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การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพอืตีพมิพ์วารสารวิชาการ 

 

1. ความหมายของบทความ  

บทความ คือ ความเรียงทีเขียนขึนเพือนําเสนอข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นโดยมีหลกัฐาน ข้อมูลทางวิชาการ

อ้างอิง ไม่ใช่เรืองทีแต่งขึนจากจินตนาการ  มีเหตุผลน่าเชือถือ  มีวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความคือเพือนําเสนอ

ความรู้   ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ตังข้อสงัเกต วิเคราะห์  วิจารณ์ เป็นต้น  หากมีข้อเสนอแนะใดๆ ต้องเป็นไปในทาง       

ทีสร้างสรรค์ 

2. ประเภทของบทความ  

แบ่งตามเนือหาของบทความ  แบ่งได้เป็น 11 ประเภท ได้แก ่

1. บทบรรณาธิการ เป็นบทความแสดงความคิดเห็นลกัษณะหนึง ทีเขียนขึนเพือเสนอแนวคิดหลักของ

หนังสอืพมิพ์ฉบบันนัตอ่เรืองใดเรืองหนึง 

2. บทความสมัภาษณ์ เป็นบทความทีเขยีนขึนจากการสมัภาษณ์บุคคลเกยีวกบัความคิดเห็นต่อเรืองใดเรือง

หนึงหรือหลายเรือง หรือเกยีวกบัชวีิตของบุคคล หรือจากการสมัภาษณ์บุคคลหลายคนในหัวข้อเดียวกนั 

3. บทความแสดงความคิดเห็นทัวๆ ไป มีเนือหาหลายลกัษณะ เช่น หยิบยกปัญหา เหตุการณ์ หรือเรือง       

ทีประชาชนสนใจมาแสดงความคิดเห็น หรือผู้ เขียนเสนอความคิดเห็นสนับสนุน หรือคดัค้าน หรือทังสนับสนุนและ

คดัค้านความคดิเห็นในเรืองเดียวกนัของคนอนืๆ เป็นต้น 

4. บทความวิเคราะห์ เป็นบทความแสดงความคิดเห็นอย่างหนึง   ผู้ เขียนจะพิจารณาเรืองใดเรืองหนึงที

เผยแพร่มาแล้วอย่างละเอียด โดยแยกแยะให้เห็นสว่นต่างๆ ของเรืองนัน ผู้ เขียนเสนอความคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์

เรืองราวนันอยา่งละเอยีด แสดงข้อเท็จจริง เหตุผล เพือให้ผู้อ่านได้ความรู้ ความคิดเห็นเพิมเติม เกิดความคิดทีชัดเจน

ยิงขนึ แบ่งเป็น บทความวิเคราะห์ข่าว และบทความวิเคราะห์ปัญหา 

5. บทความวิจารณ์ เขียนเพือแสดงความคดิเห็นในเชงิวิจารณ์เรืองราวทีต้องการวิจารณ์ด้วยเหตุผลและหลกั

วิชาเป็นสาํคญั  เช่น  “บทวิจารณ์วรรณกรรม” แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์และประเมินค่าโดยใช้หลกัวิชาและเหตุผล  

เพือให้ผู้อ่านได้รู้จกัวรรณกรรมเรืองนันๆ อย่างลึกซึง และ “บทวิจารณ์ศิลปะแขนงอืนๆ”  ซึงมีลกัษณะเช่นเดียวกับบท

วิจารณ์วรรณกรรมแต่นําผลงานทีเป็นศิลปะแขนงอืนๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร ภาพเขียน ดนตรี       มาวิจารณ์ 

6.  บทความสารคดีท่องเทียว  มีเนือหาแนวบรรยาย เลา่เรืองเกียวกบัสถานทีท่องเทียวต่างๆ ทีมีทัศนียภาพ

สวยงามหรือมีความสําคัญในด้านต่างๆ เพือแนะนําให้ผู้อ่านรู้จักสถานทีท่องเทียวต่างๆ ชักชวนให้สนใจไปพบเห็น

สถานทีนนัๆ  

7.  บทความกึงชีวประวัติ   เป็นการเขียนบางส่วนของชีวิตบุคคลเพือให้ผู้ อ่านทราบ โดยเฉพาะคุณสมบัต ิ    

หรือผลงานเดน่ทีทําให้บคุคลนนัมีชือเสยีง ประสบความสาํเร็จในชวิีต เพือชืนชม ยกย่อง เจ้าของประวตั ิและชีให้ผู้อ่านได้

แง่คดิ    เพือเป็นแนวทางในการดําเนินชีวติให้ประสบความสาํเร็จ 

8.   บทความครบรอบปี  มีเนือหาแนวบรรยายเลา่เรืองเกียวกบัเรืองราว เหตกุารณ์ พธีิการในเทศกาลหรือวัน

สาํคญั เชน่ วันสาํคญัทางศาสนา ทางประวตัศิาสตร์ ทางวัฒนธรรม  เกียวกับบุคคลสาํคัญ เป็นต้น เป็นสิงทีประชาชน

สนใจเมือโอกาสนนัมาถึง เช่น  วนัวิสาขบูชา เป็นต้น 
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9.  บทความให้ความรู้ทัวไป ผู้ เขียนจะอธิบายให้ความรู้คําแนะนําในเรืองทัวๆ ไปทีใช้ในการดําเนิน

ชีวติประจําวนั เช่น มารยาทการเข้าสงัคม การแต่งกายให้เหมาะแก่กาลเทศะและบุคลิกภาพ เคล็ดลบัการครองชีวิตคู ่

เป็นต้น 

10. บทความเชงิธรรมะ จะอธิบายข้อธรรมะให้ผู้อ่านทวัๆ ไปเข้าใจได้ง่าย หรือให้คติ ให้แนวทางการดําเนิน

ชีวติตามแนวพทุธศาสนา เสนอหนทางแก้ปัญหาตามแนวพทุธปรัชญา ปัจจบุนับทความลกัษณะนีมมีากขึน เพอืให้ผู้อา่น

มีแนวทางการดาํเนินชีวิตในสงัคมทีวิกฤตได้อยา่งปกติสขุมากขึน 

11.  บทความวิชาการ มีจดุมุ่งหมายเพอืนําเสนอความรู้ มุมมอง เนือหาจะแสดงข้อเท็จจริง ข้อความรู้ทาง

วิชาการเรืองใดเรืองหนึงโดยมกัจะเป็นการนําเสนอความรู้หรือมุมมองใหม่หรือต่อยอดความรู้ทีมีฐานมาจากความรู้เดิม 

อยูใ่นสาขาวชิาใดวชิาหนึงโดยเฉพาะ  อาจได้จากการเรียบเรียงจากหนังสือหรืองานวิจยัทีมี ผู้ เขียนอาจจะเสนอเฉพาะ

เนือหาสาระทางวิชาการหรือเสนอทังเนือหาสาระ  ข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์  วิจารณ์ หรืออาจ

เสนอผลการวจิยั 

 

3. วิธกีารเขียนบทความ 

 สาํหรับการเขยีนบทความทวัไป เนือหาความรู้สําหรับนํามาเขียนต้องเป็นเรืองทีมีสาระ  ไม่ใช่เรืองแต่งสมมติขึน  

เนือหาสาํหรับนํามาเขยีนบทความอาจได้มาจากหลายๆ วิธีรวมกนัเช่น การไปสมัภาษณ์บุคคล  การซักถามสอบถามผู้ รู้ 

ผู้เชียวชาญ การสบืเสาะแสวงหาว่าทีใดมีอะไรบ้าง  ไปดสูถานที ไปพบบุคคล ไปดูเหตกุารณ์การกระทํา  นํามาจากข่าว  

หนังสอืพมิพ์รายวนั  ค้นคว้าจากหนงัสอื  บุคคลทีอยู่รอบตวั  จากการเดินทางท่องเทียว ประเพณี พิธีการต่างๆ สามารถ

นํามาใช้เขียนบทความได้ทังสนิ 

วิธีเขียนบทความทีได้ดีผู้เขียนควรวางโครงเรืองให้ดี  เพราะโครงเรืองจะช่วยควบคมุการเขียน  ให้เป็นไปตาม

แนวคิดที กําหนดไว้ ทงัยงัเป็นการป้องกนัมิให้เขยีนวกวน ซํากลบัไปกลบัมาอีกด้วย  

โครงเรืองของบทความแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก ่

1. คํานํา เป็นการเกรินบอกกลา่วให้รู้วา่จะเขียนเรืองอะไร การขึนคํานํามีอยู่ 2 แบบ คือ การกลา่วทัวไปก่อนทีจะ

วกเข้าเรืองทีจะเขียน  และการกล่าวเจาะจงลงไปตรงกบัเรืองทีจะเขียน  การเขียนคํานําจะต้องให้น่าอ่านชวนติดตาม 

เพราะจะเป็นสว่นทีถกูอ่านก่อนสว่นอนืๆ 

การเขียนคํานําต้องจูงใจผู้ อ่าน ให้ติดตามเรืองต่อไปจนจบ   การเขียนคํานํามีหลายแบบดงันี  นําด้วยข่าว       

นําด้วยการอธิบาย นําด้วยการเสนอความคิดเห็น  นําด้วยการใช้คําทีทําให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ นําด้วยการบอก

ความสาํคัญ นําด้วยการประชดประชันหรือเสียดสี นําด้วยคําถาม นําด้วยการสรุปใจความสาํคัญของเรือง นําด้วย

สภุาษิต คําคม บทกวี  

 2. เนือเรือง การเขยีนเนือเรืองแบ่งเป็น 2 ตอน คือ สว่นแรกเป็นการขยายความ เมือเกรินในคํานําแล้วผู้อ่านยัง

ติดตามความคดิได้ไม่ดพีอ ก็ต้องขยายความออกไป เพือช่วยให้เข้าใจได้มากขึน สว่นทีสองเป็นรายละเอียด มีการให้สถิติ 

รวบรวมข้อมลู การเปรียบเทียบหรือยกตวัอยา่งประกอบ โดยต้องระวังอย่าให้มากเกินไป เนือเรืองเป็นส่วนทีสําคญัและ

เป็นส่วนทีมีรายละเอยีดมากทีสดุ เป็นสว่นรวมความคิดและข้อมลูทงัหมด ย่อหน้าแตล่ะย่อหน้าในเนือเรืองจะต้องสมัพนัธ์
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เป็นเรืองเดียวกัน มีลาํดบัขนัตอนไม่วกวนไปมา ก่อนทีจะเขียนบทความผู้ เขียนจงึต้องหาข้อมลู หาความรู้ทีจะนํามาเขียน

เสยีกอ่น ข้อมูลนันอาจได้จากการสมัภาษณ์ การสอบถามผู้ รู้ หนังสอืพมิพ์หรือหนงัสอืต่างๆ  

การเขยีนเนือเรืองควรคาํนึงสงิต่างๆ ดงันี  

o ใช้ถ้อยคาํทีถกูต้องตามความหมาย ใช้ตวัสะกดถกูต้องตามพจนานุกรม  

o ใช้สาํนวนโวหารให้เหมาะกับเรือง เช่น ใช้ถ้อยคําทีเป็นทางการ ใช้ศพัท์เฉพาะในการเขียน บทความ

ทางวิชาการ ใช้ถ้อยคาํทีดึงเป็นภาษาปาก คําแสลง ในการเขียนบทความทัวไป  

o มีข้อมลู เหตผุล สถติิและการอ้างองิประกอบเรือง เพือให้เข้าใจง่ายและน่าเชือถือ 

3. สรุป เป็นสว่นทีแสดงทัศนะข้อคดิเห็นของผู้อนื เป็นสว่นทีฝากความคิดและปัญหาไว้กบัผู้ อ่านหลงัจากทีอ่าน

แล้ว รวมทังให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาทีมีด้วย การเขียนบทความในส่วนสรุปหรือคําลงท้าย เป็นส่วนทีผู้ เขียน

ต้องการบอกให้ผู้ อืนทราบว่า ข้อมูลทังหมดทีเสนอมาได้จบลงแล้ว ผู้ เขียนควรมีกลวิธี ทีจะทําให้ผู้ อ่านประทับใจ          

การเขียนสรุปหรือคําลงท้ายอาจใช้วิธีการต่างๆ เหลา่นีได้แก่  สรุปด้วยคําถามทีชวนให้ผู้ อืนคิดหาคําตอบ สรุปด้วย      

การแสดงความประสงค์ของผู้ เขียน สรุปด้วยใจความสําคญั สรุปด้วยการใช้คํากล่าว คําคม บทกวี  หรือ สรุปด้วย        

การเลน่คาํ 

 

4. ลักษณะของบทความทีดี 

บทความทีดคีวรมีลกัษณะทีสาํคญั 4 ประการ คือ 

1.  เนือหาของบทความเป็นไปในทางเดยีวกนั เพือมุ่งสูป่ระเด็นหลกัทีต้องการนําเสนอ 

2.  มีการเน้นยําประเด็นสาํคัญทีต้องการนําเสนอด้วยประโยคใจความสําคญั หรือสาระสาํคัญทีโดดเด่น 

เนือความตลอดเรืองควรกลา่วยําประเดน็หลกัสาํคญัของเนือเรืองทีเขียนในบทความ 

3.  มีความต่อเนืองสมัพนัธ์กันโดยตลอด ทังในด้านการเรียบเรียงถ้อยคํา ข้อความ และการจัดลาํดับเรือง   

ทกุประโยคในแต่ละย่อหน้า และทุกย่อหน้าในแต่ละเรืองต้องเชือมโยงเข้าด้วยกัน ด้วยการใช้คําเชือมข้อความ ได้แก ่        

คําบุพบท เชน่ กบั แต่ แด ่เพอื คําสนัธาน เช่น และ รวมทัง ตลอดจน นอกจากนี คําประพนัธสรรพนาม เช่น ที ซึง อนั    

เป็นต้น 

4.  เนือความชดัเจนกระจ่างแจ้ง อธิบายได้ครอบคลมุความคิดหลกัทีต้องการนําเสนอ ข้อมูลทีนําเสนอเป็น

ข้อเท็จจริงทีถกูต้อง หากเป็นความคดิเห็นต้องมีความสมเหตสุมผล  

5. ต้องมีความสมบูรณ์ด้านการใช้ภาษา คือ ต้องเลอืกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับจดุมุ่งหมายการเขยีนประเภท

ของบทความ เนือหาบทความ และกลุม่ผู้อา่น  

 

5. ความแตกต่างระหว่างบทความทัวไปกับบทความวิชาการ 

1. บทความทัวไป (general article) เป็นข้อเขยีนทีนําเสนอแนวคิดเกียวกบัเรืองใด  เรืองหนึงในรูปแบบอิสระ 

ไม่เป็นทางการไม่มรูีปแบบแนน่อน อาจนําเสนอเพือความบนัเทิงเพอืวิจารณ์เหตกุารณ์ เพอืชีแจงข้อเท็จจริง หรือเพอืให้

ความรู้ บทความในลกัษณะนีเหมาะกบัผู้อา่นทวัๆ ไป  ประกอบด้วยสว่นต่างๆ ดงันี 

- ชือเรือง 

- สว่นเกรินนํา หรือ คํานํา 
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- สว่นเนือเรือง แบ่งออกเป็น 3 สว่นได้แก่  

 สว่นทีย่อย 1 ปพืูนฐานความรู้ให้แกผู่้ อ่าน 

 สว่นย่อยที 2 วิเคราะห์ข้อมูล โต้แย้ง ข้อเท็จจริง ให้เหตผุล หรือหลกัฐานเพอืให้ข้อมูลแก่

ผู้อา่น 

 สว่นย่อยท ี3 เสนอความคิดเหน็ 

- สว่นสรุป 

- เอกสารอ้างองิ 

 

2. บทความวิชาการ  (academic article) เป็นข้อเขยีนเชงิสาระทีหยิบยกประเดน็ใดประเดน็หนึงทีชดัเจน หรือ

ปรากฏการณ์ทีเกิดขึนในแวดวงวชิาการ วชิาชีพ หรือเรียบเรียงขึนมากจาผลงานวิชาการของผู้ เขียนเอง หรือของผู้อืน ใน

ลกัษณะการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ทัศนะหรือแนวคิดเดิม  และหรือนําเสนอหรือเผยแพร่แนวคิดใหม่จากพืนฐาน

วิชาการ   เพอืมุ่งให้ผู้อ่านเปลยีนหรือปรับเปลยีนแนวคิด ความเชือ มาสูแ่นวคดิของผู้ เขียน  ดงันนับทความวิชาการจึงเน้น

การให้ความรู้เป็นสาํคญัและต้องอาศยัข้อมูลทางวชิาการ เอกสารอ้างองิ และเหตผุลทีพสิจูน์ได้ เพือสร้างความน่าเชือถือ

ให้แก่ผู้อ่าน  บทความทางวชิาการจึงมีความสาํคญัทงัต่อตวัผู้เขยีน ต่อวงการวิชาการ/วิชาชีพ และต่อสงัคม ในด้านต่างๆ 

ดงันี 

 ความสาํคัญต่อผู้เขยีนในแง่สะท้อนถึงความตืนตวัทางวิชาการ   ความสามารถในการจดัระบบ

ความคดิและการนําเสนอ  ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน  การนําไปใช้เพือขอตาํแหน่งทาง

วิชาการ 

 ความสาํคัญต่อวงการวิชาการ/วิชาชีพ  เป็นการกระจายความรู้และการพฒันาองค์ความรู้  

 ความสาํคัญต่อสงัคมด้วยการนําเสนอสาระความรู้และแนวความคดิต่างๆ เป็นจดุเริมต้นทีกอ่ให้เกดิ

ประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและประเทศชาตใินด้านต่างๆ 

 

6. การเขียนบทความวิชาการ 

ประเภทของบทความวิชาการทัวไป แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

 บทความวิชาการ คือ เอกสารทีเรียบเรียงจากผลงานวชิาการของตนเองหรือผู้อืนในลกัษณะทีเป็นการ

วิเคราะห์ วิจารณ์หรือเป็นบทความทีเสนอแนวความคดิใหม่ๆ จากพนืฐานทางวิชาการนนัๆ  

 บทความวิจยั คือ บทความทีเขียนขึนจากงานวิจยัของตนเอง มีการกาํหนดปัญหาและวัตถปุระสงค์ที

ชัดเจน มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลการวิจัย อันนําไปสูค่วามก้าวหน้าทาง

วิชาการ  

 บทความวิจารณ์ คือ บทความทีศึกษาผลงาน หรือแนวคดิอยา่งใดอย่างหนึงโดยละเอียด รวมทังมีการ

วิเคราะห์และอภิปรายผลของเรืองทีศึกษาให้เห็นแนวโน้มว่าควรเป็นไปในทางใด มีข้อดข้ีอเสยีอยา่งใด  

แสดงการเคลอืนไหว การเกิดของความรู้ใหม่อย่างชดัเจน  
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ลกัษณะบทความวชิาการทีด ี

1. มปีระเดน็หรือแนวคดิทีชดัเจน มีเนือหาสาระทางวิชาการทีถกูต้อง สมบูรณ์และทนัสมยั  

2. มีการวิเคราะห์ประเดน็ตามหลกัวิชาการ มีการสรุปประเด็น มีการสงัเคราะห์ความรู้จากแหลง่ต่างๆ และ

เสนอความรู้หรือวิธีการทีเป็นประโยชน์  

3. สอดแทรกความคิดริเริม หรือ ความรู้ใหมท่ีเป็นประโยชน์หรือแสดงทศันะทางวิชาการของผู้เขยีนอย่าง

ชดัเจนและเทียงตรง  

4. มีการค้นคว้าอ้างอิงจากแหลง่อ้างอิงทีเชือถือได้ ทนัสมยั ครอบคลมุ และมีการอ้างอิงอย่างเป็นระบบ 

ถกูต้องตามแบบแผน  

5. มีการนําเสนอข้อมูลทีเข้าใจง่าย และเป็นระบบ ใช้ศพัท์และภาษาทางวชิาการอย่างเหมาะสม มีตาราง 

แผนภมูิ ประกอบตามความจําเป็น เพือให้เข้าใจง่ายและชดัเจน  

 การเขยีนบทความวิชาการมักประกอบด้วยสว่นประกอบดงันี 

- ชือเรือง 

- บทคดัย่อ 

- บทนํา หรือคํานํา 

- วรรณกรรมทีเกียวข้อง  

- กรอบแนวคิด  

- การนําเสนอแนวคิด การพิสจูน์ข้อเท็จจริง  

- บทสรุป  

- เอกสารอ้างอิง  

 

7. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ  

 จากสว่นประกอบแต่ละสว่นของโครงสร้างการเขยีนบทความ มีเทคนิคสาํหรับแนะนําดงัน ี

1. ชือเรือง ใช้ภาษาทีเป็นทางการ ชือเรืองชดัเจนตรงไปตรงมา และครอบคลมุประเด็นของเรือง (บางกรณี)      

มีการกาํหนดความยาวของชอืเรือง  

2. ชือผู้ เขียน ต้องใช้ชือจริง ไม่ใช้นามแฝง  

3. บทคดัย่อ ควรเขยีนให้กระชบั เน้นประเด็นสําคญัของงานทีต้องการนําเสนอ ส่วนใหญ่มีการกําหนดความ

ยาวของบทคดัย่อ เช่น ไม่เกนิ 10-15 บรรทัด มกัมีจะประกอบด้วยเนือหา 3 สว่นคอื เกรินนํา สงิทีทํา และสรุปผลสาํคญัที

ได้ ซึงอ่านแล้วต้องเห็นภาพรวมทังหมดของงาน ควรมีคําสําคญัทีต้องเขียนเป็นสงิสดุท้ายหลงัจากเขียนส่วนอืนทัง

หมดแล้ว 

4. ความนํา/บทนํา  เขียนปูพืนฐานเพือดึงความสนใจของผู้อ่านสู่เนือเรือง ให้เห็นความสําคญัและสร้าง

บรรยากาศให้ติดตามต่อไป ควรเขยีนให้กระชับ ตรงประเดน็ ไม่ยดืเยือ สอดคล้องกบัชอืเรือง โดยจับประเด็นจากชือเรือง

แล้วนําเข้าสูบ่ริบท เนือหา ในสว่นนีสามารถกลา่วถงึวตัถปุระสงค์ของบทความ ทีมาของบทความ ขอบเขตของบทความ
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นนั เพือช่วยให้ผู้อ่านไม่คาดหวงัเกินจากขอบเขตทีกําหนด อาจมีคาํจํากดัความหรือนิยามต่างๆทีเป็นประโยชน์ต่อผู้ อ่าน 

กรณทีีคาํเหลา่นันใช้ในความหมายทีแตกตา่งจากความหมายทวัไป/เป็นคําทีอาจจะไม่เข้าใจความหมาย 

5. เนือเรือง  ประเด็นทีควรคํานึงถึงในการเขียนเนือหา คือการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ต้องเป็นไปอย่าง         

มีหลกัการ ทฤษฎี หรือหลกัฐานอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการ มีความเป็นเหตเุป็นผลทีน่าเชือถือ มีการอ้างอิง

ข้อมูลทีเชือถือได้  การใช้ภาษา บทความทางวิชาการ(ภาษาไทย) ต้องใช้คําในภาษาไทย หากคําไทยนันยังไม่เป็นที

เผยแพร่ ควรใช้คําภาษาตา่งประเทศไว้ในวงเลบ็ ในกรณีทีไม่สามารถหาคําไทยได้ จะต้องเป็นการทับศพัท์ก็ควรเขียนคํา

นันให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน  ต้องพิถีพิถันในการเขียนตัวสะกดการันต์ต่างๆให้ถูกต้องตาม

พจนานุกรมฯ และควรตรวจทานงานของตนไม่ให้ผิดพลาด 

6. บทสรุป /บทสง่ท้าย การสรุปประเด็นสําคัญๆของบทความนันๆ โดยการเลือกเก็บประเด็นสําคัญๆของ

บทความนันมาเขียนรวมไว้อย่างสนัๆท้ายบท หรือ อาจใช้วิธีการบอกผลลพัธ์ว่า สิงทีกลา่วมาทังหมดมีความสําคัญ

อยา่งไร สามารถนําไปใช้อะไรได้บ้าง หรือจะทําให้เกิดอะไรต่อไป หรือ อาจใช้วิธีการตงัคําถามหรือให้ประเด็นทิงท้าย

กระตุ้นให้ผู้อ่านไปแสวงหาความรู้/คิดค้นพฒันาเรืองนันต่อไป  

7. สว่นอ้างอิง สะท้อนว่างานเขียนนนัอยู่บนพืนฐานของวชิาการทีได้มีการศึกษาค้นคว้า วิจยัมาแล้ว เป็นการให้

เกียรติเจ้าของผลงานทีนามาอ้าง เป็นหลกัฐานให้ผู้ อ่านสามารถไปสืบเสาะ แสวงหาความรู้เพิมเติม หรือติดตาม

ตรวจสอบหลกัฐานได้  รูปแบบการอ้างอิง จะขึนอยู่กบัการกําหนดของแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการนนัๆ  

และจากการฟังบรรยายจาก รศ. ดร.โยธิน แสวงด ีสรุปเทคนิคการเขยีนบทความวชิาการเพมิเตมิดงันี 

1. วางเค้าโครงหัวข้อหลกัและหวัข้อย่อยต่างๆ ทีต้องการจะเขียนลงในเศษกระดาษก่อน โดยคํานึงถึงจํานวน

หน้าทีถูกกําหนดให้เขียนเนือหาทังหมด รูปแบบข้อกําหนดของสาํนกัพมิพ์ เช่น บรรณาธิการกําหนดให้ผู้ เขียนต้องเขียน

บทความอยู่ระว่าง 10-12 หน้า A4  ผู้ เขียนจะต้องกําหนดจํานวนหน้ากระดาษสาํหรับเขียนบทความเอาไว้ 12 แผน่  แล้ว

กําหนดหวัข้อหลกัๆ และหัวข้อยอ่ย โดยจะต้องยดึตามข้อกําหนดของสํานกัพมิพ์อย่างเคร่งครัด เพือไม่ให้เกิดปัญหาการ

ไม่รับบทความอันเนืองมาจากเขียนผิดรูปแบบของสํานักพิมพ์ หลงัจากนันกระจายหัวข้อหลักๆ ตามโครงสร้างของ

บทความทีถกูกําหนดเอาไว้ ได้แก่ ส่วนแสดงชือเรือง ชือผู้แต่ง บทคัดย่อ บทนํา วิธีการหรือกรอบแนวคิด อภิปรายผล 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง  เป็นต้น  
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หน้าที 1             หน้าที 2-4    หน้าที 5 -6 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที 7-8    หน้า 9-11      หน้า 12  

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1 ตวัอย่างการวางเค้าโครงหน้าบทความก่อนเริมเขียนบทความ 

2. ควรมีการกําหนดหวัข้อหลกัและหัวข้อย่อย เพือให้สะดวกและง่ายต่อการอ่าน การกําหนดหัวข้อหลกัและ

หวัข้อยอ่ย  ให้นึกถึงจุดสําคญัหรือประโยคสาํคัญเขียนใสล่งไปก่อน จากนันจึงค่อยมาเรียบเรียงลาํดับหัวข้อย่อยและ

ประโยคสาํคญัเหลา่นันตามลาํดบัความต่อเนืองทีควรจะเป็น เช่น หวัข้อไหนควรอยู่กอ่นจงึจะอา่นเข้าใจง่าย  ควรจะเอา

หวัข้อทีกลา่วรวมๆ ขึนมาก่อน แล้วเกบ็หวัข้อทีเน้นรายละเอียดเอาไว้ทีหลงั โดยเรียงลําดบัความต่อเนืองกนั  

3. เขียนรายละเอียดเนือหาทีต้องการใสล่งไป ในแต่ละหัวข้อ และควรมีคํานําโปรยในตอนต้นเรืองสกัเล็กน้อย

ขยายแนวความคิดของแต่ละหัวข้อยอ่ยลงไปบนกระดาษ  ไม่จาํเป็นต้องเขยีนเรียงตามลาํดบัหัวข้อ หัวข้อไหนทียากหรือ

ชชชือบทความ 

ชือผ ูเ้ขียน 

บทคดัย่อ(ไทย) 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

คาํสาํคญั   …….., ……….., ……… 

บทคดัย่อ(อังกฤษ) 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

คาํสาํคญั   …….., ……….., ……… 

 

บทนาํ 

บทนาํ……………………………. 

………………………………………… 

………………………………………… 

วิธีการศึกษา/ระเบียบวิธีวิจยั 

วิธีการศึกษา….…………………. 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

ผลการศกึษา 

ผลการศกึษา………….….……… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

        
ภาพที 1 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

ผลการศกึษา 

ผลการศึกษา………….….……… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

ตาราง xx ชือตาราง………………. 

     

     

     

     

   ……………………………………… 

……………………………..………… 

อภิปรายผล 

………………………….….……. 

………………………………………… 

………………………………………… 

……………………………..………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

สรุปผล/ขอ้เสนอแนะ 

………………………….….……. 

………………………………………… 

………………………………………… 

……………………………..………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

เอกสารอา้งอิง 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 
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ยงันึกไม่ออกว่าจะเขียนอยา่งไรให้เกบ็ไว้กอ่น เขียนหวัข้อทีคดิว่าจะเขียนได้เร็วกอ่น แล้วจงึค่อยกลบัมาเขียนหัวข้อทีเหลอื

ในภายหลงั หรือเมือนึกออกว่าจะเขียนรายละเอียดสว่นนนัอย่างไร 

4. ตรวจทานทบทวนเพือดูว่ายงัขาดข้อความอะไรมาเชือมโยงแต่ละหัวข้อเข้าด้วยกัน ถ้ายังขาดอยู่ให้เพิม

ข้อความหรือเพิมหวัข้อเข้ามาอกี โดยให้ข้อความของแตล่ะหวัข้อสมัพนัธ์กนั อาจจะต้องเพิมหรือเปลยีนแปลงประโยคใน

ตอนต้นหรือตอนท้ายของแต่ละหวัข้อไปบ้างเพือความสอดคล้องกนั 

5. กรณีบทความเป็นภาษาไทยให้ใช้ศัพท์เทคนิคเท่าทีจําเป็น   และพยายามใช้ภาษาอังกฤษให้น้อยทีสุด 

ศัพท์เทคนิคคําใดมีคําแปลเป็นภาษาไทยให้ใช้ภาษาไทย โดยยึดจากพจนานุกรม เช่น Air Conditioner ให้แปลว่า 

เครืองปรับอากาศ เป็นต้น แตถ้่าแปลแล้วไม่แน่ใจว่าผู้ อ่านจะเข้าใจได้ถกูต้องควรวงเล็บภาษาองักฤษไว้ด้วย ยกเว้นไม่

สามารถจะแปลเป็นภาษาไทยได้  ให้ทบัศพัท์เป็นภาษาไทยแล้ววงเลบ็ภาษาองักฤษกํากบั  

6. พยายามใช้คําธรรมดาง่ายๆ ซึงคนทัวไปเข้าใจได้ง่ายและยังคงความถูกต้องอยู่ได้ ตวัอย่างเช่น  “....เราจะ

วดัความต่างศกัย์ของสายไฟบ้านได้ 220 โวลต์....”  ผู้อา่นอาจจะงงกบัคําว่า “ความต่างศกัย์”  ซึงเป็นศัพท์วิชาการ  ใน

กรณเีชน่นีควรใช้คําวา่ “แรงดนัไฟฟ้า” แทน เพราะจะทําให้คนอ่านเข้าใจได้ดีกว่า 

7.  ใช้ประโยคทีกระชับ  ไม่กํากวม  พยายามหลีกเลียงการใช้ประโยคยาวๆ ทีดูยืดยาด และประโยคซ้อน

ประโยคทีอาจทําให้เข้าใจความหมายผิดไป  

8. ให้เป็นเหตเุป็นผลตามลาํดบัทีควรจะเป็น    ตัวอย่างเช่น “....เนืองจากนักศึกษามีทัศนคติแบบนี ทําให้มี

พฤติกรรมไม่เหมาะสม”  จะต้องมีการอธิบายทัศนคติแบบไหน จึงทําให้นักศึกษามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และไม่

เหมาะสมอย่างไร   ผู้เขยีนควรให้เหตผุลเพอืขยายความให้ชดัเจน  

9. เนือหาเป็นปัจจบุัน   ให้พิจารณาดวู่ามีข้อมลูใดทีอาจจะไม่เป็นจริงในปัจจุบัน  เช่น ถ้าคุณเขียนบทความ

เกียวกับดาวเคราะห์ในระดับสุริยะจักรวาล ต้องให้ข้อมูลใหม่ว่า ดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์แคระ, นักศึกษาใน

ระดบัอดุมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ มีอตัราการตงัท้องในวยัเรียนสงูกวา่วยัรุ่นทีอาศยัอยูใ่นตา่งจังหวดั ผู้ เขียนต้องหาข้อมูล

ยืนยนัให้มนัใจว่าเป็นข้อมูลทีเป็นข้อเท็จจริง และเป็นปัจจบุัน  การเขียนบทความไม่ควรใช้คําว่า  ในปัจจุบัน  แต่ควรใช้

การระบุเวลา เชน่  จากผลการวิจยัในปี พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชีให้เห็นว่า ..... 

10.  การใช้ตาราง และรูปภาพประกอบในการเขียนบทความ จะช่วยให้การอธิบายต่างๆ  ง่ายขึน ชดัเจนขึน 

และยงัชว่ยกระตุ้นความสนใจได้เป็นอยา่งดี โดยยึดหลกัและรูปแบบของภาพตามรูปแบบทีกองบรรณาธิการกําหนด เช่น 

ใช้คาํว่า รูปที ภาพที ตารางที ซึงแตล่ะแห่งจะมีหลกัเกณฑ์ต่างกนัไป ใช้รูปภาพประมาณ 3-4 ภาพรูปเท่าทีจําเป็นไม่มาก

จนเกินไป แต่ละรูปภาพควรมีคําอธิบายอยู่ใต้รูปด้วยว่าเป็นอะไร ใช้ทําอะไร หรือต้องการแสดงอะไร รูปและเนือหา

สอดคล้องกนั  ทุกครังทีเขียนอ้างถงึรูป  ควรอ่านตรวจสอบด้วยว่า เขียนตรงกับข้อมูลในรูปหรือไม่ เช่น ในบทความเขียน

ว่าจากรูป 1.1 สถิติการพ้นสภาพของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ให้ตรวจสอบดวู่ากราฟในรูปที 1.1 แสดงอย่างนันจริงๆ 

หรือไม่ 

 

หมายเหตุ “สว่นประกอบของบทความทางวิชาการจะประกอบไปด้วยรายละเอียดอะไรบ้างนัน  จะขึนอยู่กบั

กองบรรณาธิการผู้จดัทําวารสารทางวิชาการนนัๆ เป็นผู้กาํหนดและให้จดัทําเป็นรูปแบบของบทความทางวิชาการ สาํหรับ

ให้ผู้ เขียนได้ยดึถือปฏิบตัิเมือต้องการสง่บทความลงพิมพ์ในวารสาร/หรือการนําเสนอในทีประชมุทางวิชาการ” 
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8. การเขียนบทความวิจยั 

บทความวิจยัจดัเป็นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกบัรายงานการวิจยั (Research report) กลา่วคือ มีสาระ 

และรูปแบบการนําเสนอทีคล้ายคลงึกนั แตมี่ลกัษณะตา่งกนัทีสาํคญั 3 ประการ คือ  

 บทความวิจยัเป็นเอกสารทางวชิาการทีนกัวิจยัเขียนขึนในรูปบทความวิชาการ เพือนําเสนอข้อค้นพบ

เชิงประจักษ์และหรือนวัตกรรมทีเป็นผลงาน ผ่านสอืประเภทต่างๆ รวมทังการเผยแพร่ในทีประชุม

วิชาการ เนืองจากวารสารมีจาํนวนหน้าทีจากดั และการประชมุฯมีเวลาจากดั บทความวิจัยจึงมีความ

ยาวจากดั มีจํานวนหน้าน้อยกวา่รายงานการวิจยั  

 บทความวิจัยเป็นเอกสารทางวิชาการทีทันสมัย ทันเหตุการณ์มากกว่ารายงานการวิจัย เพราะใน

ระหว่างการดําเนินการวิจยั นกัวิจยัอาจตดัตอนผลการวิจยันาร่องหรือผลงานวิจยับางสว่นนําเสนอเป็น

บทความวิจยัเพอืเผยแพร่หรือตรวจสอบความคิดได้ บทความวิจยัจึงอาจเป็นสว่นหนึงของรายงานการ

วิจยัทีนกัวจิยันําเสนอก่อนรายงานการวิจัย และเป็นสารสนเทศทีทันเหตกุารณ์มากกว่ารายงานการ

วิจยัทีมีการเผยแพร่เมือเสร็จสนิโครงการวจิยั  

 คณุภาพของบทความวิจยัคอ่นข้างเป็นมาตรฐานมากกว่ารายงานการวิจัยโดยทัวไป เพราะต้องผ่าน

การตรวจสอบเนือหาสาระและรูปแบบให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสารหรือคณะกรรมการจัด

ประชุม  

 สาํหรับเนือหาความรู้ทีนํามาเขียนบทความวจิยั จะมีลกัษณะของการเขียนบทความอยู ่2 รูปแบบคอื 

 บทความทีเขียนขึนก่อนเริมต้นการทําวิจยั หรือยงัอยู่ระหว่างการทําวิจยั 

 บทความทีเขียนขึนหลงัจากทําวิจัยเสร็จแล้ว การตีพิมพ์บทความวิชาการ  จะต้องคดัเลือกวารสารที

เหมาะสมกบัเรืองและสาขาวิชาทีวารสารนนัถนดั 

สว่นประกอบของบทความวิจยัประกอบด้วย 

  - ชือเรือง 

- ชือผู้แต่ง 

- บทคดัย่อ (abstract)  ประกอบด้วยบทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

- คําสาํคัญ 

- บทนํา หรือ กลา่วนํา (introduction) 

- วิธีการศึกษา 

- ผลการศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

- อภปิรายผล 

- บทสรุป และข้อเสนอแนะ(conclusion) 

- สว่นอ้างองิ/ภาคผนวก 
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9. เทคนิคการเขียนบทความวิจัย 

1. บทคดัย่อ  เป็นเนือหาสาระสว่นทีนําเสนอวตัถปุระสงค์การวิจยั วิธีการวิจยั และผลการวจิยัโดยสรุป (รวมทัง

ข้อเสนอแนะในการวิจยั) เพือให้ผู้อ่านได้เห็นภาพรวมงานวิจยัทังฉบบั  เป็นข้อความทีมีคําสาํคญัทังหมดในบทความวิจัย 

และเป็นข้อความสนั กะทัดรัดไม่เยินเย้อ มักมีการกําหนดความยาวของบทคดัย่อ (ภาษาไทยมักกําหนดเป็นจํานวน

บรรทัด ขณะทีภาษาองักฤษมักกําหนดเป็นจํานวนคํา และมักกําหนดให้มีคําสาํคญั (Keywords) ไว้ด้วย  

2. สว่นนํา ประกอบด้วยสว่นสาํคญั 4 สว่น  

 ส่วนแรก เป็นการบรรยายให้ผู้อา่นได้ทราบว่าบทความวิจยันีพฒันามาจากผลงานวจิยัทีมีมากอ่นหน้า

นีอย่างไรบ้างและนํามาสูปั่ญหาวิจยัอย่างไร (ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาการวจิยั)  

 ส่วนทีสอง กลา่วถงึปัญหาวิจยัและวัตถปุระสงค์การวจิยั  

 ส่วนทีสาม คือ รายงานเอกสารทีเกียวข้องกับการวิจัยเฉพาะสว่นทีเป็นทฤษฎีและงานวิจัยทีสาํคัญที

นําไปสูก่ารสร้างกรอบแนวคิดสาํหรับการวิจยั รวมทังสมมติฐานการวิจยั  

 ส่วนทีส ีเป็นรายงานระบุเหตผุลพร้อมเอกสารอ้างองิในการเลอืกวิธีดาํเนินการวจิัยทีใช้ในบทความวิจยั

นี เพือเตรียมผู้อา่นให้สามารถเชอืมโยงความคดิกนัเนือหาสาระในสว่นตอ่ไป  

3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  คือสว่นสาํหรับบรรยายว่าจะเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูอยา่งไร และนําเสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมลูพร้อมทังการตีความ มีการนําเสนอตารางและภาพประกอบเท่าทีจําเป็น ผลการวเิคราะห์ทีสาํคญัในตาราง

หรือภาพประกอบต้องมีการบรรยายในสว่นทีเป็นข้อความด้วย  มิใช่การเสนอตารางหรือรูปโดยไม่มีการบรรยาย  

4. การอภิปราย/การสรุปผล  เป็นการบรรยายสรุปข้อค้นพบทีได้จากการวจิยั ประกอบการอธิบายว่า ข้อค้นพบ

มีความขัดแย้ง/สอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัและผลงานวิจยัในอดตีอย่างไร พร้อมทังเหตผุลทีเป็นเช่นนัน  

5. การอภิปรายข้อจํากดั/ข้อบกพร่อง ข้อดีเด่น ซึงนําไปสูข้่อเสนอแนะในทางปฏิบตัแิละข้อเสนอแนะในการวิจยั

ต่อไป  

6. สว่นอ้างอิง/ภาคผนวก  สว่นอ้างอิง ประกอบด้วยบรรณานุกรม และเชิงอรรถ ส่วนทีเป็นภาคผนวก ส่วนที

ผู้วจิยันําเสนอสาระทีผู้ อ่านควรได้รับรู้เพิมเติมนอกเหนือจากทีนําเสนอในบทความ เช่น ตวัอย่างเครืองมือวจิยั เป็นต้น  

บทความวิจัยจํานวนมากถกูปฏิเสธมีเหตุผลสําคญัมาจากขาด Argument หรือ ไม่ได้เขียนเน้นให้เห็นอย่าง

ชัดเจนไว้ตงัแต่ต้น การทีไม่มี argument  บทความจะถกูพิจารณาเป็นงานประเภท  not original, not  significant, 

disorganized หลงัจากทีสร้าง argument เราจะต้องเขียนบทความตามทีเราสร้างขึน  ต้องจําไว้ว่า “argument drive 

article not data drive article, organizing your article around your argument.” 

Argument คือ วาทกรรม(discourse) ทีเขยีนขึนเพือต้องการเสนอความคิดให้เกิดข้อสงสยั และนําเสนอข้อมูล

เพือแก้ข้อสงสยันนั  คือ ความพยายามทีจะชกัชวนให้ผู้อ่านเชือในบางสงิบางอย่าง ทีมีความสาํคญั สมมุติฐานก็จะอยู่ใน

ฐานะทีเป็นส่วนของ argument ด้วย argument จะมีองค์ประกอบอย่างน้อยอยู่ 2 ส่วนคือ a claim and evidence for 

the claim สงิทีอ้างขึนและข้อมูลทีสนับสนุน หรือทีเรียกว่าสิงทีจะมาพิสจูน์การสร้าง argument ต้องมาจากการสาํรวจ

ความรู้ทีดีพอ  ดงันันวิธีการเขยีนคือ การเขียนมักจะเป็นว่างานวิจยัชนินีต้องการโต้แย้ง หรือต้องการจะสร้างข้อถกเถียงใน

ประเด็น ( In this article, I argue that…) นอกจากนีต้องแสดงหลกัฐาน (evidence) ตามทีเราสร้างข้อโต้แย้ง หรือข้อ

ถกเถยีงทีสร้างขึนด้วย  
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การเขยีนบทความวิจยั มีแนวทางดงันี 

1. จะต้องเป็นบทความทีลดรูปหรือนํางานวิจยัมาเขียนใหม่  และผู้ เขียนต้องมีความเข้าใจกระจ่างแจ้งในรายงาน

การวิจยัทีจะนํามาเขียน 

2. เริมต้นจากการทําโครงร่าง การจดัลาํดบัความคดิ  การเรียบเรียงเนือหาสาระ เขียนเป็นฉบบัร่าง จากนันทิงไว้ 1-

2 สปัดาห์ จึงนํามาอ่านเพือปรับปรุงทบทวนและภาษา ตลอดจนแบบการเขยีนให้ถกูต้องตามแบบของบทความ

วิจยั การใช้ภาษาทางการทีเป็นมาตรฐาน มีความเหมาะสมกบัผู้อ่านทีเป็นนกัวิชาการ และใช้ภาษาถกูต้องตาม

หลกัภาษา 

3. ต้องมี major argument ทีชดัเจนโดยนําประเด็นทีเด่นทีสดุในงานวิจยัมาเขียนเพียง 1 หรือ 2 ประเด็น ดังนัน

จะต้องปรับชือเรืองและเนือหาให้มีความสอดคล้องกบับทความทีเขียนขึนใหม่ขณะทีเนือหาในบทความต้องมี

ความสมบูรณ์ในแบบมาตรฐานของงานวิชาการ การนําเสนอเนือหา ควรนําเสนอสาระสาํคญัของงานวิจยัอย่าง

ตรงไปตรงมา ชดัเจน ถกูต้องและสมบูรณ์จนผู้อ่านสามารถทําวจิยัในลกัษณะเดยีวกนัได้ 

4. บทความวิจยัไม่ใช่สรุปยอ่งานวิจยั การเขียนจะต้องกะทดัรัด ตรงประเด็น บอกกระบวนการ มีสาระทีชัดเจน มี

ระบบอ้างองิทีถกูต้อง ให้ข้อมลูตามหลกัวิชาทีถกูต้อง 

5. การลําดับเนือหาควรเป็นไปตามหลกัการวิจัย มีความต่อเนืองตังแต่ต้นไปจนถึงการสรุป  และอภิปราย

ผลการวิจัย แต่ละย่อหน้ามีประโยคสําคญั และมีความเชือมโยงถึงกัน  การใช้คําศัพท์ ควรใช้คําศัพท์ทีมีการ

บัญญัติศัพท์ เ ป็นทางการห รือคําศัพท์ที ได้รับการรับร องใช้กันแพร่หลาย  ถ้าเป็น คําศัพท์ใหม่จาก

ภาษาต่างประเทศควรมีวงเลบ็กํากับ หรือมีเชิงอรรถอธิบายความหมาย เมือเลอืกใช้คําศพัท์ใดควรใช้คํานัน

ตลอดบทความวิจยั  

6. การเขยีนประโยค ควรเป็นประโยคสมบูรณ์ และพยายามใช้ประโยคสนั หลกีเลยีงประโยคซ้อน ควรระมดัระวงั

เครืองหมายวรรคตอนให้ถกูต้องทุกประโยค  

 

10.  การเผยแพร่ และการเลอืกวารสารเพือตพีมิพ์ ทเีหมาะสมสําหรับสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ 

  

  วารสารทีตีพมิพ์บทความวิชาการแบ่งเป็น 2 ประเภทคือตีพมิพ์บทความทางด้านสาขาความรู้ใหญ่ เช่น วารสาร

ทางสังคมศาสตร์ วารสารธรรมศาสตร์ วารสารศิลปากร วารสารร่มพฤกษ์  และสาขาความรู้เฉพาะ  เช่น วารสาร

เศรษฐศาสตร์  วารสารกฎหมาย วารสารประวัติศาสตร์ เป็นต้น  การส่งบทความเพือตีพิมพ์ต้องเลอืกวารสารทีมีค่า 

impact factor และถกูนําไปใช้อ้างอิง (citation) สงูๆ    

บทความวิชาการ หรือ บทความวิจยัทีจะถกูนําไปตพีิมพ์ในวารสารวิชาการจะต้องผ่านกระบวนการ 2 ขันตอน

คือ 

1. บรรณาธิการ(editor) หรือกองบรรณาธิการคือ บุคคลทีจะทําหน้าทีพิจารณาเบืองต้น ซึงเป็นการพิจาณา

ภายนอก โดยดูทีบริบท (context) ของบทความ เช่น ความทันสมยั การนําไปใช้ประโยชน์วงกว้าง รูปแบบการเขียน  การ

อ้างอิง 
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2.  peer reviewer เป็นผู้ เชียวชาญและมีความรู้เฉพาะสาขาทีกองบรรณาธิการ คัดเลอืกขึนมาทําหน้าที

พจิารณาทังหมด ซึงจะต้องมีอย่างน้อย 2 คน ในขันตอนนีจะเน้นทีเนือหา ความถกูต้องตามหลกัวิชาการในสาขา 

เมือบรรณาธิการของวารสารฉบบันันได้รับบทความทีผู้ เขียนส่งไปให้แล้ว และคณะกรรมการซึงเชียวชาญใน

เรืองทีผู้ เขียนแตล่ะคนสง่มาพิจารณา หลงัจากพิจารณาแล้วจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ เขียนทราบ ซึงคําตอบทีอาจจะ

ได้รับจะมี  3 รูปแบบคอื 

1. บทความไม่ผ่านการพิจารณาลงในวารสาร  ในกรณีทีบทความทไีม่ผ่านการพิจารณาเลยจะถกูสง่กลบัคืนไป

ให้หรือไม่คืนก็ได้   เหตผุลทีไม่ผา่นนนัอาจจะเป็นว่าเนือหาไม่เหมาะสมกบัผู้อ่านวารสารฉบบันัน อาจจะเป็นเนือหาทีเคย

ลงในวารสารแล้ว หรือเนือหาล้าสมัยไม่น่าสนใจ  หรืออาจจะเป็นบทความทีเหมาะจะเป็นตําราเรียนมากกว่าเพราะ

เนือหายาวมาก หรืออาจจะเป็นบทความทีไม่มีใครในกองบรรณาธิการวารสารฉบบันนัอา่นเข้าใจเลย 

2. บทความผ่านการพจิารณาให้ลงในวารสาร  แตใ่ห้ปรับปรุงแก้ไข   เนืองจากบางบทความอาจจะดีมากแต่

ยังคงมีบางสว่นทียังไม่เหมาะสม เช่น อาจจะมีจดุบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ  ทีผู้ เขียนอาจจะมองข้ามไป  หรือคุ้ นเคยกับ

ปัญหานนัมากเกนิไป แต่กองบรรณาธิการคาดว่าผู้ อ่านคงอยากจะทราบ หรืออาจจะมีบางข้อความไม่ชดัเจนพอ ในกรณี

นีกองบรรณาธิการอาจจะขอให้ผู้ เขียนปรับแก้บางข้อความ หรือให้เพมิเตมิบางสว่น เพือให้แน่ใจว่าบทความของคณุจะ

เป็นประโยชน์กบัผู้อา่นของเขามากยิงขึน 

3. บทความผ่านการพจิารณาให้ลงในวารสาร   ถ้าบทความของผ่านการพิจารณา จะแจ้งให้ผู้ เขียนทราบ  และ

อาจกําหนดให้ด้วยว่าจะนําลงในฉบับไหน หรือเดอืนไหน อย่างไรกต็าม แม้บทความของคุณจะสมบูรณ์พอสมควร กอง

บรรณาธิการอาจขอสทิธิในการตงัหรือดดัแปลงชือบทความให้น่าอ่านขึน หรืออาจจะเพิมเติมข้อความสนัๆ โปรยใต้ชอื

บทความ หรือแก้ไขสาํนวนบางสว่นให้ถกูต้องตามหลกัการใช้ภาษา หรือเพือให้ชดัเจนยิงขึน บางทีถ้าบทความยาวมาก 

เขาอาจจะแบ่งออกเป็นตอนๆ ตามความเหมาะสม 

หลงัจากทีบทความนนัได้รับการตีพมิพ์แล้ว กองบรรณาธิการมักจะไม่สง่ต้นฉบบักลบัคืนมาให้ เพราะความไม่

สะดวกหลายประการ แต่จะสง่วารสารฉบับทนํีาลงแล้วนันมาให้ผู้ เขยีนแทน และอาจมีค่าสมนาคณุมาให้ด้วยทาง

ธนาณตั ิ ซึงมลูคา่จะมากหรือน้อยแล้วแตก่ิจการของวารสารนันๆ 

เกณฑ์มาตรฐานของวารสารระดบันานาชาติ 

1. บทความในวารสารต้องตพิีมพ์เป็นภาษาองักฤษทังหมด 

2. กองบรรณาธิการวารสารติองมีผู้มีทรงคณุวุฒิจากภายนอกประเทศไม่น้อยกว่า 25% 

3. ต้องมีบทความทีผู้เขียนมาจากภายนอกประเทศไม่น้อยกว่า 25% ของจํานวนบทความทงัหมด 

4. บทความในวารสารวิชาการ ต้องมีผู้ประเมินจากภายนอกประเทศ 

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) 

วารสารวิชาการระดบัชาต ิ

มาตรฐานวารสารเบืองต้น(Basic Journal Standard) 

1. วารสารต้องออกตรงเวลาและตอ่เนือง 

2. วารสารต้องตีพมิพ์ไม่น้อยกวา่ 2 ฉบบัต่อปี และควรมี 16 บทความต่อปี 

3. วารสารต้องมีบทวิจารณ์หนงัสอื และควรตีพมิพ์บทความปริทรรศน์เป็นครังคราว 

4. บทความแต่ละบทความต้องมบีทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5. วารสารต้องมีรูปแบบต้นฉบบัสมําเสมอ เช่น แสดงชอืบทความ ชือผู้แตง่ ต้นสงักดั และรายการอ้างอิง

ทมีีรูปแบบเดยีวกนั 

6. บทความแต่ละบทความต้องมีผู้ประเมนิไมน้่อยกวา่ 2 ท่าน และควรเป็นผู้ประเมินจากภายนอก

หน่วยงานอย่างน้อย 1 ท่าน 

7. กําหนดให้มีการประเมินคณุภาพวารสารทุก 2 ปี 

กองบรรณาธิการ  (Editorial Content) ของวารสารวิชาการในประเทศต้องมีศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ระดบัปริญญาเอกจากภายนอกสถาบนัทีจัดพิมพ์วารสารนัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิทีมีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนือง  เป็นที

ยอมรับในสาขาวิชานันๆ  และหัวหน้ากองบรรณาธิการหรือกองบรรณาธิการของวารสารมีผลงานวิจัย ตีพิมพ์อย่าง

ต่อเนือง และยงัมีข้อกําหนดถึงความหลากหลายผู้นิพนธ์และการอ้างอิง(Contribution Diversity and Citations) ได้แก่

บทความทีตพีิมพ์ในวารสารวิชาการต้องมีบทความทีผู้ เขียนมาจากสถาบนัอนืทีมิใช่สถาบนัทีจดัทําวารสารนันไม่น้อยกว่า 

25 % ของจํานวนบทความทงัหมด และวารสารทีมีคา่ Journal Impact Factors  ใน 3 ปีทีผา่นมา 

มาตรฐานตา่งๆ เหลา่นีคอืเกณฑ์มาตรฐานสาํหรับกาํหนดคณุภาพของวารสารทีเป็นทียอมรับ การทราบเกณฑ์

มาตรฐานนี ทําให้ผู้ เขียนบทความวิชาการเพือตีพมิพ์จะได้ใช้เป็นแนวทางสาํหรับเขียนบทความให้ได้ตามมาตรฐานเพือให้

ได้รับการตอบรับให้ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการทีมีชือเสยีง เป็นทียอมรับนนัเอง  สาํหรับวารสารภาษาไทยทีเป็นทียอมรับว่า

มีมาตรฐานในระดบัชาตติามเกณฑ์ข้างต้น สามารถตรวจสอบได้จากฐานข้อมลู TCI  
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11. สาเหตุของการถูกปฏิเสธการตีพิมพ์บทความ 

1. ผู้อา่น ถ้าเป็น narrow problem ก็ต้อง relate to larger problems 

2. off topic แตกต่างจากหัวข้อหลัก ไม่เชือมต่อกับปัจจุบ ัน  ไม่ตรงกับวารสารและไม่อยู่ในความสนใจ 

บรรณาธิการ  วารสารไม่สามารถตพิีมพ์ได้เลย 

3. not scholarly การไม่เป็นวิชาหรือไม่ถกูต้องตามหลกัวิชาการ  มีหลายลกัษณะได้แก่ เรืองหรือประเด็น     

เลอะเทอะ ง่ายเกนิไป ไม่ถกูต้อง มีความผิดทังหลกัการ หลกัฐานและการอ้างอิง 

4. too defensive คือป้องกันตัวเองมากเกินไป บทความวิชาการไม่ใช่รายงานในชันเรียนทีส่งให้ครูตรวจ ที

นกัศึกษาจะต้องทําการเพอืป้องกนัตวัเองหลายอย่าง เช่น การใช้การอ้างอิงมากเกินและอ้างอิงคนทีมีชือเสยีงมากเกินไป 

ใช้ข้อมลูบางอยา่งมากเกินไปเพือพยามแสดงว่าได้อ่านมามาก เป็นต้น 

5. not sufficient original บทความทีไม่สามารถนําไปสูก่ารสร้างความรู้ใหม ่“no knew knowledge” เรา

จะต้องบอกกับผู้ทีอ่านบทความของเราอะไรคือความใหม่ในงานของเรา ได้แก่ หลกัฐาน วิธีการศกึษา การวิเคราะห์ หรือ

ทฤษฎี เน้นให้เหน็อะไรคือความแตกตา่งในงานของเรา อะไรคือสงิทีนกัวชิาการยงัไม่รู้ 

6. poor structure, งานประเภทโครงสร้างการเขียนทีไม่ด ีpoor writing, poor organization เขียนแล้วอ่านไม่รู้

เรือง ประเภทไม่ชดัเจนว่าจะสอือะไร การเขยีนทีดจีะต้องมุ่งประเดน็ให้ชดัเจน ตดัสิงทีไม่เกียวข้องออก 

7. not significant งานวิจยัทีไม่สร้างความแตกต่างจากความรู้ทมีีอยู่เดิม  ข้อค้นพบของงานก็อ่อน (weak 

finding) 

8. theoretically or methodologically flawed งานวิจยัประเภทมีระเบียบวิธีวิจยัไม่ถูกต้อง เช่น การออกแบบ

งานวิจยัผิด ข้อแย้งไม่สอดคล้องกบัข้อมลู การวิเคราะห์หรือการตีความอ่อน ทฤษฎีทนํีามาใช้ไม่เพียงพอ 

9. too many misspelling and grammatical error งานประเภทเขยีนแบบลวกๆ สกุเอาเผากนิ มีความผิดทัง

การสะกดคาํ และการใช้ไวยากรทางภาษา การสง่บทความไปตพีมิพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจอย่างดี 

10. No argument งานวิจยัจํานวนมากถกูปฏิเสธเหตผุลสาํคญัเพราะขาดสงินีหรือไม่ได้เขียนเน้นให้เหน็อย่าง

ชดัเจนไว้ตงัแตต้่น การทีไม่มีสงินีแสดงวา่งานชินนี บทความจะถกูพจิารณาเป็นงานประเภท not original, not 

significant, disorganized หลงัจากทีสร้าง argument เราจะต้องเขียนบทความตามทีเราสร้างขนึ ต้องจําไว้ว่า argument 

drive article not data drive article, organizing your article around your argument. 
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