และ
เกบ็ข้อมลูได้ครบถ้วน หรือครอบคลมุปัญหาท่ีศึกษาได้เพียงใด

ผลงานวิจยั



6. ความละเอียดหรอืความถกูต้องของการวิจยั

เม่ือพิจารณาจากวิธีการ ข้อมลู (ผลการวิจยั) และ
ลกัษณะท่ีสงัเกต และผูวิ้จยัได้พยายามให้เกิดความ
ละเอียดและถกูต้องในการวิจยัเพียงใด

7. การตรวจเอกสาร

ผูวิ้จยัได้ตรวจสอบเอกสารเก่ียวข้องได้กว้างขวางหรอื
ทัว่ถึงเพียงใด โดยเฉพาะอย่างย่ิงเอกสารท่ีทนัสมยัและ
สาํคญัของหวัข้อวิจยันัน้

ผลงานวิจยั



8. การเสนอผลการวิจยั

ผูวิ้จยัได้เสนอผลการวิจยัได้ถกูต้องตามหลกัวิธีการ
ได้ครบถ้วน เสนอข้อมลูท่ีจาํเป็น การเสนอข้อมลูหรอื
รายละเอียดไม่ซํา้ซ้อนหรอืสบัสน

9. บทวิจารณ์

ผูวิ้จยัได้เสนอบทวิจารณ์หรอือธิบายผลการวิจยัให้
เป็นท่ีเข้าใจได้ดีเพียงใด มีการนําผลการวิจยัของผูอ่ื้นมา
ใช้ประกอบการวิจารณ์หรอืไม่ ทัง้น้ี บทวิจารณ์อาจจะ
แทรกอยู่ในผลการวิจยั หรอืแยกไว้ต่างหากกไ็ด้

ผลงานวิจยั



10.คณุภาพการใช้ภาษา

ผูวิ้จยัเสนอผลงานได้รดักมุดี ใช้ภาษาท่ีถกูต้อง เขียน
ได้กระทดัรดั ไม่สบัสน ไม่มีภาษาองักฤษปะปนโดยไม่
จาํเป็น มีการใช้ศพัทเ์ฉพาะท่ีถกูต้อง 

(ศพัทบ์ญัญติัของราชบณัฑิตสถาน)

ผลงานวิจยั
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