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คาํนํา 

 

การเผยแพร	ในลักษณะการตีพิมพ�ในวารสารทางวิชาการน้ัน นับว	าเป�นช	องทางท่ีมีความเป�นรูปธรรมและ
สามารถดําเนินการได)โดยไม	ยาก เน่ืองจากมีวารสารจํานวนมากท่ีจัดพิมพ�เผยแพร	ผลงานประเภทบทความวิจัย
โดยตรง เพราะสถาบันทางการศึกษามีความจําเป�นในการรองรับมาตรฐานทางวิชาการ ท้ังในส	วนของอาจารย� 
บุคลากร นิสิต นักศึกษา นอกจากน้ีหน	วยงานอ่ืน ๆ ยังต)องการสนับสนุนการพัฒนาองค�ความรู) ซ่ึงนอกจากจะทํา
ให)เกิดคุณค	าแล)ว ยังเป�นการประกันคุณภาพของหน	วยงานอีกด)วย “วารสารทางวิชาการ” จึงนับเป�นส่ือกลางท่ี
ช	วยให)นักวิชาการในทุกหน	วยงานได)เสริมบทบาทการเป�นนักวิจัย โดยท่ีการจัดทําวารสาร ต	าง ๆ มีวัตถุประสงค�
อย	างเดียวกันคือเพื่อเผยแพร	ผลงานของบุคลากรในสังกัด  

ดังน้ันการจัดทําวารสารทางวิชาการเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค�ดังกล	าวจึงต)องมีการกําหนดรูปแบบและ
เกณฑ�ต	าง ๆ เพื่อเป�นการควบคุมคุณภาพของวารสารน้ัน ๆ เพื่อส	งผลต	อผลงานท่ีนํามาลงเผยแพร	 และประกัน
คุณภาพของผลงานทางวิชาการน้ันว	ามีความน	าเช่ือถือและเป�นที่ยอมรับในวงวิชาการต	อไป 
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คู�มือการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ�เผยแพร� 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มีพันธกิจหลักท่ีสําคัญ ได#แก% การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการแก%สังคม และการทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ภายใต#พันธกิจด#านการวิจัยน้ัน สถาบันอุดมศึกษา
จะต#องสนับสนุนและส%งเสริมให#บุคลากรของสถาบันได#มีการดําเนินการวิจัยค#นหาองค1ความรู#ใหม%เพื่อการพัฒนาใน
ด#านต%าง ๆ รวมถึงนําไปใช#เป5นส%วนหน่ึงในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก%สังคม 
หากนักวิจัยมิได#นําผลการวิจัยท่ีได#ไปเผยแพร%ให#เกิดประโยชน1ต%อสังคม ผลงานวิจัยน้ันก็เป5นแค%ผลงานที่ต้ังอยู%บนห้ิง 
ไร#คุณค%าสูญเสียเวลาและงบประมาณท่ีใช#ในการวิจัย ดังน้ัน เพื่อให#ผลงานวิจัยได#ถูกนําไปใช#ให#เกิดประโยชน1คุ#มค%า
กับเวลาและงบประมาณท่ีเสียไป ชุมชนนักปฏิบัติจึงได#นําองค1ความรู#ที่ได#น้ันไปเผยแพร%ให#เกิดประโยชน1ในวงกว#าง
ต%อไป 

การเผยแพร%องค1ความรู#ที่ได#จากการวิจัย อาจทําได#โดยการนําองค1ความรู#ท่ีได#จากการวิจัยน้ัน ไปสรุปและ
เขียนเป5นผลงานวิจัย ส%งไปตีพิมพ1เผยแพร%ตามวารสารต%าง ๆ ท่ีรับตีพิมพ1ท้ังในประเทศและต%างประเทศ นอกจาก
จะเป5นการเผยแพร%องค1ความรู#ท่ีได#จากการวิจัยแล#ว ยังเป5นการเสริมบทบาทสําคัญของนักวิจัยในฐานะท่ีเป5น
นักวิชาการอีกทางหน่ึงด#วย ทั้งน้ีเพราะบทบาทของการเป5นนักวิชาการน้ัน จะต#องมีบทบาทในการเผยแพร%องค1ความรู#
ให#กว#างขวางออกไป ซ่ึงสามารถทําได#หลายวิธีท้ังการพูด และการเขียน เมื่อเห็นถึงความสําคัญของการเขียน
ผลงานวิจัยดังท่ีได#กล%าวข#างต#นแล#ว คําถามท่ีจะตามมา ก็คือ  

1. ผลงานวิจัยคืออะไร แตกต%างจากบทความทางวิชาการอ่ืนอย%างไร 
2. ผลงานวิจัย คือ การนําส%วนที่เป5น “บทคัดย%อ” จากรายงานการวิจัยเรื่องน้ัน ๆ ไปเผยแพร% ใช%หรือไม% 
3. การเขียนผลงานวิจัย มีข้ันตอนอย%างไร 
4. เม่ือเขียนผลงานวิจัยเสร็จแล#ว จะนําไปเผยแพร%ได#อย%างไร และจะไปเผยแพร%ท่ีใดได#บ#าง 
การเขียนผลงานวิจัย ก็มีข้ันตอนเหมือนกับการเขียนบทความวิชาการอ่ืน ๆ กล%าวคือมีข้ันตอนโดยทั่วไป 

ดังต%อไปน้ี 
เลือกเร่ืองและกําหนดหัวข อเร่ือง 
การเลือกเรื่องและกําหนดหัวข#อเร่ืองของผลงานวิจัย ต%างจากการเลือกเรื่องและกําหนดหัวข#อเรื่องใน

การเขียนบทความทางวิชาการอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเพราะเรื่องของผลงานวิจัยน้ันจะมีท่ีมาจากผลการวิจัย ดังน้ันผู#เขียน
ผลงานวิจัย จึงอาจเป5นเจ#าของผลงานวิจัยท่ีดําเนินการวิจัยจนเสร็จส้ิน และพบประเด็นหรือเรื่องที่น%าสนใจจะนํามา
เขียนเป5นผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร%ประเด็นน้ัน ๆ ต%อ หรืออาจะเป5นผู#อ%านผลงานวิจัย และพบประเด็นท่ีน%าสนใจท่ี
จะนํามาเขียนเป5นผลงานวิจัยขยายต%อไปก็ได#  

รองศาสตราจารย1 ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย1 ได#แนะนําวิธีการเลือกเรื่องมาเขียนบทความวิจัย ไว#ว%าอาจมี 4 
ลักษณะ สรุปได#ว%า 

1. เลือกตามความเช่ียวชาญของผู#เขียน หากเลือกเรื่องในลักษณะน้ี ผู#เขียนบทความจะสามารถเสนอ
ข#อมูลหรือแนวคิดได#อย%างลึกซึ้ง เน่ืองจากความรู#และประสบการณ1ที่สะสมมานาน 

2. เลือกตามความสนใจของผู#เขียน เป5นลักษณะของผู#เขียนบทความมือใหม%ท่ีเริ่มเข#าสู%วิชาชีพได#ไม%นาน 
จะยังขาดความรู#ความชํานาญเฉพาะเร่ืองอย%างลึกซึ้ง แต%มักเป5นกลุ%มที่มีความคิดเห็นใหม%ท่ีอาจจะแตกต%างจากผู#ท่ี
เคยทํางานในสาขาวิชาน้ันๆ มานาน คามเห็นหรือการตรวจสอบทบทวนข#อมูลมักจะนําไปสู%การพัฒนาแนวคิดหรือ
วิธีการใหม%ๆ ที่ผู#เช่ียวชาญอาจมองข#ามไป 
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3. เลือกตามความต#องการของหน%วยงานหรือเปDาหมายเฉพาะ ผู#เขียนบทความในลักษณะน้ีมักจะเป5นผู#ท่ี
อยู%ในฐานะจําเป5นต#องเขียนให#สอดคล#องกับความต#องการของหน%วยงานหรือเปDาหมายเฉพาะ ดังน้ัน ข#อมูลและ
ความเห็นของผู#เขียนจึงมักอยู%ในวงจํากัดตามนโยบายหรือวัตถุประสงค1ของหน%วยงาน ผู#เขียนจะต#องมีความ
ระมัดระวัง พยายามหาข#อมูลตลอดจนเสนอแนวคิดให#กว#างขวางให#มากท่ีสุดตามท่ีเวลาและโอกาสจะอํานวย 

4. เลือกตามกระแสความสนใจของสังคม ในบางช%วงเวลาอาจจะเกิดกระแสความสนใจของสังคมในบาง
เรื่อง อันเน่ืองมาจากเหตุการณ1หรือสถานการณ1บังคับ ส่ิงเหล%าน้ีจะทําให#สังคมเกิดความสนใจ หรือเกิดปEญหา
สําคัญที่ต#องรีบแก#ไขหรือปรับสภาพต%างๆ ให#เข#ากับการเปล่ียนแปลงอย%างรวดเร็ว การเลือกเรื่องท่ีจะเขียนใน
ลักษณะเช%นน้ีจะสามารถชักจูงให#ผู#อ%านสนใจอ%านบทความได# โดยไม%จําเป5นต#องใช#เทคนิคมากนัก แต%ผู#เขียนจะต#อง
พยายามหาข#อมูลให#ถูกต#องและลึกซึ้งภายในระยะเวลาส้ัน และต#องลงมือเขียนทันที ข#อจํากัดหลักของการเลือก
เรื่องลักษณะน้ี คือ ข#อมูลและความเห็นที่ผู#เขียนอาจไม%มีเวลารวบรวม ใคร%ครวญให#รอบคอบได# ผู#ท่ีเลือกเขียนเรื่อง
ในลักษณะน้ี ควรมีความรู#รอบตัวอย%างกว#างขวาง มีความสามารถในการจับประเด็นและกระแสความสนใจของ
สังคมได#อย%างรวดเร็ว ตลอดจนมีจินตนาการและความสามารถในการเช่ือมโยงข#อมูลให#กลมกลืนได#โดยง%าย 
มัก มีคํ า ถามอยู% เ สมอว% า  จะเ ลือกเรื่ อง ให# กว# า งหรือแคบ เท% า ใด จึงจะ เหมาะสม  โดยทั่ ว ไป 
บทความท่ีดีจะมีประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียว ดังน้ันการเลือกประเด็นท่ีกว#างขวางหรือแคบ จึงมีผลต%อการวาง
โครงเรื่องและการนําเสนอด#วย บทความท่ัวไปมักจะมีความยาวในการเสนอประมาณ 8 – 15 หน#ากระดาษขนาด 
A4 บทความท่ีนําเสนอส้ันเกินไป มักให#ข#อมูลและความเห็นได#ไม%ลึกซึ้ง แต%ถ#าความยาวเกินไปมักเย่ินเย#อ 
นอกจากน้ันผู#เขียนบทความจะต#องมีวิธีการนําเสนอเรื่องให#ชวนติดตามด#วย ท้ังน้ีเพราะการเขียนผลงานวิจัยน้ันจะ
เป5นการนําเสนอข#อมูลที่เป5นจริงเป5นจัง และมีเน้ือหาที่ต#องทําให#ผู#อ%านต#องใคร%ครวญตามอยู%เกือบทุกถ#อยคํา หาก
ผู# เ ขี ย น บ ท ค ว า ม ไ ม% มี ลี ล า ใ นก า ร เ ขี ยน ใ ห# ช วน ติ ดต า ม อ% า น  ผู# อ% า นอ า จ จ ะ เ บื่ อ ใ นก า ร อ% า น ก็ ไ ด# 
อย%างไรก็ตาม ผู#เขียนเห็นว%า การเลือกเรื่องในการเขียนผลงานวิจัยที่ดีน้ัน ต#องมาจากงายวิจัยที่ดีมีคุณภาพ 
เป5นเรื่องท่ีน%าสนใจ เป5นองค1ความรู#ใหม% หรือต%อยอดจากองค1ความรู#เดิม คําว%า “งานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ” มีความ
หมายถึงต้ังแต% ช่ือเร่ือง หลักการ เหตุผล การวางแผนการวิจัย การวิเคราะห1ผลและสรุปผล ตลอดจนอุปกรณ1หรือ
เครื่องมือวัดต#องมีความแม%นยําและเท่ียงตรง ส%วนการต้ังช่ือบทความ ซึ่งนับว%ามีความสําคัญเช%นกัน เพราะช่ือของ
บทความจะเป5นส่ิงท่ีจูงใจข้ันต#นท่ีจะทําให#ผู#อ%านสนใจอ%านบทความที่เขียน ดังน้ัน จึงต#องพยายามต้ังช่ือให#
เหมาะสมและสะดุดตา แต#ต#องให#สอดคล#องกับเน้ือหาของบทความน้ันด#วย  

 
ลักษณะและองค�ประกอบของบทความวิจัย 

เน่ืองจากบทความแบ%งออกเป5นหลายประเภท ดังน้ันในการจัดทําบทความวิจัยให#ถูกต#องจึงควรศึกษา
ลักษณะของบทความวิจัย ซึ่งมีนักการศึกษาและนักวิจัยได#ระบุลักษณะและองค1ประกอบของบทความวิจัย 
เพื่อเป5นข#อมูลในการศึกษาและนําไปใช# 

1. ลักษณะของบทความวิจัย 
บทความวิจัยเป5นรูปแบบของความเรียงที่นําเอาองค1ความรู#ท่ีเกิดข้ึนจากการทําวิจัย หรือจาก

วิทยานิพนธ1ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาเขียน การเขียนบทความวิจัยจึงเป5นส%วนสําคัญ โดยเฉพาะการเขียน
ในเชิงวิชาการ ลักษณะของบทความวิจัย เพื่อเป5นแนวทางของการไปสู%การปฏิบัติท่ีถูกต#องและเหมาะสม สรุปได#
ดังน้ี 
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บทความวิจัย เป5นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ1แต%จะมี
คุณลักษณะต%างจากรายงานวิจัย 3 ประการ คือ 1) ความยาวมีจํานวนน#อยกว%ารายงานการวิจัย ทั้งน้ีเป5นไปตาม
ข#อกําหนดของหน%วยงานท่ีจัดทําวารสารแต%ละฉบับ ซึ่งจะระบุจํานวนหน#าบทความวิจัยไว# โดยบทความวิจัยน้ี 
จัดทําข้ึนเพื่อนําเสนอในวารสาร ส่ือส่ิงพิมพ1 หรือการประชุมสัมมนา 2) ต#องมีความทันสมัย และทันต%อเหตุการณ1 
และ 3) ต#องผ%านการตรวจสอบเน้ือหา สาระ และรูปแบบการจัดพิมพ1ตามเกณฑ1มาตรฐานของวารสาร หรือ
คณะกรรมการในการบรรณาธิการ (นงลักษณ1 วิรัชชัย และ สุวิมล ว%องวานิช. 2550 : [ออนไลน1]) 

บทความวิจัย เป5นการประมวลสรุปกระบวนการวิจัย ในผลการวิจัยน้ันให#มีความกระชับและส้ัน 
สําหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการหรือในวารสารวิชาการ โดยรูปแบบการนําเสนอน้ัน แบ%งได#ตาม
รูปแบบการนําเสนอ กล%าวคือ ถ#าเป5นรูปแบบการเขียน ก็จะอยู%ในลักษณะของบทความ เอกสารทางวิชาการ 
ถ#าเป5นรูปแบบการพูด ได#แก% รูปแบบการบรรยาย การอภิปราย การเสวนาเวทีโตPะกลม เป5นต#น (ชุติมา สัจจานันท1. 
มปป. : [ออนไลน1]. ) 

จากความหมายดังกล%าว จะเห็นได#ว%า บทความวิจัยเป5นการนําข#อมูลท่ีได#มาจากรายงานวิจัยมา
ประมวลในรูปแบบที่สามารถนําเสนอให#ผู#อ%านเข#าใจได#ง%ายและรวดเร็วในประเด็นต%าง ๆ ของการวิจัย เช%น ปEญหา
วิจัย วิธีการท่ีนักวิจัยดําเนินการวิจัย ส่ิงที่ค#นพบและความหมายของข#อค#นพบ ดังน้ันการเขียนบทความวิจัย จึงมี
ความแตกต%างจากรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ1 ตรงที่บทความวิจัยจะเน#นในเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยนําเสนอ
ความรู# ใหม%และความถูกต#องของวิธีการค#นคว#าและรูปแบบแผนการวิจัยที่นํามาใช# ส%วนท่ีไม%เก่ียวข#องโดยตรง 
ซึ่งได#แก%กระบวนการที่อยู%ในจินตนาการและการพัฒนาเพื่อกําหนดปEญหารวมท้ังสมมุติฐานก็มักจะไม%นําเสนอไว# 
(สมบัติ ทีฆทรัพย1. 2550 :[ออนไลน1]) การเขียนบทความวิจัยจึงควรเขียนในทํานองเดียวกัน บทความวิชาการคือ 
จะต#องเขียนตามองค1ประกอบของบทความวิจัย ท่ีมีความสอดคล#องกลมกลืนกัน ตลอดจนตามมีความเก่ียวพันกับ
เป5นข้ันตอน ข#อมูลต#องมีความน%าเช่ือถือ ในส%วนท่ีเป5นความคิดเห็นก็ต#องนําเสนอตามเหตุผล และอิงหลักการทาง
วิชาการด#วย 

2. องค�ประกอบบทความวิจัย 
ในการจัดทําบทความวิจัย ควรจัดทําโดยคํานึงถึงองค1ประกอบท่ัวไปดังน้ี 
2.1 ช่ือเรื่อง (Title) ซ่ึงเป5นช่ือท่ีมาจากช่ืองานวิจัย ควรเขียนให#กระชับ และแสดงส่ิงท่ีต#องการศึกษา

โดยย%อ ได#แก% ตัวอย%าง จุดประสงค1 และวิธีการวิจัย ไว#ในช่ือบทความ โดยมีคําสําคัญหรือคําดัชนีเพื่อสืบค#น และไม%
ควรใช#คําฟุWมเฟXอย และคําย%อท่ีไม%เป5นสาระ ท้ังน้ีให#แสดงคําสําคัญจากช่ือเรื่องไว#ในท#ายบทคัดย%อ โดยมากจะ
กําหนดไว#ตามเกณฑ1ของวารสารแต%ละช่ือวารสาร โดยท่ัวไปจะกําหนดไว# 3-5 คํา 

2.2 บทคัดย%อ (Abstract) เป5นการเขียนสรุปการทําวิจัยทั้งหมด โดยจะต#องเขียนอย%างสรุปกระชับ 
และได#ใจความ โดยมีองค1ประกอบ ซ่ึงได#แก% ที่มาของงานวิจัย จุดประสงค1หลัก ตัวแปร วิธีดําเนินการวิจัยอย%างย%อ 
ผลการวิจัย/ทดลองหลัก และข#อสรุปหลัก 

2.3 บทนํา (Introduction) เป5นการเสนอปEญหาและการกําหนดขอบเขตของปEญหาและวัตถุประสงค1
การวิจัย เพื่อให#ผู#อ%านเข#าใจถึงปEญหาการวิจัย โดยอาจยกสถานการณ1มาประกอบและบอกเหตุผลว%าทําไมปEญหาน้ี
จึงต#องนํามาแก#ไข และงานวิจัยน้ีจะช%วยให#เกิดประโยชน1อะไรได# ในส%วนน้ีอาจรวมวัตถุประสงค1 หรือแยกการเขียน
วัตถุประสงค1การวิจัยไว#เป5นอีกส%วน แล#วแต%รูปแบบของแต%ละวารสารจะกําหนด 
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2.4 วิธีดําเนินการ (Methodology) เป5นการเขียนเพื่อให#ทราบว%าข#อมูลของงานวิจัยน้ีถูกรวบรวมหรือ
ถูกสร#างข้ึนได#อย%างไร โดยนําข#อมูลท่ีอยู%ในขอบเขตการวิจัย เช%น ประชากรกลุ%มตัวอย%าง ตัวแปรที่ศึกษา ระยะเวลา 
กรอบแนวคิด เครื่องมือ รวมท้ังกระบวนการวิเคราะห1ข#อมูล เพื่อให#ผู#อ%านทราบและมั่นใจว%าเป5นวิธีการท่ีทําได#
ถูกต#อง และเหมาะสมกับบัญหาวิจัยน้ัน ๆ 

2.5 สรุปผลการวิจัย (Results and Conclusion) เป5นการเขียนเพื่อแสดงผลท่ีได#จากการทําวิจัย และ
ถอดความหมายจากผลการทดลองหรือข#อมูลที่ได#มาจากการวิเคราะห1 ผลการวิจัยน้ี อาจนําเสนอด#วยรูปแบบที่ง%าย
ต%อวามเข#าใจ เช%น นําเสนอในรูปตาราง แผนสถิติ แผนภาพ หรือคําบรรยายที่ชัดเจนตามวัตถุประสงค1การวิจัย 

2.6 การอภิปรายผล (Discussion) เป5นการให#คําวิจารณ1 แนะนํา และอภิปรายผลของการวิจัยท่ี
เกิดข้ึนว%าเป5นเพราะเหตุใด เป5นการอธิบายสาเหตุการเกิดผล การเปรียบเทียบผลกับข#อมูล หรือข#อสรุปที่ได#มาจาก
การทบทวนวรรณกรรม หรือข#อมูลของงานวิจัยของผู#อ่ืนที่มีการรายงานไว#แล#วมาสนับสนุน รวมทั้งตอบสมมุติฐาน
ในกรณีที่กําหนดไว#ว%าเป5นไปหรือไม%เป5นไปเพราะเหตุผลใด ท้ังน้ี อาจนําข#อสังเกตหรือข#อค#นพบท่ีเกิดข้ึนในระหว%าง
การดําเนินงานวิจัยมาใช#เป5นเหตุผลประกอบการอภิปรายผลได# 

2.7 ข#อเสนอแนะ (Recommendation) เป5นการนําเสนอว%าผลจากการวิจัยน้ันสามารถนําไป
ประยุกต1ใช#กับเหตุการณ1จริงได#อย%างสมเหตุสมผล และมีแนวโน#มว%าจะเป5นไปได# โดยยกแนวทางในการนําไปพิสูจน1
ในครั้งต%อไป โดยท่ัวไป การเขียนข#อเสนอแนะ จะเขียนเป5น 2 แนวทาง คือ 

2.7.1 ข#อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช# เป5นการนําไปปรับปรุงกระบวนการทําซ้ํา โดยขจัด
ปEญหาและอุปสรรคและเพิ่มแนวทางเพื่อความสมบูรณ1  

2.7.2 ข#อเสนอแนะที่สืบเน่ืองจากผลวิจัย เพื่อเป5นการพัฒนาต%อเน่ืองให#ได#องค1ความรู#เพิ่มเติมจาก
การพิสูจน1ตามข#อเสนอที่มีผลกระทบต%องานวิจัย 

2.8 เอกสารอ#างอิง (References) เป5นการแสดงรายการหลักฐานต%าง ๆ ท่ีนํามาใช#ประกอบการเขียน
บทความ ส%วนใหญ%ท่ีใช#มี 2 ระบบ ได#แก% 

-ระบบนาม-ปp ซ่ึงนิยมใช#ทางสังคมศาสตร1 
-ระบบตัวเลขลําดับ นิยมใช#ทางวิทยาศาสตร1 

ซึ่งการใช#รูปแบบการอ#างอิงแบบใด ให#ยึดถือตามเกณฑ1ท่ีแต%ละช่ือวารสารกําหนด 
 
หลักการเขียนบทความวิจัย 
 การเขียนบทความวิจัยเพื่อให#ถูกต#องและสมบูรณ1จามลักษณะของบทความวิชาการเพื่อการเผยแพร% 
โดยเฉพาะในส่ิงพิมพ1น้ัน มีข#อเสนอแนะในการเขียนและปEญหาท่ีพบ ส%วนใหญ%ปEญหาในการเขียน ได#แก% ช่ือ
บทความ บทคัดย%อ บทนํา และการอภิปรายผล ดังน้ี 

1. การเขียนชื่อบทความวิจัย 
โดยทั่วไปบทความวิจัยเป5นการเขียนข#อค#นพบโดยใช#งานวิจัย/วิทยานิพนธ1เป5นฐาน การเขียนช่ือ

บทความจึงไม%จําเป5นต#องช่ือเหมือนงานวิจัย แต%ต#องแสดงส่ิงสําคัญท่ีต#องการศึกษาโดยย%อ ดังน้ันการเขียนช่ือ
บทความจึงควรคํานึงถึงหลักในการเขียน ดังน้ี 

1.1 ช่ือเรื่องควรเป5นนามวลี ไม%ใช#คําที่แสดงเป5นประธานหรือกริยาด#านประโยค และควรมีจํานวนคําท่ี
ระหว%าง 5-20 คํา 
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1.2 ช่ือเรื่องไม%ควรยาวเกินไป อธิบายงานวิจัยอย%างย%อที่สุด 
1.3 ควรระบุคําสําคัญ (Keyword) และไม%ควรใช#คําศัพท1 เทคนิค หรือคําฟุWมเฟXอยมากเกินไป 
สําหรับการเขียนช่ือภาษาอังกฤษก็ให#สอดคล#องและสัมพันธ1กับช่ือภาษาไทย และต#องระวังการใช#

คําศัพท1เฉพาะให#ถูกต#องตามความนิยมของภาษา และบริบทของการนํามาใช#ในเชิงวิชาการด#วย 
2222.... การเขียนบทคัดย%อการเขียนบทคัดย%อการเขียนบทคัดย%อการเขียนบทคัดย%อ    

บทคัดย%อเป5นข#อความสรุปผลงานท่ีทําอย%างรัดกุม ควรเป5นส%วนท่ีเขียนข้ึนหลังจากเขียนบทความเสร็จ
เรียบร#อย โดยมีข#อมูลท่ีเพียงพอต%อการตัดสินใจของผู#อ%านว%าควรอ%านบทความท้ังฉบับหรือไม% หลักในการเขียน
บทคัดย%อ จึงควรคํานึงถึงส%วนประกอบ และวิธีการเขียน ดังน้ี 

2.1 องค1ประกอบในบทคัดย%อ ควรประกอบด#วยส%วนนํา จุดประสงค1 วัสดุอุปกรณ1 และวิธีการ 
ผลการศึกษา และสรุป โดยเรียบเรียงการเขียนแบบร#อยแก#ว ติดต%อกันไป อย%างย%อ กะทัดรัด ชัดเจน เข#าใจง%าย 
ได#ใจความ 

2.2 เขียนบอกเฉพาะ แรงจูงใจ ปEญหาหลัก วัตถุประสงค1 ระเบียบวิธีวิจัย วิธีดําเนินการข#อค#นพบ 
ปEญหาวิจัย วัตถุประสงค1และ/หรือสมมุติฐาน โดยไม%ต#องบอกค%าสถิติท่ีได# 

2.3 ไม%ควรเขียนรายละเอียดข#อมูลทั่วไป/กลุ%มตัวอย%าง และไม%ต#องอภิปรายผลและข#อเสนอแนะ และ
ไม%ควรเขียนผลการวิจัยเป5นข#อ ๆ 

2.4 ควรมีความยาวประมาณ 100-300 คํา และระบุคําสําคัญ 1-3 คํา (หรือตามแต%วารสารน้ัน ๆ จะ
กําหนด) 

2.5 อาจเขียนเป5น 1 ย%อหน#า หรือ 2 ย%อหน#า โดยอาจแสดงออกเป5น ส%วนท่ี 1 ประกอบด#วยแรงจูงใจ 
ปEญหา วัตถุประสงค1 วิธีวิจัย และส%วนที่ 2 ประกอบด#วย ข#อค#นพบเพื่อตอบวัตถุประสงค1หรือสมมุติฐาน (ถ#ามี) 

อน่ึง ในการเขียนบทคัดย%อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให#ถูกต#องและเหมาะสม อาจใช#วิธีศึกษาจาก
วารสารต%าง ๆ ในประเด็นการศึกษารูปแบบเดียวกันหรือใกล#เคียง เพื่อนํามาใช#เป5นแนวทาง และเป5นตัวแบบในการ
เขียนได#เช%นกัน 

3. การเขียนบทนํา 
การเขียนบทนํา เป5นการเสนอความรู#พื้นฐานและงานวิจัยที่เคยมีผู#อ่ืนทําไว#แล#วอย%างย%อ โดยมีหลักฐาน

อ#างอิง โดยการเขียนบทนําท่ีดีควรเขียนอย%างกระชับ โดยมีแนวทางการเขียนตามลักษณะการเขียนที่ดี ดังน้ี (สุนันทา 
จริยาเลิศศักด์ิ. [ออนไลน1] : 2555) 

3.1 ควรเสนอลักษณะและความเป5นมารวมทั้งขอบเขตของปEญหาที่นํามาศึกษาให#ชัดเจน 
3.2 มีการทบทวนเอกสารในเรื่องที่เก่ียวข#องกับงานวิจัย ความก#าวหน#า และคําถามใดท่ียังไม%มี

การศึกษาหาคําตอบ ซ่ึงจะสัมพันธ1กับวัตถุประสงค1ของงานวิจัยในบทความน้ัน ๆ 
3.3 ระบุวิธีการที่จะศึกษาวิจัย 
3.4 มีความยาวประมาณ 2-3 ย%อหน#า ข#อความควรมีความกระชับ ชัดเจน ไม%จําเป5น ต#องมี

รายละเอียดที่ไม%จําเป5นหรือยาวเกินความต#องการ 
3.5 การเขียนต#องมีการแสดงหลักฐานอ#างอิงแทรกไว#ในเน้ือหา โดยอาจเป5นแนวคิดจากนักวิชาการ 

และผลงานวิจัยที่เก่ียวข#อง 
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4. การเขียนอภิปรายผลการวิจัย 
จุดประสงค1ในการเขียนคือเพื่อให#คําวิจารณ1 แสดงความคิดเห็นอธิบายผลการวิจัยที่เกิดข้ึนเพื่อให#ผู#อ%าน

เข#าใจชัดเจนย่ิงข้ึน โดยเน#นการอธิบายสาเหตุการเกิดผลของการค#นพบ การเปรียบเทียบผลของข#อมูลหรือข#อสรุป
จากการทบทวนวรรณกรรม ในกรณีท่ีผลไม%ตรงกับทฤษฎีหรือไม%เป5นที่น%าพอใจ อาจอ#างถึงผลการวิจัยท่ีเคยมีผู#ทํา
ไว#แล#ว เพื่อนํามาสนับสนุนผลการทดลอง ข#อสันนิษฐานหรือข#อสรุป เพื่อเพิ่มนํ้าหนักความน%าเช่ือถือ โดยมีข#อ
สรุปว%าผลที่ได#จากการวิจัยสามารถประยุกต1ใช#กับเหตุการณ1จริงได#อย%างเป5นเหตุผล การเขียนอภิปรายผล
เช%นเดียวกับการเขียนบทนํา คือ ควรกระชับ อ%านง%าย และได#ใจความสําคัญ ตามประเด็นของวัตถุประสงค1 และข#อ
ค#นพบจากหลักฐานอ#างอิงประกอบ 

5. การเขียนเอกสารอ างอิง 
ในการเขียนบทความวิจัย ซึ่งเป5นเอกสารทางวิชาการ การเขียนหลักฐาน การอ#างอิงจากเอกสารทุก

แห%งที่ปรากฏในบทความ เป5นเรื่องจําเป5นที่ต#องแสดงในรายการเอกสารอ#างอิงท#ายบทความ โดยผู#เขียนบทความ
ควรตรวจสอบรูปแบบการเขียนรายการอ#างอิงให#ถูกต#อง ตามประเภทการอ#างอิง รูปแบบการอ#างอิง ตามท่ีวารสาร
น้ันกําหนดรูปแบบไว# และถูกต#องตามระบบการอ#างอิงของวารสารน้ัน ๆ โดยทั่วไปวารสารแต%ละช่ือเรื่องจะระบุ
รูปแบบและระบบการอ#างอิง ดังน้ันผู#ที่เขียนบทความวิจัยท่ีเป5นวิทยานิพนธ1ควรปรับรูปแบบให#เป5นรูปแบบตามท่ี
วารสารน้ันๆ กําหนดด#วย 

นอกเหนือจากประเด็นสําคัญในการเขียนท่ีเป5นปEญหา ส%วนอ่ืนๆ ในองค1ประกอบของการเขียนก็มี
ความสําคัญเช%นกัน ดังน้ัน ผู#ท่ีเขียนบทความวิจัยควรทําความเข#าใจประเด็นปEญหา และศึกษาเกณฑ1และข#อกําหนด
ของวารสารน้ัน ๆ ด#วย 
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สรุป 
การเขียนบทความวิจัยไม%ได#เป5นงานท่ียากและลําบากเกินกว%าที่นักวิชาการหรือนักวิจัยจะทําได# แต%

เน่ืองจากเน#นต#องการเผยแพร%ในลักษณะที่เป5นผลงานวิชาการ จึงจําเป5นที่ต#องปฏิบัติตามรูปแบบและฝxกฝนการ
เขียนเพื่อนําเสนอผลงาน และควรให#ความร%วมมือกับกองบรรณาธิการในการพัฒนา ปรับปรุงบทความวิจัยให#มี
ความถูกต#องและสมบูรณ1 ท้ังน้ีจะต#องระลึกไว#ด#วยว%าการจัดทําผลงานวิชาการท่ีดีมีคุณภาพ ผู#นําเสนอต#องมีความ
ต้ังใจจริงในการนําเสนอข#อมูลท่ีถูกต#องและเป5นประโยชน1ให#มากที่สุด โดยไม%บิดเบือนข#อมูล วิเคราะห1เพื่อ
ผลประโยชน1ส%วนตนหรือหมู%คณะ หรือการเอาผลงานผู#อ่ืนมาเป5นงานของตน ซึ่งเป5นการผิดจรรยาบรรณของ
นักวิชาการ การนําเสนอบทความวิจัยซ่ึงเป5นผลจากการศึกษาค#นคว#าและนํามาเผยแพร% จึงควรมุ%งเน#นประโยชน1
ทางวิชาการและการพัฒนาสังคมเป5นประเด็นสําคัญ ผู#จัดทําได#นําแนวคิดในการเขียนบทความวิจัยตามท่ีได#เรียบ
เรียงมานําเสนอน้ัน จะเป5นประโยชน1 โดยเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครู-อาจารย1 และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถาบันการศึกษา และผู#สนใจในหน%วยงานต%าง ๆ ท่ีต#องการเผยแพร%ผลงานวิจัย เพื่อให#เกิดผลงานท่ีมีคุณค%าและ
เกิดประโยชน1ต%อวงการศึกษาของไทยต%อไป 
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