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คํานํา
เอกสารเผยแพร่ เรื อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพือลงตีพ ิมพ์ในวารสารวิชาการนี
เกิดขึนจากความร่ วมมือของอาจารย์ในคณะบริ หารธุรกิจทีช่วยระดมสมอง แลกเปลียนความรู้ และประสบการณ์ ในเรื อง
การเขียนความวิจยั และบทความวิชาการ รวมถึงได้ รับ ความอนุเคราะห์ จากอาจารย์ และผู้เ ชียวชาญภายนอกมาช่ว ย
แลกเปลียนให้ ความรู้ เ พิมเติมทําให้ ได้ แนวคิดเทคนิ คทีเป็ นประโยชน์ สําหรั บ นํามารวบรวมและเผยแพร่ ให้ ความรู้ แก่
อาจารย์ แ ละผู้ส นใจ คณะกรรมการจัดการความรู้ ประจํา ปี 2556 จึ ง ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.โยธิ น แสวงดี จาก
สถาบันวิจยั ทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทีได้ ให้ เ กียรติม าบรรยายให้ ความรู้ และให้ ข้อเสนอแนะในการเรื อง
การเขียนบทความวิจยั และบทความทางวิชาการ ผศ.ดร.ปทุมทิพย์ ปราบพาล และ ผศ.อาทร จูปราง อาจารย์จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ทีได้ ร่วมแลกเปลียนเรี ยนรู้ และคําแนะนําทีเป็ นประโยชน์ต่อการจัดทําเอกสารเผยแพร่ นี โดยทางคณะผู้
รวบรวมและเรี ยบเรี ยงหวังเป็ นอย่างยิงว่าเอกสารนีจะช่วยทําให้ ผ้ ทู ีกําลังจะเขียนบทความวิจยั หรื อบทความทางวิชการ
ได้ รับความรู้ความเข้ าใจวิธีการเขียนบทความได้ อย่างมีป ระสิทธิภาพ ถูกต้ องตามหลักวิชาการและเป็ นประโยชน์ ต่อการ
พัฒนาศักยภาพด้ านการเขียนบทความของทุกท่านต่อไป หากผู้อ่านพบข้ อบกพร่ อง หรื อคําแนะนํ าเพือนํามาปรั บปรุ ง
คณะผู้จดั ทํายินดีรับ ข้ อเสนอแนะนันมาแก้ ไขและปรั บ ปรุ งให้ เอกสารนีมีความสมบู รณ์ ยิงขึนต่อไป และขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนี
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การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพือตีพมิ พ์ วารสารวิชาการ
1. ความหมายของบทความ
บทความ คือ ความเรี ยงทีเขียนขึนเพือนําเสนอข้ อเท็จจริ ง หรื อความคิดเห็น โดยมี ห ลักฐาน ข้ อมูลทางวิชาการ
อ้ างอิง ไม่ ใช่เ รื องที แต่งขึนจากจินตนาการ มีเหตุผลน่าเชือถือ มี วัตถุป ระสงค์ ของการเขียนบทความคือเพือนํ าเสนอ
ความรู้ ข้ อเท็ จจริ ง ความคิดเห็น ตังข้ อ สังเกต วิเ คราะห์ วิจารณ์ เป็ นต้ น หากมีข้อเสนอแนะใดๆ ต้ อ งเป็ นไปในทาง
ทีสร้ างสรรค์
2. ประเภทของบทความ
แบ่งตามเนือหาของบทความ แบ่งได้ เป็ น 11 ประเภท ได้ แก่
1. บทบรรณาธิการ เป็ นบทความแสดงความคิ ดเห็ น ลัก ษณะหนึ ง ที เขีย นขึนเพือเสนอแนวคิด หลักของ
หนังสือพิมพ์ฉบับนันต่อเรื องใดเรื องหนึง
2. บทความสัมภาษณ์ เป็ นบทความทีเขียนขึนจากการสัมภาษณ์บุคคลเกียวกับ ความคิดเห็นต่อเรื องใดเรื อง
หนึงหรื อหลายเรือง หรือเกียวกับชีวิตของบุคคล หรือจากการสัมภาษณ์บุคคลหลายคนในหัวข้ อเดียวกัน
3. บทความแสดงความคิดเห็ นทัวๆ ไป มี เนือหาหลายลักษณะ เช่น หยิบ ยกปั ญหา เหตุการณ์ หรื อเรื อง
ทีประชาชนสนใจมาแสดงความคิ ดเห็ น หรื อผู้เ ขียนเสนอความคิด เห็น สนับ สนุน หรื อ คัดค้ าน หรื อทั งสนับ สนุ นและ
คัดค้ านความคิดเห็นในเรืองเดียวกันของคนอืนๆ เป็ นต้ น
4. บทความวิเ คราะห์ เป็ นบทความแสดงความคิดเห็นอย่างหนึง ผู้เ ขียนจะพิจารณาเรื องใดเรื องหนึ งที
เผยแพร่ มาแล้ วอย่างละเอียด โดยแยกแยะให้ เห็นส่วนต่างๆ ของเรื องนัน ผู้เ ขียนเสนอความคิดและวิเคราะห์ เหตุการณ์
เรื องราวนันอย่างละเอียด แสดงข้ อเท็จจริ ง เหตุผล เพือให้ ผ้ อู ่านได้ ความรู้ ความคิดเห็นเพิมเติม เกิดความคิดทีชัดเจน
ยิงขึน แบ่งเป็ น บทความวิเคราะห์ข่าว และบทความวิเคราะห์ปัญหา
5. บทความวิจารณ์ เขียนเพือแสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณ์เรืองราวทีต้ องการวิจารณ์ด้วยเหตุผลและหลัก
วิชาเป็ นสําคัญ เช่น “บทวิจารณ์วรรณกรรม” แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ และประเมินค่าโดยใช้ ห ลักวิชาและเหตุผล
เพือให้ ผ้ อู ่านได้ ร้ ู จกั วรรณกรรมเรื องนันๆ อย่างลึกซึง และ “บทวิจารณ์ ศิล ปะแขนงอืนๆ” ซึงมีลกั ษณะเช่นเดียวกับ บท
วิจารณ์วรรณกรรมแต่นําผลงานทีเป็ นศิลปะแขนงอืนๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร ภาพเขียน ดนตรี มาวิจารณ์
6. บทความสารคดีท่องเทียว มีเนือหาแนวบรรยาย เล่าเรื องเกียวกับสถานทีท่องเที ยวต่างๆ ที มีทัศนี ยภาพ
สวยงามหรื อมี ความสําคัญในด้ านต่ างๆ เพือแนะนําให้ ผ้ อู ่านรู้ จักสถานที ท่องเที ยวต่างๆ ชักชวนให้ สนใจไปพบเห็ น
สถานทีนันๆ
7. บทความกึงชีวประวัติ เป็ นการเขียนบางส่วนของชีวิตบุคคลเพือให้ ผ้ อู ่านทราบ โดยเฉพาะคุณสมบัติ
หรื อผลงานเด่นทีทําให้ บคุ คลนันมีชือเสียง ประสบความสําเร็ จในชีวิต เพือชืนชม ยกย่อง เจ้ าของประวัติ และชีให้ ผ้ อู ่านได้
แง่คดิ เพือเป็ นแนวทางในการดําเนินชีวติ ให้ ป ระสบความสําเร็จ
8. บทความครบรอบปี มีเนือหาแนวบรรยายเล่าเรื องเกียวกับเรืองราว เหตุการณ์ พิธีการในเทศกาลหรื อวัน
สําคัญ เช่น วันสําคัญทางศาสนา ทางประวัตศิ าสตร์ ทางวัฒนธรรม เกียวกับ บุ คคลสําคัญ เป็ นต้ น เป็ นสิงที ประชาชน
สนใจเมือโอกาสนันมาถึง เช่น วันวิสาขบูชา เป็ นต้ น
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9. บทความให้ ความรู้ ทั วไป ผู้เ ขีย นจะอธิ บ ายให้ ค วามรู้ คํ า แนะนํ า ในเรื องทั วๆ ไปทีใช้ ใ นการดําเนิ น
ชีวติ ประจําวัน เช่น มารยาทการเข้ าสังคม การแต่งกายให้ เ หมาะแก่กาลเทศะและบุคลิกภาพ เคล็ดลับ การครองชีวิต คู่
เป็ นต้ น
10. บทความเชิงธรรมะ จะอธิบายข้ อธรรมะให้ ผ้ อู ่านทัวๆ ไปเข้ าใจได้ ง่าย หรื อให้ คติ ให้ แนวทางการดําเนิน
ชีวติ ตามแนวพุทธศาสนา เสนอหนทางแก้ ปัญหาตามแนวพุทธปรัชญา ปั จจุบนั บทความลักษณะนีมีมากขึน เพือให้ ผ้ อู า่ น
มีแนวทางการดําเนินชีวิตในสังคมทีวิกฤตได้ อย่างปกติสขุ มากขึน
11. บทความวิชาการ มีจดุ มุ่งหมายเพือนําเสนอความรู้ มุมมอง เนื อหาจะแสดงข้ อเท็จจริ ง ข้ อความรู้ ทาง
วิชาการเรื องใดเรื องหนึงโดยมักจะเป็ นการนําเสนอความรู้ห รื อมุมมองใหม่หรื อต่อยอดความรู้ ทีมี ฐานมาจากความรู้ เดิม
อยูใ่ นสาขาวิชาใดวิชาหนึงโดยเฉพาะ อาจได้ จากการเรี ยบเรี ยงจากหนังสือหรื องานวิจยั ทีมี ผู้เขียนอาจจะเสนอเฉพาะ
เนือหาสาระทางวิชาการหรื อเสนอทังเนือหาสาระ ข้ อเท็จจริ งและแสดงความคิดเห็ น ในเชิงวิเ คราะห์ วิจารณ์ หรื ออาจ
เสนอผลการวิจยั
3. วิธกี ารเขียนบทความ
สําหรับการเขียนบทความทัวไป เนือหาความรู้ สําหรับนํามาเขียนต้ องเป็ นเรื องทีมีสาระ ไม่ใช่เรื องแต่งสมมติขึน
เนือหาสําหรับ นํามาเขียนบทความอาจได้ มาจากหลายๆ วิธีรวมกันเช่น การไปสัมภาษณ์ บุคคล การซักถามสอบถามผู้ร้ ู
ผู้เชียวชาญ การสืบ เสาะแสวงหาว่าทีใดมีอะไรบ้ าง ไปดูสถานที ไปพบบุ คคล ไปดูเหตุการณ์ การกระทํ า นํามาจากข่าว
หนังสือพิมพ์รายวัน ค้ นคว้ าจากหนังสือ บุคคลทีอยู่รอบตัว จากการเดินทางท่องเทียว ประเพณี พิธีการต่างๆ สามารถ
นํามาใช้ เขียนบทความได้ ทังสิน
วิธีเขียนบทความทีได้ ดีผ้ เู ขียนควรวางโครงเรื องให้ ดี เพราะโครงเรื องจะช่วยควบคุม การเขียน ให้ เ ป็ นไปตาม
แนวคิดที กําหนดไว้ ทังยังเป็ นการป้ องกันมิให้ เขียนวกวน ซํากลับไปกลับมาอีกด้ วย
โครงเรื องของบทความแบ่งเป็ น 3 ตอน ได้ แก่
1. คํานํา เป็ นการเกรินบอกกล่าวให้ ร้ ู วา่ จะเขียนเรืองอะไร การขึนคํานํามีอยู่ 2 แบบ คือ การกล่าวทัวไปก่อนทีจะ
วกเข้ าเรื องทีจะเขียน และการกล่าวเจาะจงลงไปตรงกับ เรื องทีจะเขียน การเขียนคํานําจะต้ องให้ น่าอ่านชวนติดตาม
เพราะจะเป็ นส่วนทีถูกอ่านก่อนส่วนอืนๆ
การเขียนคํานําต้ องจูงใจผู้อ่าน ให้ ติดตามเรื องต่อไปจนจบ การเขียนคํานํ ามี ห ลายแบบดังนี นําด้ วยข่า ว
นําด้ วยการอธิ บ าย นํา ด้ ว ยการเสนอความคิด เห็น นําด้ วยการใช้ คํา ทีทํ าให้ ผ้ อู ่านเกิดความสนใจ นํา ด้ วยการบอก
ความสําคัญ นําด้ วยการประชดประชันหรื อเสีย ดสี นําด้ ว ยคําถาม นําด้ วยการสรุ ป ใจความสําคัญของเรื อง นําด้ ว ย
สุภาษิต คําคม บทกวี
2. เนือเรื อง การเขียนเนือเรื องแบ่งเป็ น 2 ตอน คือ ส่วนแรกเป็ นการขยายความ เมือเกริ นในคํานํ าแล้ วผู้อ่านยัง
ติดตามความคิดได้ ไม่ดพี อ ก็ต้องขยายความออกไป เพือช่วยให้ เข้ าใจได้ มากขึน ส่วนทีสองเป็ นรายละเอียด มีการให้ สถิติ
รวบรวมข้ อมูล การเปรี ยบเทียบหรื อยกตัวอย่างประกอบ โดยต้ องระวังอย่าให้ มากเกินไป เนื อเรื องเป็ นส่วนทีสําคัญและ
เป็ นส่วนทีมีรายละเอียดมากทีสุด เป็ นส่วนรวมความคิดและข้ อมูลทังหมด ย่อหน้ าแต่ละย่อหน้ าในเนือเรืองจะต้ องสัมพันธ์
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เป็ นเรื องเดียวกัน มีลาํ ดับขันตอนไม่วกวนไปมา ก่อนทีจะเขียนบทความผู้เขียนจึงต้ องหาข้ อมูล หาความรู้ ทีจะนํามาเขียน
เสียก่อน ข้ อมูลนันอาจได้ จากการสัม ภาษณ์ การสอบถามผู้ร้ ู หนังสือพิมพ์หรื อหนังสือต่างๆ
การเขียนเนือเรื องควรคํานึงสิงต่างๆ ดังนี
o ใช้ ถ้อยคําทีถูกต้ องตามความหมาย ใช้ ตวั สะกดถูกต้ องตามพจนานุกรม
o ใช้ สาํ นวนโวหารให้ เหมาะกับเรื อง เช่น ใช้ ถ้อยคําทีเป็ นทางการ ใช้ ศพั ท์ เฉพาะในการเขียน บทความ
ทางวิชาการ ใช้ ถ้อยคําทีดึงเป็ นภาษาปาก คําแสลง ในการเขียนบทความทัวไป
o มีข้อมูล เหตุผล สถิติและการอ้ างอิงประกอบเรื อง เพือให้ เข้ าใจง่ายและน่าเชือถือ
3. สรุ ป เป็ นส่วนทีแสดงทัศนะข้ อคิดเห็นของผู้อนื เป็ นส่วนทีฝากความคิดและปั ญหาไว้ กบั ผู้อ่านหลังจากที อ่าน
แล้ ว รวมทังให้ ข้อเสนอแนะในการแก้ ปั ญหาที มีด้วย การเขียนบทความในส่วนสรุ ป หรื อคําลงท้ าย เป็ นส่ว นทีผู้เขียน
ต้ องการบอกให้ ผ้ อู ืนทราบว่า ข้ อมูลทังหมดที เสนอมาได้ จบลงแล้ว ผู้เ ขียนควรมีก ลวิธี ทีจะทําให้ ผ้ อู ่ านประทับ ใจ
การเขียนสรุ ป หรื อคําลงท้ ายอาจใช้ วิธีก ารต่างๆ เหล่านี ได้ แก่ สรุ ป ด้ วยคําถามที ชวนให้ ผ้ ูอืนคิด หาคํา ตอบ สรุ ป ด้ ว ย
การแสดงความประสงค์ ของผู้เขียน สรุ ป ด้ ว ยใจความสําคัญ สรุ ป ด้ วยการใช้ คํ ากล่าว คําคม บทกวี หรื อ สรุ ป ด้ ว ย
การเล่นคํา
4. ลักษณะของบทความทีดี
บทความทีดีควรมีลกั ษณะทีสําคัญ 4 ประการ คือ
1. เนือหาของบทความเป็ นไปในทางเดียวกัน เพือมุ่งสูป่ ระเด็นหลักทีต้ องการนําเสนอ
2. มีการเน้ นยําประเด็นสําคัญทีต้ องการนํ าเสนอด้ วยประโยคใจความสําคัญ หรื อ สาระสําคัญที โดดเด่น
เนือความตลอดเรื องควรกล่าวยําประเด็นหลักสําคัญของเนือเรื องทีเขียนในบทความ
3. มีความต่อเนืองสัม พันธ์ กัน โดยตลอด ทังในด้ านการเรี ยบเรี ยงถ้ อยคํา ข้ อความ และการจัดลําดับ เรื อง
ทุกประโยคในแต่ละย่อหน้ า และทุกย่อหน้ าในแต่ละเรื องต้ องเชือมโยงเข้ าด้ วยกัน ด้ วยการใช้ คําเชือมข้ อความ ได้ แก่
คําบุพบท เช่น กับ แต่ แด่ เพือ คําสันธาน เช่น และ รวมทัง ตลอดจน นอกจากนี คําประพันธสรรพนาม เช่น ที ซึง อัน
เป็ นต้ น
4. เนือความชัดเจนกระจ่างแจ้ ง อธิบ ายได้ ครอบคลุมความคิด หลักที ต้ องการนํ าเสนอ ข้ อมูลทีนํ าเสนอเป็ น
ข้ อเท็จจริ งทีถูกต้ อง หากเป็ นความคิดเห็นต้ องมีความสมเหตุสมผล
5. ต้ องมีความสมบูรณ์ด้านการใช้ ภาษา คือ ต้ องเลือกใช้ ภาษาให้ เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายการเขียนประเภท
ของบทความ เนือหาบทความ และกลุม่ ผู้อา่ น
5. ความแตกต่ างระหว่ างบทความทัวไปกับบทความวิชาการ
1. บทความทัวไป (general article) เป็ นข้ อเขียนทีนําเสนอแนวคิดเกียวกับเรื องใด เรื องหนึงในรูป แบบอิสระ
ไม่เป็ นทางการไม่มรี ูป แบบแน่น อน อาจนําเสนอเพือความบันเทิงเพือวิจารณ์เหตุการณ์ เพือชีแจงข้ อเท็จจริ ง หรื อเพือให้
ความรู้ บทความในลักษณะนีเหมาะกับผู้อา่ นทัวๆ ไป ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี
- ชือเรื อง
- ส่วนเกรินนํา หรือ คํานํา
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- ส่วนเนือเรื อง แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนได้ แก่
ส่วนทีย่อย 1 ปูพนฐานความรู
ื
้ ให้ แก่ผ้ อู ่าน
ส่วนย่อยที 2 วิเคราะห์ ข้อมูล โต้แย้ ง ข้ อเท็จจริ ง ให้ เหตุผล หรือหลักฐานเพือให้ ข้อมูลแก่
ผู้อา่ น
ส่วนย่อยที 3 เสนอความคิดเห็น
- ส่วนสรุป
- เอกสารอ้ างอิง
2. บทความวิชาการ (academic article) เป็ นข้ อเขียนเชิงสาระทีหยิบยกประเด็นใดประเด็นหนึงทีชัดเจน หรื อ
ปรากฏการณ์ทีเกิดขึนในแวดวงวิชาการ วิชาชีพ หรือเรียบเรียงขึนมากจาผลงานวิชาการของผู้เขียนเอง หรื อของผู้อืน ใน
ลักษณะการวิเ คราะห์ วิพ ากษ์ วิจารณ์ ทัศนะหรื อแนวคิดเดิม และหรื อนําเสนอหรื อเผยแพร่ แนวคิดใหม่ จากพืนฐาน
วิชาการ เพือมุ่งให้ ผ้ อู ่านเปลียนหรือปรับเปลียนแนวคิด ความเชือ มาสูแ่ นวคิดของผู้เขียน ดังนันบทความวิชาการจึงเน้ น
การให้ ความรู้ เป็ นสําคัญและต้ องอาศัยข้ อมูลทางวิชาการ เอกสารอ้ างอิง และเหตุผลทีพิสจู น์ ได้ เพือสร้ างความน่าเชือถือ
ให้ แก่ผ้ อู ่าน บทความทางวิชาการจึงมีความสําคัญทังต่อตัวผู้เขียน ต่อวงการวิชาการ/วิชาชีพ และต่อสังคม ในด้ านต่างๆ
ดังนี
 ความสําคัญต่อผู้เขียนในแง่สะท้ อนถึงความตืนตัวทางวิชาการ ความสามารถในการจัดระบบ
ความคิดและการนําเสนอ ด้ านความก้ าวหน้ าในหน้ าทีการงาน การนําไปใช้ เพือขอตําแหน่งทาง
วิชาการ
 ความสําคัญต่อวงการวิชาการ/วิชาชีพ เป็ นการกระจายความรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
 ความสําคัญต่อสังคมด้ วยการนําเสนอสาระความรู้ และแนวความคิดต่างๆ เป็ นจุดเริมต้ นทีก่อให้ เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในด้ านต่างๆ

6. การเขียนบทความวิชาการ
ประเภทของบทความวิชาการทัวไป แบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
 บทความวิชาการ คือ เอกสารทีเรี ยบเรียงจากผลงานวิชาการของตนเองหรือผู้อืนในลักษณะทีเป็ นการ
วิเคราะห์ วิจารณ์หรือเป็ นบทความทีเสนอแนวความคิดใหม่ๆ จากพืนฐานทางวิชาการนันๆ
 บทความวิจยั คือ บทความทีเขียนขึนจากงานวิจยั ของตนเอง มีการกําหนดปั ญหาและวัตถุป ระสงค์ที
ชัดเจน มีการรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ สรุ ป และอภิป รายผลการวิจัย อันนํ าไปสูค่ วามก้ าวหน้ าทาง
วิชาการ
 บทความวิจารณ์ คือ บทความทีศึกษาผลงาน หรื อแนวคิดอย่างใดอย่างหนึงโดยละเอียด รวมทังมีการ
วิเคราะห์ และอภิป รายผลของเรื องทีศึกษาให้ เห็นแนวโน้ มว่าควรเป็ นไปในทางใด มีข้อดีข้อเสียอย่างใด
แสดงการเคลือนไหว การเกิดของความรู้ ใหม่อย่างชัดเจน
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ลักษณะบทความวิชาการทีดี
1. มีประเด็นหรือแนวคิดทีชัดเจน มีเนือหาสาระทางวิชาการทีถูกต้ อง สมบูรณ์และทันสมัย
2. มีการวิเคราะห์ประเด็นตามหลักวิชาการ มีการสรุ ปประเด็น มีการสังเคราะห์ความรู้ จากแหล่งต่างๆ และ
เสนอความรู้หรื อวิธีการทีเป็ นประโยชน์
3. สอดแทรกความคิดริเริ ม หรื อ ความรู้ ใหม่ทีเป็ นประโยชน์หรื อแสดงทัศนะทางวิชาการของผู้เขียนอย่าง
ชัดเจนและเทียงตรง
4. มีการค้ นคว้ าอ้ างอิงจากแหล่งอ้างอิงทีเชือถือได้ ทันสมัย ครอบคลุม และมีการอ้ างอิงอย่างเป็ นระบบ
ถูกต้ องตามแบบแผน
5. มีการนําเสนอข้ อมูลทีเข้ าใจง่าย และเป็ นระบบ ใช้ ศพั ท์และภาษาทางวิชาการอย่างเหมาะสม มีตาราง
แผนภูมิ ประกอบตามความจําเป็ น เพือให้ เข้ าใจง่ายและชัดเจน
การเขียนบทความวิชาการมักประกอบด้ วยส่วนประกอบดังนี
- ชือเรื อง
- บทคัดย่อ
- บทนํา หรื อคํานํา
- วรรณกรรมทีเกียวข้อง
- กรอบแนวคิด
- การนําเสนอแนวคิด การพิสจู น์ข้อเท็จจริ ง
- บทสรุ ป
- เอกสารอ้ างอิง
7. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ
จากส่วนประกอบแต่ละส่วนของโครงสร้ างการเขียนบทความ มีเทคนิคสําหรับแนะนําดังนี
1. ชือเรื อง ใช้ ภาษาทีเป็ นทางการ ชือเรื องชัดเจนตรงไปตรงมา และครอบคลุมประเด็นของเรือง (บางกรณี)
มีการกําหนดความยาวของชือเรื อง
2. ชือผู้เขียน ต้ องใช้ ชือจริ ง ไม่ใช้ นามแฝง
3. บทคัดย่อ ควรเขียนให้ กระชับ เน้ นประเด็น สําคัญของงานทีต้ องการนําเสนอ ส่วนใหญ่มีการกําหนดความ
ยาวของบทคัดย่อ เช่น ไม่เกิน 10-15 บรรทัด มักมีจะประกอบด้ วยเนือหา 3 ส่วนคือ เกริ นนํา สิงทีทํา และสรุ ปผลสําคัญที
ได้ ซึงอ่านแล้ วต้ องเห็น ภาพรวมทังหมดของงาน ควรมีคําสํา คัญ ทีต้ องเขียนเป็ นสิงสุดท้ ายหลังจากเขียนส่ว นอืนทัง
หมดแล้ ว
4. ความนํา /บทนํ า เขีย นปูพื นฐานเพือดึ งความสนใจของผู้อ่ านสู่เนื อเรื อง ให้ เ ห็น ความสําคัญและสร้ าง
บรรยากาศให้ ติดตามต่อไป ควรเขียนให้ กระชับ ตรงประเด็น ไม่ยดื เยือ สอดคล้ องกับ ชือเรื อง โดยจับ ประเด็น จากชือเรื อง
แล้วนําเข้ าสูบ่ ริ บท เนือหา ในส่วนนีสามารถกล่าวถึงวัตถุป ระสงค์ของบทความ ทีมาของบทความ ขอบเขตของบทความ
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นัน เพือช่วยให้ ผ้อู ่านไม่คาดหวังเกินจากขอบเขตทีกําหนด อาจมีคาํ จํากัดความหรื อนิยามต่างๆทีเป็ นประโยชน์ ต่อผู้อ่าน
กรณีทีคําเหล่านันใช้ ในความหมายทีแตกต่างจากความหมายทัวไป/เป็ นคําทีอาจจะไม่เข้ าใจความหมาย
5. เนื อเรื อง ประเด็นทีควรคํานึงถึงในการเขียนเนือหา คือการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ต้องเป็ นไปอย่าง
มีห ลักการ ทฤษฎี หรื อหลักฐานอ้ างอิงอย่างถูกต้ องตามหลักวิชาการ มีความเป็ นเหตุเป็ นผลทีน่ าเชือถือ มีการอ้ างอิง
ข้ อมูลที เชือถือได้ การใช้ ภ าษา บทความทางวิชาการ(ภาษาไทย) ต้ องใช้ คําในภาษาไทย หากคําไทยนันยังไม่เป็ นที
เผยแพร่ ควรใช้ คําภาษาต่างประเทศไว้ ในวงเล็บ ในกรณีทีไม่สามารถหาคําไทยได้ จะต้ องเป็ นการทับ ศัพท์ ก็ควรเขียนคํา
นันให้ ถูก ต้ อ งตามหลัก เกณฑ์ ของราชบัณฑิตยสถาน ต้ อ งพิถีพิถัน ในการเขียนตัว สะกดการั น ต์ ต่า งๆให้ ถูก ต้ องตาม
พจนานุกรมฯ และควรตรวจทานงานของตนไม่ให้ ผิดพลาด
6. บทสรุ ป /บทส่ง ท้ าย การสรุ ป ประเด็น สําคัญๆของบทความนันๆ โดยการเลือ กเก็บ ประเด็ น สําคัญๆของ
บทความนันมาเขียนรวมไว้ อย่างสันๆท้ ายบท หรื อ อาจใช้ วิธีการบอกผลลัพธ์ ว่า สิงทีกล่าวมาทังหมดมีความสําคัญ
อย่างไร สามารถนํ าไปใช้ อะไรได้ บ้ าง หรื อจะทํ าให้ เกิดอะไรต่อไป หรื อ อาจใช้ วิธีการตังคําถามหรื อให้ ป ระเด็นทิ งท้ าย
กระตุ้นให้ ผ้ อู ่านไปแสวงหาความรู้ /คิดค้ นพัฒนาเรื องนันต่อไป
7. ส่วนอ้ างอิง สะท้ อนว่างานเขียนนันอยู่บ นพืนฐานของวิชาการทีได้ มีการศึกษาค้ นคว้ า วิจยั มาแล้ ว เป็ นการให้
เกีย รติเ จ้ าของผลงานที นามาอ้ า ง เป็ นหลักฐานให้ ผ้ อู ่านสามารถไปสืบ เสาะ แสวงหาความรู้ เพิมเติ ม หรื อติด ตาม
ตรวจสอบหลักฐานได้ รู ป แบบการอ้ างอิง จะขึนอยู่กบั การกําหนดของแหล่งเผยแพร่ บทความทางวิชาการนันๆ
และจากการฟั งบรรยายจาก รศ. ดร.โยธิน แสวงดี สรุ ปเทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพิมเติมดังนี
1. วางเค้ าโครงหัวข้ อหลักและหัวข้ อย่อยต่างๆ ทีต้ องการจะเขียนลงในเศษกระดาษก่อน โดยคํานึงถึงจํานวน
หน้ าทีถูกกําหนดให้ เขียนเนือหาทังหมด รู ป แบบข้ อกําหนดของสํานักพิมพ์ เช่น บรรณาธิการกําหนดให้ ผ้ เู ขีย นต้ องเขียน
บทความอยู่ระว่าง 10-12 หน้ า A4 ผู้เขียนจะต้ องกําหนดจํานวนหน้ ากระดาษสําหรับเขียนบทความเอาไว้ 12 แผ่น แล้ว
กําหนดหัวข้ อหลักๆ และหัวข้ อย่อย โดยจะต้ องยึดตามข้ อกําหนดของสํานักพิมพ์อย่างเคร่ งครัด เพือไม่ ให้ เ กิด ปั ญหาการ
ไม่ รับ บทความอันเนื องมาจากเขีย นผิด รู ป แบบของสํา นักพิมพ์ หลังจากนั นกระจายหัวข้ อหลักๆ ตามโครงสร้ างของ
บทความทีถูกกําหนดเอาไว้ ได้ แก่ ส่วนแสดงชือเรื อง ชือผู้แต่ง บทคัดย่อ บทนํา วิธีการหรื อกรอบแนวคิด อภิป รายผล
บทสรุ ป และข้ อเสนอแนะ เอกสารอ้ างอิง เป็ นต้ น
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หน้ าที 1
ชชชือบทความ
ชือผูเ้ ขียน
บทคัดย่อ(ไทย)
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
คําสําคัญ …….., ……….., ………
บทคัดย่อ(อังกฤษ)
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
คําสําคัญ …….., ……….., ………

หน้ าที 7-8
ผลการศึกษา
ผลการศึกษา………….….………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
ตาราง xx ชือตาราง……………….

………………………………………
……………………………..…………

หน้ าที 2-4
บทนํา
บทนํา…………………………….
…………………………………………
…………………………………………
วิธีการศึกษา/ระเบียบวิธีวิจยั
วิธีการศึกษา….………………….
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

หน้ า 9-11
อภิปรายผล
………………………….….…….
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

หน้ าที 5 -6
ผลการศึกษา
ผลการศึกษา………….….………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

ภาพที 1
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

หน้ า 12
สรุ ปผล/ข้อเสนอแนะ
………………………….….…….
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
เอกสารอ้างอิง
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

ภาพที 1 ตัวอย่างการวางเค้ าโครงหน้ าบทความก่อนเริ มเขียนบทความ
2. ควรมีการกําหนดหัวข้ อหลักและหัวข้ อย่อย เพือให้ สะดวกและง่ายต่อการอ่าน การกําหนดหัวข้ อหลักและ
หัวข้ อย่อย ให้ นึกถึงจุดสําคัญหรื อประโยคสําคัญ เขียนใส่ลงไปก่อน จากนันจึงค่อยมาเรี ยบเรี ยงลําดับ หัวข้ อย่อยและ
ประโยคสําคัญเหล่านันตามลําดับความต่อเนืองทีควรจะเป็ น เช่น หัวข้ อไหนควรอยู่กอ่ นจึงจะอ่านเข้ าใจง่าย ควรจะเอา
หัวข้ อทีกล่าวรวมๆ ขึนมาก่อน แล้วเก็บ หัวข้ อทีเน้ นรายละเอียดเอาไว้ ทีหลัง โดยเรี ยงลําดับความต่อเนืองกัน
3. เขียนรายละเอียดเนือหาทีต้ องการใส่ลงไป ในแต่ละหัวข้ อ และควรมีคํานําโปรยในตอนต้ น เรื องสักเล็กน้ อย
ขยายแนวความคิดของแต่ละหัวข้ อย่อยลงไปบนกระดาษ ไม่จาํ เป็ นต้ องเขียนเรี ยงตามลําดับหัวข้ อ หัวข้ อไหนทียากหรื อ
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ยังนึกไม่ออกว่าจะเขียนอย่างไรให้ เก็บ ไว้ กอ่ น เขียนหัวข้ อทีคิดว่าจะเขียนได้ เร็ วก่อน แล้ วจึงค่อยกลับ มาเขียนหัวข้ อทีเหลือ
ในภายหลัง หรื อเมือนึกออกว่าจะเขียนรายละเอียดส่วนนันอย่างไร
4. ตรวจทานทบทวนเพือดูว่ายังขาดข้ อความอะไรมาเชือมโยงแต่ละหัวข้ อเข้ าด้ วยกัน ถ้ ายังขาดอยู่ให้ เพิม
ข้ อความหรื อเพิมหัวข้ อเข้ ามาอีก โดยให้ ข้อความของแต่ละหัวข้ อสัมพันธ์ กนั อาจจะต้ องเพิมหรื อเปลียนแปลงประโยคใน
ตอนต้ นหรื อตอนท้ ายของแต่ละหัวข้ อไปบ้ างเพือความสอดคล้ องกัน
5. กรณีบ ทความเป็ นภาษาไทยให้ ใ ช้ ศัพ ท์ เทคนิ คเท่า ทีจํา เป็ น และพยายามใช้ ภ าษาอังกฤษให้ น้ อยที สุด
ศัพ ท์ เทคนิคคําใดมี คําแปลเป็ นภาษาไทยให้ ใช้ ภ าษาไทย โดยยึดจากพจนานุกรม เช่น Air Conditioner ให้ แ ปลว่ า
เครื องปรับ อากาศ เป็ นต้ น แต่ถ้าแปลแล้ วไม่แน่ใจว่าผู้อ่านจะเข้ าใจได้ ถกู ต้ องควรวงเล็บ ภาษาอังกฤษไว้ ด้วย ยกเว้ น ไม่
สามารถจะแปลเป็ นภาษาไทยได้ ให้ ทบั ศัพท์เป็ นภาษาไทยแล้ ววงเล็บภาษาอังกฤษกํากับ
6. พยายามใช้ คําธรรมดาง่ายๆ ซึงคนทัวไปเข้ าใจได้ ง่ายและยังคงความถูกต้ องอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น “....เราจะ
วัดความต่างศักย์ของสายไฟบ้ านได้ 220 โวลต์....” ผู้อา่ นอาจจะงงกับ คําว่า “ความต่างศักย์ ” ซึงเป็ นศัพท์ วิชาการ ใน
กรณีเช่นนีควรใช้ คําว่า “แรงดันไฟฟ้ า” แทน เพราะจะทําให้ คนอ่านเข้ าใจได้ ดีกว่า
7. ใช้ ป ระโยคทีกระชับ ไม่ กํากวม พยายามหลีกเลียงการใช้ ป ระโยคยาวๆ ทีดูยืดยาด และประโยคซ้ อ น
ประโยคทีอาจทําให้ เข้ าใจความหมายผิดไป
8. ให้ เป็ นเหตุเป็ นผลตามลําดับ ทีควรจะเป็ น ตัวอย่างเช่น “....เนื องจากนักศึกษามีทัศนคติแบบนี ทําให้ มี
พฤติก รรมไม่เหมาะสม” จะต้ องมี การอธิ บ ายทัศนคติแบบไหน จึ งทําให้ นั ก ศึกษามีพ ฤติกรรมไม่เ หมาะสม และไม่
เหมาะสมอย่างไร ผู้เขียนควรให้ เหตุผลเพือขยายความให้ ชดั เจน
9. เนือหาเป็ นปั จจุบัน ให้ พิจารณาดูว่ามีข้อมูลใดทีอาจจะไม่เป็ นจริ งในปั จจุบ ัน เช่น ถ้ าคุณเขียนบทความ
เกียวกับ ดาวเคราะห์ ใ นระดับ สุริ ยะจัก รวาล ต้ อ งให้ ข้ อ มูล ใหม่ ว่ า ดาวพลูโ ตเป็ นดาวเคราะห์ แ คระ, นัก ศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุ งเทพฯ มีอตั ราการตังท้ องในวัยเรี ยนสูงกว่าวัยรุ่ นทีอาศัยอยูใ่ นต่างจังหวัด ผู้เขียนต้ องหาข้ อมูล
ยืนยันให้ มนใจว่
ั าเป็ นข้ อมูลทีเป็ นข้ อเท็จจริ ง และเป็ นปั จจุบัน การเขียนบทความไม่ควรใช้ คําว่า ในปั จจุบ ัน แต่ควรใช้
การระบุเวลา เช่น จากผลการวิจยั ในปี พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ ชีให้ เห็นว่า .....
10. การใช้ ตาราง และรู ป ภาพประกอบในการเขียนบทความ จะช่ว ยให้ การอธิบ ายต่างๆ ง่ายขึน ชัดเจนขึน
และยังช่วยกระตุ้นความสนใจได้ เป็ นอย่างดี โดยยึดหลักและรู ป แบบของภาพตามรู ปแบบทีกองบรรณาธิการกําหนด เช่น
ใช้ คาํ ว่า รู ปที ภาพที ตารางที ซึงแต่ละแห่งจะมีหลักเกณฑ์ต่างกันไป ใช้ รูปภาพประมาณ 3-4 ภาพรู ปเท่าทีจําเป็ นไม่มาก
จนเกินไป แต่ละรู ป ภาพควรมี คําอธิบ ายอยู่ใต้ รูป ด้ วยว่าเป็ นอะไร ใช้ ทําอะไร หรื อต้ องการแสดงอะไร รู ป และเนือหา
สอดคล้ องกัน ทุกครังทีเขียนอ้ างถึงรู ป ควรอ่านตรวจสอบด้ วยว่า เขียนตรงกับข้ อมูลในรู ปหรือไม่ เช่น ในบทความเขียน
ว่าจากรูป 1.1 สถิติการพ้ นสภาพของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ ให้ ตรวจสอบดูว่ากราฟในรูปที 1.1 แสดงอย่างนันจริ งๆ
หรื อไม่
หมายเหตุ “ส่วนประกอบของบทความทางวิชาการจะประกอบไปด้ วยรายละเอียดอะไรบ้ างนัน จะขึนอยู่กบั
กองบรรณาธิการผู้จดั ทําวารสารทางวิชาการนันๆ เป็ นผู้กาํ หนดและให้ จดั ทําเป็ นรูปแบบของบทความทางวิชาการ สําหรับ
ให้ ผ้ เู ขียนได้ ยดึ ถือปฏิบตั ิเมือต้ องการส่งบทความลงพิมพ์ในวารสาร/หรื อการนําเสนอในทีประชุมทางวิชาการ”
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8. การเขียนบทความวิจยั
บทความวิจยั จัดเป็ นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับ รายงานการวิจยั (Research report) กล่าวคือ มีสาระ
และรู ปแบบการนําเสนอทีคล้ ายคลึงกัน แต่มีลกั ษณะต่างกันทีสําคัญ 3 ประการ คือ
 บทความวิจยั เป็ นเอกสารทางวิชาการทีนักวิจยั เขียนขึนในรู ป บทความวิชาการ เพือนํ า เสนอข้ อค้ น พบ
เชิงประจักษ์ และหรื อนวัตกรรมที เป็ นผลงาน ผ่านสือประเภทต่างๆ รวมทังการเผยแพร่ ในทีประชุม
วิชาการ เนืองจากวารสารมีจาํ นวนหน้ าทีจากัด และการประชุมฯมีเวลาจากัด บทความวิจัยจึงมี ความ
ยาวจากัด มีจํานวนหน้ าน้ อยกว่ารายงานการวิจยั
 บทความวิจัย เป็ นเอกสารทางวิชาการที ทัน สมัย ทันเหตุการณ์มากกว่ารายงานการวิจัย เพราะใน
ระหว่างการดําเนินการวิจยั นักวิจยั อาจตัดตอนผลการวิจยั นาร่ องหรื อผลงานวิจยั บางส่วนนําเสนอเป็ น
บทความวิจยั เพือเผยแพร่ หรือตรวจสอบความคิดได้ บทความวิจยั จึงอาจเป็ นส่วนหนึงของรายงานการ
วิจยั ทีนักวิจยั นําเสนอก่อนรายงานการวิจัย และเป็ นสารสนเทศทีทันเหตุการณ์ ม ากกว่ารายงานการ
วิจยั ทีมีการเผยแพร่ เมือเสร็ จสินโครงการวิจยั
 คุณภาพของบทความวิจยั ค่อนข้ างเป็ นมาตรฐานมากกว่ารายงานการวิจัยโดยทัวไป เพราะต้ องผ่าน
การตรวจสอบเนือหาสาระและรู ป แบบให้ ได้ ตามเกณฑ์ มาตรฐานของวารสารหรื อคณะกรรมการจัด
ประชุม
สําหรับเนือหาความรู้ ทีนํามาเขียนบทความวิจยั จะมีลกั ษณะของการเขียนบทความอยู่ 2 รูป แบบคือ
 บทความทีเขียนขึนก่อนเริ มต้ นการทําวิจยั หรือยังอยู่ระหว่างการทําวิจยั
 บทความทีเขียนขึนหลังจากทํ าวิจัยเสร็ จแล้ ว การตีพิมพ์บ ทความวิชาการ จะต้ องคัดเลือกวารสารที
เหมาะสมกับ เรื องและสาขาวิชาทีวารสารนันถนัด
ส่วนประกอบของบทความวิจยั ประกอบด้ วย
- ชือเรื อง
- ชือผู้แต่ง
- บทคัดย่อ (abstract) ประกอบด้ วยบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- คําสําคัญ
- บทนํา หรื อ กล่าวนํา (introduction)
- วิธีการศึกษา
- ผลการศึกษา ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
- อภิป รายผล
- บทสรุ ป และข้ อเสนอแนะ(conclusion)
- ส่วนอ้ างอิง/ภาคผนวก
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9. เทคนิคการเขียนบทความวิจัย
1. บทคัดย่อ เป็ นเนือหาสาระส่วนทีนําเสนอวัตถุป ระสงค์การวิจยั วิธีการวิจยั และผลการวิจยั โดยสรุ ป (รวมทัง
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ) เพือให้ ผ้ อู ่านได้ เห็นภาพรวมงานวิจยั ทังฉบับ เป็ นข้ อความทีมีคําสําคัญทังหมดในบทความวิจัย
และเป็ นข้ อความสัน กะทัดรั ดไม่เยินเย้ อ มักมี การกําหนดความยาวของบทคัดย่อ (ภาษาไทยมักกําหนดเป็ นจํานวน
บรรทัด ขณะทีภาษาอังกฤษมักกําหนดเป็ นจํานวนคํา และมักกําหนดให้ มีคําสําคัญ (Keywords) ไว้ ด้วย
2. ส่วนนํา ประกอบด้ วยส่วนสําคัญ 4 ส่วน
 ส่วนแรก เป็ นการบรรยายให้ ผ้ อู า่ นได้ ทราบว่าบทความวิจยั นีพัฒนามาจากผลงานวิจยั ทีมีมาก่อนหน้ า
นีอย่างไรบ้ างและนํามาสูป่ ั ญหาวิจยั อย่างไร (ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาการวิจยั )
 ส่วนทีสอง กล่าวถึงปั ญหาวิจยั และวัตถุประสงค์การวิจยั
 ส่วนทีสาม คือ รายงานเอกสารทีเกียวข้ องกับ การวิจัยเฉพาะส่วนที เป็ นทฤษฎี แ ละงานวิจัยที สําคัญที
นําไปสูก่ ารสร้ างกรอบแนวคิดสําหรับ การวิจยั รวมทังสมมติฐานการวิจยั
 ส่วนทีสี เป็ นรายงานระบุเหตุผลพร้ อมเอกสารอ้ างอิงในการเลือกวิธีดาํ เนินการวิจัยทีใช้ ในบทความวิจยั
นี เพือเตรี ยมผู้อา่ นให้ สามารถเชือมโยงความคิดกันเนือหาสาระในส่วนต่อไป
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล คือส่วนสําหรับ บรรยายว่าจะเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลอย่างไร และนําเสนอผลการ
วิเคราะห์ ข้อมูลพร้ อมทังการตีความ มีการนําเสนอตารางและภาพประกอบเท่าทีจําเป็ น ผลการวิเคราะห์ทีสําคัญในตาราง
หรื อภาพประกอบต้ องมีการบรรยายในส่วนทีเป็ นข้ อความด้ วย มิใช่การเสนอตารางหรือรู ปโดยไม่มีการบรรยาย
4. การอภิปราย/การสรุ ปผล เป็ นการบรรยายสรุ ป ข้ อค้ นพบทีได้ จากการวิจยั ประกอบการอธิบายว่า ข้ อค้ น พบ
มีความขัดแย้ ง/สอดคล้ องกับ สมมติฐานการวิจยั และผลงานวิจยั ในอดีตอย่างไร พร้ อมทังเหตุผลทีเป็ นเช่นนัน
5. การอภิปรายข้ อจํากัด/ข้ อบกพร่อง ข้ อดีเด่น ซึงนําไปสูข่ ้ อเสนอแนะในทางปฏิบตั แิ ละข้ อเสนอแนะในการวิจยั
ต่อไป
6. ส่วนอ้ างอิง/ภาคผนวก ส่วนอ้ างอิง ประกอบด้ วยบรรณานุกรม และเชิงอรรถ ส่วนทีเป็ นภาคผนวก ส่วนที
ผู้วจิ ยั นําเสนอสาระทีผู้อ่านควรได้ รับรู้ เพิมเติมนอกเหนือจากทีนําเสนอในบทความ เช่น ตัวอย่างเครืองมือวิจยั เป็ นต้ น
บทความวิจัย จํานวนมากถูกปฏิ เสธมี เหตุผลสําคัญมาจากขาด Argument หรื อ ไม่ ได้ เขียนเน้ นให้ เห็ น อย่าง
ชัดเจนไว้ ตงแต่
ั ต้น การทีไม่มี argument บทความจะถูกพิจารณาเป็ นงานประเภท not original, not significant,
disorganized หลังจากที สร้ าง argument เราจะต้ องเขียนบทความตามทีเราสร้ างขึน ต้ องจําไว้ ว่า “argument drive
article not data drive article, organizing your article around your argument.”
Argument คือ วาทกรรม(discourse) ทีเขียนขึนเพือต้ องการเสนอความคิดให้ เกิดข้ อสงสัย และนําเสนอข้ อมูล
เพือแก้ ข้อสงสัยนัน คือ ความพยายามทีจะชักชวนให้ ผ้ อู ่านเชือในบางสิงบางอย่าง ทีมีความสําคัญ สมมุติฐานก็จะอยู่ใน
ฐานะทีเป็ นส่วนของ argument ด้ วย argument จะมี องค์ ป ระกอบอย่างน้ อยอยู่ 2 ส่วนคือ a claim and evidence for
the claim สิงทีอ้ างขึนและข้ อมูลทีสนับ สนุน หรื อทีเรี ยกว่าสิงทีจะมาพิส จู น์ การสร้ าง argument ต้ องมาจากการสํารวจ
ความรู้ ทีดีพอ ดังนันวิธีการเขียนคือ การเขียนมักจะเป็ นว่างานวิจยั ชินนีต้ องการโต้ แย้ ง หรื อต้ องการจะสร้ างข้ อถกเถียงใน
ประเด็น ( In this article, I argue that…) นอกจากนีต้ องแสดงหลักฐาน (evidence) ตามทีเราสร้ างข้ อโต้ แย้ ง หรื อข้ อ
ถกเถียงทีสร้ างขึนด้ วย
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การเขียนบทความวิจยั มีแนวทางดังนี
1. จะต้ องเป็ นบทความทีลดรู ป หรื อนํางานวิจยั มาเขียนใหม่ และผู้เขียนต้ องมี ความเข้ าใจกระจ่างแจ้ งในรายงาน
การวิจยั ทีจะนํามาเขียน
2. เริ มต้ นจากการทําโครงร่ าง การจัดลําดับ ความคิด การเรี ยบเรี ยงเนือหาสาระ เขียนเป็ นฉบับ ร่าง จากนันทิงไว้ 12 สัป ดาห์ จึงนํามาอ่านเพือปรับปรุ งทบทวนและภาษา ตลอดจนแบบการเขียนให้ ถกู ต้ องตามแบบของบทความ
วิจยั การใช้ ภาษาทางการทีเป็ นมาตรฐาน มีความเหมาะสมกับผู้อ่านทีเป็ นนักวิชาการ และใช้ ภาษาถูกต้ องตาม
หลักภาษา
3. ต้ องมี major argument ทีชัดเจนโดยนํ าประเด็นทีเด่น ทีสุดในงานวิจยั มาเขียนเพียง 1 หรื อ 2 ประเด็น ดังนัน
จะต้ องปรับชือเรืองและเนือหาให้ มีความสอดคล้องกับบทความที เขียนขึนใหม่ ขณะที เนือหาในบทความต้ องมี
ความสมบูรณ์ในแบบมาตรฐานของงานวิชาการ การนําเสนอเนือหา ควรนําเสนอสาระสําคัญของงานวิจยั อย่าง
ตรงไปตรงมา ชัดเจน ถูกต้ องและสมบูรณ์จนผู้อ่านสามารถทําวิจยั ในลักษณะเดียวกันได้
4. บทความวิจยั ไม่ใช่สรุ ปย่องานวิจยั การเขียนจะต้ องกะทัดรัด ตรงประเด็น บอกกระบวนการ มีสาระทีชัดเจน มี
ระบบอ้ างอิงทีถูกต้ อง ให้ ข้อมูลตามหลักวิชาทีถูกต้ อง
5. การลําดับ เนือหาควรเป็ นไปตามหลัก การวิจ ัย มี ความต่ อเนื องตังแต่ต้ น ไปจนถึง การสรุ ป และอภิ ป ราย
ผลการวิจัย แต่ละย่อหน้ า มีป ระโยคสําคัญ และมีความเชือมโยงถึงกัน การใช้ คําศัพ ท์ ควรใช้ คําศัพท์ ทีมี การ
บั ญ ญั ติ ศั พ ท์ เ ป็ นทางการหรื อ คํ า ศั พ ท์ ที ได้ รั บ การรั บ ร องใช้ ก ั น แพร่ ห ลาย ถ้ าเป็ น คํ า ศัพ ท์ ใ หม่ จ าก
ภาษาต่างประเทศควรมี วงเล็บ กํากับ หรื อมีเชิงอรรถอธิ บ ายความหมาย เมื อเลือกใช้ คําศัพ ท์ ใดควรใช้ คํานัน
ตลอดบทความวิจยั
6. การเขียนประโยค ควรเป็ นประโยคสมบูรณ์ และพยายามใช้ ประโยคสัน หลีกเลียงประโยคซ้ อน ควรระมัดระวัง
เครื องหมายวรรคตอนให้ ถกู ต้ องทุกประโยค
10. การเผยแพร่ และการเลือกวารสารเพือตีพมิ พ์ ทีเหมาะสมสําหรับสาขาวิชาด้ านบริหารธุรกิจ
วารสารทีตีพมิ พ์บทความวิชาการแบ่งเป็ น 2 ประเภทคือตีพมิ พ์บ ทความทางด้ านสาขาความรู้ ใหญ่ เช่น วารสาร
ทางสังคมศาสตร์ วารสารธรรมศาสตร์ วารสารศิลปากร วารสารร่ ม พฤกษ์ และสาขาความรู้ เ ฉพาะ เช่น วารสาร
เศรษฐศาสตร์ วารสารกฎหมาย วารสารประวัติศาสตร์ เป็ นต้ น การส่งบทความเพือตีพิม พ์ต้องเลือกวารสารที มีค่ า
impact factor และถูกนําไปใช้ อ้างอิง (citation) สูงๆ
บทความวิชาการ หรื อ บทความวิจยั ทีจะถูกนําไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจะต้ องผ่านกระบวนการ 2 ขันตอน
คือ
1. บรรณาธิ การ(editor) หรื อกองบรรณาธิ การคือ บุคคลที จะทําหน้ าทีพิจารณาเบืองต้ น ซึงเป็ นการพิจาณา
ภายนอก โดยดูทีบริ บ ท (context) ของบทความ เช่น ความทันสมัย การนําไปใช้ ประโยชน์ วงกว้ าง รู ป แบบการเขียน การ
อ้ างอิง
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2. peer reviewer เป็ นผู้เ ชียวชาญและมี ความรู้ เฉพาะสาขาที กองบรรณาธิ การ คัดเลือกขึนมาทํ าหน้ า ที
พิจารณาทังหมด ซึงจะต้ องมีอย่างน้ อย 2 คน ในขันตอนนีจะเน้ นทีเนือหา ความถูกต้ องตามหลักวิชาการในสาขา
เมือบรรณาธิการของวารสารฉบับ นันได้ รับ บทความทีผู้เขียนส่งไปให้ แล้ ว และคณะกรรมการซึงเชียวชาญใน
เรื องทีผู้เขียนแต่ละคนส่งมาพิจารณา หลังจากพิจารณาแล้ วจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ เู ขียนทราบ ซึงคําตอบทีอาจจะ
ได้ รับ จะมี 3 รู ปแบบคือ
1. บทความไม่ผ่านการพิจารณาลงในวารสาร ในกรณีทีบทความทีไม่ผ่านการพิจารณาเลยจะถูกส่งกลับ คืนไป
ให้ ห รื อไม่คืนก็ได้ เหตุผลทีไม่ผา่ นนันอาจจะเป็ นว่าเนือหาไม่เหมาะสมกับผู้อ่านวารสารฉบับ นัน อาจจะเป็ นเนือหาทีเคย
ลงในวารสารแล้ ว หรื อเนือหาล้ าสมัยไม่น่าสนใจ หรื ออาจจะเป็ นบทความที เหมาะจะเป็ นตําราเรี ยนมากกว่าเพราะ
เนือหายาวมาก หรื ออาจจะเป็ นบทความทีไม่มีใครในกองบรรณาธิการวารสารฉบับ นันอ่านเข้ าใจเลย
2. บทความผ่านการพิจารณาให้ ลงในวารสาร แต่ให้ ป รับ ปรุ งแก้ ไข เนื องจากบางบทความอาจจะดีม ากแต่
ยังคงมีบ างส่วนที ยังไม่เหมาะสม เช่น อาจจะมีจดุ บกพร่ องเล็กๆ น้ อยๆ ที ผู้เ ขียนอาจจะมองข้ ามไป หรื อคุ้ นเคยกับ
ปั ญหานันมากเกินไป แต่กองบรรณาธิการคาดว่าผู้อ่านคงอยากจะทราบ หรื ออาจจะมีบางข้ อความไม่ชดั เจนพอ ในกรณี
นีกองบรรณาธิการอาจจะขอให้ ผ้ เู ขียนปรับแก้ บางข้ อความ หรื อให้ เพิมเติมบางส่วน เพือให้ แน่ ใจว่าบทความของคุณจะ
เป็ นประโยชน์กบั ผู้อา่ นของเขามากยิงขึน
3. บทความผ่านการพิจารณาให้ ลงในวารสาร ถ้ าบทความของผ่านการพิจารณา จะแจ้ งให้ ผ้ เู ขียนทราบ และ
อาจกําหนดให้ ด้วยว่าจะนําลงในฉบับ ไหน หรื อเดือนไหน อย่างไรก็ตาม แม้ บ ทความของคุณจะสมบูรณ์ พอสมควร กอง
บรรณาธิการอาจขอสิทธิในการตังหรื อดัดแปลงชือบทความให้ น่าอ่านขึน หรื ออาจจะเพิมเติมข้ อความสันๆ โปรยใต้ ชอื
บทความ หรื อแก้ ไขสํานวนบางส่วนให้ ถกู ต้ องตามหลักการใช้ ภาษา หรื อเพือให้ ชดั เจนยิงขึน บางที ถ้าบทความยาวมาก
เขาอาจจะแบ่งออกเป็ นตอนๆ ตามความเหมาะสม
หลังจากทีบทความนันได้ รับ การตีพมิ พ์แล้ว กองบรรณาธิการมักจะไม่สง่ ต้ นฉบับ กลับคืนมาให้ เพราะความไม่
สะดวกหลายประการ แต่จะส่งวารสารฉบับทีนําลงแล้ วนันมาให้ ผ้ เู ขียนแทน และอาจมีค่าสมนาคุณมาให้ ด้วยทาง
ธนาณัติ ซึงมูลค่าจะมากหรื อน้ อยแล้วแต่กิจการของวารสารนันๆ
เกณฑ์มาตรฐานของวารสารระดับนานาชาติ
1. บทความในวารสารต้ องตีพิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษทังหมด
2. กองบรรณาธิการวารสารติองมีผ้มู ีทรงคุณวุฒิจากภายนอกประเทศไม่น้อยกว่า 25%
3. ต้ องมีบทความทีผู้เขียนมาจากภายนอกประเทศไม่น้ อยกว่า 25% ของจํานวนบทความทังหมด
4. บทความในวารสารวิชาการ ต้ องมีผ้ ปู ระเมินจากภายนอกประเทศ
5. ไม่น้อยกว่า 50%
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รายชือวารสารทีผ่านเกณฑ์
1. MANUSUYA: Journal of Humanities (ISSN:0859-9920)
2. Mon-Khmer Studies (ISSN:0147-55207)
3. PASAA (ISSN:0125-2488)
4. Prajna Vihara (ISSN:15136442)
5. Sasin Journal of Management (ISSN:0859-22659)
6. The Journal of the Siam Society (ISSN:0857-7099)
7. Journal of Population and Social Studies (ISSN:0857-717X)
8. Thammasat Review (ISSN:0859-5747)
9. Journal of Asian Review(ISSN:0125-3638)
วารสารวิชาการระดับ ชาติ
มาตรฐานวารสารเบืองต้ น(Basic Journal Standard)
1. วารสารต้ องออกตรงเวลาและต่อเนือง
2. วารสารต้ องตีพมิ พ์ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ ต่อปี และควรมี 16 บทความต่อปี
3. วารสารต้ องมีบทวิจารณ์หนังสือ และควรตีพมิ พ์บทความปริทรรศน์เป็ นครังคราว
4. บทความแต่ละบทความต้ องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. วารสารต้ องมีรูปแบบต้ นฉบับ สมําเสมอ เช่น แสดงชือบทความ ชือผู้แต่ง ต้ นสังกัด และรายการอ้ างอิง
ทีมีรูปแบบเดียวกัน
6. บทความแต่ละบทความต้ องมีผ้ ปู ระเมินไม่น้อยกว่า 2 ท่าน และควรเป็ นผู้ประเมินจากภายนอก
หน่วยงานอย่างน้ อย 1 ท่าน
7. กําหนดให้ มีการประเมินคุณภาพวารสารทุก 2 ปี
กองบรรณาธิ การ (Editorial Content) ของวารสารวิชาการในประเทศต้ องมีศาสตราจารย์ หรื อผู้ท รงคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาเอกจากภายนอกสถาบัน ทีจัดพิมพ์วารสารนัน หรื อผู้ท รงคุณวุฒิทีมีผลงานโดดเด่น อย่างต่อเนือง เป็ นที
ยอมรั บ ในสาขาวิช านันๆ และหัว หน้ ากองบรรณาธิ การหรื อกองบรรณาธิก ารของวารสารมี ผ ลงานวิ จัย ตี พิมพ์อย่าง
ต่อเนือง และยังมี ข้อกํา หนดถึงความหลากหลายผู้นิพ นธ์ และการอ้ างอิง (Contribution Diversity and Citations) ได้ แก่
บทความทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต้ องมีบทความทีผู้เขียนมาจากสถาบันอืนทีมิใช่สถาบันทีจัดทําวารสารนันไม่น้ อยกว่า
25 % ของจํานวนบทความทังหมด และวารสารทีมีคา่ Journal Impact Factors ใน 3 ปี ทีผ่านมา
มาตรฐานต่างๆ เหล่านีคือเกณฑ์มาตรฐานสําหรับ กําหนดคุณภาพของวารสารทีเป็ นที ยอมรั บ การทราบเกณฑ์
มาตรฐานนี ทําให้ ผ้ เู ขียนบทความวิชาการเพือตีพมิ พ์จะได้ ใช้ เป็ นแนวทางสําหรับเขียนบทความให้ ได้ ตามมาตรฐานเพือให้
ได้ รับ การตอบรับให้ ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการทีมีชือเสียง เป็ นทียอมรับ นันเอง สําหรับวารสารภาษาไทยทีเป็ นทียอมรับ ว่า
มีมาตรฐานในระดับชาติตามเกณฑ์ข้างต้ น สามารถตรวจสอบได้ จากฐานข้ อมูล TCI
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11. สาเหตุของการถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ บทความ
1. ผู้อา่ น ถ้ าเป็ น narrow problem ก็ต้อง relate to larger problems
2. off topic แตกต่างจากหั วข้ อหลัก ไม่ เ ชือมต่อ กับ ปั จจุบ ัน ไม่ ตรงกับ วารสารและไม่ อยู่ในความสนใจ
บรรณาธิการ วารสารไม่สามารถตีพิมพ์ได้ เลย
3. not scholarly การไม่ เป็ นวิชาหรื อไม่ ถกู ต้ องตามหลักวิชาการ มี หลายลักษณะได้ แก่ เรื องหรื อประเด็ น
เลอะเทอะ ง่ายเกินไป ไม่ถกู ต้ อง มีความผิดทังหลักการ หลักฐานและการอ้ างอิง
4. too defensive คือป้ องกันตัว เองมากเกินไป บทความวิชาการไม่ใช่รายงานในชันเรี ยนทีส่งให้ ครู ตรวจ ที
นักศึกษาจะต้ องทําการเพือป้องกันตัวเองหลายอย่าง เช่น การใช้ การอ้ างอิงมากเกินและอ้ างอิง คนที มีชือเสียงมากเกินไป
ใช้ ข้อมูลบางอย่างมากเกินไปเพือพยามแสดงว่าได้ อ่านมามาก เป็ นต้ น
5. not sufficient original บทความทีไม่สามารถนําไปสูก่ ารสร้ างความรู้ ใหม่ “no knew knowledge” เรา
จะต้ องบอกกับผู้ทีอ่านบทความของเราอะไรคือความใหม่ในงานของเรา ได้ แก่ หลักฐาน วิธีการศึกษา การวิเคราะห์ หรื อ
ทฤษฎี เน้ นให้ เห็นอะไรคือความแตกต่างในงานของเรา อะไรคือสิงทีนักวิชาการยังไม่ร้ ู
6. poor structure, งานประเภทโครงสร้ างการเขียนทีไม่ดี poor writing, poor organization เขียนแล้วอ่านไม่ร้ ู
เรื อง ประเภทไม่ชดั เจนว่าจะสืออะไร การเขียนทีดีจะต้ องมุ่งประเด็นให้ ชดั เจน ตัดสิงทีไม่เกียวข้ องออก
7. not significant งานวิจยั ทีไม่สร้ างความแตกต่างจากความรู้ ทมีี อยู่เดิม ข้ อค้ นพบของงานก็อ่อน (weak
finding)
8. theoretically or methodologically flawed งานวิจยั ประเภทมีระเบียบวิธีวิจยั ไม่ถูกต้ อง เช่น การออกแบบ
งานวิจยั ผิด ข้ อแย้ งไม่สอดคล้องกับข้ อมูล การวิเคราะห์หรื อการตีความอ่อน ทฤษฎีทนํี ามาใช้ ไม่เพียงพอ
9. too many misspelling and grammatical error งานประเภทเขียนแบบลวกๆ สุกเอาเผากิน มีความผิดทัง
การสะกดคํา และการใช้ ไวยากรทางภาษา การส่งบทความไปตีพมิ พ์ในวารสารจะต้ องผ่านการตรวจอย่างดี
10. No argument งานวิจยั จํานวนมากถูกปฏิเสธเหตุผลสําคัญเพราะขาดสิงนีหรือไม่ได้ เขียนเน้ นให้ เห็นอย่าง
ชัดเจนไว้ ตงแต่
ั ต้น การทีไม่มีสงนี
ิ แสดงว่างานชินนี บทความจะถูกพิจารณาเป็ นงานประเภท not original, not
significant, disorganized หลังจากทีสร้ าง argument เราจะต้ องเขียนบทความตามทีเราสร้ างขึน ต้ องจําไว้ว่า argument
drive article not data drive article, organizing your article around your argument.
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