
คําชี �แจงเกี�ยวกับวารสารวิธีวิทยาการวจิัย 
 

 วารสารวิธีวิทยาการวิจยัจดัเป็นวารสารที�มีคณุภาพอยู่ในกลุ่มหนึ�งของศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสาร
ไทย  (Thailand Citation Index Center)  รับรองโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  
การดําเนินงานของวารสารวิธีวิทยาการวิจัยอยู่ภายใต้การบริหารงานโดยภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
การศกึษา คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผู้ ริเริ�มก่อตั Bงวารสารวิธีวิทยาการวิจยัคือ ศาสตราจารย์ 
กิตติคณุ ดร.สมหวงั พิธิยานวุฒัน์ โดยตีพิมพ์บทความครั Bงแรกในปีพ.ศ. 2529  
 วารสารวิธีวิทยาการวิจยัมีจดุเน้นในการตีพิมพ์บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที�เป็นการพัฒนา
และประยุกต์ใช้วิธีวิทยาการวิจัย (research methodology) การวดัและประเมินผล (measurement and 
evaluation) สถิติ (statistics) ร่วมกับองค์ความรู้ทางสงัคมศาสตร์ การศกึษาและ จิตวิทยาเป็นต้น โดยมี
กําหนดออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบบัคือ ฉบบัที� 1 ช่วงเดอืนมกราคมถึงเมษายน ฉบบัที� 2 ช่วงเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที� 3 ช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม ข้อมูลของวารสารวิธีวิทยาการวิจัยได้รับ 
การบรรจุในฐานข้อมลูทั Bงในประเทศและตา่งประเทศได้แก่ ฐานข้อมลูคลงัปัญญาจุฬาฯ เพื�อประเทศไทย 
(CUIR - Chulalongkorn University Intellectual Repository) และฐานข้อมูล ULRICH’s International 
Periodicals Directory 
 วารสารวิธีวิทยาการวิจยัยินดีรับบทความจากผู้ เขียนที�เป็นบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
และบคุลากรภายนอก บทความที�สง่มายงัวารสารวิธีวิทยาการวิจยัอนัดบัแรกกองบรรณาธิการจะกลั�นกรอง
บทความขั Bนต้นโดยพิจารณาจากรายละเอียดของบทความว่าครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปตามเกณฑ์ที�
วารสารกําหนดหรือไม ่รูปแบบการกลั�นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ในวารสารมีวิธีการคือผู้ทรงคณุวุฒิที�
ประเมินบทความจะไม่ทราบชื�อผู้แต่ง และผู้ แต่งไม่ทราบชื�อผู้ทรงคุณวุฒิ (double-blind peer review) 
โดยแตล่ะบทความจะมีผู้ทรงคณุวฒิุพิจารณาบทความละ 2 ท่าน ซึ�งผู้ทรงคณุวฒิุจะไม่ได้สงักดัในสถาบนั
เดียวกันกับผู้ เขียนบทความ ถ้าผลการประเมินของผู้ ทรงคุณวุฒิทั Bง 2 ท่านไม่สอดคล้องกัน ทางกอง
บรรณาธิการจะตั Bงผู้ทรงคณุวุฒิเพิ�มอีกหนึ�งคนเพื�อเป็นผู้กลั�นกรองบทความคนที� 3 ต่อไปและจะสรุปผล
การประเมินตามเสียงข้างมาก รายละเอียดและลกัษณะขั Bนต้นของบทความที�ประสงค์จะตีพิมพ์ในวารสาร
วิธีวิทยาการวิจยัมีดงันี B 
  



คําชี �แจงสาํหรับผู้เขียนในการจัดทาํบทความ 
 กองบรรณาธิการจะกลั�นกรองรายละเอียดและลักษณะของบทความในด้านรูปแบบการพิมพ์  
ความครบถ้วนของสาระ และความถูกต้องของรายการอ้างอิง โดยส่วนประกอบของบทความตามเกณฑ์
ของวารสารวิธีวิทยาการวิจยัมีดงันี B 
 1. บทความจะต้องจัดทําตามหลักการทําบทความคือไม่ได้จัดทําในลักษณะของการนําบทที� 5 
ของรายงานวิจยัฉบับสมบูรณ์มาเสนอ และบทความจะต้องมีความยาวประมาณ 12-17 หน้า โดยภาษาที�
ใช้ทั Bงภาษาไทยและภาษาองักฤษจะต้องถูกต้องตามหลกัภาษา 
 f. สว่นประกอบหลกัที�ต้องมีในบทความ (ผู้ เขียนต้องตั Bงชื�อหวัข้อตา่ง ๆ ตามรายละเอียดด้านลา่ง) 

 ส่วนประกอบหลักของบทความ รายละเอยีด 
f.h ชื�อบทความภาษาไทยและภาษาองักฤษ - ถกูต้องตามหลกัภาษา 
f.f ชื�อ สถานะและสงักดัของผู้ เขียนบทความทกุคน - ต้องระบุจงัหวดั รหสัไปรษณีย์ของสงักัด รวมทั Bงอีเมลของผู้ เขียนแต่ละ

คน  
- ระบวุ่าผู้เขยีนคนใดจะเป็นผู้ ติดต่อประสานงานกบัทางกองบรรณาธิการ 
(กรณีที�มีผู้ เขียนหลายคน) 

f.i บทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ - ความยาวของบทคัดย่อในแต่ละประเภทจะอยู่ระหว่าง hjk - fkk คํา 
และบทคดัย่อทั Bงสองประเภทจะต้องมีเนื Bอหาสอดคล้องและถูกต้องตาม
หลกัภาษา 

f.l คําสาํคญัของบทความทั Bงภาษาไทยและองักฤษ - ทั Bงสองประเภทต้องสอดคล้องกนัและระบอุยา่งละ i คาํ 
f.j ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา - สอดคล้องกบัชื�อเรื�อง และต้องเขียนอ้างอิงในประโยคที�สาํคญั 
f.m วตัถปุระสงค์การวิจยั - สอดคล้องกับชื�อเรื�อง ไม่เขียนอยู่ในรูปของประโยชน์ที�จะได้รับจากการ

วิจยั 
f.n เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง - มีลกัษณะการเขียนที�เป็นการสงัเคราะห์องค์ความรู้จากการศึกษาทฤษฎี 

แนวคิด งานวิจยัของผู้ เขียนและต้องเขียนอ้างอิงแหล่งที�มาของประโยคที�
สาํคญัด้วย 

f.p กรอบแนวคิดการวิจยั - ภาพที�ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง ซึ�งแสดงถึง
ความสมัพันธ์ของตวัแปรทั Bงหมดในการวิจยั และไม่เขียนกรอบแนวคิด
การวิจยัในลกัษณะของขั Bนตอนการวิจยั 

f.q วิธีดําเนินการวจิยั - ระบปุระชากรและตวัอย่าง (ถ้ามี) รวมทั Bงกระบวนการสุม่ตวัอยา่ง  
- ระบเุครื�องมือวิจยั การพฒันาและการตรวจสอบคณุภาพเครื�องมือ  
- การเก็บข้อมลู และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

f.hk ผลการวิจยั - มีการแสดงผลในรูปตาราง ภาพ กราฟ ฯลฯ เป็นต้น  
- มีการบรรยายผลการวิจยัที�สอดคล้องกบัข้อมูลที�นําเสนอโดยใช้ภาษาที�
ถกูต้องตามหลกั 

f.hh อภิปรายผลการวิจยั - มีการสนับสนุนเหตุผลในการอภิปรายด้วยผลการวิจัยในอดีต ทฤษฎี 
แนวคิดต่าง ๆ 

f.hf ข้อเสนอแนะ - ระบุข้อเสนอแนะ f ส่วนคือ การนําผลการวิจัยไปใช้ และการวิจยัครั Bง
ต่อไป 

f.hi รายการอ้างอิง - รูปแบบการอ้างอิงของบทความจะใช้รูปแบบของ APA และการอ้างอิง
ภายในเนื Bอเรื�องและในสว่นรายการอ้างอิงจะต้องสอดคล้องกนั 



 i. ตวัอกัษรในบทความถ้าเป็นภาษาไทยกําหนดให้ใช้รูปแบบอกัษร Cordia New ขนาด hm point 
และภาษาองักฤษกําหนดให้ใช้รูปแบบอกัษร Times New Roman หรือ Arial ขนาด hf point โดยมีความ
กว้างระหวา่งบรรทดัเป็นแบบ single space  
 l. หวัข้อสว่นประกอบของบทความตามข้อ f ต้องทําตวัหนา โดยหวัข้อใหญ่จะไมมี่การย่อหน้าแต่
หัวข้อย่อยที�ประกอบอยู่ในหัวข้อใหญ่จะต้องมีการย่อหน้า (ใช้ตาม default ของโปรแกรม word) ดัง
ตวัอย่างตอ่ไปนี B 
 

วิธีดําเนินการวิจัย (หัวข้อใหญ่) 
          
           
 ประชากร (หัวข้อย่อย () 
          
           
 ตัวอย่าง (หัวข้อย่อย *) 
          
           
 การสุ่มตัวอย่าง (หัวข้อย่อย ,) 
          
           
 เครื� องมือวิจัย (หัวข้อย่อย .) 
          
           

 
 

 j. การนําเสนอภาพและตารางที�ไม่ใช่ผลการวิจัยถ้าผู้ เขียนได้นําภาพหรือตารางข้อมูลต่าง ๆ มา
จากแหลง่ใดก็ตามจะต้องเขียนแหล่งที�มาของภาพและตารางด้วย และการเขียนชื�อภาพหรือตารางไม่ต้อง
มีคําวา่ “ที�” ตอ่ท้าย ดงัตวัอย่างต่อไปนี B 
 

 

 
ภาพ ( คณุลกัษณะของนกัเรียนในศตวรรษที� 21 

ที�มา: Partnership for 21st Century Skills (2009) 

   



 6. การนําเสนอผลการวิจยั จะเขียนบรรยายข้อมลูที�อยู่ในภาพ (กราฟ) หรือตารางก่อนการนําเสนอ
ภาพ (กราฟ) หรือตาราง และตวัเลขที�มีลกัษณะเป็นทศนิยมผู้ เขียนจะต้องใช้ตําแหน่งทศนิยมที�เท่ากันทั Bง
บทความ และลกัษณะการเขียนทศนิยมถ้าใช้ .ip (ไม่มีเลข k ข้างหน้า) หรือ k.ip (มีเลข k ข้าหน้า) ทั Bง
บทความจะต้องเขียนในลกัษณะที�เหมือนกนัตลอดทั Bงบทความ ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี B 
  

 

 คุณลกัษณะของครูที�ได้รับการพฒันาที�พบได้จากงานวิจยัของต่างประเทศมีอยู่ i ลกัษณะ             
โดยงานวิจยัที�ศกึษากบัครูประถมจะเน้นการพฒันาทกัษะในการทํางาน (ร้อยละ jk.kk) เช่นเดียวกบั            
ครูมธัยม (ร้อยละ hkk.kk) งานวิจยัที�ศกึษากบัทั Bงครูประถมและมธัยมพร้อมกนัและงานวิจยัที�ศึกษา
กับนิสิตครูส่วนใหญ่จะพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ (ร้อยละ ml.ik และ ร้อยละ mk.kk) ส่วน
งานวิจยัที�ศกึษากบัอาจารย์มหาวิทยาลยัส่วนใหญ่จะเน้นการพฒันาเจตคติของครู (ร้อยละ mm.nk)  
ตาราง ( คณุลกัษณะของครูที�ได้รับการพฒันา 

คุณลักษณะของครู 
ที�ได้รับพัฒนา 

ประถม มัธยม ทั �งสอง นิสิตครู อาจารย์ รวม 

f % f % f % f % f % f % 

1. ครูมืออาชีพ 1 16.70 0 0.00 9 64.30 4 80.00 1 33.30 15 46.90 

2. ทกัษะการทํางาน 3 50.00 4 100.0 5 35.70 0 0.00 0 0.00 12 37.50 

3. พฒันาเจตคติของครู 2 33.30 0 0.00 0 0.00 1 20.00 2 66.70 5 15.60 

รวม 6 100.00 4 100.00 14 100.00 5 100.00 3 100.00 32 100.00 
 

 

 
 n. บทความที�มีการรายงานค่าสถิติต่าง ๆ จะใช้สญัลกัษณ์ทางสถิติที�เป็นตวัเอียง ใต้ตารางต้อง
ระบุหมายเหตวุ่าทดสอบนยัสําคญัที�ระดบัใด และเขียนบรรยายคา่สถิติกํากบัไว้ในการบรรยายผลการวิจยั
ด้วย ดงัตวัอย่างต่อไปนี B 
 

 พฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินยัของนักเรียนชาย (M = 3.86, SD = 0.97) และนักเรียน
หญิง (M = 4.12, SD = 0.75) อยู่ระดับมากเมื�อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยพฤติกรรม
ด้านความมีระเบียบวนิยัของนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงด้วยสถิติทีพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ k.kj (t(458.39) = -3.56, p = 0.00) โดยที�นักเรียนหญิงมีพฤติกรรม
ด้านความมีระเบียบวนิยัสงูกวา่นกัเรียนชาย 
ตาราง ( การเปรียบเทียบพฤติกรรมของนกัเรียนหญิงและชายในด้านความมีระเบียบวนิยั 

ตัวแปร n M SD 
Levene's Test for Equality of Variances 

t df p 
f p Equality of Variances 

ความมีระเบียบวนัิย 

 ชาย 249 3.86 0.97 
18.29 0.00 not assumed -3.56* 458.39 0.00 

 หญิง 316 4.12 0.75 
หมายเหตุ : * p < 0.05  

 

 
 



 8. วิธีการเขียนรายการอ้างอิงภายในบทความและท้ายบทความจะใช้รูปแบบของ APA versions 6 
รายการอ้างอิงภายในเนื Bอบทความจะต้องสอดคล้องกับรายการอ้างอิงท้ายบทความ การเรียงลําดับ
รายการอ้างอิงจะเรียงตามลําดบัอกัษร รายการอ้างอิงภาษาไทยจะอ้างอิงโดยใช้ชื�อและนามสกุลเต็มของ
ผู้ เขียนส่วนรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษจะอ้างอิงนามสกุลเต็มก่อนและตามด้วยชื�ออื�น ๆ ที�เป็นตัวย่อ 
ประเภทของเอกสารที�นํามาอ้างอิงจะมีลกัษณะการเขียนที�แตกต่างกนั ดงัตวัอย่างต่อไปนี B 
 

ประเภท ตวัอย่างการเขียนรายการอ้างองิ 
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- วิทยานิพนธ์ ยวุดี พนัธ์สจุริต. (2554). การวิเคราะห์โมเดลทางเลือกของความผกูพนักบัโรงเรียนที<มีต่อผลสมัฤทธิ?ทางการเรียน
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สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจยัการศกึษา คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ประเทศ
ไทย 

Boontim, S. (1999). A study of desirable characteristic of secondary school administrators during the 

 education reform (B.C. 1996-2007) as expected by administrators and teachers of 
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- บทความวิจยั สนุทรพจน์ ดํารงพานิช, อวยพร เรืองตระกลู และทวีวฒัน์ ปิตยานนท์ (fjjh). โมเดลการจดัลาํดบัความสมัพนัธ์เชิง
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กลุม่พห.ุ วารสารวิธีวิทยาการวิจยั, WX, 204–223. 

Minott , M., Young, A., & Mathews, C. (fkhh). Reflective learning and clerical staff at a university college 
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-  บทความที� เ ป็น
ส่ ว น ห นึ� ง ข อ ง
หนงัสอื 

วราภรณ์ แย้มทิม. (fjjj). การขบัเคลื�อนนโยบายปฏิรูปการศึกษา: บทเรียนจากสถานศกึษาในจงัหวดัสพุรรณบรีุ. 
ใน สวุิมล ว่องวาณิช สร้อยสน สกลรักษ์ และชยุตม์ ภิรมย์สมบติั (บรรณาธิการ). หนงัสือรวมบทความ
วิจยักลยทุธ์การขบัเคลื<อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบติั (หน้า 71-82). กรุงเทพมหานคร: พริก
หวานกราฟฟิค. 

Connell, J. P. (1990). Context, self, and action: A motivational analysis of self-esteem processes across 
the life-span. In D. Cicchetti (Ed.), The self in transition: From infancy to childhood : 61–97. 

- เอกสารออนไลน์ สนอง โลหิตวิเศษ.  (fjjk). สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื<อสร้างปฏิสมัพนัธ์การเรียนรู้. เข้าถึงจาก 
 http://bsd.nstru.ac.th/~wichit/elearning/report%fkelearning%fkgroup%fkj.doc. 
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หมายเหตุ : สําหรับเอกสารประเภทอื�นสามารถดตูวัอย่างได้จาก https://owl.english.purdue.edu/owl/section/f/hk/ 
  



 9. การสง่บทความต้นฉบบัมายงัวารสารวิธีวิทยาการวิจยั ผู้ เขียนจะต้องสง่บทความในรูปแบบไฟล์ 
word (.docx หรือ .doc) พร้อมกับเอกสารการนําส่งบทความ (ดาวน์โหลดได้ทางเวปไซต์ของวารสารที� 
http://portal.edu.chula.ac.th/pub/jrm/) มายังอีเมลของวารสารคือ jrmcoordinator@gmail.com เมื�อ
ทางกองบรรณาธิการได้รับบทความต้นฉบบัจะแจ้งกลบัให้ทางผู้ เขียนทราบโดยทนัที 
 

 

ตัวอย่าง          เอกสารการนําส่งบทความ 
 
สําหรับผู้เขียน 

วนัที�ส่งบทความ      
 

h. ชื�อบทความ 
          
           
f. ชื�อผู้ เขียน (โปรดทําเครื�องหมาย * สําหรับผู้ เขียนที�จะเป็นผู้ประสานงานกบัทางวารสาร) 
f.h           
f.f           
f.i           
i. สถานะ สงักดั เบอร์โทรศพัท์และอีเมลของผู้ เขียน 
i.h           
i.f           
i.i           
l. บทความที�ต้องการตีพิมพ์เป็นส่วนหนึ�งของการวิจยัที�มีระยะเวลาดําเนินการตั Bงแต่เมื�อใดและ
สิ Bนสดุเมื�อใด เริ�ม                ถงึ      
j. บทความที�ต้องการตีพิมพ์เป็นการวิจยัประเภทอะไร 
           
6. ท่านได้ส่งบทความนี Bไปยงัวารสารอื�นหรือไม ่  
� ไม่ได้ส่ง � ส่ง ระบชืุ�อวารสาร       
 

     ลงชื�อ        
     วนัที�       
สําหรับกองบรรณาธิการ : ผลการประเมินขั�นต้นโดยกองบรรณาธิการ 

� ส่งกลบัเจ้าของบทความให้ปรับปรุงและนําเสนอใหม่ 

 � ผ่านการตรวจสอบขั Bนต้น ให้ตั Bงคณะกรรมการตรวจอ่านได้ 

     ลงชื�อผู้ประเมิน      
     วนัที�       

 


