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สรุปสาระการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

การเขียนบทความวิจัยที่ดี ควรมีประเด็นหรือแนวคิดที่ชัดเจน มีสาระทางวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัย 
ควรมีการวิเคราะห์เป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีที่เหมาะสมและชัดเจน   
การเตรียมตัวเขียนบทความ 

- อ่านนโยบายและวัตถุประสงค์ของวารสาร เพราะขอบเขตเน้ือหางานวิจัยจะต้องสอดคล้องกับ
นโยบายการจัดท า หรือการจัดพิมพ์ของแหล่งเผยแพร ่

- อ่านค าแนะน าส าหรับผู้เขียนบทความที่เจ้าของวารสารนั้นให้ค าแนะน าไว้ และปฏิบัติตามค าแนะน า
นั้น ๆ อย่างเคร่งครัด 

- อ่านแนวทางการประเมินคุณภาพของบทความ งานวิจัยที่น ามาเขียนต้องมีคุณลักษณะของงานวิจัยที่ 
ดี  เช่น  มีคุณค่า  มีความใหม่ น่าสนใจ ถูกต้อง เป็นต้น 

- ประเมินงานของตนเองตามเกณฑ์คุณภาพที่ก าหนดนั้น 
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หลักการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ 
- มีประเด็นหรือแนวคิดทางวิชาการที่ชัดเจน  
- มีความทันสมัย และวิเคราะห์เป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีที่เหมาะสมและชัดเจน 
- มีทัศนะของผู้เขียนบนฐานของข้อเท็จจริงทางวิชาการ 
- ควรค้นคว้าอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได้  
- ควรใช้ศัพท์และภาษาทางวิชาการที่ถูกต้องเหมาะสม  
- มีการน าเสนออย่างเข้าใจง่าย 

ส่วนประกอบของบทความวิจัย 
บทความวิจัยประกอบด้วย 

- ชื่อเรื่อง (Title) การต้ังช่ือเรื่องต้องกระชับ และแสดงถึงภาพรวมของเน้ือหาทั้งหมด โดยไม่ 
จ าเป็นต้องเป็นประโยค แต่ที่ส าคัญต้องตั้งชื่อให้ได้ตามความหมาย 

- ชื่อผู้เขียน(Authors) ต้องระบุช่ือผู้เขียน และผู้ร่วมเขียน หรือผู้ร่วมวิจัย 
- บทคัดย่อ  (Abstract) การเขียนบทคัดย่อมีความส าคัญมาก ควรเป็นส่วนสุดท้ายที่จะเขียน โดยม ี

ความยาวประมาณ 150-250 ค า หรือ10-15 บรรทัด เพราะถ้าเขียนยาวกว่าที่ก าหนด จะถูกตัดส่วนเกินทิ้งไป 
ซึ่งอาจท าให้ใจความส าคัญขาดหายไป จึงควรเขียนให้ได้สาระส าคัญของเรื่องภายในความยาวที่ก าหนดไว้  

- บทน า/ หลักการและเหตุผล (Introduction)ควรระบุความส าคัญของปัญหา 1-2 ย่อหน้า มี 
การร้อยเรียงเนื้อหาอย่างเช่ือมโยงไม่ใช้วิธีการตัดต่อ หรือปะติดปะต่อ การเขียนควรให้ได้ข้อความที่แสดงถึง
การลื่นไหลของความคิด  เช่น  ในหนึ่งย่อหน้า ควรมีประโยคแรกเป็นประโยคหลัก  ตามด้วยประโยคสนับสนุน  
และลงท้ายด้วยประโยคสรุป  เป็นต้น และต้องกล่าวถึงเหตุผลที่ศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ 
ต่อจากนั้นในย่อหน้าที่ 3 หรือ 4 ให้เขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านได้ทราบความรู้เดิมของเรื่อง
ที่วิจัยนั้น และใช้ประโยชน์ในการอภิปรายผล  

- ระเบียบวิธีวิจัย(Research Methodology)ควรระบุเกี่ยวกับ ประชากรที่ศึกษา ขนาดของกลุ่ม 
ตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

- ผลวิจัย(Results)ควรเขียนข้อค้นพบ และสถิติที่ส าคัญ ควรรายงานผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย  
เช่น อธิบายตัวแปรแต่ละตัวแปร แล้วน าเสนอความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา ในรูปแผนภูมิ ตาราง หรือ 
บรรยายเป็นความเรียง  เป็นต้น  

- อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ(Discussion and Suggestion )การอภิปรายข้อค้นพบ   
อภิปรายความสอดคล้องหรือความขัดแย้งกับสมมติฐาน หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรือเปรียบเทียบกับผลวิจัยอ่ืน 
โดยเฉพาะที่มีผลแตกต่างกัน ส าหรับข้อเสนอแนะ ควรเขียนข้อเสนอแนะที่ได้อย่างชัดเจน และหากผลวิจัยครั้ง
นี้ไม่สามารถตอบค าถามวิจัยได้ ควรเขียนข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
แนวทางการหาแหล่งเผยแพร่บทความ 
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-  แหล่งเผยแพร่บทความวิจัย ได้แก่ วารสารวิชาการ และการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งควรเป็น
ที่ยอมรับของนักวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ  โดยแหล่งเผยแพร่จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  
จึงจะช่วยเพ่ิมความส าคัญและสร้างคุณค่าของงานวิจัย 

-  บทความวิจัยที่จะเผยแพร่ต้องเป็นบทความวิจัยที่ใหม่  ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใด ซึ่งแหล่งเผยแพร่บทความ
วิจัยหลายแหล่งจะระบุไว้ว่าในการเสนอต้นฉบับเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ จะต้องไม่เคยหรืออยู่ในระหว่างการ
น าเสนอเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในแหล่งอ่ืน  ดังนั้นบทความวิจัยเรื่องเดียวกันจะท าได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถลง
ซ้ า  

-  องค์ความรู้ของผู้วิจัย ผู้ที่จะพิมพ์เผยแพร่ต้องรู้ลึกซึ้งในเรื่องนั้น 
-  เลือกวารสารเป้าหมายหรือวารสารที่ต้องการตีพิมพ์ ควรสอดคล้องกับชื่อบทความ 
-  หาบุคคลที่สามารถช่วยเหลือได้ น าเข้าสู่ช่องทางของวารสารได้ถูกต้อง 

          -  สร้างเครือข่ายส าหรับนักวิจัยที่อยู่ในความสนใจเหมือนกัน 
 
 
ขั้นตอนการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

1. นักวิจัยควรพิจารณาตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ และนั่งลงเขียนทุกวันไม่ต้องรอแรงบันดาลใจใดๆโดยม ี
แนวคิดว่า  a Bad page is better than a Blank page 

2. นักวิจัยต้องศึกษา รูปแบบหรือแนวทาง การเขียนของวารสารนั้นผู้วิจัยควรจะศึกษาธรรมชาติของ 
วารสารที่จะส่งผลงานว่าต้องการผลงานเนื้อหาของงานในเรื่องเฉพาะ(Theme)  

3. ใช้ค าที่ชัดเจนเช่ือถือได้, หลีกเลี่ยงการใช้การเปรียบเทียบ, เขียนสั้นได้ใจความ, หลีกเลี่ยงการใช้ 
ค าศัพท์เฉพาะ 

4. หาผู้เชี่ยวชาญอ่านผลงาน และเปิดใจยอมรับการวิพากษ์และข้อเสนอแนะ 
5. อย่าท้อแท้เมื่อถูกปฏิเสธ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  

 
เหตุผลของการถูกปฏิเสธผลงานตีพิมพ ์

1. วิจัยขาดจุดเน้น หรือมีแนวความคิดมากเกินไปจนไม่มีจุดส าคัญของงานวิจัย ขาดข้อสรุปในงานวิจัย 
2. ไม่มีองค์ความรู้ใหม ่
3. เนื้อหาวิจัยขาดความน่าเช่ือถือความเป็นไปได้เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการวิจัยแล้ว 
4. มีการอ้างอิงมาเกินไปหรืออ้างอิงน้อยและการอ้างทฤษฎีที่ไม่น่าเช่ือถือ 
5. ชื่อเรื่องผลงานวิจัยไม่สอดคล้องกับวารสารหรือช่ือเรื่องกว้างเกินไป ไม่สื่อถึงเนื้อหาในงานวิจัย 
6. ล าดับการเขียนไม่ถูกต้อง การใช้ภาษาการเขียนไม่ถูกต้องเช่นภาษาต่างประเทศ 

 
โครงสร้างผลงานวิจัย 

- Title ชื่อเรื่องที่ต้องเลือกใช้ค าที่ต้องสื่อถึงเน้ือหา 
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- Abstract ต้องมีค าส าคัญ 

- Introduction การกล่าวถึงหรืออ้างถึงความส าคัญ นโยบาย แนวปฏิบัติหรือผลงานวิจัยที่ผ่านมา 

- Background อ้างอิงวรรณกรรมระบุถึงปัญหาที่ท าให้ต้องมีการท าวิจัยในครั้งนี้ แสดงถึงค าถามการ

วิจัยที่ชัดเจน และสมติฐานที่เป็นไปได ้

- Method : ประกอบด้วย (design), การเก็บข้อมูล (data collection) และ การวิเคราะห์ข้อมูล 

(analysis)  

- Result: ผลการวิจัยไม่รวมการอภิปรายผล 

- Discussion: สั้นและได้ใจความ อ้างอิงทั้งในส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับผลการวิจัยมีการ

เชื่อมโยงถึงค าถามการวิจัย สมติฐาน โดยไม่กล่าวนอกเนื้อวัตถุประสงค์การวิจัย รวมไปถึงข้อจ ากัด

ของงานวิจัยและไม่ลืมที่จะกล่าวถึงการประยุกต์เพื่อการน าไปใช้ 

- Conclusion : อ้างถึงผลสรุปของการวิจัย, กล่าวถึงแนวทางการศึกษาในอนาคต ไม่จ าเป็นต้องมีการ

อ้างอิง 

- มีการอ้างอิงที่ถูกต้องตามแบบของวารสาร 

- ตารางและรูปภาพที่สอดคล้องกับผลงานวิจัย 

- จริยธรรมการด าเนินการวิจัยในมนุษย ์

- ตรวจสอบความถูกต้องทางด้านภาษาโดยผู้เช่ียวชาญก่อนการส่องเพ่ือการตีพิมพ์ 

 
สัดส่วนเนื้อหาที่เหมาะสมของบทความวิจัย 
Section    Words  

Introduction    500 (10%)  

Background    1000 (20%)  

The study    500 (10%)  

Results    500 (10%)  

Discussion    2000 (40%)  

Conclusions    500 (10%)  

Total 5000 (100%) 
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