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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรือง รูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการเพือพิมพ์ เผยแพร่ บทความวิจัย มีวัตถุประสงค์เพือ
พัฒนารูปแบบ พัฒนาคู่มือการจัดทําบทความวิจยั พัฒนาแบบประเมินและคู่มือการประเมินคุณภาพบทความวิจัย พัฒนา
คู่มือการจัดทําวารสารวิช าการและดําเนินการจัด พิมพ์ เผยแพร่ วารสารวิช าการ ประเมินผลการดํ าเนินการตามรู ปแบบการ
พัฒนากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการเพือพิมพ์ เผยแพร่ บทความวิจัยโดยมีผลการวิจัยดังนี1) การพัฒนารู ปแบบการพัฒนา
กระบวนการจัดทําวารสารวิ ชาการเพือพิมพ์ เผยแพร่ บทความวิจัยกลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการประเมินรู ปแบบเป็ นผู้ทีมี ความรู้
ความสามารถในการดําเนินการวิจยั การจัดทําบทความวิจัยและการจัดทําวารสารวิชาการ จํานวน 27 คน พบว่า รู ปแบบมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากสามารถนําไปใช้ ในกระบวนการพัฒนาวารสารวิชาการเพือพิมพ์ เผยแพร่ บทความวิจัยได้ 2)
การพัฒนาคู่มือการจัดทําบทความกลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการประเมินคู่มือ เป็ นผู้ทีมีความรู้ ความสามารถในการดําเนินการวิจัย
การจัดทําบทความวิจยั และการประเมินบทความวิจัย จํานวน 30 คนพบว่า คู่มือมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีสุดและ
ผลการประเมินความพึงพอใจในการทดลองใช้ ค่มู ือจัดทําบทความวิจยั กลุม่ ตัวอย่างเป็ นผู้วิจัย จํานวน 19 คน พบว่า มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด 3) การพัฒนาแบบประเมินและคู่มือการประเมินคุณภาพบทความวิจัยกลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการ
ประเมินคู่มือเป็ นผู้ที มีความรู้ ความสามารถในการดํา เนิน การวิ จัย การจัดทํา บทความวิจัยและการประเมิ นบทความวิจัย
จํานวน 15 คน พบว่า คู่มือมีความเหมาะสมในระดับมากทีสุด 4) การพัฒนาคู่มือการจัดทําวารสารวิชาการ กลุ่มตัวอย่างทีใช้
ในการประเมินคู่มือ เป็ นผู้ทีมีความรู้ ประสบการณ์ ด้านจัดทําวารสารวิชาการจํานวน 9 คน พบว่า คู่มือมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก 5) การประเมินผลการดําเนินการตามรู ปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการเพือพิมพ์ เผยแพร่
บทความวิจยั พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมากทีสุด ดังนันสามารถทีจะนํารูปแบบไปใช้ ขยายผลต่อไปได้
คําสําคัญ : รูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการ คู่มือการจัดทําบทความวิจัย คู่มือการประเมินคุณภาพ
บทความวิจัย คู่มือการจัดทําวารสารวิชาการ
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ABSTRACT
This research is relating to the development model of academic journal preparation for publishing a
research article. Its purposes are to develop the model, develop the manual of research article preparation,
develop the evaluation form and evaluation manual of research article quality, develop the manual of academic
journal preparation, publicize the academic journal and evaluate the procedure result based in the development
model of academic journal preparation for publishing a research article with the findings below: 1) The
development model of academic journal preparation for publicizing a research article includes core
components of its procedure as follow : It includes 27 samples used in evaluating the model who are experts in
publishing research, writing a research article and publishing an academic journal. It is shown that the model is
proper at a high level that can be used in the development procedure of academic journal for publicizing a
research article. 2) The manual development of research article preparation consists of the step of writing a
research article. It includes 30 samples who are experts in publishing research, writing a research article and
evaluating a research article. It is found that the manual is proper at the highest level. According to the result of
satisfaction test of 19 samples, who are researchers, that uses the manual of research article preparation, It
reveals that the satisfaction is at the highest level. 3) The development of evaluation form and evaluation manual
of research article quality was conducted 15 samples who are experts in doing research, writing a research
article and evaluating a research article. It is shown that the manual is proper at the highest level. 4) The manual
development of academic journal preparation consists of the structure of academic journal committee, the
standard of academic journal preparation and the academic journal print and design. It includes 9 samples
used in evaluating the manual who are experts in publishing an academic journal. It is found that the manual is
proper at a high level. 5) According to the evaluation of the procedure result based in the development model of
academic journal preparation for publicizing a research article, it revealed that the model is proper at the
highest level. Therefore, the model can be used for further expansion.
Keywords : Development Model of Academic Journal Preparation, Manual of Research Article Preparation,
Evaluation Manual of Research Article Quality, Manual of Academic Journal Preparation
บทนํา
งานวิ จัยเป็ นการดํ าเนิ นงานเพือนํ าข้ อสรุ ปของ
คําตอบองค์ ความรู้ ทีได้ ไปใช้ แ ก้ ปัญหาทังในการศึกษา
หรือทางสังคม เป็ นปั จจัยสําคัญยิงต่อการพัฒนาประเทศ
ในด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสัง คม และการสร้ างนวัต กรรม
เป็ นการดํ า เนิ น การเพื อการริ เ ริ มสร้ างสรรค์ ใ นการ
พัฒนาการเรียนการสอน ยังสร้ างมาตรฐาน ความน่าเชือ
ในการพัฒนาวิช าการต่ าง ๆ สถาบัน การอาชีวศึกษา
สามารถนําการวิจยั มาใช้ ประโยชน์ เพือการพัฒนาความ
เป็ นมาตรฐานของการจัดตังสถาบันได้ เพราะบทความ

วิจยั ยังเป็ นเครืองมือชีวัดคุณภาพสถาบันการศึกษา การ
รับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา การประเมินคุณภาพ
หน่วยงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ ด้ วยเหตุผลดังกล่าว
จึง มีก ารสนับ สนุนให้ มี การตีพิ มพ์ เผยแพร่ ง านวิจัยเพื อ
สร้ างความเป็ นเลิศในการจัดการอาชีวศึกษา การตอบสนอง
ความต้ องการกําลังคนในการพัฒนาประเทศ เพิมประสิทธิ ภาพ
และเอกภาพการบริ หารจัดการ การระดมทรัพยากรและ
ความร่วมมือภาคต่าง ๆ ทังภาครัฐ เอกชนและชุมชนซึง
นํ า ไปสู่ค วามสามารถพึงตนเอง การประกั น คุณ ภาพ
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การศึก ษา เมื อดําเนิ นการวิจัยแล้ วขันตอนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยเป็ นขันตอนสุดท้ ายของการทํางานวิจัย การ
วิจัยจะไม่สมบูรณ์ ถ้ าไม่มี การจัดทํารายงานผลของการ
วิจยั และการเผยแพร่ผลงานวิจัยออกไป โครงการวิจัยจะ
เป็ นประโยชน์ ต่ อ เมื อได้ รับ การเผยแพร่ เช่ น การพิ ม พ์
เผยแพร่ ใ นวารสารวิ ช าการให้ กั บ ผู้ ที สนใจหรื อ ผู้ ที
เกี ยวข้ องได้ รั บ ทราบไม่ ว่ า ผลการวิ จั ย นั นจะประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ นันหรื อไม่ก็ตาม การเผยแพร่
ผลงานวิ จั ย จึ ง เป็ นความรั บ ผิ ด ชอบของนั ก วิ จั ย ที มี
ความสําคัญอย่างยิง (จริยา,2554)
วารสารวิจัย (Research Journal) เป็ นสิงพิมพ์
วิชาการประเภทหนึงที นําเสนอผลการค้ นคว้ าวิจัย เป็ น
สือกลางรายงานความก้ าวหน้ าในการวิ จั ย และการ
แลกเปลียนแนวคิด ในการวิจัยซึงจัด พิมพ์ เผยแพร่ อย่า ง
ต่ อ เนื องมี กํ าห นดออ กเ ป็ น วา ระ ว ารสา รวิ จั ย มี
ความสํ า คั ญต่ อ นัก วิ ช าการและนั ก วิ จั ย เพราะมี ก าร
ปประเมินคุณภาพบทความ (Peer Review) ก่อนการ
ตีพิมพ์จงึ ทําให้ บทความมีความน่าเชือถือสามารถนําไป
อ้ างอิงได้ (Meadows, 2004)การพิมพ์ เผยแพร่ บทความ
วิจยั ในวารสารวิชาการ ซึงเป็ นสิงพิมพ์ ทีนําเสนอเนือหา
สาระใหม่ๆ ทีเป็ นแหล่งความรู้ ความคิดทีทําให้ ผ้ อู ่านได้
ทราบความเคลือนไหวและพัฒ นาการของวิ ท ยาการ
สาขาต่า งๆ ซึงเกิ ด จากการศึก ษา ค้ น คว้ า วิ จัย ข้ อ มูล
สถิ ติ ต่ า งๆ ตลอดจนประกาศประชาสัม พั น ธ์ อ ย่ า ง
นือง ทําให้ มีการนําเสนอเรืองราวใหม่ๆ สารสนเทศทีต่อเ

ได้ รับ จากวารสารจึงมี ค วามทัน สมัย เป็ นการเผยแพร่
องค์ความรู้ทีมีความเป็ นรู ปธรรมและมีความคงทนถาวร
มากที สุ ด รู ป แบบหนึ ง บทความวิ จั ย ที เผยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการทีมีมาตรฐานจะทําให้ ผลงานวิจัยนันเป็ น
ทียอมรั บ โดยหน่ว ยงานที มีก ารจัด ทํ าวารสารวิ ชาการ
สําหรับการพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั จะต้ องมีการพิมพ์
เผยแพร่อย่างต่อเนือง มีการประเมินคุณภาพวารสารทุก
ปี มีกองบรรณาธิ การทีมีความเชียวชาญมีการประเมิ น
เพื อพิจ ารณาคุณภาพของบทความวิจัย ก่ อนการพิ ม พ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการนันๆ (ชํานาญ,2553)
นงเยาว์ (2549) ได้ ก ล่ า วว่ า การพิ จ ารณา
กลันกรองคุณภาพบทความวิจยั เป็ นกระบวนการทีทําให้
แน่ ใ จว่า องค์ ค วามรู้ ต่ า งๆ ทังหลายที พิม พ์ เ ผยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการเป็ นสิงทีถูกต้ องมีคุณภาพในเชิงวิชาการ
ดัง นันผู้ กลันกรองหรื อ ผู้พิ จ ารณา จึง มี บ ทบาทสํา คั ญ
มากในการรั ก ษาคุณภาพและมาตรฐานของบทความ
วิ จั ย ด้ วยเหตุ นี บรรณาธิ ก ารของแต่ ล ะวารสารจึ ง
คัด เลือ กผู้ที มี ค วามรู้ ความสามารถและเชี ยวชาญใน
สาขาต่ า งๆ มาเป็ นผู้ กลันกรองบทความวิ จั ย ดั ง นั น
องค์ ป ระกอบในการพัฒ นากระบวนวิ จัยเพื อตี พิ มพ์ ใ น
วารสารวิ ช าการ จึ ง จํ า เป็ นต้ องพิ จ ารณาที การเขี ย น
บทความวิจยั ทีมีมาตรฐาน การประเมินบทความวิจัยที
เทียงตรงการบรรณาธิการบทความทีถูกต้ อง ดังภาพที 1
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การเขียน
บทความวิจยั
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การประเมิน
บทความวิจยั ที
เทียงตรง

บทความ
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การบรรณาธิการ
บทความที
ถูกต้ อง

วารสารวิชา
การ
ทีมีคุณค่ า

ภาพที 1 องค์ประกอบในการพัฒนากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการ
เพือพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั
การจัดทํ าบทความวิจัยนัน มีปั ญหาและข้ อจํ ากัด
ที เกิ ด กับ การจัด ทํ า บทความวิ จั ย เพื อพิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ น
วารสารวิช าการมี อยู่หลายประการ โดยเฉพาะอย่ างยิ ง
กับนักวิจยั หน้ าใหม่ ก็คือ ความรู้ ความเข้ าใจในการเขียน
บทความวิจัย รู ป แบบการจัด ทํ าบทความวิ จัยที ถูกต้ อ ง
รวมถึ ง ขั นตอน และวิ ธี ก ารในการส่ ง ตี พิ ม พ์ สถาบั น
การศึกษาหลายแห่งในต่างประเทศจึงจัดให้ มีหน่วยงาน
เฉพาะสําหรับ ให้ คําปรึกษาและช่วยเหลือคณาจารย์ และ
นักศึกษาในการเขียนบทความวิ จัย ทังด้ านการเขียน การ
พิมพ์ การตรวจแก้ ต้ นฉบับ เพื อที จะลดปั ญหาของการ
เขีย นบทความวิจัย สํา หรับ การพิม พ์ เ ผยแพร่ ผลงานของ
คณาจารย์ และโดยเฉพาะอย่ า งยิ งกับ นัก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาทีต้ องทําวิจยั เพือเป็ นส่วนหนึงของหลักสูตร
การเรียนการสอน (กฤษมันต์, 2551)
จากการศึก ษาเอกสารทีเกี ยวข้ อ งผู้วิ จัย พบว่ า มี
หลายหน่ ว ยงานที จั ด ทํ า วารสารวิ ช าการเพื อเผยแพร่
งานวิจยั ของหน่วยงาน โดยการจัดทําวารสารวิชาการของ
แต่ ล ะหน่ ว ยงานมี วั ต ถุ ป ระสงค์ รู ป แบบและวิ ธี ก าร
ดํ า เนิ น การที แตกต่ า งกัน สถาบัน การอาชี ว ศึก ษาเป็ น
หน่ ว ยงานหนึงที ต้ อ งสร้ างความเข้ ม แข็ ง ในการจัด การ
อาชีวศึกษาให้ สอดสอดคล้ องกับเป้าหมายในการพัฒนา

กํา ลังคนเพือสนับสนุน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คม
แห่งชาติ การประสานความร่วมมือให้ เกิดประโยชน์ สงู สุด
ในการใช้ ทรั พ ยากรร่ ว มกั น คื อ ความเป็ นเลิ ศ ในการ
จัดการอาชีวศึกษา การตอบสนองความต้ องการกําลังคน
ในการพัฒ นาประเทศ ประสิท ธิ ภ าพและเอกภาพการ
บริ ห ารจั ด การ ดั ง นั นเพื อการสร้ างมาตรฐานความ
เข้ มแข็งน่าเชือถือทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษามี
ควา มสมควรอย่ างยิ งที จะ ต้ อ งดํ าเ นิ น กา รจั ด ตั ง
วารสารวิชาการ เพือเผยแพร่ผลงานวิจัยนําความรู้ ทีได้ ไป
ใช้ ประโยชน์ ใ นการแก้ ปัญหาเป็ นการชีวัด มาตรฐานทาง
วิ ช าการ และเป็ นการรองรั บ การประเมิ น เพื อรั บ รอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ด้ ว ยประเด็ น ต่ า งๆ ดัง กล่า วมาแล้ ว นันผู้วิ จัย จึ ง
สนใจทีจะพัฒนาการจัดทํ าวารสารวิ ช าการทีเหมาะสม
กับบริ บทของสถาบันการอาชีวศึกษา โดยการนําวิธีการ
ดําเนินการจัดทําวารสารวิชาการในส่วนทีดีหรื อวิธีการที
เหมาะสมมาบูรณาการให้ เกิดแนวทางทีชัดเจนง่ายต่อการ
ปฏิ บัติ เช่น พัฒนาวารสารวิชาการที มีมาตรฐาน พัฒนา
ผู้จัด ทํา บทความวิ จัยมื อ ใหม่ ให้ สามารถเขี ยนบทความ
วิจัยได้ อย่า งมีคุณภาพพัฒนาการประเมินบทความวิจั ย
ให้ มีค วามเทียงตรง รวมถึง เครื องมื อวัดและประเมินที มี
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คุ ณ ภาพใช้ งานง่ า ยและเป็ นที ยอมรั บ ของทุ ก ฝ่ ายที
เกี ยว ข้ อ ง ระ บบ กา รตอ บรั บการตี พิ มพ์ ขอ งกอ ง
บรรณาธิการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ จึงจะต้ องมีการ
พั ฒ นารู ป แบบที จะช่ ว ยพั ฒ นากระบวนการจั ด ทํ า
วารสารวิ ช าการเพื อพิ ม พ์ เ ผยแพร่ บ ทความวิ จั ย ที มี
คุณ ภาพ มี คู่ มื อ การดํ า เนิ น การทุ ก ขันตอน เพื อให้ ได้
รูปแบบทีเหมาะสมกับการจัดทําวารสารวิชาการเพือพิมพ์
เผยแพร่บทความวิจยั สําหรับเป็ นสือกลางในการเผยแพร่
ผลงานวิจยั นวัตกรรม และเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม
รวมทังเป็ นแหล่งค้ นคว้ าทางด้ านวิชาการ อีกด้ วย
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. พัฒนารูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทํา
วารสารวิชาการเพือพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั
2. พัฒนาเครื องมื อในการพัฒนากระบวนการ
จัดทําวารสารวิชาการเพือพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั
3. ประเมิ น รู ป แบบการพั ฒ นากระบวนการ
จัดทําวารสารวิชาการเพือพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั
นิยามศัพท์
1. รู ปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทํ าวารสาร
วิชาการเพื อพิมพ์ เผยแพร่ บ ทความวิจัย หมายถึง กรอบ
แนวความคิ ดทีแสดงโดยแผนผัง ไดอะแกรมหรื อแผนภาพ
เพือช่วยอธิบายให้ มีความเข้ าใจในแนวคิด หลักการ หรื อ
วิธีดําเนินงานได้ อย่างชัดเจนและมีความเข้ าใจตรงกัน
2. เครื องมื อ ในการพัฒ นากระบวนการจัด ทํ า
วารสารวิ ช าการ หมายถึ ง คู่ มื อ ต่ า งๆ ที ช่ ว ยในการ
ดํ า เนิ น การตามรู ป แบบการพัฒ นากระบวนการจั ด ทํ า
วารสา รวิ ช าการเพื อพิ ม พ์ เ ผยแพ ร่ บ ท คว ามวิ จ ัย
ประกอบด้ วย คู่ มื อ การจั ดทํ าวารสารวิ ช าการคู่ มื อการ
ประเมินบทความวิจยั และคู่มือการจัดทําบทความวิจยั
3. คู่ มื อ การจั ด ทํ า วารสารวิ ช าการหมายถึ ง
เอกสารประกอบการดํ า เนิ นการจัด ทํ าวารสาร วิ ช าการ
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 บอกวิธีการขันตอนการ
จัด ทํ า วารสารวิ ช าการภายในเล่ มประกอบด้ วยรู ปแบบ
มาตรฐานของวารสารวิ ชาการ ขั นตอนการจั ด ทํ า
วารสารวิ ชาการ การดํ า เนิ น การตามรู ปแบบการพั ฒนา

กระบวนการจัดทําบทความวิ จัย การดําเนิ นการพิ มพ์ และ
เผยแพร่วารสาร วิชาการ
4. คู่ มื อ การประเมิ น บทความวิ จั ย หมายถึ ง
เอกสารประกอบการประเมิ น บทความวิ จั ย เพื อพิ ม พ์
เผยแพร่ ใ นวารสารวิ ช าการสถาบัน การอาชี ว ศึก ษา
ภาคใต้ 1 บอกวิ ธี ก ารขันตอนในการประเมิ น บทความ
วิ จัย ภายในเล่ม ประกอบด้ ว ย การเขี ย นบทความวิ จั ย
เกณฑ์ ในการประเมิน การให้ ค่านําหนักการประเมิน แบบ
ประเมินบทความวิจยั
5. คู่มือการจัดทําบทความวิ จัยหมายถึงเอกสาร
ประกอบการเขี ยนบทความวิ จัยเพื อส่งพิ มพ์ เ ผยแพร่ ใ น
วารสารวิ ช าการภาคใต้ 1 บอกขั นตอนวิ ธี ก ารเขี ย น
บทความวิ จั ย ขั นตอนการดํ า เนิ น การส่ ง ตี พิ ม พ์ วิ ธี ก าร
ประเมิ นบทความวิจัยภายในเล่มจะประกอบด้ วยรู ปแบบ
มาตรฐานของบทความวิจัยวิธีการเขียนบทความวิจัยแบบ
ประเมินบทความวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจยั
1. การพั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นากระบวนการ
จัดทําวารสารวิชาการเพือพิมพ์เผยแพร่ บทความวิจัยกลุ่ม
ตัวอย่างและผู้ให้ ข้อมูล คือ บรรณาธิการ ผู้เขียนบทความ
วิจยั และผู้ประเมินบทความวิจยั
2. การสร้ างเครื องมือที ใช้ ในการพัฒนากระบวนการ
จัดทําวารสารวิชาการเพือพิมพ์ เผยแพร่ บทความวิจัย และ
การหาคุณภาพเครื องมือในการพัฒนากระบวนการจัดทํ า
วารสารวิชาการเพือพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั ประกอบด้ วย
คู่มื อ การจัด ทํ า บทความวิ จัย คู่มื อ การประเมิ น คุณภาพ
บทความวิ จัย และคู่มื อการจั ดทํ า วารสารวิ ชาการกลุ่ม
ตัวอย่างและผู้ให้ ข้อมูลคือบรรณาธิ การ ผู้เขียนบทความ
วิจยั ผู้ประเมินบทความวิจยั
3. การประเมินผลรู ปแบบการพัฒนากระบวนการ
จัดทําวารสารวิชาการเพือพิมพ์ เผยแพร่ บทความวิจัยกลุ่ม
ตัวอย่างและผู้ให้ ข้อมูล คือ ผู้เกียวข้ องในการดําเนินการ
จัดทําวารสาร วิชาการ บรรณาธิการ ผู้เขียนบทความวิจัย
ผู้ประเมินบทความวิจยั

วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ : ปี ที 17 ฉบับที 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559

วิธีดําเนินการวิจยั
ขั นตอนที 1 การพั ฒ นารู ปแบบการพั ฒ นา
กระบวนการจั ด ทํ า วารสารวิ ช าการเพื อพิ ม พ์ เ ผยแพร่
บทความวิจยั
1.1 ศึก ษาแนวคิ ด เกี ยวกับ รู ป แบบตามแนวคิ ด
ของ Good (1973) และวาโร เพ็งสวัสดิ (2553) กล่าวว่า
รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางด้ านหลักการ วิธีการ
ดําเนิน งาน และเกณฑ์ ต่างๆ ของระบบที สามารถยึดถื อ
เป็ นแนวทางในการดําเนินงานเพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
1.2 การกํ าหนดคุณสมบัติ ผ้ ูประเมิ นความ เหมาะสม
ของรู ป แบบ คือ ผู้ทีมี ความรู้ ป ระสบการณ์ ด้า นการวิจัย
การจัด ทํ า วารสารวิ ช าการการเขี ย นบทความวิ จัย การ
ประเมิน บทความวิ จัย หรื อ ดํา เนิ น การวิ จัย มาไม่ตํ ากว่ า
5 ปี โดยเลือกแบบเจาะจง (PurposiveSelection)
1.3 การสร้ างแบบประเมิ น รู ป แบบการพัฒ นา
กระบวนการจั ด ทํ า วารสารวิ ช าการเพื อพิ ม พ์ เ ผยแพร่
บทความวิจัยผู้วิจัยดําเนินการดังนี 1) วิเคราะห์ และจัด
กลุม่ รายการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบ 2)สร้ าง
แบบประเมิ น ความเหมาะสมของรู ปแบบฉบับ ร่ า งและ
บรรจุรายการประเมินรูปแบบ
1.4 เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยผู้วิจยั นําเสนอรูปแบบ
การพัฒนากระบวนการจัดทําวารสาร วิชาการเพือพิมพ์
เผยแพร่บทความวิจยั จากนันผู้ประเมินทําการประเมิน
รูปแบบโดยใช้ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
1.5 ผู้วิจัยดํ าเนินการวิเคราะห์ ข้ อมูลโดยนําแบบ
ประเมินรู ปแบบมาวิเคราะห์ ความเหมาะสมของรู ปแบบ
ด้ วยสถิติค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานนําค่าเฉลีย
ทีได้ มาแปลความหมายตาม เกณฑ์ดงั นี
ช่วงคะแนนเฉลีย
ระดับความเหมาะสม
4.50 - 5.00
มากทีสุด
3.50 - 4.49
มาก
2.50 - 3.49
ปานกลาง
1.50 -2.49
น้ อย
1.00 - 1.49
น้ อยทีสุด
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ขันตอนที 2 การพั ฒนาเครื องมื อ ในการพัฒ นา
กระบวนการจั ด ทํ า วารสารวิ ช าการเพื อพิ ม พ์ เ ผยแพร่
บทความวิจยั
2.1 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เอกสารที เกี ยวข้ องกั บ
องค์ ป ระกอบและการดํ า เนิ น การจั ด ทํ า บทความวิ จั ย
โครงสร้ างของบทความวิจัยการเผยแพร่ บทความวิจัยการ
ประเมินบทความวิจยั องค์ ประกอบและโครงสร้ างของแบบ
ประเมิ น บทความวิ จั ย รายการประเมิ น เกณฑ์ ก ารให้
คะแนน และเกณฑ์ การประเมินการจัดทําวารสารวิชาการ
องค์ ป ระกอบและโครงสร้ างของวารสารวิ ช าการ การ
ดําเนินการจัดทําวารสารวิชาการ
2.2 ดํ า เนิ น การร่ า งคู่ มื อ ประกอบด้ ว ยคู่ มื อ การ
จัดทํ าบทความวิ จัย คู่มื อการประเมิ นบทความวิ จัย และ
คู่มือการจัดทําวารสารวิชาการ
2.3 ผู้ประเมิ นความเหมาะสมของคู่มือ เป็ นผู้ที มี
ความรู้ ประสบการณ์ ด้านการวิจัย การเขียนบทความวิจัย
การประเมินบทความวิจัย หรื อดําเนินการวิจยั มาไม่ตํากว่า
5 ปี โดยเลือกแบบเจาะจง (PurposiveSelection)
2.4 การสร้ างแบบประเมินคู่มือผู้วิ จัยดํ าเนิ นการ
ดังนีวิเคราะห์และจัดกลุม่ รายการประเมินความเหมาะสม
ของคู่มือสร้ างแบบประเมินความเหมาะสมฉบับร่ างและ
บรรจุรายการประเมินลงในแบบฟอร์ ม
2.5 เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล โดยผู้วิ จัย นํ า เสนอคู่มื อ
จากนันผู้ประเมินทําการประเมินคู่มือโดยใช้ แบบประเมิน
ความเหมาะสมของคู่มือ
2.6 ผู้วิจัยดํา เนินการวิเคราะห์ ข้อ มูลโดยนําแบบ
ประเมิน มาวิ เคราะห์ ความเหมาะสมของคู่มือด้ วย สถิ ติ
ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานนําค่าเฉลียทีได้ ม า
แปลความหมายตามเกณฑ์ดงั นี
ช่วงคะแนนเฉลีย
ระดับความเหมาะสม
4.50 - 5.00
มากทีสุด
3.50 - 4.49
มาก
2.50 - 3.49
ปานกลาง
1.50 -2.49
น้ อย
1.00 - 1.49
น้ อยทีสุด
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ขันตอนที 3 การประเมิ นผลการดํ าเนิ นการตาม
รู ปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทําวารสารวิ ชาการเพื อ
พิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั มีขนตอนการดํ
ั
าเนินการดังนี
3.1 การดําเนินการประเมินผลการดําเนินการตาม
รู ปแบบเป็ นการประชุมกลุ่มย่ อยเฉพาะกิ จ (Syndicate)
โดยผู้วิ จัย ชี แจงสรุ ป ผลการดํ า เนิ น การตามรู ป แบบให้
ผู้เ กี ยวข้ อ งร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และหาข้ อสรุ ป เพื อ
ศึกษาความคิดเห็นของผู้เกียวข้ อง
3.2 การกําหนดกลุ่มเป้ าหมายและผู้ให้ ข้ อมูลการ
ดําเนินการตามรู ปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทําวารสาร
วิ ช าการเพื อพิ ม พ์ เ ผยแพร่ บ ทความวิ จัย ดํา เนิ น การใน
สถาบัน การอาชี ว ศึก ษาภาคใต้ 1 กลุ่มเป้าหมายและ
ผู้ให้ ข้อมูลเป็ นบุคลากรระดับบริ หาร และหัวหน้ างานวิจัย
และสิ งประดิ ษ ฐ์ และผู้ เกี ยวข้ องในสัง กั ด สถาบั น การ
อาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ 1ที เข้ าร่ ว มเป็ นคณะทํ า งานตาม
โครงการจัดทํา วารสารวิช าการ สถาบัน การอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 1
3.3 การเก็ บรวบรวมข้ อมูลผู้วิจัยติดต่ อประสานงาน
กลุ่มเป้ าหมายและผู้ให้ ข้อมูล เพือนัดหมายเชิญประชุม
กําหนดเวลาและสถานทีในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.4 ผู้วิจัยนําเสนอผลการดําเนินการตามรู ปแบบ
ให้ ก ลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ ข้ อมูล ร่ ว มแสดงความคิด เห็ น
โดยทํา การประเมิน ความเหมาะสมของการดํา เนิน การ
ตามรูปแบบ
3.5 ผู้วิจัยดํ าเนินการวิเคราะห์ ข้ อมูลโดยนําแบบ
ประเมิน มาวิ เคราะห์ ความเหมาะสมของคู่มือด้ วย สถิ ติ
ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานนําค่าเฉลียทีได้ ม า
แปลความหมายตามเกณฑ์ดงั นี
ช่วงคะแนนเฉลีย
ระดับความเหมาะสม
4.50 - 5.00
มากทีสุด
3.50 - 4.49
มาก
2.50 - 3.49
ปานกลาง
1.50 -2.49
น้ อย
1.00 - 1.49
น้ อยทีสุด

สรุ ปผลการวิจยั
1. รู ปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทําวารสาร
วิชาการเพือพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั ผู้วิจัยทําการศึกษา
ข้ อกําหนดต่างๆ วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ขององค์ ประกอบ
และกิ จกรรมเชือมโยงเป็ นรู ปแบบโดยใช้ Block Diagram
ดังแสดงภาพที 2 ผู้ประเมิ นความเหมาะสมของรู ปแบบ
การพั ฒนากระบวนการจั ดทํ าวารสารวิ ชาการเพื อพิ ม พ์
เผยแพร่ บทความวิจัยเป็ นผู้ที มี ค วามรู้ ความสามารถใน
การดํ า เนิ น การวิ จั ย การจั ด ทํ า บทความวิ จั ย และการ
จัด ทํ า วารสารวิ ช าการ จํ านวน 27 คน ผู้ป ระเมิ น ความ
เหมาะสมของรู ป แบบการพั ฒ นากระบวนการจั ด ทํ า
วารสารวิชาการเพือพิมพ์ เผยแพร่ บทความวิจัยมีความเห็น
โดยภาพรวมว่ า รู ป แบบมี ค วามเหมาะสมในระดับ มาก
เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายการพบว่ า ทุ ก รายการมี ค วาม
เหมาะสมระดับมาก
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ภาพที 2 รูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการเพือพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั
3.50

ขันตอนการจัดทําบทความวิจยั

1

ขันตอนการรับบทความวิจยั

2

ขันตอนการประเมินบบทความวิจยั

3

รู ปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทํา
วารสารวิชาการเพือพิมพ์เผยแพร่บทความ
ค่าคะแนนเฉลีย

4
5

3.60

3.70

3.80

3.90

4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

4.50

4.37
4.04
3.85
3.96
4.06

ภาพที 3 ความเหมาะสมของรู ปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการ ฯ
2. ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการจัดทําบทความวิจัยเพือพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารวิชาการผู้ประเมินความ
เหมาะสมของคู่มือการจัดทําบทความวิจยั เป็ นผู้ทีมีความรู้ ความสามารถในการดําเนินการวิจัย การจัดทําบทความวิจัยและ
การประเมินบทความวิจยั จํานวน 30 คน จากการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการจัดทําบทความวิจัยเพือพิมพ์ เผยแพร่ ใน
วารสาร วิชาการ โดยผู้ประเมินมีความเห็นโดยภาพรวมว่า คู่มือมีความเหมาะสมในระดับมาก
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ตารางที 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือจัดทําบทความวิจัยเพือพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการ (n=30)
ลําดับ
รายการประเมิน
S.D.
ความเหมาะสม
x
หน่ วยที 1 ส่ วนนํา
1.
2.
3.

วัตถุประสงค์ของคู่มือการเขียนบทความวิจัยเพือพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มีองค์ประกอบทีเหมาะสม
นิยามศัพท์ มีองค์ประกอบทีเหมาะสม
รูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการ
เพือพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั มีองค์ประกอบและขันตอน
การดําเนินงานทีมีคณ
ุ ภาพเหมาะสม

4.

4.57

0.68

มากทีสุด

4.60
4.10

0.62
0.96

มากทีสุด
มาก

4.40

0.72

มาก

4.40

0.56

มาก

ขันตอนการรับบทความวิจยั เพือพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมี
องค์ประกอบและขันตอนการดําเนินงานทีมีคณ
ุ ภาพเหมาะสม
5.

6.

ขันตอนการเขียนบทความวิจยั เพือพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
มีองค์ประกอบและขันตอนการดําเนินการมีคณ
ุ ภาพเหมาะสม

ขันตอนการประเมินบทความวิจยั เพือพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการมีองค์ประกอบและขันตอนการดําเนินการ
มีคณ
ุ ภาพเหมาะสม
หน่ วยที 2 การเขียนบทความวิจยั
7. ส่วนประกอบทีสําคัญของบทความวิจัยทัง 3 ส่วน
ทีกําหนดขึน มีองค์ประกอบทีเหมาะสม ครบถ้ วน
8. วิธีการเขียนชือบทความวิจัยทีกําหนดขึน องค์ประกอบทีเหมาะสม
ครบถ้ วน
9. วิธีการเขียนชือและรายละเอียดของผู้วิจัย ทีกําหนดขึน
มีองค์ประกอบทีเหมาะสม ครบถ้ วน
10. วิธีการเขียนบทคัดย่อ ทีกําหนดขึนมีองค์ประกอบ
ทีเหมาะสม ครบถ้ วน
11. วิธีการเขียนคําสําคัญ ทีกําหนดขึนมีองค์ประกอบ
ทีเหมาะสม ครบถ้ วน
12. วิธีการเขียนบทนํา ทีกําหนดขึนมีองค์ประกอบ
ทีเหมาะสม ครบถ้ วน
13. วิธีการเขียนวัตถุประสงค์ทีกําหนดขึนมีองค์ประกอบ
ทีเหมาะสม ครบถ้ วน
14. วิธีการเขียนสมมติฐานของการวิจัยทีกําหนดขึน
มีองค์ประกอบทีเหมาะสม ครบถ้ วน

4.43

0.57

มาก

4.57

0.63

มากทีสุด

4.90

0.99

มากทีสุด

4.67

0.55

มากทีสุด

4.53

0.86

มากทีสุด

4.77

0.50

มากทีสุด

4.50

0.82

มากทีสุด

4.63

0.61

4.60

0.72

มากทีสุด
มากทีสุด
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ตารางที 1 (ต่อ)
15. วิธีการเขียนวิธีการดําเนินการวิจยั ทีกําหนดขึน
มีองค์ประกอบทีเหมาะสม ครบถ้ วน
16. วิธีการเขียนผลการวิจัยทีกําหนดขึนมีองค์ประกอบ
ทีเหมาะสม ครบถ้ วน
17. วิธีการเขียนสรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะทีกําหนดขึนมี
องค์ประกอบทีเหมาะสม ครบถ้ วน
18. วิธีการเขียนกิตติกรรมประกาศทีกําหนดขึนมีองค์ประกอบที
เหมาะสม ครบถ้ วน
19. วิธีการเขียนการอ้ างอิงทีกําหนดขึนมีองค์ประกอบ
ทีเหมาะสม ครบถ้ วน
หน่ วยที 3 การเตรี ยมต้ นฉบับบทความวิจยั
20. ขันตอนการเตรียมต้ นฉบับบทความวิจัยทีกําหนดขึน
มีองค์ประกอบทีเหมาะสม ครบถ้ วน
หน่ วยที 4 แบบประเมินต้ นฉบับบทความวิจยั สําหรั บผู้เขียน
21. แบบประเมินบทความวิจัยทีกําหนดขึนมีองค์ประกอบ
ทีเหมาะสม ครบถ้ วน
ค่าเฉลียรวม
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4.60

0.67

มากทีสุด

4.60

0.67

มากทีสุด

4.57

0.68

มากทีสุด

4.63

0.56

มากทีสุด

4.57

0.63

มากทีสุด

4.60

0.56

มากทีสุด

4.40

0.77

มาก

4.55

0.70

มากทีสุด

จากตารางที 1 แสดงให้ เห็ น ว่ า ผู้ ประเมิ น ความเหมาะสมของคู่ มื อ จั ด ทํ า บทความวิ จั ย เพื อพิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการ มีความเห็นโดยภาพรวมว่าคู่มือมีความเหมาะสมในระดับมากทีสุด เมือพิจารณาเป็ นรายการพบว่า ด้ านส่วน
นํามีความเหมาะสมในระดับมาก ด้ านการเขียนบทความวิจัยมีความเหมาะสมในระดับมากทีสุด ด้ านการเตรี ยมต้ นฉบับ
บทความวิ จัย มี ความเหมาะสมในระดับ มากที สุด ด้ า นแบบประเมิน บทความวิ จัย สําหรั บ ผู้เ ขี ย น มี ความเหมาะสมใน
ระดับมาก
3. ผลการประเมิ นความเหมาะสมของคู่มื อ การประเมิ น คุณภาพบทความวิ จัยและแบบประเมิ น ผู้ประเมินความ
เหมาะสมของแบบประเมินและคู่มือการประเมินคุณภาพบทความวิจัย เป็ นผู้ทีมีความรู้ ความสามารถในการดําเนินการวิจัย
การจัดทําบทความวิจัยและการประเมินบทความวิจัย จํานวน 15 คน จากการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการประเมิน
คุณภาพบทความวิจยั และแบบประเมินพบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการประเมินคุณภาพบทความวิจัยและ
แบบประเมิน มี ความเหมาะสมเฉลียระดับมากทีสุดโดยขันตอนการประเมิ นบทความวิจัย องค์ ประกอบของแบบประเมิ น
คุณภาพบทความวิจยั และความชัดเจนของรายการประเมินคุณภาพบทความวิจัยมีความเหมาะสมเฉลีย ระดับมาก ซึงใน
ส่วนของความครบถ้ ว นสมบูรณ์ ข องเนือหาคู่มื อ รู ป แบบและขนาดตัว อัก ษรในคู่มื อ ขันตอนการเขี ย นบทความวิ จัย การ
เรียงลําดับเนือหาในคู่มือผู้ประเมินสามารถใช้ ค่มู ือการประเมินบทความวิจัยด้ วยตนเอง ผู้ประเมินสามารถใช้ แบบประเมิน
บทความวิจยั ด้ วยตนเองมีความเหมาะสมเฉลียระดับมากทีสุด
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3.00

ความครบถ้ วนสมบูรณ์ของเนือหาคู่มือ
รู ปแบบและขนาดตัวอักษรในคู่มือ

3.50

4.00

4.50

5.00

4.60

1

4.73

2

ขันตอนการเขียนบทความวิจยั

4.60

3

ขันตอนการประเมินบทความวิจยั

4

การเรี ยงลําดับเนือหาในคู่มือ

5

องค์ประกอบของแบบประเมินคุณภาพบทความวิจยั

6

ความชัดเจนของรายการประเมินคุณภาพบทความวิจยั

7

ผู้ประเมินสามารถใช้ คู่มือการประเมินบทความวิจยั ด้ วยตนเอง

8

4.60

ผู้ประเมินสามารถใช้ แบบประเมินบทความวิจยั ด้ วยตนเอง

9

4.60

ค่าคะแนนเฉลีย

10

4.40
4.67
4.47
4.40

4.56

ภาพที 4 ความเหมาะสมของคู่มือการประเมินคุณภาพบทความวิจัย
4. ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือจัดทําวารสารวิชาการ ผู้ประเมินคู่มือจัดทําวารสาร วิชาการ คือ ผู้ทีมี
ความรู้ ประสบการณ์ ด้ า นจัด ทํ า วารสารวิ ช าการจํ า นวน 9 คน จากการประเมิ น ความเหมาะสมของคู่มื อ การจัด ทํ า
วารสารวิชาการ มีความเห็นโดยภาพรวมว่าคู่มือมีความเหมาะสมในระดับมาก และเมือพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า ด้ าน
ขันตอนการเขียนบทความวิจยั เพือพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มีความเหมาะสมในระดับมากทีสุด
ตารางที 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มอื จัดทําวารสารวิชาการ (n=9)
ลําดับ
รายการประเมิน
x
ส่ วนนํา
1. องค์ประกอบของนิยามศัพท์ในคู่มือ
หน่ วยที 1 โครงสร้ างคณะทํางานวารสารวิชาการ
2. องค์ประกอบของโครงสร้ างการดําเนินการวารสารวิชาการ
3. องค์ประกอบโครงสร้ างคณะกรรมการบริหาร
4. องค์ประกอบภาระหน้ าทีของคณะกรรมการบริหาร
5. องค์ประกอบโครงสร้ างคณะทํางานประจําวารสารวิชาการ
6. องค์ประกอบของภาระหน้ าทีของคณะทํางานประจํา
วารสารวิชาการ
7. องค์ประกอบโครงสร้ างของคณะกรรมการกองบรรณาธิ การ
8. องค์ประกอบของภาระหน้ าทีของคณะกรรมการกอง
บรรณาธิการ

S.D.

ความเหมาะสม

4.00

0.50

มาก

3.78
3.67
4.00
4.33
4.22

0.83
0.87
1.00
0.71
0.67

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.00

1.22

4.44

0.73

มาก
มาก

วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ : ปี ที 17 ฉบับที 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559

ลําดับ
รายการประเมิน
หน่ วยที 2 การจัดทําวารสารวิชาการ
9. ความครบถ้ วนของเกณฑ์คณ
ุ ภาพของวารสารวิชาการ
10. ขันตอนการเตรียมการดําเนินการจัดทําวารสารวิชาการ
11. ขันตอนการดําเนินการจัดทําวารสารวิชาการ
12. ขันตอการติดตามประเมินผลการจัดทําวารสารวิชาการ
13. กระบวนการจัดทําบทความวิจยั เพือพิมพ์เผยแพร่ ใน
วารสารวิชาการ
14. ขันตอนการรับบทความวิจยั เพือพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ
หน่ วยที 2 การจัดทําวารสารวิชาการ
15. ขันตอนการเขียนบทความวิจยั เพือพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ
16. ขันตอนการประเมินบทความวิจยั เพือพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ
หน่ วยที 3 การจัดรู ปเล่ มและการออกแบบวารสารวิชาการ
17. การจัดรูปเล่มและการออกแบบวารสารวิชาการ
ค่าเฉลียรวม

x

S.D.

ความเหมาะสม

4.22
4.00
4.11
4.22
4.33

0.83
1.00
0.78
0.67
0.71

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.44

0.73

มาก

4.56

0.73

มากทีสุด

4.33

0.71

มาก

4.11

0.78

มาก

4.16

0.78

มาก
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จากตารางที 2 แสดงให้ เห็นว่าผู้ประเมินความเหมาะสมของคู่มือจัดทําวารสารวิชาการมีความเห็นโดยภาพรวมว่า
คู่มื อมี ค วามเหมาะสมในระดับ มาก และเมื อพิ จ ารณาเป็ นรายการ พบว่ า ด้ านขันตอนการเขีย นบทความวิ จัยเพื อพิ ม พ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ความเหมาะสมในระดับมากทีสุด
5. การประเมิ นผลการดํ าเนิ นการตามรู ปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทํ าวารสารวิ ชาการเพื อพิ มพ์ เผยแพร่
บทความวิจัย ดําเนิ นการโดยการจัดประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ (Syndicate) โดยผู้วิ จัย ชีแจงสรุ ป ผลการดํ าเนิน การตาม
รูปแบบให้ ผ้ เู กียวข้ องร่วมแสดงความคิดเห็นและหาข้ อสรุป เพือศึกษาความคิดเห็นของผู้เกียวข้ องกับการดําเนินการตาม
รู ปแบบการพัฒนากระบวนการจัด ทํา วารสารวิช าการเพื อพิ มพ์ เผยแพร่ บทความวิจัย ผู้วิ จัย ได้ รวบรวมข้ อ มูล จากการ
ประชุมผู้เกียวข้ อง เพือประเมินผลการดําเนินงานตามรู ปแบบมีความเห็นโดยภาพรวมว่ารู ปแบบการพัฒนากระบวนการ
จัดทําวารสารวิชาการเพือพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั มีความเหมาะสมในระดับมากทีสุด
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ตารางที 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของการดําเนินการตามรูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการเพือ
พิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั (n=25)
ลําดับ
รายการประเมิน
S.D. ความเหมาะสม
x
1. รูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการ
4.76 0.44
มากทีสุด
เพือพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั สามารถนําไปใช้ ในการ
ดําเนินการจัดทําวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 1
2. รูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการ
4.64
0.57
มากทีสุด
เพือพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั ช่วยให้ ผ้ เู กียวข้ อง
ในการจัดทําวารสารวิชาการสามารถดําเนินการได้ ง่ายขึน
3. การจัดทําวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษา
4.80 0.41
มากทีสุด
ภาคใต้ 1 ส่งเสริมพันธกิจในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
4. การจัดทําวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษา
4.88 0.44
มากทีสุด
ภาคใต้ 1 ส่งเสริมให้ มีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั มากยิงขึน
5. การจัดทําวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษา
4.68 0.56
มากทีสุด
ภาคใต้ 1 ส่งเสริมเป้าหมายในการเป็ นศูนย์ รวมการวิจยั และ
พัฒนานวัตกรรมให้ มีความเข้ มแข็งและยังยืน
ค่าเฉลียรวม 4.75 0.68
มากทีสุด
จากตารางที 3 แสดงให้ เห็ น ว่ า การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การตามรู ป แบบการพั ฒ นากระบวนการจัด ทํ า
วารสารวิชาการเพือพิมพ์ เผยแพร่ บทความวิจัย โดยผู้เกียวข้ องกับการดําเนินการตามรู ปแบบมีความเห็นโดยภาพรวมว่า
รูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการเพือพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั มีความเหมาะสมในระดับมากทีสุด
อภิปรายผลการวิจยั
1. รู ปแบบการพัฒนากระบวนการจัด ทํ าวารสาร
วิชาการเพื อพิมพ์ เผยแพร่ บทความวิ จัยที ผู้วิ จัย สร้ า งขึน
เป็ นรู ป แบบที มี ลัก ษณะเป็ นกระบวนการหรื อ วิ ธี ก าร
ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า วารสารวิ ช าการเพื อพิ ม พ์ เ ผยแพร่
บทความวิจัย ซึงรู ปแบบดังกล่า วมี องค์ ประกอบสํา คัญ
ได้ แก่ 1) กองบรรณาธิ การมีเอกสารสนับสนุน การจัดทํ า
บทความวิจยั ประกอบด้ วย คู่มือการจัดทําบทความวิจัย
คู่มือการประเมิ นคุณภาพบทความวิจัย และแบบประเมิ น
บทความวิ จัย 2) ผู้เ ขี ยนบทความวิจัย ดํ าเนิ น การตาม
ขันตอนการส่งบทความวิจัยเพือพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสาร
วิ ช าการ 3) คณะกรรมการประเมิ น บทความวิ จัย ซึ ง
องค์ ป ระกอบของรู ป แบบ มี วิธี ก ารได้ ม าด้ ว ยการศึก ษา

แนวคิ ด ทฤษฏี และงานวิ จัย ที เกี ยวข้ องและผ่ า นการ
ประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิว่า
รู ป แบบที พัฒ นาขึนสามารถนํ า ไปใช้ ในการดํ า เนิ น การ
จั ด ทํ า วารสารวิ ช าการได้ จึ ง จะเห็ น ได้ ว่ า รู ปแบบที
พั ฒ นาขึ นส่ ง ผลให้ มี ก ารพั ฒ นาการในการจั ด ทํ า
วารสารวิชาการ ผู้เขียนสามารถศึกษาคู่มื อในการจัดทํ า
บทความวิ จัย เพือให้ ไ ด้ บ ทความที มี คุณภาพมาตรฐาน
ตามหลักวิชาการ มีคําแนะนําวิธีการเขียนและจัดเตรี ยม
ต้ น ฉบั บ บทความวิ จั ย อย่ า งถูก ต้ อง สํ า หรั บ ผู้ ประเมิ น
บทความวิจยั มีแบบประเมินและคู่มือสําหรับการประเมิน
บทความวิจยั ทีให้ คําแนะนําในขันตอนวิธีการประเมิน ซึง
จะทํา (Peer review) ให้ ผลการประเมินออกมาในทิศทาง
เดียวกันและมี ความเทียงตรง ส่วนของการจัดการพิม พ์
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สามารถตรวจสอบในขันตอนต่ าง ๆได้ ซึงจะเอือให้ เกิ ด
ประโยชน์ ใ นการเผยแพร่ อ งค์ ความรู้ จ ากการวิ จัย อย่ า ง
แท้ จ ริ ง ขันตอนการสร้ างรู ปแบบการพัฒนากระบวนการ
จัดทํ าวารสารวิ ชาการเพื อพิ มพ์ เผยแพร่ บทความวิ จัย มี
ขันตอนการสร้ า งที สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ วาโร เพ็ ง
สวั ส ดิ (2553) ที กล่ า วว่ า รู ป แบบเป็ นกรอบแนวคิ ด
ทางด้ านหลักการ วิธีการดําเนินงานและเกณฑ์ ต่างๆ ของ
ระบบที สามารถยึด ถื อ เป็ นแนวทางในการดํ า เนิ น งาน
เพื อให้ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ และเป็ นกรอบแนวคิ ด ที
สอดคล้ องกับ แนวคิดของ ทิศนา แขมณี (2551) ทีกล่า ว
ว่า รู ปแบบเป็ นรู ป ธรรมของความคิด ทีเป็ นนามธรรม ซึง
บุค คลแสดงออกในลัก ษณะใดลัก ษณะหนึง เช่ น เป็ น
คําอธิ บ าย เป็ นแผนผังหรื อ แผนภาพ เพือช่ว ยให้ ตนเอง
หรื อ บุค คลอืนสามารถเข้ า ใจชัดเจนขึน ดัง นันจะเห็ นว่ า
รู ปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทําวารสารวิ ชาการเพื อ
พิ ม พ์ เผยแพร่ บทความวิ จั ย มี ก ารสร้ างและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรู ป แบบตามหลัก วิช าการ สามารถ
นํ า ไปใช้ เป็ นแนวทางในการพั ฒ นาการจัด ทํ า วารสาร
วิชาการเพือพิมพ์ เผยแพร่ บทความวิจัยได้ ทังนี รู ปแบบที
ผู้ วิ จั ย สร้ างขึ นเพื อดํ า เนิ น การจั ด ทํ า วารสารวิ ช าการ
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 หากจะนํารู ปแบบนีไป
ใช้ จะต้ องมีการประยุกต์ ใช้ ให้ เหมาะสมกับบริ บทของแต่
ละหน่วยงาน
2. การพัฒนาเครื องมือในการพัฒนากระบวนการ
จัดทําวารสารวิชาการเพือพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั
การพัฒนาคู่มื อการจัดทําบทความวิ จัยเพือพิ มพ์
เผยแพร่ ในวารสารวิ ชาการ ผู้วิจัยดํ าเนิ นการพัฒนาคู่มื อ
จากการศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที เกี ยวข้ อ งในการพัฒนา
คู่มื อการจัดทํ าบทความวิ จั ย ซึงมี อ งค์ ประกอบที สําคั ญ
ได้ แก่ โครงสร้ างของบทความวิจัย การเขียนบทความวิจัย
การเตรี ยมต้ นฉบับบทความวิ จัย และแบบฟอร์ มการเขียน
บทความวิ จัย ซึงสอดคล้ องกับแนวคิ ดและข้ อเสนอแนะ
ของกฤษมั น ต์ วั ฒ นาณรงค์ ซึ งกล่ า วว่ า ปั ญหาและ
ข้ อจํากัดทีเกิดขึนกับการจัดทําบทความวิจัยหรื อตีพิมพ์ ใน
วารสารวิ ชาการโดยเฉพาะอย่ างยิ งนักวิ จัยหน้ าใหม่ คื อ
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ความรู้ ความเข้ าใจในการเขี ยนบทความวิ จั ย การ
จัดรู ปแบบที ถู กต้ องรวมถึ งขันตอนและวิ ธี ก ารในการส่ ง
ตีพิมพ์ และจากการประเมินความเหมาะสมคู่มือการจัดทํา
บทความวิจยั สามารถนําไปใช้ ในการดําเนินตามรูปแบบได้
การพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพบทความวิจัยและ
แบบประเมิ น การพัฒนาแบบประเมิ นบทความวิ จัยซึงมี
องค์ ประกอบสําคัญได้ แก่ คําชีแจงในการประเมิ น เกณฑ์
การให้ คะแนน เกณฑ์ คุ ณ ภาพ รายการประเมิ น และ
ข้ อเสนอแนะความคิดเห็นของผู้ประเมิน คู่มือการประเมิ น
คุณภาพบทความวิจัย ซึงสอดคล้ องกับแนวคิดของ Maria
E.Gonzelez ที กล่าวว่ า การดํ าเนิ นการประเมิ นบทความ
วิจยั บรรณาธิการต้ องให้ ความสําคัญกับการประเมินว่าจะ
มีกระบวนอย่างไรจึงจะเพิมประสิทธิ ภาพ และคุณค่าให้ กับ
วารสารวิชาการ การตรวจประเมินทีมีคุณภาพจะเป็ นกลไก
ชีนําอันเป็ นประโยชน์สร้ างความรู้ความเชือมันแก่ผ้ เู ขียน
การพั ฒ นาคู่ มื อการจั ด ทํ าบทความวิ จั ย ผู้ วิ จั ย
ดํ า เนิ น การพั ฒ นาจากการศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ที
เกี ยวข้ องกับการจัดทําวารสารวิชาการ ซึงมี องค์ ประกอบ
สําคัญ คื อ โครงสร้ างคณะทํ างานวารสารวิชาการ เกณฑ์
คุณภาพของวารสารวิ ชาการ การจัดทํ ารู ปเล่ม และจาก
การประเมิ น ความเหมาะสมของคู่มื อการจั ดทํ า วารสาร
วิชาการ สรุ ปได้ ว่า คู่มือมีความเหมาะสมสามารถนําไปใช้
ในกระบวนการจัดทําบทความวิจัยได้ ทังนีเพราะคู่มือการ
จัดทําวารสารวิชาการมี การอธิ บายโครงสร้ างคณะทํ างาน
และหน้ าทีของคณะทํางาน เกณฑ์ คุณภาพวารสารวิชาการ
กระบวนการจัดวารสาร องค์ ประกอบของวารสารวิชาการ
การออกแบบและการจัดรู ปเล่มของวารสารวิชาการ ซึงช่วย
ให้ หน่วยงานที ต้ องการดํ าเนินการจัดทํามีแนวทางในการ
จัดทําวารสารวิชาการ
การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การตามรู ป แบบการ
พัฒนากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการเพือพิมพ์ เผยแพร่
บทความวิจัย จากการดําเนิ นการตามรู ปแบบรู ปแบบการ
พัฒนากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการเพือพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจัยโดยผู้เกี ยวข้ องในการจัดทําวารสารวิ ชาการ
สถาบัน การอาชี วศึ กษาภาคใต้ 1 ผลการประเมิ นอยู่ใ น
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ระดับมากที สุดซึงสรุ ปได้ ว่า รู ปแบบช่ วยให้ ผ้ เู กียวข้ องใน
การดํ า เนิ น การจั ด ทํ า บทความวิ จั ย ทํ า งานได้ ง่ า ยขึ น
ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเผยแพร่ ง านวิ จั ย มากยิ งขึ น ส่ ง เสริ ม
เป้ าหมายในการเป็ นศู น ย์ รวมงานวิ จั ย และพั ฒ นา
นวัตกรรมให้ มีความเข้ มแข็ง
ข้ อเสนอแนะ
1. หน่ ว ยงานที ต้ องการนํ า รู ป แบบการพั ฒ นา
กระบวนการจั ด ทํ า วารสารวิ ช าการเพื อพิ ม พ์ เ ผยแพร่
บทความวิ จั ยไปใช้ ในการจั ดทํ าวารสารวิ ชาการ ต้ อ งมี
หน่ ว ยงานที รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า วารสารวิ ช าการ
โดยเฉพาะซึงเป็ นหน่ วยงานที ส่งเสริ มการทํ าผลงานวิ จัย
และนวั ต กรรม เพื อการสร้ างกระบวนการเผยแพร่
ผลงานวิ จัยอย่ างครบวงจร ตังแต่ การส่งเสริ มการทํ างาน
วิจยั และการส่งเสริมให้ มีการเผยแพร่ องค์ ความรู้ ทีเกิดจาก
งานวิจยั
2. การดําเนินการตามรู ปแบบการพัฒนากระบวน
การจัดทําวารสารวิ ชาการเพื อพิ มพ์ เผยแพร่ บทความวิจัย
คณะทํ างานในการดํ าเนิ นการต้ องเป็ นบุ คคลที มี ความรู้
ความสามารถในการดําเนินการด้ านงานวิ จัยเป็ นอย่างดี
เพราะจะมี ค วามรู้ ในการดํ า เนิ น การตามกระบวนการ
ทํ า งานวิ จั ย ทํ า ให้ เข้ าใจระบบการดํ า เนิ น งานได้ อย่ า ง
ครบถ้ วน และทําให้ สามารถขับเคลือนการดําเนินการตาม
รูปแบบได้ บรรลุตามเป้าหมาย
3. การพั ฒ นารู ปแบบของการจั ด ทํ า วารสาร
วิ ชาการเพื อพิ มพ์ เผยแพร่ บ ทความวิ จัยโดยการส่ งเสริ ม
กิจกรรมที เกี ยวข้ องในการดํ าเนิ นการวิ จัย ตังแต่ ส่งเสริ ม
การทําโครงการวิ จัย ส่งเสริ มการพัฒนางานวิ จัย ส่งเสริ ม
ให้ มี ก ารเผยแพร่ ผลงานวิ จัย โดยมี ผ้ ู เชี ยวชาญคอยให้
คําปรึกษาในการดําเนินการ
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