
 
 
แนวปฏิบัติที่ดี 
การพัฒนาการผลิตผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยให้มี Impact  
 
 
 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ประเด็นการพัฒนาการผลิตผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยเพ่ือการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในเวทีท่ีมี Impact สงูขึน้ นัน้ ได้น าสรุปประเดน็และความรู้จากแหลง่ตา่งๆ ดงันี ้
 
สรุปประเดน็ 1)  ก่อนลงมือท างานวิจยัให้ศกึษาค าแนะน า รูปแบบ หวัข้อ เอกสารอ้างอิง หรือบทบรรณานุกรม 

การจดัเตรียมต้นฉบบัท่ีจะตีพิมพ์ผลงานวิจยั 
 2) ผู้ผลิตต้องอา่นซ า้ เขียนให้ชดัเจน ใช้ค ากระชบั ไมฟุ่่ มเฟือย สื่อความหมายชดัเจน  
 3) บทความอาจมีปรักแก้ไขบางผู้ผลิตต้องอดทน 
 4) ติดตามการบริหารงานนโยบายการวิจยัและแผนพนัธกิจด้านการวิจยั 
 5) การท างานวิจยั ต้องมีการรวบรวมงานวิจยัทางด้านข้อมลูพืน้ฐานและข้อมลูดิบเป็นสิ่งส าคญั 

และเป็นฐานรากของโครงการวิจยั 
 

สรุปประเดน็ 1) การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูดิบกบัข้อมลูใหม่ ประโยชน์จากการวิจยั และวตัถปุระสงค์การวิจยั 
2)  การวิจยัระบถุงึสาระของประเดน็การวิจยัเพ่ือตอบปัญหาการวิจยัอยู่ในรูปประโยคค าถาม  
3) การทบทวนวรรณกรรม การคดัเลือกเอกสารตามหัวข้อท่ีผู้ วิจัยสนใจมีสาระ ความคิด ข้อมูล 
และหลกัฐานที่มีเป้าหมาย และแสดงความคิดเห็นตรงกบัหวัข้อ 

 4) การประมวลความคิดรวบยอด การทบทวนองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ประสบการณ์ และ
 แนวความคิดของผู้ วิจยัแบบจ าลองในการวิจยั 
 

 

สรุปประเดน็ 1) หลกัการเขียนการวิจัยจะต้องรายงานตามความเป็นจริงจากข้อมูลและได้  วิเคราะห์ แปล
ความหมาย และไมมี่สิทธ์ิท่ีจะตดัทิง้ข้อมลูหรือเพ่ิมเติมความคิดเห็นของตนเองในเนือ้ข้อมลู 
 2) ส่วนของภาคความน า มีความส าคญั ความมุ่งหมายท่ีเก่ียวข้อง มีขอบเขต , ประโยชน์ท่ีได้รับ             
วิธีการศกึษา และระเบียบวิธีวิจยั ส่วนของภาคเนือ้เร่ือง มีข้อเท็จจริง ผลการศกึษาท่ีค้นพบแสดง
การ วิเคราะห์ แปลผล และอภิปรายผล 
3) การวิจยัท่ีมุง่เน้นผลการวิจยัเพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ิมคณุภาพ และการประเมินผลรูปแบบ
การวิจยัชนิดหนึง่ 

 



สรุปประเดน็ 1)  มีนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการผลิต และการเผยแพร่จรรยาบรรณนกัวิจยั การเผยแพร่องค์
ความรู้งานวิจยัเป็นท่ียอมรับทัง้เชิงวิชาการและระดบัชาติ  

 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาระบบและกลไก และการรายงานผลของการวิจัยอย่าง
ถกูต้อง ไมบิ่ดเบือน ตรงตามระเบียบวิธีวิจยั 

 

สรุปประเดน็ 1) การเขียนรายงานผลงานวิจัยลักษณะคล้ายกันเร่ิมต้นจากสภาพปัญหาท่ีเป็นอยู่เราได้
ท าการศกึษาค้นคว้าปัญหาดงักลา่ว 

 2) บทน ามีวตัถุประสงค์เพ่ือน าให้อ่านเห็นว่ารายงานท่ีก าลงัจะอ่านมีคุณค่าสมควรแก่การอ่าน  
และมีความส าคญัอย่างไรจงึต้องท าการวิจยั 

 3) รายงานผลการวิจยัเร่ืองหนึง่ควรเป็นการทดสอบสมมติฐานเดียว 
 4) การศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างมาท าการศึกษาวิจัย  แล้วน าผลการศึกษาจากตัวอย่างไปเป็น

ข้อสรุปของประชากร สามารถหาข้อสรุปจากตวัอย่างจริงเพ่ือให้ได้ข้อสรุปของประชากร โดยแสดง
เป็นรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของประชากรและธรรมชาติ 

 5) ลกัษณะท่ีดีของบทความวิจยัอธิบายถงึปัญหาบอกเจตนาและเหตผุลของการวิจยั 
 

สรุปประเดน็ 1) การเลือกตวัอย่างสามารถเลือกได้ ดงันี ้
  -  การเลือกตวัอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีใช้ได้ดีในกรณีท่ีประชากรมีขนาดใหญ่ 
  -  การเลือกตวัอย่างแบบการจดัชัน้ เป็นวิธีการเลือกตวัอย่างท่ีมีการจดัขัน้ 
  -  การเลือกตวัอย่างแบบกลุม่ เป็นวิธีการเลือกตวัอย่างท่ีมีการแบ่งประชากรออกเป็นกลุม่ 

 -  การเลือกตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอนจะใช้เมื่อประชากรท่ีศกึษามีขนาดใหญ่ประกอบด้วย
กลุม่ย่อย ๆ 

 2) การใช้ประโยชน์งานวิจัยในเชิงนโยบาย  ในการน าไปประกอบเป็นข้อมูล การประกาศใช้
กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ และการใช้ประโยชน์งานวิจยัในเชิงพาณิชย์ เป็น
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปสูก่ารพฒันาสิ่งประดิษฐ์ หรือ ผลิตภณัฑ์ 

 3)  การรับรองการน างานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
 

สรุปประเดน็ 1) การนบัจ านวนผลงานวิจยัท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ให้นบัจากวนัท่ีน าผลงานวิจยัและช่วงเวลาท่ีใช้
จะเป็นตามปีปฏิทิน 
 2) การน าผลการวิจยัไปใช้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการใช้ประโยชน์แก้ปัญหาการเรียน
การสอนโดยตรงเกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตอ่อาจารย์ผู้สอนให้มีประสิทธิภาพในการพฒันาการ
เรียน การสอน 
3) การน าผลการวิจยัไปใช้เป็นผลงานทางวิชาการในด้านการ  ปรับปรุงและพฒันางานหรือการ
จดัการเรียนการสอน และผลการวิจัยใช้เป็นผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ หรือปรับต าแหน่งให้
สงูขึน้ได้ 



 
 

 
สรุปประเดน็ 1)  ในการท าผลกการวิจัยผู้ วิจัย ต้องมีความซื่อสตัย์ทางวิชาการ ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น 

ต้องให้เกียรติและอ้างถงึบคุคลหรือแหล่งท่ีมาของข้อมลู ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการ
จนละเลยหรือละเมิดสิทธิ ต้องได้มาจากการศกึษาโดยใช้หลกัวิชาการเป็นเกณฑ์และเสนอผลงาน
ตามความจ าเป็น ไมจ่งใจเบ่ียงเบน ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วย
กฎหมาย 

 2)  ในการท าผลงานวิจัยผู้ ท่ีเร่ิมเขียนครัง้แรกมกัไม่รู้ว่าจะเร่ิมอย่างไร ให้ตะลุยเขียนตามหัวข้อ
ต่างๆ คร่าวๆไปก่อนไม่ ต้องระมดัระวงัมากนกั โดยเฉพาะการ พิมพ์โดยคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์ไป
ก่อน ผิดถกูคอ่ยแก่ในภายหลงั 

สรุปประเดน็ 1) การโต้ตอบหรือการสื่อสาร ระหว่างคณะผู้ วิจัยระหว่างคณะผู้ วิจัย หรือผู้ นิพนธ์กับบุคคล 
วารสาร หรือองค์กร ท่ีเคยเผยแพร่ไปก่อนหน้านัน้ การสื่อสารอาจอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ 

  2) สิ่งท่ีใช้อ้างอิงเพ่ือสนบัสนนุข้อมลู ความเห็น ข้อความ หรือข้อสรุป ต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายการเอกสารอ้างอิง 

 3) การเผยแพร่ครัง้แรกเป็นงานท่ีมีลิขสิทธ์ิคุ้มครอง ให้ขออนุญาตการใช้งานลิขสิทธ์ิจากเจ้าของ 
ก่อนการใช้ และในการเผยแพร่ครัง้ท่ีสอง หากใช้สื่อเดียวกับครัง้แรกให้เป็นบทความทัง้คู่ ให้
พยายามสื่อด้วย การทวนความเพ่ือหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอก เลียน 

 4) การผู้ วิจยัคิดว่าต้องแบ่งตีพิมพ์เป็นหลายงานตัง้แต่ก่อนท างานวิจยัอยู่แล้ว กลุ่มผู้ วิจยัควรตก
ลงกนัตัง้แตก่่อนท างานวิจยัวา่จะตีพิมพ์ก่ีบทความ 

สรุปประเดน็ 1) การวิจยัเชิงคณุภาพเป็นกรอบแนวคิดไม่ใช่สิ่งท่ีจะยึดตายตัวเป็นเพียงแนวทางค าตอบในการ
วิจยั สามารถยืดหยุ่นหรือปรับได้เม่ือมีหลกัฐานหรือข้อมลู 

 2)  การสร้างแนวค าถามเป็นรายการของประเด็นท่ีผู้ วิจยัน ามาเป็นหวัข้อการ  สนทนา ครอบคลมุ
เนือ้หาของข้อมูล เปรียบเสมือนแผนท่ี/เคร่ืองมือช่วยเตือนความจ าในการรวบรวมข้อมลู มีความ
ยืดหยุ่น ผู้สมัภาษณ์สามารถแทรก หรือตดัค าถามให้เหมาะสม และควรมีความรู้ความเข้าใจใน
บริบททางสงัคม วฒันธรรม 

 3) การเลือกตัวอย่างจงหาตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับเร่ือง  และมีขัน้ตอนของการ
วิเคราะห์การให้ความหมายและการตีความ 

สรุปประเดน็ 1)  การเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปสู่สถาบันการศึกษาต้องผ่านกระบวนการพิจารณา
กลัน่กรองและคดัเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่ 

 2) การน าเสนอบทความวิจยัในท่ี ประชุม โดยมีกองบรรณาธิการจดัท ารายงานการประชุม หรือ
คณะกรรมการจดัประชมุ 

 3) การวางแผนด าเนินงานวิจัย ของมหาวิทยาลยัฯ มีแนวทางการด าเนินงานท่ีเป็นระบบและมี
กลไกสนบัสนนุการผลิตผล ในการเก็บข้อมลูผู้ วิจยัต้องมัน่ใจวา่ กระบวนการเก็บข้อมลูท่ีใช้ในการ



วิจัยท าให้ ได้ข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ และถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานและจริยธรรม พึง
หลีกเลี่ยงการอา่นจากเอกสารอ้างอิงพร้อมกบัเขียนต้นฉบบับทความไป ด้วยหรือคดัลอกข้อความ
จากท่ีอื่น 

 4) ผู้ ประสานงานโครงการวิจัยจะต้องให้ความรู้เก่ียวกับความถูกต้อง  โดยพึงท าตนให้เป็น
แบบอย่างและไมเ่พิกเฉยตอ่การปฏิบตัิท่ีสง่ผลกระทบตอ่ความถกูต้อง 

 
สรุปประเดน็ 1) การเร่ืองตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัในวารสารเป็นวารสารท่ีได้รับการรับรอง ตรงตามเกณฑ์ท่ี

ต้องการ หวัข้อเร่ืองท่ีท าวิจยัและระเบียบวิธีวิจยัสอดคล้องกบัแนวทางของวารสารที่ต้องการ 
 2)  การวิจัยแล้วเสร็จควรเตรียมบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่วารสารควรปฏิบัติตามข้อก าหนด
อย่างเคร่งครัดเพราะมีผลต่อการพิจารณา ทบทวนตรวจสอบความถูกต้องของเนือ้หา ระเบียบวิธี
วิจยั การเขียนอ้างอิง และบรรณานกุรมตามระบบท่ีวารสาร 
3) เขียนบทความวิจยัให้มีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนัทัง้เร่ือง เน้นสาระส าคญัท่ีโดดเด่นท่ีต้องการ
เสนอ 
4) การส่งบทความ  ควรศึกษาวิธีการส่งบทความ และส่งบทความท่ีส่งไปตีพิมพ์เผยแพร่ ต้องมี
การติดตามผลจากบรรณาธิการของวารสารเป็นระยะๆ อาจจะมีการส่งกลบัมาให้แก้ไขอีกครัง้ 
ผู้ เขียนควรรีบด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ ของวารสาร และส่งตามเวลาท่ี
วารสารก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การเขียนบทความวิจัยอย่างไรให้สามารถตีพิมพ์ในเวทีวิชาการได้ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วิธีการเขียนบทความ  

 ส ำหรับกำรเขียนบทควำมทั่วไป เนื้อหำควำมรู้ส ำหรับน ำมำเขียนต้องเป็นเรื่องที่มีสำระ ไม่ใช่เรื่องแต่ง

สมมติขึ้นเนื้อหำส ำหรับน ำมำเขียนบทควำมอำจได้มำจำกหลำยๆ วิธีรวมกัน เช่น  กำรไปสัมภำษณ์บุคคล กำร

ซักถำมสอบถำมผู้รู้ ผู้เชียชำญ กำรสืบเสำะแสวงว่ำที่ใดมีอะไรบ้ำง ไปดูสถำนที่ ไปพบบุคคล ไปดูเหตุกรณีกำร

กระท ำ น ำมำจำกข่ำวหนังสือพิมพ์รำยวัน ค้นคว้ำจำกหนังสือ บุคคลที่อยู่รอบตัว จำกกำรเดินทำงท่องเที่ยว 

ประเพณี พิธีกำรต่ำงๆ สำมำรถน ำมำเขียนบทควำมได้ท้ังสิ้น 

 วิธีเขียนบทควำมที่ได้ดีผู้เขียนควรวำงโครงเรื่องให้ดี เพรำะโครงเรื่องจะช่วยควบคุมกำรเขียน ให้

เป็นไปตำมแนวคิดท่ี ก ำหนดไว้ ทั้งยังเป็นกำรป้องกันมิให้เขียนวกวน ซ้ ำลับไปกลับมำอีกด้วย 

 โครงเรื่องของบทควำมแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

 1. ค ำน ำ เป็นกำรเกริ่นบอกกล่ำวให้รู้ว่ำจะเขียนเรื่องอะไร กำรขึ้นค ำน ำมีอยู่ 2 แบบ คือ กำรกล่ำว

ทั่วไปก่อนที่จะวกเข้ำเรื่องที่จะเขียน และกำรกล่ำวเจำะจงลงไปตรงกับเรื่องที่จะเขียน กำรเขียนค ำน ำจะต้อง

ให้น่ำอ่ำนชวนติดตำมเพรำะจะเป็นส่วนที่ถูกอ่ำนก่อนส่วนอื่น 

 กำรเขียนค ำน ำต้องจูงใจผู้อ่ำน ให้ติดตำมเรื่องต่อไปจนจบ กำรเขียนค ำน ำมีหลำยแบบดังนี้ น ำด้วย

ข่ำวน ำด้วยกำรอธิบำย น ำด้วยกำรเสนอควำมคิดเห็น น ำด้วยกำรใช้ค ำที่ท ำให้ผู้อ่ำนเกิดควำมสนใจ น ำด้วยกำร

บอกควำมส ำคัญ น ำด้วยกำรประชดประชันหรือเสียดสี น ำด้วยค ำถำม น ำด้วยกำรสรุปใจควำมส ำคัญของเรื่อง 

น ำด้วยสุภำษิต ค ำคม บทกวี 

 2. เนื้อเรื่อง กำรเขียนเนื้อเรื่องแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ส่วนแรกเป็นกำรขยำยควำม เมื่อเกริ่นในค ำน ำ

แล้วผู้อ่ำนยังติดตำมควำมคิดได้ไม่พอดี ก็ต้องขยำยควำมออกไป เพ่ือช่วยให้เข้ำใจมำกขึ้น ส่วนที่สองเป็น

รำยละเอียด มีกำรให้สถิติรวบรวมข้อมูล กำรเปรียบเทียบหรือยกตัวอย่ำงประกอบ โดยต้องระวังอย่ำให้มำก

เกินไป เนื้อเรื่องเป็นส่วนที่ส ำคัญและเป็นส่วนที่มีรำยละเอียดมำกที่สุด เป็นส่วนรวมควำมคิดและข้อมูลทั้งหมด 

ย่อหน้ำแต่ละย่อหน้ำในเนื้อเรื่องจะต้องสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกัน มีล ำดับขั้นตอนไม่วกไปวนมำ ก่อนที่จะเขียน

บทควำมผู้เขียนจึงต้องหำข้อมูล หำควำมรู้ที่จะน ำมำเขียนเสียก่อน ข้อมูลนั้นอำจได้จำกกำรสัมภำษณ์ กำร

สอบถำมผู้รู้ หนังสือพิมพ์หรือหนังสือต่ำงๆ 



 กำรเขียนเนื้อหำเรื่องควรค ำนึงสิ่งต่ำงๆ ดังนี้ 

- ใช้ถ้อยค ำที่ถูกต้องตำมควำมหมำย ใช้ตัวสะกดถูกต้องตำมพจนำนุกรม  

- ใช้ส ำนวนโวหำรให้เหมำะกับเรื่อง เช่น ใช้ถ้อยค ำที่เป็นทำงกำร ใช้ศัพท์เฉพำะในกำรเขียน 

บทควำมทำงวิชำกำร ใช้ถ้อยค ำที่ดึงเป็นภำษำปำก ค ำแสลง ในกำรเขียนบทควำมทั่วไป 

- มีข้อมูล เหตุผล สถิติและกำรอ้ำงอิงประกอบเรื่อง เพ่ือเข้ำใจง่ำยและน่ำเชื่อถือ 

3. สรุป เป็นส่วนที่แสดงทัศนะข้อคิดเห็นของผู้อ่ืน เป็นส่วนที่ฝำกควำมคิดและปัญหำไว้กับผู้อ่ำน

หลังจำกที่อ่ำนแล้ว รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำที่มีด้วย กำรเขียนบทควำมในส่วนสรุป

หรือค ำลงท้ำย เป็นส่วนที่ผู้เขียนต้องกำรบอกให้ผู้อ่ืนทรำบว่ำ ข้อมูลทั้งหมดที่เสนอมำได้จบลงแล้ว 

ผู้เขียนควรมีกลวิธี ที่จะท ำให้ผู้อ่ำนประทับใจกำรเขียนสรุปหรือค ำลงท้ำยอำจใช้วิธีกำรต่ำงๆ เหล่ำนี้

ได้แก่ สรุปด้วยค ำถำมที่ชวนให้ผู้อ่ืนคิดหำค ำตอบ สรุปด้วยกำรแสดงควำมประสงค์ของผู้เขียน สรุป

ด้วยใจควำมส ำคัญ สรุปด้วยกำรใช้ค ำกล่ำว ค ำคม บทกวี หรือสรุปด้วย กำรเล่นค ำ  

ลักษณะของบทความที่ด ี

 บทควำมที่ดีควรมีลักษณะที่ส ำคัญ 4 ประกำรคือ 

1. เนื้อหำของบทควำมเป็นไปในทำงเดียวกัน เพ่ือมุ่งสู่ประเด็นหลักท่ีต้องกำรน ำเสนอ  

2. มีกำรเน้นย้ ำประเด็นส ำคัญที่ต้องกำรน ำเสนอด้วยประโยคใจควำมส ำคัญหรือสำระส ำคัญที่โดด

เด่นเนื้อควำมตลอดเรื่องควรกล่ำวย้ ำประเด็นหลักส ำคัญของเนื้อเรื่องที่เขียนในบทควำม 

3. มีควำมต่อเนื่องสัมพันธ์กันโดยตลอด ทั้งในด้ำนกำรเรียบเรียงถ้อยค ำ ข้อควำม และกำรจัดล ำดับ

เรื่องทุกประโยคในแต่ละย่อหน้ำ และทุกย่อหน้ำในแต่ละเรื่องต้องเชื่อมโยงเข้ำด้วยกัน ด้วยกำรใช้

ค ำเชื่อมและข้อควำม ได้แก่ ค ำบุพบท เช่น กับ แต่ แด่ เพ่ือ ค ำสันธำร เช่น และ รวมทั้ง 

ตลอดจน นอกจำกนี้ ค ำประพันธสรรพนำม เช่น ที่ ซึ่ง อัน เป็นต้น 

4. เนื้อควำมชัดเจนกระจ่ำงแจ้ง อธิบำยได้ครอบคลุมควำมคิดหลักที่ต้องกำรน ำเสนอ ข้อมูลที่

น ำเสนอเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง หำกเป็นควำมคิดเห็นต้องมีควำมสมเหตุสมผล 

5. ต้องมีควำมสมบูรณ์ด้ำนกำรใช้ภำษำ คือ ต้องเลือกใช้ภำษำให้เหมำะสมกับจุดมุ่งหมำยกำรเขียน

ประเภทของบทควำม เนื้อหำบทควำม และกลุ่มผู้อ่ำน 

 

 

 



 

 

 ความแตกต่างระหว่างบทความท่ัวไปกับบทความวิชาการ 

 1. บทควำมทั่วไป เป็นข้อเขียนที่น ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องใด เรื่องหนึ่งในรูปแบบอิสระไม่เป็น

ทำงกำรไม่มีรูปแบบแน่นอน อำจน ำเสนอเพ่ือควำมบันเทิงเพ่ือวิจำรณ์เหตุกำรณ์ เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือ

เพ่ือให้ควำมรู้ บทควำมในลักษณะนี้เหมำะกับผู้อ่ำนทั่วๆไป ประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 

  - ชื่อเรื่อง 

  - ส่วนเกริ่นน ำ หรือ ค ำน ำ 

  - ส่วนเนื้อเรื่อง แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 

  ส่วนที่ย่อย 1 ปูพื้นฐำนควำมรู้ให้แก่ผู้อ่ำน 

  ส่วนย่อยที่ 2 วิเครำะห์ข้อมูล โต้แย้ง ข้อเท็จจริง ให้เหตุผล หรือหลักฐำนเพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้อ่ำน 

  ส่วนย่อยที่ 3 เสนอควำมคิดเห็น 

  - ส่วนสรุป 

  - เอกสำรอ้ำงอิง 

 2. บทควำมวิชำกำร เป็นข้อเขียนเชิงสำระที่หยิบยกประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ชัดเจน หรือ

ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชำกำร วิชำชีพ หรือเรียบเรียงขึ้นมำจำกผลงำนวิชำกำรของผู้เขียนเอง หรือ

ของผู้อ่ืน ในลักษณะกำรวิเครำะห์ วิพำกษ์ วิจำรณ์ทัศนะหรือแนวคิดเดิม และหรือน ำเสนอหรือเผยแพร่

แนวคิดใหม่จำกพ้ืนฐำนวิชำกำร เพ่ือมุ่งให้ผู้อ่ำนเปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยนแนวคิด ควำมเชื่อ มำสู่แนวคิดของ

ผู้เขียน ดังนั้นบทควำมวิชำกำรจึงเน้นกำรให้ควำมรู้เป็นส ำคัญและต้องอำศัยข้อมูลทำงวิชำกำร เอกสำรอ้ำงอิง 

และเหตุผลที่พิสูจน์ได้ เพ่ือสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้แก่ผู้อ่ำน บทควำมทำงวิชำกำรจึงมีควำมส ำคัญทั้งต่อตัว

ผู้เขียน ต่อวงกำรวิชำกำร/วิชำกำร และต่อสังคม ในด้ำนต่ำงๆดังนี้ 

 - ควำมส ำคัญต่อผู้เขียนในแง่สะท้อนถึงควำมตื่นตัวทำงวิชำกำร ควำมสำมำรถในกำรจัดระบบ

ควำมคิดและกำรน ำเสนอ ด้ำนควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน กำรน ำไปใช้เพื่อขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 - ควำมส ำคัญต่อวงกำรวิชำกำร/วิชำชีพ เป็นกำรกระจำยควำมรู้และกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ 

 - ควำมส ำคัญต่อสังคมด้วยกำรน ำเสนอสำระควำมรู้และแนวควำมคิดต่ำงๆเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ในกำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติในด้ำนต่ำงๆ 

 

 

 



 

การเขียนบทความวิชาการ 

 ประเภทของบทควำมวิชำกำรท่ัวไป แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

  - บทควำมวิชำกำร คือ เอกสำรที่เรียบเรียงจำกผลงำนวิชำกำรของตนเองหรือผู้ อ่ืนใน

ลักษณะที่เป็นกำรวิเครำะห์ วิจำรณ์หรือบทควำมที่เสนอแนวควำมคิดใหม่ๆ จำกพ้ืนฐำนทำงวิชำกำรนั้นๆ 

  - บทควำมวิจัย คือ บทควำมที่เขียนขึ้นจำกงำนวิจัยของตนเอง มีกำรก ำหนดปัญหำและ

วัตถุประสงค์ที่ ชัดเจน มีกำรรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย อันน ำไปสู่ควำมก้ำวหน้ำ

ทำงวิชำกำร 

  - บทควำมวิจำรณ์ คือ บทควำมที่ศึกษำผลงำน หรือแนวคิดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยละเอียด 

รวมทั้งมีกำร วิเครำะห์และอภิปรำยผลของเรื่องที่ศึกษำให้เห็นแนวโน้มว่ำควรเป็นไปในทำงใด มีข้อดีข้อเสีย

อย่ำงใด แสดงกำรเคลื่อนไหว กำรเกิดของควำมรู้ใหม่อย่ำงชัดเจน 

 

ลักษณะบทความวิชาการที่ดี 

1. มีประเด็นหรือแนวคิดท่ีชัดเจน  มีเนื้อหำสำระทำงวิชำกำรท่ีถูกต้อง  สมบูรณ์และทันสมัย 

2. มีกำรวิเครำะห์ประเด็นตำมหลักวิชำกำร  มีกำรสรุปประเด็น  มีกำรสังเครำะห์ควำมรู้จำกแหล่ง

ต่ำง ๆ  และเสนอควำมรู้หรือวิธีกำรที่เป็นประโยชน์ 

3. สอดแทรกควำมคิดริเริ่ม  หรือ  ควำมรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์หรือแสดงทัศนะทำงวิชำกำรของผู้เขียน

อย่ำงชัดเจนเที่ยงตรง 

4. มีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงจำกแหล่งอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้  ทันสมัย  ครอบคลุม  และมีกำรอ้ำงอิงอย่ำงเป็น

อย่ำงระบบถูกต้องตำมแบบแผน 

5. มีกำรน ำเสนอข้อมูลเข้ำใจง่ำย  และเป็นระบบ  ใช้ศัพท์และภำษำทำงวิชำกำรอย่ำงเหมำะสม  มี

ตำรำงแผนภูมิ  ประกอบตำมควำมจ ำเป็น  เพื่อให้เข้ำใจง่ำยและชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 



 

กำรเขียนบทควำมวิชำกำรมักประกอบด้วยส่วนประกอบดังนี้ 

-ชื่อเรื่อง 

-บทคัดย่อ 

-บทน ำ  หรือ  ค ำน ำ 

-วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

-กรอบแนวคิด 

-กำรน ำเสนอแนวคิด  กำรพิสูจน์ข้อเท็จจริง 

-บทสรุป 

-เอกสำรอ้ำงอิง 

เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ 

จำกส่วนประกอบแต่ละส่วนของโครงสร้ำงกำรเขียนบทควำม  มีเทคนิคส ำหรับแนะน ำดังนี้ 

1. ชื่อเรื่อง  ใช้ภำษำที่เป็นทำงกำร  ชื่อเรื่องชัดเจนตรงไปตรงมำ  และครอบคลุมประเด็นของเรื่อง  

(บำกรณี)  มีกำรก ำหนดควำมยำวของชื่อเรื่อง 

2. ชื่อผู้เขียน  ต้องใช้ชื่อจริง  ไม่ใช้นำมแฝง 

3. บทคัดย่อ  ควรเขียนให้กระชับ  เน้นประเด็นส ำคัญของงำนที่ต้องกำรน ำเสนอ  ส่วนใหญ่มีกำร

ก ำหนดควำมยำวของบทคัดย่อ  เช่น  ไม่เกิน  10 – 15  บรรทัด  จะประกอบด้วยเนื้อหำ  3  ส่วน  เกริ่นน ำ  

สิ่งที่ท ำ  และสรุปผลส ำคัญที่ได้  ซึ่งอ่ำนแล้วต้องเห็นภำพรวมทั้งหมดของงำน  ควรมีค ำส ำคัญที่ต้องเขียนเป็น

สิ่งสุดท้ำยหลังจำกเขียนส่วนอื่นทั้งหมดแล้ว 

4. ควำมน ำ/บทน ำ  เขียนปูพ้ืนฐำนเพ่ือดึงควำมสนใจของผู้ป่ำนสู่เนื้อเรื่อง  ให้เห็นควำมส ำคัญและ

สร้ำงบรรยำกำศให้ติดตำมต่อไป  ควรเขียนให้กระชับ  ตรงประเด็น  ไม่ยืดเยื้อ  สอดคล้องกับชื่อเรื่อง  โดยจับ

ประเด็นจำกชื่อเรื่องแล้วน ำสู่บริบท  เนื้อหำ  ในส่วนที่สมำรถกล่ำวถึงวัตถุประสงค์ของบทควำม  ที่มำของ

บทควำม  ขอบเขตของบทควำมนั้น  เพ่ือช่วยให้ผู้อ่ำนไม่คำดหวังเกินจำกขอบเขตที่ก ำหนด  อำจมีค ำจ ำกัด

ควำมหรือนิยำมต่ำง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ำน  กรณีท่ีค ำเหล่ำนั้นใช้ในควำมหมำยที่แต่งต่ำงจำกควำมหมำย

ทั่วไป/เป็นค ำที่อำจจะเข้ำใจควำมหมำย 

 

 

 

 



 

5. เนื้อเรื่อง  ประเด็นที่ค ำนึงถึงในกำรเขียนเนื้อหำ  คือกำรวิเครำะห์  วิพำกษ์  วิจำรณ์ต้องเป็นอย่ำง

มีหลัก  ทฤษฎี  หรือหลักฐำนอ้ำงอิงอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  มีควำมเป็นเหตุ ผลที่น่ำเชื่อถือ  มีกำร

อ้ำงอิงเผยแพร่  ควรใช้ค ำภำษำต่ำงประเทศไว้ในวงเล็บ  ในกรณีที่ไม่สำรมำรถหำค ำไทยได้  จะต้องเป็นกำร

ทับศัพท์ก็ควรเขียนค ำนั้นให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ของรำชบัณฑิตยสถำน  ต้องพิถีพิถันในกำรเขียนตัวสะกด

กำรันต์ต่ำง ๆ  ให้ถูกต้องตำมพจนำนุกรม ฯ  และควรตรวจทำนงำนของตนไม่ให้ผิดพลำด 

6. บทสรุป/บทส่งท้ำย  กำรสรุปประเด็นส ำคัญของบทควำมนั้น ๆ  โดยกำรเลือกเก็บประเด็นส ำคัญ

ของบทควำมนั้นมำเขียนรวมไว้อย่ำงสั้น ๆ  ท้ำยบท  หรือ  อำจใช้วิธีกำรบอกผลลัพธ์ว่ำ  สิ่งที่กล่ำวมำทั้งหมด

มีควำมส ำคัญอย่ำงไร  สำมำรถน ำไปใช้อะไรได้บ้ำง  หรือจะท ำให้เกิดอะไรต่อไป  หรือ  อำจให้วิธีกำรตั้ง

ค ำถำมหรือให้ประเด็นทิ้งท้ำยกระตุ้นให้ผู้อ่ำนไปแวงหำควำมรู้/คิดค้นพัฒนำเรื่องนั้นต่อไป 

7. ส่วนอ้ำงอิง  สะท้อนว่ำงำนเขียนนั้นอยู่บนพ้ืนฐำนของวิชำกำรที่ได้มีกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยมำแล้ว  

เป็นกำรให้เกรียติเจ้ำของผลงำนที่น ำมำอ้ำง  เป็นหลักฐำนให้ผู้อ่ำนสำมำรถสืบเสำะ  แวงหำควำมรู้เพ่ิมเติม  

หรือติดตำมตรวจสอบหลักฐำนได้  รูปแบบกำรอ้ำงอง  จะข้ึนอยู่กับกำรก ำหนดของแหล่งเผยแพร่บทควำมทำง

วิชำกำรนั้น ๆ  และจำกกำรฟังบรรยำยจำก  รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี  สรุป เทคนิคกำรเขียนบทควำมวิชำกำร

เพ่ิมเติม  ดังนี้ 

1. วำงเค้ำโครงหัวข้อหลักและขัวข้อย่อยต่ำง ๆ  ที่ต้องกำรเขียนลงในเศษกระดำษก่อน  โดยค ำนึงถึง

จ ำนวนหน้ำที่ถูกก ำหนดให้เขียนเนื้อหำทั้งหมด  รูปแบบข้อก ำหนดของส ำนักพิมพ์  เช่น  บรรณำธิกำร

ก ำหนดให้ผู้เขียนต้องเขียนบทควำมอยู่ระหว่ำง  10 – 12  หน้ำ  A4  ผู้เขียนจะต้องก ำหนดจ ำนวน

หน้ำกระดำษส ำหรับเขียนบทควำมเอำไว้  12  แผ่น  แล้วก ำหนดหัวข้อหลัก ๆ  และหัวข้อย่อย  โดยจะต้องยึด

ตำมข้อก ำหนดของส ำนักพิมพ์อย่ำงเคร่งครัด  เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำกำรไม่รับบทควำมอันเนื่องมำจำกกำรเขียน

ผิดรูปแบบของส ำนักพิมพ์  หลังจำกนั้นกระจำยหัวข้อหลัก ๆ  ตำมโครงสร้ำงของบทควำมที่ถูกก ำหนดเอำไว้  

ได้แก่  ส่วนแสดงชื่อเรื่อง  ชื่อผู้แต่ง  บทคัดย่อ  บทน ำ  วิธีกำรหรือกรอบแนวคิด  อภิปรำยผลบทสรุปและ

ข้อเสนอแนะ  เอกสำรอ้ำงอิง  เป็นต้น 

2. ควรมีกำรก ำหนดหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย  เพ่ือให้สะดวกและง่ำยต่อกำรอ่ำน  กำรก ำหนดหัวข้อ

หลักและหัวข้อย่อย  ให้นึกถึงจุดส ำคัญหรือประโยคส ำคัญเขียนใส่ลงไปก่อน  จำกนั้นจึงค่อยมำเรียบ

เรียงล ำดับหัวข้อย่อยและประโยคส ำคัญเหล่ำนั้นตำมล ำดับควำมต่อเนื่องที่ควรจะเป็น  เช่น  หัวจ้อไหนควรอยู่

ก่อนจึงจะอ่ำนเข้ำใจง่ำย  ควรจะเอำหัวข้อที่กล่ำวรวม ๆ  ขึ้นมำก่อน  แล้วเก็บหัวข้อที่เน้นรำยละเอียดเอำไว้ที

หลัง  โดยเรียงล ำดับควำมต่อเนื่องกัน 

 



 

3. เขียนรำยละเอียดเนื้อหำที่ต้องกำรใส่ลงไป  ในแต่ละหัวข้อ  และควรมีค ำน ำโปรยตอนต้นเรื่องสัก

เล็กน้อยขยำยแนวควำมคิดของแต่ละหัวข้อย่อยลงไปบนกระดำษ  ไม่จ ำเป็นต้องเขียนเรียงตำมล ำดับหัวข้อ  

หัวข้อไหนที่ยำกหรือยังนึกไม่ออกว่ำจะเขียนอย่ำงไรให้เก็บไว้ก่อน  เขียนหัวข้อที่คิดว่ำจะเขียนได้เร็วก่อน  แล้ว

จึงค่อยกลับมำเขียนหัวข้อที่เหลือในภำยหลัง  หรือเม่ือนึกออกว่ำจะเขียนรำยละเอียดส่วนนั้นอย่ำงไร 

4. ตรวจทำนทบทวนเพื่อดูว่ำยังขำดข้อควำมอะไรมำเขียนเชื่อมโยงแต่ละหัวข้อเข้ำด้วยกัน  ถ้ำยังขำด

อยู่ให้เพ่ิมข้อควำมหรือหัวข้อเข้ำมำอีก  โดยให้ข้อควำมของแต่ละหัวข้อสัมพันธ์กัน  อำจจะต้องเมหรือ

เปลี่ยนแปลงประโยคในตอนต้นหรือตอนท้ำยของแต่ละหัวข้อไปบ้ำงเพ่ือควำมสอดคล้องกัน 

5. กรณีบทควำมเป็นภำษำไทยให้ใช้ศัพท์เทคนิคเท่ำที่จ ำเป็น  และพยำยำมใช้ภำษำอังกฤษให้น้อย

ที่สุด  ศัพท์เทคนิคค ำใดมีค ำแปลเป็นภำษำไทยให้ใช้ภำษำไทย  โดยยึดจำพจนำนุกรม  เช่น  Air Conditioner  

ให้แปลว่ำเครื่องปรับอำกำศ  เป็นต้น  แต่ถ้ำแปลแล้วไม่แน่ใจว่ำผู้อ่ำนจะเข้ำใจถูกต้องควรวงเล็บภำษำอังกฤษ

ไว้ด้วย  ยกเว้นไม่สำมำรถจะแปลเป็นภำษำไทยได้  ให้ทับศัพท์เป็นภำษำไทยได้  ให้ทับศัพท์เป็นภำษำไทยแล้ว

วงเล็บภำษำอังกฤษก ำกับ 

6. พยำยำมใช้ค ำธรรมดำง่ำย ๆ  ซึ่งคนทั่วไปเข้ำใจได้ง่ำยและยังคงควำมถูกต้องอยู่ได้  ตัวอย่ำง  เช่น  

“....เรำจะวัดควำมต่ำงศักย์ของสำยไฟบ้ำนได้  22  โวลต์....”  ผู้อ่ำนอำจจะงงกับค ำว่ำ  “ควำมต่ำงศักย์”  ซึ่ง

เป็นทรัพย์วิชำกำร  ในกรณีเช่นนี้ควรใช้ค ำว่ำ  “แรงดันไฟฟ้ำ”  แทน  เพรำะจะท ำให้อ่ำนเข้ำใจได้ดีกว่ำ 

7. ใช้ประโยคที่กระชับไม่ก ำกวม  พยำยำมหลีกเลี่ยงกำรใช้ประโยคยำว ๆ  ที่ดูยืดยำด  และประโยค

ซ้อนประโยคท่ีอำจท ำให้เข้ำใจควำมหมำยผิดไป 

8. ให้เป็นเหตุเป็นผลตำมล ำดับที่ควรจะเป็น  ตัวอย่ำงเช่น  “…เนื่องจำกนักศึกษำมีทัศนคติแบบนี้  ท ำ

ให้มีพฤติกรรมไม่เหมำะสม”  จะต้องมีกำรอธิบำยทัศนคติแบบไหน  จึงท ำให้นักศึกษำมีพฤติกรรมไม่เหมำะสม  

และไม่เหมำะสมอย่ำงไร  ผู้เขียนควรให้เหตุผลเพ่ือขยำยควำมให้ชัดเจน 

9. เนื้อหำเป็นปัจจุบัน  ให้พิจำรณำดูว่ำมีข้อมูลใดที่อำจจะไมเป็นจริงในปัจจุบัน  เช่น  ถ้ำคุณเขียน

บทควำมเกี่ยวกับดำวเครำะห์ในระดับสุริยะจักรวำล  ต้องให้ข้อมูลใหม่ว่ำ  ดำวพลูโตเป็นดำวเครำะห์ แคระ  

นักศึกษำในระดับอุดมศึกษำในเขตกรุงเทพ ฯ  มีอัตรำกำรตั้งท้องในวัยเรียนสูงกว่ำวัยรุ่นที่อำศัยอยู่ต่ำงจังหวัด  

ผู้เขียนต้องหำข้อมูลยืนยันให้มั่นใจว่ำเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง  และเป็นปัจจุบัน  กำรเขียนบทควำมไม่ควร

ใช้ค ำว่ำ  ในปัจจุบัน  แต่ควรใช้กำรระบุเวลำ  เช่น  ผลจำกกำรวิจัยในปี  พ.ศ.  2557  ของมหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ  ชี้ให้เห็นว่ำ........ 

 

 



 

 

10. กำรใช้ตำรำง  และรูปภำพประกอบในกำรเขียนบทควำม  จะให้ให้กำรอธิบำยต่ำงๆ  ง่ำยขึ้น  

ชัดเจนขึ้น  และยังช่วยกระตุ้นควำมสนใจได้เป็นอย่ำงดีโดยยึดหลักฐำนและรูปแบบของภำพตำมรูปแบบของ

ภำพตำมบรรณำธิกำรก ำหนด  เช่น  ใช้ค ำว่ำ  รูปที่  ภำพที่  ตำรำงที่  ซึ่งแต่ละแห่งจะมีหลักเกณฑ์ต่ำงกันไป  

ใช้รูปภำพประมำณ  3-4  ภำพเท่ำที่จ ำเป็นไม่มำกจนเกินไป  แต่ละภำพควรมีค ำอธิบำยอยู่ใต้ภำพด้วยว่ำเป็น

อะไร  ใช้ท ำอะไร  เรือต้องกำรแสดงอะไร  รูปและเนื้อหำสอดคล้องกัน  ทุกครั้งอ้ำงถึงรูป  ควรอ่ำนตรวจสอบ

ด้วยว่ำ  เขียนตรงกับข้อมูลในภำพหรือไม่  เช่น  ในบทควำมเขียนว่ำจำกรูป  1.1  สถิติพ้นสภำพของนักศึกษำ

คณะบริหำรธุรกิจ  ให้ตรวจสอบดูว่ำกรำฟในรูปที่  1.1  แสดงอย่ำงนั้นจริง ๆ  หรือไม่ 

 

หมายเหตุ  “ส่วนประกอบของบทควำมทำงวิชำกำรจะประกอบไปด้วยรำยละเอียดอะไรบ้ำงนั้น  จะขึ้นอยู่กับ

กองบรรณำธิกำรผู้จัดท ำวำรสำรทำงวิชำกำรนั้น ๆ  เป็นผู้ก ำหนดและให้จัดท ำเป็นรูปแบบของบทควำมทำง

วิชำกำร  ส ำหรับให้ผู้เขียนได้ยึดถือปฏิบัติเมื่อต้องกำรส่งบทควำมลงพิมพ์ในวำรสำร/กำรน ำเสนอในที่ประชุม

ทำงวิชำกำร” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การเขียนบทความวิจัย 

 บทควำมวิจัยจัดเป็นเอกสำรทำงวิชำกำรประเภทเดียวกับรำยงำนกำรวิจัย (Research report) 

กล่ำวคือ มีสำระและรูปแบบกำรน ำเสนอท่ีคล้ำยคลึงกันแต่มีลักษณะต่ำงกันที่ส ำคัญ 3 ประกำร คือ 

 บทควำมวิจัยเป็นเอกสำรทำงวิชำกำรที่นักวิจัยเขียนขึ้นในรูปบทควำมวิชำกำร เพ่ือน ำเสนอ

ข้อค้นพบเชิงประจักษ์และหรือนวัตกรรมที่เป็นผลงำน ผ่ำนสื่อประเภทต่ำงๆ รวมทั้งกำร

เผยแพร่ในที่ประชุมวิชำกำร เนื่องจำกวำรสำรมีจ ำนวนหน้ำที่จ ำกัด และกำรประชุมฯมีเวลำ

จ ำกัด บทควำมวิจัยจึงมีควำมยำวจ ำกัด มีจ ำนวนหน้ำน้อยกว่ำรำยงำนกำรวิจัย 

 บทควำมวิจัยเป็นเอกสำรทำงวิชำกำรที่ทันสมัย ทันเหตุกำรณ์มำกกว่ำรำยงำนกำรวิจัย 

เพรำะในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรวิจัย นักวิจัยอำจตัดตอนผลกำรวิจัยนำร่องหรือผลงำนวิจัย

บำงส่วนน ำเสนอเป็นบทควำมวิจัยเพ่ือเผยแพร่หรือตรวจสอบควำมคิดได้ บทควำมวิจั ยจึง

อำจเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนกำรวิจัยที่นักวิจัยน ำเสนอก่อนรำยงำยงำนกำรวิจัย  และเป็น

สำระสนเทศที่ทันเหตุกรณีมำกกว่ำรำยงำนกำรวิจัยที่มีกำรเผยแพร่เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรวิจัย 

 คุณภำพของบทควำมวิจัยค่อนข้ำงเป็นมำตรฐำนมำกกว่ำรำยงำนกำรวิจัยโดยทั่วไป เพรำะ

ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบเนื้อหำสำระและรูปแบบให้ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของวำรสำรหรือ

คณะกรรมกำรจัดประชุม 

ส ำหรับเนื้อหำควำมรู้ที่น ำมำเขียนบทควำมวิจัย จะมีลักษณะของกำรเขียนบทควำมอยู่ 2 รูปแบบคือ 

 บทควำมที่เขียนขึ้นก่อนเริ่มต้นกำรท ำวิจัย หรือยังอยู่ระหว่ำงกำรท ำวิจัย 

 บทควำมที่เขียนขึ้นหลังจำกท ำวิจัยเสร็จแล้ว กำรตีพิมพ์บทควำมวิชำกำร จะต้องคัดเลือก

วำรสำรที่เหมำะสมกับเรื่องและสำขำวิชำที่วำรสำรนั้นถนัด 

ส่วนประกอบของบทควำมวิจัยประกอบด้วย 

      -ชื่อเรื่อง 

     -ชื่อผู้แต่ง 

     -บทคัดย่อ (adstract) ประกอบด้วยบทคัดย่อภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

     -ค ำส ำคัญ 

     -บทน ำ หรือกล่ำวน ำ (introduction) 

     -วิธีกำรศึกษำ 

     -ผลกำรศึกษำ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 



     -อภิปรำยผล 

     -บทสรุป และข้อเสนอแนะ (conclusion) 

     -ส่วนอ้ำงอิง/ภำคผนวก 

 

 

เทคนิคการเขียนบทความวิจัย 

 1. บทคัดย่อ เป็นเนื้อหำสำระส่วนที่น ำเสนอสำระส่วนที่น ำเสนอวัตถุประสงค์กำรวิจัย วิธีวิจัย และ

ผลกำรวิจัยโดยสรุป (รวมทั้งข้อเสนอแนะในกำรวิจัย) เพ่ือให้ผู้อ่ำนได้เห็นภำพรวมงำนวิจัยทั้งฉบับ เป็น

ข้อควำมที่มีควำมส ำคัญทั้งหมดในบทควำมวิจัยและเป็นข้อควำมสั้น กะทัดรัดไม่เยิ่นเย้อ มักมีกำรก ำหนดควำม

ยำวของบทคัดย่อ (ภำษำไทยมักก ำหนดเป็นจ ำนวนบรรทัด ขณะที่ภำษำอังกฤษมักก ำหนดเป็นจ ำนวนค ำ และ

มักก ำหนดให้มีค ำส ำคัญ) (Keywords) ไว้ด้วย 

 2. ส่วนน ำ ประกอบด้วยส่วนส ำคัญ 4 ส่วน 

 ส่วนแรก เป็นกำรบรรยำยให้ผู้อ่ำนได้ทรำบว่ำบทควำมวิจัยนี้พัฒนำมำจำกผลงำนวิจัยที่มีมำ

ก่อนหน้ำนี้อย่ำงไรบ้ำงและน ำมำสู่ปัญหำวิจัยอย่ำงไร (ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของ

ปัญหำกำรวิจัย) 

 ส่วนที่สอง กล่ำวถึงปัญหำวิจัยและวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 ส่วนที่สำม คือ รำยงำนเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยเฉพำะส่วนที่เป็นทฤษฎีและงำนวิจัยที่

ส ำคัญท่ีน ำไปสู่กำรสร้ำงกรอบแนวคิดส ำหรับกำรวิจัย รวมทั้งสมมติฐำนกำรวิจัย 

 ส่วนที่สี่ เป็นรำยงำนระบุเหตุผลพร้อมเอกสำรอ้ำงอิงในกำรเลือกวิธีด ำเนินกำรวิจัยที่ใช้ใน

บทควำมวิจัยนี้ เพ่ือเตรียมผู้อ่ำนให้สำมำรถเชื่อมโยงควำมคิดกันเนื้อหำสำระในส่วนต่อไป 

3. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือส่วนส ำหรับบรรยำยว่ำจะเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงไร และ

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลพร้อมทั้งกำรตีควำม มีกำรน ำเสนอตำรำงและภำพประกอบเท่ำที่จ ำเป็น ผลกำร

วิเครำะห์ที่ส ำคัญในตำรำงหรือภำพประกอบต้องมีกำรบรรยำยในส่วนที่เป็นข้อควำมด้วย มิใช่กำรเสนอตำรำง

หรือรูปโดยไม่มีกำรบรรยำย 

4. กำรอภิปรำย/กำรสรุปผล เป็นกำรบรรยำยสรุปข้อค้นพบที่ได้จำกกำรวิจัย ประกอบกำรอธิบำยว่ำ 

ข้อค้นพบมีควำมขัดแย้ง/สอดคล้องกับสมติฐำนกำรวิจัยและผลงำนวิจัยในอดีตอย่ำงไร พร้อมทั้งเหตุผลที่เป็น

เช่นนั้น 

 

 



 

5. กำรอภิปรำยข้อจ ำกัด/ข้อบกพร่อง ข้อดีเด่น ซึ่งน ำไปสู่ข้อเสนอแนะในทำงปฏิบัติและข้อเสนอแนะ

ในกำรวิจัยต่อไป 

6. ส่วนอ้ำงอิง/ภำคผนวก ส่วนอ้ำงอิง ประกอบด้วยบรรณำนุกรม และเชิงอรรถ ส่วนที่เป็นภำคผนวก 

ส่วนที่ผู้วิจัยน ำเสนอสำระที่ผู้อ่ำนควรได้รับรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจำกที่น ำเสนอในบทควำม เช่น ตัวอย่ำง

เครื่องมือวิจัย เป็นต้น 

บทควำมวิจัยจ ำนวนมำกถูกปฏิเสธมีเหตุผลส ำคัญมำจำกขำด Argument หรือ ไม่ได้เขียนเน้นให้เห็น

เห็นอย่ำงชัดเจนไว้ตั้งแต่ต้น กำรที่ไม่มี argument บทควำมจะถูกพิจำรณำเป็นงำนประเภท not original, 

not significant, disorganized หลังจำกที่สร้ำง argument เรำจะต้องเขียนบทควำมตำมที่เรำสร้ำงขึ้น ต้อง

จ ำไว้ว่ำ “argument drive article not data drive article, organizing your article around your 

argument.” 

Argument คือ วำทกรรม (discourse) ที่เขียนขึ้นเพ่ือต้องกำรเสนอควำมคิดให้เกิดข้อสงสัยนั้น คือ

ควำมพยำยำมที่จะชักชวนให้ผู้อ่ำนเชื่อในบำงสิ่งบำงอย่ำง ที่มีควำมส ำคัญ สมมุติฐำนก็จะอยู่ในฐำนะที่เป็น

ส่วนของ argument ด้วย argument จะมีองค์ประกอบอย่ำงน้อยอยู่2 ส่วน คือ a claim and evidence for 

the claim สิ่งที่อ้ำงข้ึนและข้อมูลที่สนับสนุนหรือที่เรียกว่ำสิ่งที่มำพิสูจน์กำรสร้ำง argument ต้องมำจำกกำร

ส ำรวจควำมรู้ที่ดีพอ ดังนั้นวิธีกำรเขียนคือ กำรเขียนมักจะเป็นว่ำงำนวิจัยชิ้นนี้ต้องกำรโต้แย้ง หรือต้องกำรจะ

สร้ำงข้อถกเถียงในประเด็น (ln this article, l argue that…) นอกจำกนี้ต้องแสดงหลักฐำน (evidence) 

ตำมท่ีเรำสร้ำงข้อโต้แย้ง หรือข้อถกเถียงท่ีสร้ำงข้ึนด้วย 

กำรเขียนบทควำมวิจัย มีแนวทำงดังนี้ 

1. จะต้องเป็นบทควำมที่ลดรูปหรือน ำงำนวิจัยมำเขียนใหม่ และผู้เขียนต้องมีควำมเข้ำใจกระจ่ำงแจ้งใน

รำยงำนกำรวิจัยที่จะน ำมำเขียน 

2. เริ่มต้นจำกท ำโครงร่ำง กำรจัดล ำดับควำมคิด กำรเรียบเรียงเนื้อหำสำระ เขียนเป็นฉบับร่ำง จำกนั้น

ทิ้งไว้ 2 สัปดำห์ จึงน ำมำอ่ำนเพ่ือปรับปรุงทบทวนและภำษำ ตลอดจนแบบกำรเขียนให้ถูกต้องตำม

แบบของบทควำมวิจัย กำรใช้ภำษำทำงกำรที่เป็นมำตรฐำน มีควำมเหมำะสมกับผู้อ่ำนที่เป็น

นักวิชำกำร  และใช้ภำษำถูกต้องตำมหลักภำษำ 

 

 

 

 



 

3. ต้องมี major argument ที่ชัดเจนโดยน ำประเด็นที่เด่นที่สุดในงำนวิจัยมำเขียนเพียง 1 หรือ 2 

ประเด็น ดังนั้นจะต้องปรับชื่อเรื่องและเนื้อหำให้มีควำมสอดคล้องกับบทควำมที่เขียนขึ้นใหม่ขณะที่

เนื้อหำในบทควำมต้องมีควำมสมบูรณ์ในแบบมำตรฐำนของงำนวิชำกำร กำรน ำเสนอเนื้ อหำ ควร

น ำเสนอสำระส ำคัญของงำนวิจัยอย่ำงตรงไปตรงมำ ชัดเจน ถูกต้องและสมบูรณ์จนผู้อ่ำนสำมำรถท ำ

วิจัยในลักษณะเดียวกันได้ 

4. บทควำมวิจัยไม่ใช่สรุปย่องำนวิจัย กำรเขียนจะต้องกะทัดรัด ตรงประเด็น บอกกระบวนกำร มีสำระที่

ชัดเจน มีระบบอ้ำงอิงที่ถูกต้อง ให้ข้อมูลตำมหลักวิชำที่ถูกต้อง 

5. กำรล ำดับเนื้อหำควรเป็นไปตำมหลักกำรวิจัย มีควำมต่อเนื่องตั้งแต่ต้นไปจนถึงกำรสรุป และอภิปรำย 

ผลกำรวิจัย แต่ละย่อหน้ำมีประโยคส ำคัญ และมีควำมเชื่อมโยงถึง กำรใช้ค ำศัพท์ ควรใช้ค ำศัพท์ที่มี

กำรบัญญัติศัพท์เป็นทำงกำรหรือค ำศัพท์ที่ได้รับกำรรับรองใช้กันแพร่หลำย ถ้ำเป็นค ำศัพท์ใหม่จำก

ภำษต่ำงประเทศควรมีวงเล็บก ำกับ หรือมีเชิงอรรถอธิบำยควำมหมำย เมื่อเลือกใช้ค ำศัพท์ใดควรใช้ค ำ

นั้นตลอดบทควำมวิจัย 

6. กำรเขียนประโยค ควรเป็นประโยคสมบูรณ์ และพยำยำมใช้ประโยคสั้น หลีกเลี่ยงประโยคซ้อน ควร

ระมัดระวังเครื่องหมำยวรรคตอนให้ถูกต้องทุกประโยค 

7.  

การเผยแพร่ และการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ ที่เหมาะสมส าหรับสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ 

 วำรสำรที่ตีพิมพ์บทควำมวิชำกำรแบ่งเป็น 2 ประเภทคือตีพิมพ์บทควำมทำงด้ำนสำขำควำมรู้ใหญ่ 

เช่น วำรสำรทำงสังคมศำสตร์ วำรสำรธรรมศำสตร์ วำรสำรศิลปำกร วำรสำรร่มพฤกษ์ และสำขำควำมรู้เฉพำะ 

เช่น วำรสำรเศรษฐศำสตร์ วำรสำรกฎหมำย วำรสำรประวัติศำสตร์ เป็นต้น กำรส่งบทควำมเพ่ื อตีพิมพ์ต้อง

เลือกวำรสำรที่มีค่ำ impact factor และถูกน ำไปใช้อ้ำงอิง (citation) สูงๆ 

 บทควำมวิชำกำร หรือ บทควำมวิจัยที่จะถูกน ำไปตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรจะต้องผ่ำนกระบวนกำร 2 

ขั้นตอนคือ 

1. บรรณำธิกำร (editor) หรือกองบรรณำธิกำรคือ บุคคลที่จะท ำหน้ำที่พิจำรณำเบื้องต้น ซึ่ง

เป็นกำรพิจำรณำภำยนอกโดยดูที่บริบท (context) ของบทควำม เช่น ควำมทันสมัย กำร

น ำไปใช้ประโยชน์วงกว้ำง รูปแบบกำรเขียน กำรอ้ำงอิง 

 

 

 



 

2 .peer reviewer เป็นผู้เชี่ยวชำญและมีควำมรู้เฉพำะสำขำที่กองบรรณำธิกำร คัดเลือกขึ้นมำท ำ

หนำ้ที่พิจำรณำทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีอย่ำงน้อย 2 คน ในขั้นตอนนี้จะเน้นที่เนื้อหำ ควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร

ในสำขำ 

เมื่อบรรณำธิกำรของวำรสำรฉบับนั้นได้รับบทควำมที่ผู้เขียนส่งไปให้แล้ว และคณะกรรมกำรซึ่ง

เชี่ยวชำญในเรื่องที่ผู้เขียนแต่ละคนส่งมำพิจำรณำ หลังจำกพิจำรณำแล้วจะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้เขียนทรำบ 

ซึ่งค ำตอบที่อำจจะได้รับจะมี 3 รูปแบบคือ 

1. บทควำมไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำลงในวำรสำร ในกรณีที่บทควำมที่ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำเลยจะถูก

ส่งกลับคืนไปให้หรือไม่คืนก็ได้ เหตุผลที่ไม่ผ่ำนนั้นอำจจะเป็นว่ำเนื้อหำไม่เหมำะสมกับผู้อ่ำนวำรสำรฉบับนั้น 

อำจจะเป็นเนื้อหำที่เคยลงในวำรสำรแล้ว หรือเนื้อหำล้ำสมัยไม่น่ำสนใจ หรืออำจจะเป็นบทควำมที่เหมำะจะ

เป็นต ำรำเรียนมำกกว่ำเพรำะเนื้อหำยำวมำก หรืออำจจะเป็นบทควำมที่ไม่มีใครในกองบรรณำธิกำรวำรสำร

ฉบับนั้นอ่ำนเข้ำใจเลย 

2. บทควำมผ่ำนกำรพิจำรณำให้ลงในวำรสำร แต่ให้ปรับปรุงแก้ไข เนื่องจำกบำงบทควำมอำจจะดี

มำกแต่ยังคงมีบำงส่วนที่ยังไม่เหมำะสม เช่น อำจะมีจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆ ที่ผู้เขียนอำจะมองข้ำมไป หรือ

คุ้นเคยกับปัญหำนั้นมำกเกินไป แต่กองบรรณำธิกำรคำดว่ำผู้อำจคงอยำกจะทรำบ หรืออำจจะมีบำงข้อควำม

ไม่ชัดเจนพอ ในกรณีนี้กองบรรณำธิกำรอำจจะขอให้ผู้เขียนปรับแก้บำงข้อควำม หรือให้เพ่ิมเติมบำงส่วน 

เพ่ือให้แน่ใจว่ำบทควำมของคุณจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่ำนของเขำมำกยิ่งขึ้น 

3.บทควำมผ่ำนกำรพิจำรณำให้ลงในวำรสำร ถ้ำบทควำมผ่ำนกำรพิจำรณำ จะแจ้งให้ผู้เขียนทรำบ 

และอำจก ำหนดให้ด้วยว่ำจะน ำลงในฉบับไหน หรือเดือนไหน อย่ำงไรก็ตำม แม้บทควำมของคุณจะสมบูรณ์

พอสมควร กองบรรณำธิกำรอำจขอสิทธิ์ในกำรตั้งหรือดัดแปลงชื่อบทควำมให้น่ำอ่ำนขึ้น หรืออำจจะเพ่ิมเติม

ข้อควำมสั้นๆ โปรยใต้ชื่อ บทควำม หรือแก้ไขส ำนวนบำงส่วนให้ถูกต้องตำมหลักกำรใช้ภำษำ หรือเพ่ือให้

ชัดเจนยิ่งขึ้น บำงทีถ้ำบทควำมยำวมำกเขำอำจจะแบ่งออกเป็นตอนๆตำมควำมเหมำะสม 

หลังจำกท่ีบทควำมนั้นได้รับกำรตีพิมพ์แล้ว กองบรรณำธิกำรมักจะไม่ส่งต้นฉบับกลับคืนมำให้ เพรำะ

ควำมไม่สะดวกหลำยประกำร แต่จะส่งวำรสำรฉบับที่น ำลงแล้วนั้นมำให้ผู้เขียนแทน และอำจมีค่ำสมนำคุณให้

ด้วยทำงธนำณัติ ซึ่งมูลค่ำจะมำกหรือน้อยแล้วแต่กิจกำรของสำรสำรนั้นๆ 

 

 

 

 



 

 

เกณฑ์มำตรฐำนของวำรสำรระดับนำนำชำติ 

1. บทควำมในวำรสำรต้องตีพิมพ์เป็นภำษำอังกฤษท้ังหมด 

2. กองบรรณำธิกำรวำรสำรต้องมีผู้มีทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกประเทศไม่น้อยกว่ำ 25%  

3. ต้องมีบทควำมที่ผู้เขียนมำจำกภำยนอกประเทศไม่น้อยกว่ำ 25% ของจ ำนวนบทควำมทั้งหมด 

4. บทควำมในวำรสำรวิชำกำร ต้องมีผู้ประเมินจำกภำยนอกประเทศ 

5. ไม่น้อยกว่ำ 50% 

วำรสำรวิชำกำรระดับชำติ 

 มำตรฐำนสำรสำรเบื้อต้น 

  1. วำรสำรต้องออกตรงเวลำและต่อเนื่อง 

  2. วำรสำรต้องตีพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 2 ฉบับต่อปี และควรมี 16 บทควำมต่อปี 

  3. วำรสำรต้องมีบทวิจำรณ์หนังสือ และควรตีพิมพ์บทควำมปริทรรศน์เป็นครั้งครำว 

  4. บทควำมแต่ละบทควำมต้องมีบทคัดย่อภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

  5. วำรสำรต้องมีรูปแบบต้นฉบับสม่ ำเสมอ  เช่น แสดงชื่อบทควำม ชื่อผู้แต่ง ต้น

สังกัด และรำยกำรอ้ำงอิงที่มีรูปแบบเดียวกัน 

  6. บทควำมแต่ละบทควำมต้องมีผู้ประเมินไม่น้อยกว่ำ 2 ท่ำน และควรเป็นผู้

ประเมินจำกภำยนอกหน่วยงำนอย่ำงน้อย 1 ท่ำน 

  7. ก ำหนดให้มีกำรประเมินคุณภำพวำรสำรทุก 2 ปี 

 กองบรรณำธิกำร ของวำรสำรวิชำกำรในประเทศต้องมีศำสตรำจำรย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ

ปริญญำเอกจำกภำยนอกสถำบันที่จัดพิมพ์วำรสำรนั้นๆ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนโดดเด่นอย่ำงต่อเนื่อง เป็น

ที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ และหัวหน้ำกองบรรณำธิกำรหรือกองบรรณำธิกำรของวำรสำรมีผลงำนวิจัย ตีพิมพ์

อย่ำงต่อเนื่อง และยังมีข้อก ำหนดถึงควำมหลำกหลำยผู้นิพนธ์และกำรอ้ำงอิง ได้แก่บทควำมที่ตีพิมพ์ใน

วำรสำรวิชำกำรต้องมีบทควำมที่ผู้เขียนมำจำกสถำบันอ่ืนที่มิใช่สถำบันที่จัดท ำวำรสำรนั้นไม่น้อยกว่ำ 25% 

ของจ ำนวนบทควำมทั้งหมด และวำรสำรที่มีค่ำ Journal impact Factors ใน 3 ปีที่ผ่ำนมำ 

 

 

 

 



 

 

 มำตรฐำนต่ำงๆเหล่ำนี้คือเกณฑ์มำตรฐำนส ำหรับก ำหนดคุณภำพของวำรสำรที่เป็นที่ยอมรับ 

กำรทรำบเกณฑ์มำตรฐำนนี้ ท ำให้ผู้เขียนบทควำมวิชำกำรเพ่ือตีพิมพ์จะได้ใช้เป็นแนวทำงส ำหรับเขียน

บทควำมให้ได้มำตรฐำนเพ่ือให้ได้รับกำรตอบรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่มีชื่อเสียง เป็นที่ ยอมรับนั่นเอง 

ส ำหรับวำรสำรภำษำไทยที่เป็นที่ยอมรับว่ำมีมำตรฐำนในระดับชำติตำมเกณฑ์ข้ำงต้น สำมำรถตรวจสอบได้จำก

ฐำนข้อมูล TCI 

 

 

สาเหตุของถูกปฏิเสธการตีพิมพ์บทความ 

1. ผู้อ่ำนถ้ำเป็น narrow problem ก็ต้อง relate to larger problems 

2. off topic แตกต่ำงจำกหัวข้อหลัก ไม่เชื่อมต่อกับปัจจุบัน ไม่ตรงกับวำรสำรและไม่อยู่ในควำม

สนใจ บรรณำธิกำร วำรสำรไม่สมำรถตีพิมพ์ได้เลย 

3. not scholarly กำรไม่เป็นวิชำหรือไม่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร มีหลำยลักษณะได้แก่ เรื่องหรือ 

ประเด็นเลอะเทอะ ง่ำยเกินไป ไม่ถูกต้อง มีควำมผิดทั้งหลักกำร หลักฐำนและกำรอ้ำงอิง 

4. too defensive คือ ป้องกันตัวเองมำกเกินไป บทควำมวิชำกำรไม่ใช่รำยงำนในชั้นเรียนที่ส่งให้ครู

ตรวจ ที่นักศึกษำจะต้องท ำกำรเพ่ือป้องกันตัวเองหลำยอย่ำง เช่น กำรใช้กำรอ้ำงอิงมำกเกินและอ้ำงอิงคนที่มี

ชื่อเสียงมำกเกินไปใช้ข้อมูลบำงอย่ำงมำกเกินไปเพื่อพยำยำมแสดงว่ำได้อ่ำนมำมำก เป็นต้น 

5. บทควำมที่ไม่สำมำรถน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ เรำจะต้องบอกกับผู้ที่อ่ำนบทควำมของเรำอะไร

คือควำมใหม่ในงำนของเรำ ได้แก่ หลักฐำน วิธีกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์ หรือ ทฤษฎี เน้นให้เห็นอะไรคือควำม

แตกต่ำงในงำนของเรำ อะไรคือสิ่งที่นักวิชำกำรยังไม่รู้ 

6. งำนประเภทโครงสร้ำงกำรเขียนที่ไม่ดี เขียนแล้วอ่ำนไม่รู้เรื่อง ประเภทไม่ชัดเจนว่ำจะสื่ออะไร กำร

เขียนที่ดีจะต้องมุ่งประเด็นให้ชัดเจน ตัดสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องออก 

7. งำนวิจัยที่ไม่สร้ำงควำมแตกต่ำงจำกควำมรู้ที่มีอยู่เดิม ข้อค้นพบของงำนก็อ่อน 

8. งำนวิจัยประเภทมีระเบียบวิธีวิจัยไม่ถูกต้อง เช่น กำรออกแบบงำนวิจัยผิด ข้อแย้งไม่สอดคล้องกับ

ข้อมูล กำรวิเครำะห์หรือกำรตีควำมอ่อน ทฤษฎีที่น ำมำใช้ไม่เพียงพอ 

 

 

 



 

 

9. งำนประเภทเขียนแบบลวกๆสุกเอำเผำกิน มีควำมผิดทั้งกำรสะกด และกำรใช้ไวยำกรทำงภำษำ 

กำรส่งบทควำมไปตีพิมพ์ในวำรสำรจะต้องผ่ำนกำรตรวจอย่ำงดี 

10. งำนวิจัยจ ำนวนมำกถูกปฏิเสธเหตุผลส ำคัญเพรำะขำดสิ่งนี้หรือไม่ได้เขียนเน้นให้เห็นอย่ำงชัดเจน

ไว้ตั้งแต่ต้น                                     

 

ที่มา : เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ (เอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้ 2556) 
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