
รายงานสรปุผลการจัดการความรูดานการเรียนการสอนและการวิจัย 
การจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร“การเขียนผลงานวิชาการ:  

บทความวิชาการและบทความวิจัยเพือ่เตรียมความพรอมในการเปนศักยภาพหลักสตูร 
และการขอกาํหนดตําแหนงทางวิชาการ” 

วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบรุ ี

................................................... 
 ตามที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเขยีน 
ผลงานวิชาการ: บทความวิชาการและบทความวิจัยเพ่ือเตรียมความพรอมในการเปนศกัยภาพหลกัสตูรและการขอ 
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ” เมื่อวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมี รองศาสตราจารย ดร.สิริวรรณ  นันทจันทูล รองศาสตราจารยประจําภาควิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร และผู อํานวยการศูนยจัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง ผูอํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร     รองศาสตราจารย ดร.วรรณวดี ไชยชาญกุล อาจารย
ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา รองศาสตราจารย 
ประภากร สุคนธมณี อาจารยประจําภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา  สาขาศิลปะสิ่งทอ คณะมัณฑนศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร ผูอํานวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
นิติศาสตร คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยและผูชวยศาสตราจารยวนศักด์ิ  ผดุง
เศรษฐกิจ อาจารยประจําสาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สุนันทา เปนผูทรงคุณวุฒิรวมถายทอดความรูเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการเขียนบทความวิชาการและบทความ
วิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และแลกเปลี่ยนเรียนรูการเชื่อมโยงการเรียนการสอนและการวิจัยสู
บทความเพื่อตีพิมพในวารสารระดับชาติใหแกคณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 80 คน เปน
การเพ่ิมพูนทักษะและองคความรูใหมใหแกผูผานการอบรม ใหมีความรูความเขาใจและมคีวามสามารถในการเขยีน
บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ถูกตองทําใหมีการเผยแพรผลงานวิจัย และผลงานวิชาการที่จะเปนประโยชน
ในวารสารระดับชาติหรือการนําเสนอในเวทีระดับชาติ 
 
เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ 
 

1. ความหมายของบทความ 
บทความ คือ ความเรียงประเภทหน่ึง ซึ่งมีจุดประสงค หลายลักษณะ เชน แสดงความรู เสนอ

ขอเท็จจริง ความคิดเห็น ตั้งขอสังเกต วิเคราะห วิจารณ ประเมินคา ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ลักษณะสําคัญ ตองเขียน
อยางมีหลักฐาน มีเหตุผล นาเชื่อถือ และผูอานเชื่อถือยอมรับ 

 
 



 
2. ประเภทของบทความ  

บทความแบงออกเปนหลายประเภท รายละเอียด ดังน้ี 
     2.1 บทบรรณาธิการ เปนบทความแสดงทัศนะเพื่อเสนอแนวคิดหลักของหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือ

วารสาร ในนามของกองบรรณาธิการ 
     2.2 บทความสัมภาษณ เปนบทความที่เขียนขึ้นจากการสัมภาษณบุคคลเก่ียวกับชีวิต และ ทัศนะ 
     2.3 บทความแสดงความเห็นทั่วไป เปนบทความแสดงทัศนะของผูเขียนที่มีตอเหตุการณ ที่มีตอบคุคล 

หรือที่มีตอปญหา 
    2.4 บทความวิเคราะห เปนความแสดงความคิดเห็นประเภทหน่ึงที่ผูเขียนตอง วิเคราะหอยางละเอียด 

เชน วิเคราะหขาว วิเคราะหปญหา วิเคราะหเหตุการณ 
    2.5 บทความวิจารณ เปนบทความแสดงทัศนะในเชิงประเมินคุณคาตาม หลักวิชา และเหตุผล เชน 

วิจารณวรรณกรรม วิจารณดนตรี วิจารณภาพยนตร 
    2.6 บทความสารคดีทองเที่ยว เปนบทความเชิงบรรยายเก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยว เชน ภูมิทัศน 

ประวัติศาสตร วัฒนธรรม 
    2.7 บทความกึ่งชีวประวัติ เปนบทความบรรยายชีวิตบางสวนของบุคคล เชน คุณสมบัติเดน ผลงาน

สําคัญ คุณูปการตอสังคม 
    2.8 บทความครบรอบป เปนบทความบรรยายวันสําคัญหรือเทศกาลสําคัญเม่ือคราว ครบรอบป เชน 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันครู วันมาฆบูชา 
    2.9 บทความใหความรูทั่วไป เปนบทความบรรยายใหความรูขอแนะนําทั่วไปในการดําเนินชีวิต เชน 

การดูแลสุขภาพ เคล็ดลับการครองชีวิตคู 
    2.10 บทความเชิงธรรมะ เปนบทความบรรยายขอธรรมะใหคนทั่วไปเขาใจงาย 
    2.11 บทความวิชาการ เปนบทความใหความรูทางวิชาการในเชิงลึกตามศาสตร สาขาวิชา เชน 

ปรัชญา สังคมศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาศาสตร 
 
3. ความหมายของวิชาการ  
      วิชาการ คือ ความรูสาขาใดสาขาหน่ึงหรือหลายสาขา เชน บทความวิชาการ สัมมนาวิชาการ  

การประชุมวิชาการ (ราชบัณฑิตยสถาน 2556 : 1118) 
 
4. ความหมายของบทความวิชาการ  
     บทความวิชาการ คือ งานเขียนความเรียงประเภทหนึ่งมีเน้ือหาสาระ ในทางวิชาการของศาสตร สาขา

ตาง ๆ ทั้งนี้เนื้อหาตองมีเน้ือหาดี กลาวคือ ถูกตองทางวิชาการ ใหม และตองมีการอางอิงเหมาะสมถูกตอง ผูเขียน
ไดขอมูลจากการคนควา รวบรวม และนํามาเรียบเรียงอยางเปนระบบ มาตรฐานนิยม หรือนําขอมูลที่ไดมาศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะห และเรียบเรียงอยางเปนระบบมาตรฐานนิยม ทั้งน้ีเน้ือหาตองมีเนื้อหาดี กลาวคือ ถูกตองทาง 
วิชาการ  ใหม และตองมีการอางอิงเหมาะสม ถูกตอง 

 



 
5   ประเภทของบทความวิชาการ 
     บทความวิชาการแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้
     5.1 บทความวิชาการแบบรวบรวม สังเคราะห และเรียบเรียง  
          เปนบทความวิชาการที่ผูเขียนศึกษาความรูเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่ สนใจใครรูอยางลึกซึ้ง จาก

แหลงขอมูลและแนวคิดที่หลากหลาย จากน้ันรวบรวมขอมูลนํามาสังเคราะหและเรียบเรยีงในรปูแบบของบทความ  
      5.2 บทความวิชาการแบบศึกษาเชิงวิเคราะห 
           เปนบทความวิชาการที่ผูเขียนศึกษาเชิงวิเคราะหในหัวขอหน่ึงซึ่งมีคําถามและตองการคําตอบ มี

ลักษณะเปน การวิจัยยอย จากน้ันนําผลการศึกษามาพรรณนา วิเคราะห หรือมีตารางขอมูลประกอบ นําเสนอใน
รูปแบบของบทความ  

 
6. สวนประกอบของบทความวิชาการ  

  สวนประกอบของบทความวิชาการ ประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ ดังตอไปนี้ 
       6.1 ชื่อเรื่อง                  
          การตั้งชื่อเรื่องควรใหเรยีกรองความสนใจ บอกแนวเรื่อง   สาระสําคัญ   ขอบเขตและใชภาษา

ทางการ การกําหนดชื่อเรื่องอาจกําหนดเปนแบบชื่อเรียงเดียวหรือชื่อหลักและมีชื่อรอง  
           (1) ชื่อเรื่องเดียว เชน ลีลาภาษาพูดในภาษาไทย สํานวนไทยในบทบรรณาธิการ  
           (2) ชื่อหลัก-รอง เชน คํานาม : ชนิดและหนาที่ นิราศสุนทรภู : การพรรณนาภูมิทัศน 
 
      6.2 ชื่อเจาของผลงาน ประกอบดวย(1) ชื่อผูเขียน (2) ชื่อผูวิจัยรวม (ถามี) ชื่อ นามสกุล รายละเอียด

สถานภาพ วุฒิการศึกษา หรือ ขอมูลประกอบอ่ืน 
 
       6.3 บทคัดยอ คือ ขอความสั้น ๆ ที่ยอเน้ือเรื่องทั้งหมดของบทความเพ่ือใหผูอานรูเรื่องในเวลา

อันรวดเร็วโดยไมจําเปนตองอานบทความทั้งหมด บทคัดยอเปนบทบรรยายฉบับยอที่สมบูรณในตัวเอง 
ประกอบดวย บทคัดยอภาษาไทย บทคัดยอภาษาอังกฤษ ความยาวของบทคัดยอควรมีความยาวประมาณ 1 หนา 

 
        6.4 คํานํา  อาจใชชื่อวาบทนําหรือความนํา แบงได 2 ประเภท ดังน้ี 

  6.4.1 คํานําของบทความวิชาการแบบรวบรวม สังเคราะห และเรียบเรียง   ประกอบดวย  
นิยามศัพท  ความนาสนใจ หรือความสําคัญของเรื่อง  ประเด็นที่มีขอขัดแยง  แจงวัตถุประสงคการเขียน  ระบุ
ขอบเขตของเน้ือหา 

 6.4.2 คํานําของบทความวิชาการแบบศึกษาเชิงวิเคราะห  ประกอบดวย ประเด็นที่นาสนใจ  
ความสําคัญ  หรือคําถามที่ตองการ คําตอบ  วัตถุประสงค  ขอบเขต  ตัวบทหรือขอมูลที่ศึกษา 
 



                    6.5 เน้ือเรื่อง คือ ยอหนาที่นําเสนอประเด็นตาง ๆ เพ่ือแสดง ขอเท็จจริง ที่ เปนขอความรู 
ขอคิดเห็น รวมทั้งขอเท็จจริงที่ เปนเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็น ตลอดจนผลการศึกษาวิเคราะห แบงได 2 
ประเภท ดังน้ี 

              6.5.1 เนื้อเรื่องของบทความวิชาการแบบรวบรวม สังเคราะห และเรียบเรียง      
           (1) ประเด็นตาง ๆ ที่ไดจากการรวบรวม และสังเคราะห มาแลว   ระบุชื่อหัวขอ อธิบาย 

เน้ือหา และ ยกตัวอยาง ประกอบ      
           (2) เชื่อมโยงแตละประเด็นใหตอเน่ือง 

              6.5.2 เนื้อเรื่องของบทความวิชาการแบบศึกษาเชิงวิเคราะห      
                      (1) แนวคิดหรือกรอบความคิดที่ใชศึกษาเชิงวิเคราะห      
                      (2) วิธีวิเคราะหขอมูล      
                      (3) ผลการศึกษา อาจเขียนแบบพรรณนาวิเคราะห, พรรณนาวิเคราะหและตารางแสดง

ขอมูล, เสนอทัศนะตอผลการศึกษา 
 
          6.6 อัญพจน หรือ อัญประภาษ คือ ขอความที่คัดลอกมาจากขอเขียน คําพูดของบุคคลอ่ืนโดย ไม

เปลี่ยนแปลงขอความ หนาที่ของอัญพจน คือ (1) คําจํากัดความ (2) สนับสนุนประเด็นที่เขียนถึง มีวิธีการเขียน 
ดังน้ี 

               6.6.1 อัญพจนความยาวไมเกิน 3 บรรทัด นับจากตนฉบับเอกสาร ใหใสในเครื่องหมาย
อัญประกาศ “...”  ดังตัวอยาง 

ราชบัณฑิตยสถาน (2556: 133) คําวา ก๋ึน “กึ๋น น. กระเพาะที่ 2 ของสัตวประเภทปก  
มีหนาที่ยอยอาหารตอจาก กระเพาะที่ 1 ประกอบดวยผนังที่มีกลามเนื้อหนาและเหนียว  
สําหรับบดอาหาร โดยมีหินกอนเล็ก ๆ ที่กลืนเขาไปเปนเครื่องชวย 

              6.6.2 อัญพจนความยาวเกิน 3 บรรทัด นับจากตนฉบับเอกสาร  ไมตองใสในเครื่องหมาย
อัญประกาศ “...” ดังตัวอยาง    

ประเสริฐ ณ นคร (2541 : 216) ไดอธิบายเก่ียวกับ เตภูมิกถา โดยยอไววา เรื่องในเตภูมิกถาน้ี 
วาดวยภูมิ มีดวยกัน 31 ภูมิ ที่สัตว ทั้งหลาย คําวา สัตว น้ีรวมถึงมนุษย สัตวนรก เดรัจฉาน 
 เปรต อสุรกาย เทวดา และพรหม ซึ่งจะเวียนวนไปเกิด ตามบุญและ กรรมที่ไดสรางสมไว. 
 
6.7 การอางอิง คือ การเขียนแสดงแหลงที่มาของขอมูลที่ผูเขียนบทความคัดลอกขอความ สรุป 

สาระสําคัญของเนื้อหาและนํามาเรียบเรียงไวในบทความ เพื่อสนับสนุนความคิด เพ่ิมความนาเชื่อถือของงานเขยีน 
และใหเกียรติแกเจาของผลงาน รวมทั้งแสดงหลักฐานการคนควา การอางอิงมี 2 ประเภท คือ 

    6.7.1 การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเน้ือหา ไดแก    (1) ระบบนามป     (2) ระบบหมายเลข 
              6.7.2 การอางอิงแบบแยกจากเนื้อหา  คือ ระบบเชิงอรรถอางอิง 
 
 



          6.8 สวนสรุป คือ สวนปดเรื่อง อาจเขียนในลักษณะยํ้าสาระสําคัญ แสดงทัศนะของผูเขียน และ
การเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นที่มีความสัมพันธ 

         6.9 บรรณานุกรม คือ เอกสารและสิ่งอางอิง เอกสารอางอิง บรรณานุกรม สวนแสดงรายการ
เอกสารและแหลงที่มาของขอมูลที่ผูเขียนใชในการเขียนบทความวิชาการ 

 
7. ขั้นตอนการเขียนบทความวิชาการ  

ขั้นตอนการเขียนบทความวิชาการมีดังน้ี 
       7.1 เตรียมเขียน          
            ผูเขียนเลือกประเภทบทความวิชาการ  เลือกหัวขอเรื่อง  จํากัดขอบเขต ต้ังชื่อเรื่อง  สั่งสม

ความรู ขอมูล   วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล   ลําดับเรื่อง   วางโครงเรื่องตามสวนประกอบของบทความ 
 
   ตัวอยางการวางโครงเรื่อง 
             1. บทนํา  คําวา ฉัตร ที่ปรากฏในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติที่สื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย  
             2. เนื้อเรื่อง  
                 2.1 ความหมายของฉัตร  
                 2.2 ความเปนมาและความสําคัญของฉัตรตามแนวคิดเก่ียวกับพระมหากษัตริย  
                 2.3 ฉัตร หน่ึงในเครื่องราชกกุธภัณฑ และเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ 
                 2.4 ฉัตรที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา พระโพธิสัตว  
                 2.5 ฉัตรในพระราชพิธีฉัตรมงคล  
            3. บทสรุป ความสัมพันธและความสําคัญของฉัตรตอพระมหากษัตริย นําไปสูชุดคําศัพท คํา

พองความพระมหากษัตริย 
(บทความเรื่อง จาก “ฉัตร” รม ถึง “ฉัตร” คําพองความ “พระมหากษัตริย” ในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ ผูเขียน 
รศ.ดร. สิริวรรณ นันทจันทูล) 
 

          7.2 เขียนเนื้อหา มีสวนประกอบสําคัญ ดังน้ี 
               (1) เขียนคํานําหรือบทนํา  
               (2) เขียนเน้ือเรื่องตามโครงเรื่อง      
                    - ประเด็นหลัก 1 ประเด็นมีหลายยอหนา      
                    - อธิบาย ยกตัวอยาง อัญพจน (ถามี) และอางอิง      
                    - เชื่อมโยงประโยค เชื่อมโยงยอหนา  
               (3) เขียนสรุป   ประกอบดวยการสรุปสาระวิชาการและการเสนอทัศนะ 
 
        7.3 เขียนบรรณานุกรม ผูเขียนตอง (1) ศึกษารูปแบบการเขียนบรรณานุกรม (2) เก็บรายการ

เอกสารที่อางอิงแทรกไวในเนื้อหาบทความใหครบถวน 
 



        7.4 ทบทวนผลงาน ผูเขียนตองทบทวนผลงานเรื่องความถูกตอง ความชัดเจนและความครบถวน 
 
8. การใชภาษาในบทความวิชาการ  

การใชภาษาในบทความวิชาการมีหลักเกณฑ ดังน้ี 
       8.1 ภาษาที่ใชเปนภาษาเขียน  
       8.2 ระดับภาษาทางการ  
       8.3 โวหารหลักใชบรรยายโวหาร โวหารเสริมใช สาธกโวหาร 
 
 9. ขอควรพิจารณาในการเขียนบทความวิชาการ รายละเอียด ดังน้ี 
     9.1 วารสารที่ตองการนําผลงานไปตีพิมพ ควรพิจารณาเรื่องดังตอไปน้ี 
          - ขอกําหนดตาง ๆ เก่ียวกับการพิจารณารับบทความ  
          - ลักษณะของบทความวิชาการที่ไดตีพิมพในวารสาร  
          - วัตถุประสงคของวารสาร  
          – รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
     9.2 วัตถุประสงคของการสงบทความวิจัยไปตีพิมพ ควรพิจารณาเรื่องดังตอไปนี้ 
          - ขอกําหนดของรายวิชา ปริญญาโท ปริญญาเอก  
          - ขอกําหนดของการสําเร็จการศึกษา    
          -ขอกําหนดของการขอตําแหนงทางวิชาการ     
          - การทําคะแนนประกันคุณภาพ 
      9.3 การเลือกเอกสารที่ศึกษาคนควา  ควรพิจารณาเรื่องดังตอไปน้ี  
           - เหมาะสมแกระดับของผลงานวิชาการ    
           - เปนขอมูลปฐมภูมิ      
           - เปนขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน          
           - ขอมูลทันสมัย เปนปจจุบัน(ยกเวนบางกรณี) 
9.4 การลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม 
 

เทคนิคการเขียนบทความวิจัย 
 การเขียนบทความวิจัยมีขอควรรูเพ่ือเตรียมตัวสําหรับการเขียน ดังนี ้

1. ความหมายของการวิจัย  
     กุสุมา รักษมณี (2556: 1) ไดใหความหมายของ การวิจัยไววา “การวิจัย หมายถึง การคนควาเพ่ือ  

แสวงหาคําตอบของปญหาใดปญหาหน่ึง อยางมี ระบบแบบแผน” 
     ลักษณะสําคัญของการวิจัย 1. การวิจัยเกิดจากปญหาที่ตองการคําตอบ 2. คําตอบที่คนหาควรเปน

คําตอบใหม 3. ขั้นตอนการคนหาคําตอบตองมีระบบแบบแผนตาม หลักการวิจัย (กุสุมา รักษมณี 2556:1) 
 
 



2. ความหมายของงานวิจัย  
     กุสุมา รักษมณี (2556: 1) ไดใหความหมายของ  งานวิจัยไวสรุปไดวา งานวิจัย หมายถึง ผลงาน 

ทางวิชาการที่เปนงานศึกษาคนควาอยางมีระบบดวยวิธี วิทยาการวิจัย (research methodology) มี 
วัตถุประสงคเพ่ือใหไดคําตอบหรือขอสรุปอันเปน ความรูใหมนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ และ เปนประโยชน
ตอการนําไปประยุกตใช 
 

3. ลักษณะของงานวิจัยท่ีด ี
      ลักษณะของงานวิจัยที่ดี มีดังน้ี 

1. ต้ังประเด็นเปนโจทยปญหาเพ่ือหาคําตอบ  
2. มีวิธีอธิบาย วิเคราะห สังเคราะห ในการพิจารณาขอมูล  
3. มีหลักวิชาการ  
4. มีการประมวลความคิด  
5. มีการเรียบเรียงความคิด  
6. มีทัศนะของผูวิจัย  
7. มีคําตอบที่เปนความรูใหม มีการตีความใหม 
 

4.  ความหมายของบทความวิจัย 
     บทความวิจัย คือ การนําเสนอรายงานการวิจัยหรือ ผลงานวิจัยดวยการเขียนในรูปแบบของบทความ

ตามแบบมาตรฐานนิยม หรือในรูปแบบที่วารสารวิชาการกําหนด ผูเขียนบทความวิจัยเปนผูวิจัยหรือเจาของ
งานวิจัย ผูเขียนบทความวิจัยเปนผูรวมงานวิจัยและไดรับความยินยอมอยางเปนทางการจากคณะผูวิจัยใหเขียน
บทความวิจัยและเสนอพิมพเผยแพร 

        (1) เขียนโดยนักวิชาการ เพ่ือนักวิชาการ   

        (2) เรื่องที่เขียนเปนเรื่องที่ชุมชนวิชาการสนใจ   

        (3) เน้ือหาที่เขียนตองนําเสนอในลักษณะการใหเหตุผล ที่ ทําใหเกิดความรูใหม 

                                                                                            (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ 2557: 4) 

 
5. ประเภทของบทความวิจัย  

ประเภทของบทความวิจัย แบงประเภทตามลักษณะการนําเสนอเน้ือหา แบงไดเปน 
5.1 บทความวิจัยแบบสรุปสาระสําคัญของรายงานวิจัยเลม หรือวิทยานิพนธ 

     5.2 บทความวิจัยแบบประมวลเฉพาะผลการวิจัย 
     5.3 บทความวิจัยแบบเนนผลการวจิัยและผลสบืเน่ือง 
 
6. สวนประกอบของบทความวิจัย  
      6.1 บทความวิจัยแบบสรุปสาระสําคัญของรายงานวิจัยแบบรูปเลม ประกอบดวย 

(1) ชื่อรายงานหรือวิทยานิพนธ  



(2) ชื่อ นามสกุล ของผูวิจัย ชื่อ นามสกุล ของผูรวมวิจัย หรืออาจารยที่ปรึกษา (ถามี)  
(3) บทคัดยอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
(4) ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
(5) วัตถุประสงคของการวิจัย  
(6) ขอบเขตการวิจัย  
(7) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
(8) นิยามศัพทเฉพาะ  
(9) วิธีดําเนินการวิจัย 
(10) ผลการวิจัย  
(11) อภิปรายผลการวิจัย หรือขอวิจารณ  
(12) ขอเสนอแนะ  
(13) บรรณานุกรม  
(14) ระบบการอางอิง   แบบแทรกปนไปกับเนื้อหาและแบบเชิงอรรถอางอิง 

 
    6.2 บทความวิจัยแบบประมวลเฉพาะผลการวิจัย ประกอบดวย 
           (1) ชื่อบทความวิจัย  

(2) ชื่อ นามสกุล ของผูวิจัย   ชื่อ นามสกุล ของผูวิจัยรวมหรืออาจารยที่ปรึกษา (ถามี)  
(3) บทคัดยอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)  
(4) คํานํา  
(5) เน้ือเรื่อง  
(6) สรุป  
(7) บรรณานุกรม  
(8) ระบบการอางอิง 
 

7. ขอแนะนําการเขียนบทความวิจัย  
การเขียนบทความวิจัยผูเขียนมีแนวทาง ดังน้ี 

     7.1 บทความวิจัยแบบสรุปสาระสําคัญของรายงานวิจัยแบบรูปเลมหรือวิทยานิพนธ  
(1) ชื่อรายงานการวิจัย เขียนชื่อรายงานวิจัยหรือ ชื่อวิทยานิพนธในตําแหนงของชื่อบทความ  
(2) ชื่อ นามสกุล ผูวิจัย  ชื่อ นามสกลุ อาจารยที่ปรึกษา (ถามี)   รายละเอียดอ่ืน ๆ ใหเขียนเปน 

เชิงอรรถ เสริมความ 
(3) บทคัดยอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)  สาระสําคัญของรายงานวิจัย เนนที่วัตถุประสงค  

สมมุติฐาน วิธีการดําเนินการวิจัย แนวคิด ขอมูล วิธีวิเคราะห และผลการวิจัย ความยาวตามขอกําหนดของ
วารสาร 

(4) ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  สรุปสาระสําคัญในสวนความเปนมาและ 
ความสําคัญของปญหาจากรายงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ 



(5) วัตถุประสงคของการวิจัย  สรุปสาระสําคัญของวัตถุประสงคการวิจัยแลว เรียบเรียง 
(6) ขอบเขตของการวิจัย  สรุปสาระสําคัญของขอบเขตการวิจัยจากรายงานวิจัย หรือ 

วิทยานิพนธ แลวเรียบเรียง 
(7) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  สรุปสาระสําคัญของประโยชนที่คาดวาจะไดรับ จากรายงานวิจัย 

หรือวิทยานิพนธ แลวเรียบเรียง 
(8) นิยามศัพทเฉพาะ  เลือกนิยามศัพทเฉพาะในรายงานวิจัยหรือ วิทยานิพนธ เฉพาะ 

คําสําคัญ และคัดลอกนิยามศัพท 
(9) วิธีดําเนินการวิจัย  สรุปสาระสําคัญของวิธีดําเนินการวิจัย เนนขอมูลวิจัย แนวคิด  

วิธีวิเคราะห และการนําเสนอ 
(10) ผลการวิจัย  สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัย เนนที่ประเด็น สําคัญซึ่งตอบวัตถุประสงค 

ของการวิจัย 
(11) อภิปรายผลการวิจัย หรือ ขอวิจารณ  เลือกการอภปิรายผลการวิจัยหรือขอวิจารณที่สําคัญ 

จากรายงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ 
(12) ขอเสนอแนะ เลือกขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป 
(13) บรรณานุกรม  รูปแบบตามขอกําหนดของวารสาร 

 
7.2 บทความวิจัยแบบประมวลเฉพาะผลการวิจัย  
     (1) ชื่อบทความวิจัย เนนเฉพาะผลการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงคการวิจัย ประเด็นใดประเด็นหน่ึง เลือก

ประเด็นเดนที่นาสนใจ เขียนเปน ชื่อบทความวิจัย  
     (2) ชื่อ นามสกุล ผูวิจัย  ชื่อ นามสกุล ผูวิจัยรวมหรืออาจารยที่ปรึกษา (ถามี) รายละเอียดอื่น ๆ เขียน

ในเชิงอรรถเสริมความ เชน สถานภาพบุคคล บทความวิจัยเปนสวนหน่ึงของรายงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ 

     (3) บทคัดยอ (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)     สาระสําคัญของผลการวิจัยเฉพาะที่เขียนในบทความ 

วิจัยน้ี   

     (4) คํานําหรือบทนํา  ประมวลความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค กรอบแนวคิดที่ใช แหลงขอมูล วิธี

วิเคราะหขอมูล งานวิจัยที่  เกี่ยวของ เฉพาะที่แสดงผลการวิจัยไวในบทความวิจัยน้ี  เรียบเรียงเปนยอหนา 

     (5) เน้ือเรื่อง  นําเสนอเฉพาะผลการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค การวิจัยในประเด็นที่เลือกไวตามชื่อ

บทความวิจัย ทั้งน้ีใหแสดงผลวิจัยอยางละเอียดชัดเจน โดยแยกเปนขอ ๆ อธิบายเกณฑ วิเคราะห แสดงตัวอยาง 

อธิบายตัวอยาง  เสนอขอวิพากษผลการวิจัยหรืออภิปรายผลการวิจัย (อาจแยกเปนสวนสรุป) 

     (6) สรุป  นําเสนออภิปรายผลการวิจัยเฉพาะผลการวิจัยในบทความวิจัยน้ี (ถาแยกจากสวนที่ 5)  แสดง

ทัศนะของผูวิจัย เสนอแนะการทําวิจัยตอไป หรือ ทิศทางในอนาคตของเรื่องราวจากงานวิจัยนี้  

      (7) บรรณานุกรม  ลงรายการเอกสารและสิ่งอางอิงที่ปรากฏแทรกไวในบทความวิจัยน้ี 

 
 
7.3 การใชภาษา  มีหลักเกณฑ ดังนี ้



     (1) ใชภาษาเขียนระดับทางการ         
     (2) ใชศัพทเฉพาะทางวิชาการ  
     (3) ใชบรรยายโวหารเปนโวหารหลัก  สาธกโวหารเปนโวหารเสริม  
     (4) ใชภาษาตรงไปตรงมา กระชับ สื่อความไดชัดเจน 
 
8.  ขอควรพิจารณาในการเขียนบทความวิจัย 
     8.1 วารสารที่ตองการนําบทความวิจัยไปตีพิมพ มีขอควรพิจารณา ดังน้ี  

- ขอกําหนดตาง ๆ เก่ียวกับการพิจารณารับบทความ  
- ลักษณะของบทความวิจัยที่ไดตีพิมพในวารสาร  
- วัตถุประสงคของวารสาร  
– รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

     8.2 วัตถุประสงคของการสงบทความวิจัยไปตีพิมพ   มีขอควรพิจารณา ดังน้ี 
- ขอกําหนดของรายวิชา ปริญญาโท ปริญญาเอก     
- ขอกําหนดของการสําเร็จการศึกษา       
 -ขอกําหนดของการขอตําแหนงทางวิชาการ         
- การทําคะแนนประกันคุณภาพ         
-ขอกําหนดของการครองตําแหนงทางวิชาการ 

      8.3 การเตรียมความพรอมของผูเขียนบทความวิจัย มีขอควรพิจารณา ดังน้ี 
- ตองมีงานวิจัย  
- อานบทความวิชาการและบทความวิจัยเสมอ เริ่มจากของ นักวิชาการที่มีชื่อเสียง  

เปนแบบอยางที่ดี และนักวิชาการทั่วไป สังเกตกลวิธีนําเสนอและการใชภาษา  
- วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา บทความวิชาการ และบทความวิจัยที่อาน  
– วางแผนการสงบทความวิจัยใหเหมาะแกหวงเวลา 

     8.4 การเลือกประเด็นที่จะนําเสนอในบทความวิจัย  กรณีที่ตองการเขียนบทความวิจัยแบบนําเสนอ 
ผลการวิจัยบางประเด็นควรเลือกประเด็นที่นาสนใจ ผลการวิจัยน้ันเสนอความรูใหม มีมุมมองทีแ่ปลกแตกตาง จาก
งานวิจัยอื่น  

     8.5 กรณีมีอาจารยที่ปรึกษา ควรปรึกษาอาจารยกอน เขียนบทความวิจัย หากไมมีอาจารยที่ปรึกษา
ควรขอรับ คําแนะนําจากอาจารยเฉพาะทาง  

     8.6 คํานึงถึงความถูกตอง เน้ือหา การใชภาษา การอางอิง บรรณานุกรม 
     8.7 คํานึงถึงการลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม 
     8.8 เปดใจกวาง ยอมรับการวิพากษ เพ่ือพัฒนา บทความวิจัย 
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