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สรุปสาระส าคัญจากการจัดโครงการการจัดการความรู้  

“ยุทธวิธีการเขียนบทความวิจัย-วิชาการและจรรยาบรรณนักวิจัย” 

วันพุธท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) อาคารบรรณสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

****************************** 

แนวทางหรือหลักการเขียนบทความวิจัย-วิชาการ 

 การเขียนบทความวิจัยเป็นหน่ึงในข้อก าหนดของการขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา โดย 
บทความน้ันจะต้องมีคุณภาพดีสามารถเทียบเท่าได้กับงานวิจัยหรือต ารา หลังจากผู้วิจัยท างานวิจัยเสร็จ
สามารถน าผลการวิจัยที่ค้นพบมาเขียนเป็นบทความวิจัยได้ ซึ่งท าได้ 2 แนวทาง ดังน้ี 

1.การเขียนสรุปจากงานวิจัย แนวทางน้ีเป็นการเขียนบทความที่ผู้เขียนมีจุดประสงค์ในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ท าได้โดยสรุปเน้ือหาจากงานวิจัยทั้งเล่มให้เหลือประมาณ 12 – 15 หน้า (ทั้งน้ีในเรื่อง
จ านวนหน้าของบทความน้ัน ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของหน่วยงานที่ผู้เขียนต้องการตีพิมพ์เผยแพร่) การเขียน
บทความวิจัยจะต้องมีการเรียบเรียงข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ให้มสีัมพันธภาพต่อเน่ืองกัน ตามประเด็น
ส าคัญต่อไปน้ี  

1. ชื่อเรื่อง 
2. ชื่อผู้เขียน 
3. สาระสังเขป เน้ือหา บทคัดย่อ ไทย-อังกฤษ ประมาณ ½ หรือ 2/3 ของหน้า 
4. ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย (บทน า) คือความเป็นมาของงานวิจัยที่ท า 
5. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
6. ปัญหาของงานวิจัย (ถ้ามี) 
7. สมมติฐาน (ถ้ามี) 
8. กรอบแนวคิด ทฤษฎี (บางแหล่งไม่ก าหนด) 
9. ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังน้ี 

9.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
9.2 เคร่ืองมือในการวิจัย 
9.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
9.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

10. สรุปผล 
11. อภิปรายผล (บางแหล่งไม่ก าหนด) 
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12. ข้อเสนอแนะ 
13. บรรณานุกรม 

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์น้ัน บางแหล่งตีพิมพ์ ก าหนดให้มีการเขียนสรุปบทความในภาพรวม
อีกคร้ังหลังข้อเสนอแนะ โดยการสรุปดังกล่าวไม่ใช่เป็นการสรุปผลงานวิจัย  

2.การเขียนเป็นบทความเชิงวิเคราะห์ หรือบทความปริทัศน์ แนวทางน้ีเป็นการเขียนบทความที่น า
ประเด็นเด่น ๆ และน่าสนใจจากงานวิจัยเพียงเล่มเดียว หรือหลายเล่มมาวิเคราะห์ เชื่อมโยงกับสถานการณ์
และมีการแสดงความคิดเห็นประกอบ การเขียนบทความตามแนวทางน้ีมีหลักการเขียนเหมือนกับการเขียน
บทความวิชาการทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ส่วนน า ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน สาระส าคัญโดยสังเขป (บทคัดย่อ) 
2. ส่วนเน้ือหา เป็นส่วนส าคัญที่สุด การเขียนส่วนเน้ือหา ผู้เขียนอาจเร่ิมด้วยการเกร่ินน าถึง  
จุดส าคัญ(highlight) ของเรื่องก่อน แล้วตามด้วยรายละเอียดของเน้ือหา และเมื่อเขียนจบจึงสรุป
อีกคร้ัง 

3. ส่วนท้าย ประกอบด้วยข้อเสนอแนะ ข้อคิด ค าคม เชิงอรรถ และบรรณานุกรม 
นอกจากน้ีการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการทั่วไปมีความแตกต่างด้านองค์ประกอบ
การเขียน ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี 

ตารางแสดงองค์ประกอบของการเขียน 

บทความวิจัย บทความทั่วไป 
1.ส่วนน า 
 1.1 ชื่องานวิจัย (ส่วนใหญ่ต้ังชื่อตามงานวิจัย) 
 1.2 ชื่อผู้เขียน 
 1.3 บทคัดย่อ/สาระสังเขป               
      หากบทคัดย่อของงานวิจัยมีขนาดยาว   
      ผู้เขียนบทความต้องสรุปใจความส าคัญ  
      โดยยึดประเด็น ดังน้ี  

1. เพราะเหตุใดจึงต้องท างานวิจัยเรื่องน้ี 
2. งานวิจัยน้ีท าอะไร  
3. งานวิจัยน้ีท าอย่างไร  
4. งานวิจัยน้ีได้ผลอย่างไร  
5. งานวิจัยน้ีมีข้อเสนอแนะอย่างไร 

1.ส่วนน า 
 1.1 ชื่องานวิจัย (ผู้เขียนต้องต้ังชื่อให้น่าสนใจ) 
 1.2 ชื่อผู้เขียน 
 1.3 สาระสังเขป 

2.ส่วนเน้ือหา 
  2.1 ความน า ความเป็นมา /บทน า 
  2.2 เน้ือหาประกอบด้วย 
       - วัตถุประสงค์ 
       - วิธีด าเนินการวิจัย 
       - ผลการวิจัย (มีขนาดยาว) 
       - อภิปรายผล (น าประเด็นส าคัญมาอภิปราย) 

2.ส่วนเน้ือหา 
  2.1 ความน า  
  2.2 เน้ือหา 
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       - ข้อเสนอแนะ (งานวิจัยน้ีเป็นประโยชน์แก่ใคร
บ้าง) 
 2.3 สรุป 

 
 
  
2.3 สรุป 

3.ส่วนท้าย (สรุปและเสนอแนะ) 
  บรรณานุกรม 

3.ส่วนท้าย (สรุปและเสนอแนะ) 
  บรรณานุกรม 

 

 ขั้นตอนในการเขียนบทความวิจัย-วิชาการ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนที่ส าคัญ ดังต่อไปน้ี 

1. การเตรียมการ ผู้เขียนต้องเริ่มจากเลือกแหล่งตีพิมพ์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากสกอ. แล้วศึกษา
แหล่งตีพิมพ์น้ันก าหนดเงื่อนไขในด้านรูปแบบการเขียน ความยาวของบทความ จ านวนหน้า 
ประเภทของบทความ อย่างไร พร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างบทความที่ได้รับเลือกให้ตีพิมพ์แล้ว 

2. การเตรียมบทคัดย่อ ผู้เขียนต้องศึกษาหลักเกณฑ์ของการเขียนบทคัดย่อ โดยทั่วไปก าหนดความ
ยาวประมาณ 250-300 ค า และศึกษารูปแบบการน าเสนอ 

3. การจัดท าต้นฉบับ ผู้เขียนต้องศึกษาหลักเกณฑ์การท าต้นฉบับ โดยเริ่มจากการท าร่างต้นฉบับ 
(Outline) เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางการเขียนให้งานเขียนมีเอกภาพ ซึ่งมีรูปแบบดังน้ี 

ชื่อเรื่อง ........ 
  เรื่องย่อย 1……………………. 
    2……………………. 
    3……………………. 
     ฯลฯ 

แนวคิด 1……………………. 
   2…………………… 
   3…………………… 
    ฯลฯ 
การท าร่างต้นฉบับดังกล่าวมีความส าคัญมาก เพราะท าให้ผู้เขียนมองเห็นภาพงานเขียนของ

ตนในภาพรวม อีกทั้งมีประโยชน์ต่อผู้เขียนในกรณีที่ไม่สามารถเขียนเสร็จได้ภายในเวลา 1 วัน
เพราะร่างต้นฉบับน้ีจะช่วยท าหน้าที่เป็นบันทึกย่อให้ผู้เขียนไม่หลงประเด็น และเชื่อมโยงความคิด
ได้อย่างมีระบบระเบียบ 

4. การประเมินต้นฉบับ เมื่อเขียนบทความส าเร็จแล้ว ผู้เขียนควรอ่านทบทวนอีกคร้ัง เพื่อ
ประเมินผลงานของตนเป็นการเบื้องต้น และควรให้เพื่อนประเมินหรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน
ด้วย 

5. การปรับต้นฉบับ เมื่อผู้เขียนพบข้อบกพร่องใด ๆ ที่ได้จากขั้นที่ 4 ก็น ามาปรับปรุง เพื่อให้งาน
เขียนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 



4 
 

การเขียนบทความวิจัยท่ีดี ควรตระหนักถึงประเด็นต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

1. การล าดับเน้ือหา 
2. ความเชื่อมโยง 
3. ความถูกต้อง 
4. ภาษาเข้าใจง่าย 
5. น าเสนอประเด็นส าคัญๆ 
6. มีการอ้างอิง 
7. เน้ือหาน าเสนอได้หลายรูปแบบ (กราฟ ตาราง รูปภาพ ฯลฯ) 
8. หากเน้ือหาซับซ้อนควรแบ่งเป็นตอน 
9. ระบบหัวข้อใช้ระบบเดียวกัน 

ประเด็นในการประเมินบทความวิจัย ผู้ประเมินมีประเด็นหลักที่ใช้ในการประเมินคุณภาพบทความ
วิจัย ดังต่อไปน้ี 

1. การเขียนชื่อเรื่อง  
1.1 ชัดเจน ตอบปัญหาการวิจัย  
1.2 สะท้อนว่าผู้วิจัยท าอะไร  
1.3 สั้น กะทัดรัด ได้ใจความ  

2. การเขียนความเป็นมาของปัญหาวิจัย 
2.1 การเกร่ินน าเกี่ยวกับเรื่องที่จะท าวิจัย 
2.2 ระบุสภาพปัจจุบัน (มีข้อมูลมาสนับสนุน) 
2.3 ระบุปัญหาที่เกิดขึ้น (มีข้อมูลมาสนับสนุน) 
2.4 ระบุสิ่งที่จะแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 
2.5 มีข้อมูล หลักฐานทางสถิติประกอบ 

3. การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย (วัตถุประสงค์เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยจะศึกษาเพื่อตอบค าถาม) 
3.1 ชัดเจน ปฏิบัติได้ 
3.2 เขียนแยกเป็นข้อๆ 
3.3 เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยจะด าเนินการ ไม่ใช่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ 

4. การเขียนวิธีด าเนินการวิจัย (เลือกรูปแบบได้เหมาะสม) 
4.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง (ระบุชัดเจน เป็นใคร จ านวนเท่าไร ) 
4.2 เคร่ืองมือในการวิจัย (เหมาะสม มีกี่ประเภท อะไรบ้าง เคร่ืองมือใด ส าหรับกลุ่มใด อธิบายวิธี

สร้างเคร่ืองมือ) 
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล (อธิบายขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ประสานงานกับใคร ใช้เวลา

เก็บข้อมูลเท่าไร) 
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4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล (น าข้อมูลที่ได้มาด าเนินการอย่างไร วิเคราะห์อะไรบ้าง ใช้สถิติอะไรบ้าง) 
 

5. การเขียนผลการวิจัย 
5.1 ตอบทุกวัตถุประสงค์ 
5.2 อธิบายชัดเจน มีรายละเอียด ถูกต้อง 
5.3 อาจน าเสนอเป็นตารางหรือกราฟหรือแผนภูมิ และมีการสรุปประกอบหรือสรุปเป็นการ

บรรยาย 
5.4 เขียนให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย 

6. การเขียนสรุปผลการวิจัย 
6.1 ครอบคลุม 
6.2 สรุปตามวัตถุประสงค์ 

7. การเขียนอภิปรายผลการวิจัย 
7.1 พิจารณาจากผลการวิจัยแต่ละข้อ 
7.2 อาจน าผลการวิจัยทุกข้อหรือเลือกบางข้อที่ส าคัญมาอภิปราย 
7.3 การอภิปรายเริ่มด้วยการสรุปผลที่ได้ก่อนจากน้ันตามด้วย 

- เหตุผลจากลักษณะของกลุ่มตัวอย่างหรือสภาพของพื้นที่ 
- ทฤษฎีสนับสนุน 
- ผลการวิจัยที่สนับสนุน 

8. การเขียนข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ (เสนอเชื่อมโยงจากผลการวิจัย ชัดเจนในการน าไปสู่

การปฏิบัติ ข้อควรค านึงเมื่อจะน าผลการวิจัยไปใช้หรือสิ่งที่ต้องเตรียม) 
8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป (เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าวิจัย เป็นการขยายเรื่องที่ท าวิจัย) 

9. บรรณานุกรม 
9.1 ไม่ใช่บรรณานุกรมจากเล่มรายงานวิจัยทั้งหมด 
9.2 เลือกเฉพาะส่วนที่น ามาอ้างอิงในหัวข้อต่าง ๆ ของบทความวิจัย 
9.3 เขียนตามหลักการเขียนบรรณานุกรม 

 

จรรยาบรรณของนักวิจัย  

สิ่งส าคัญที่ผู้เขียนบทความวิจัย-วิชาการ ควรตระหนัก คือ การให้เกียรติต่อผู้ที่ศึกษาหรือวิจัยเรื่องน้ัน
มาก่อน ด้วยการอ้างอิงข้อมูลที่ผู้เขียน ผู้วิจัยน ามาอ้างในงานเขียนของตน โดยการอ้างอิงข้อมูลน้ันจะต้องเขียน
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและรูปแบบการเขียน 
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ข้อแนะน าส าหรับผู้ท่ีคิดเร่ิมเขียนบทความวิจัย – วิชาการ 

ผู้ที่เร่ิมคิดเขียนบทความวิชาการ ต้องเริ่มจากตนเองคือ  มีใจรักที่จะสร้างสรรค์ผลงาน  จากน้ันจึง
พากเพียรหาความรู้  สรรหาหัวข้อที่ตนเองสนใจหรือมีความเชี่ยวชาญที่สามารถท าได้  หมัน่เข้าอบรมเกี่ยวกับ 
การเขียนบทความ เพราะจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดประกายความคิด  รวมทั้งได้หัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจ
ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ   นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ความคิด
ผ่านตัวอักษรให้ผู้อื่นเข้าใจได้   เมื่อผู้เขียนสามารถผลิตผลงานทางวิชาการได้แล้ว จะเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง มีการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองจนกลายเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ ทั้งยังท าให้มีรายได้พิเศษเพิ่มจาก
ผลงานการเขียนของตนได้อีกด้วย  

ส่วนผู้ที่เร่ิมคิดเขียนบทความวิจัยน้ัน  มีหลักปฏิบัติเหมือนกับผู้ที่สนใจเขียนบทความวิชาการ  แต่เน้น
การเข้าอบรมหัวข้อที่เกี่ยวกับการท างานวิจัย  การท าแบบสอบถาม เป็นต้น  และต้องรู้จักต่อยอดความรู้  อีก
ทั้งยังควรปฏิบัติตามแนวทางต่อไปน้ี 

1. ฝ่าความกลัว ความขี้เกียจ (เลิกอ้างเหตุผล หรือเงื่อนไขที่มาบั่นทอนก าลังใจในการเร่ิมท าวิจัย) 
2. อาจเร่ิมจากท าวิจัยร่วมกันกับเพื่อน 
3. เริ่มจากการท าวิจัยเชิงส ารวจก่อน 
4. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามให้กระจ่าง (หากต้องการใช้ของผู้อื่นต้องขออนุญาตเจ้าของก่อน) 
5. ศึกษาตัวแปรที่รวบรวมไว้ในเว็บไซต์ ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ ประสานมิตร 
6. ปรับให้เข้ากับความสนใจ ความชอบของตน 
7. ค้นคว้าหาข้อมูลจากจากเว็บไซต์ต่างๆ ให้มาก 
8. อ่านข้อมูลงานวิจัยให้มาก เพราะจะน าไปสู่ความชัดเจนของประเด็นที่วิจัย 

หากผู้ใดได้เร่ิมลงมือเขียนบทความวิจัย-วิชาการส าเร็จมาคร้ังหนึ่งแล้ว  จะเป็นก้าวแรกท่ีท าให้มี
ก้าวท่ีสองในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอ่ืน ๆ อันน าไปสู่ความส าเร็จทางวิชาการ  ความภาคภูมิใจต่อ
ตนเอง  และสร้างช่ือเสียงให้แก่สถาบันท่ีสังกัด 

 

สรุปความจากการบรรยายของ 
     ศ. ดร.สุมาลี สังข์ศรี  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
     รศ. ดร.บังอร ฉางทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ผศ. ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน ผู้อ านวยการส านักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 


