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ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 : มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557

สรุปสาระสำ�คัญจากการจัดโครงการการจัดการความรู้

“ยุทธวิธีการเขียนบทความวิจัย-วิชาการและจรรยาบรรณนักวิจัย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย
รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) อาคารบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00-16.00 น.

แนวทางหรือหลักการเขียนบทความวิจัย-วิชาการ
การเขียนบทความวิจัยเป็นหนึ่งในข้อก�ำหนดของการ
ขอต�ำแหน่งทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา โดย บทความนั้นจะ
ต้องมีคุณภาพดีสามารถเทียบเท่าได้กับงานวิจัยหรือต�ำรา หลัง
จากผู้วิจัยท�ำงานวิจัยเสร็จสามารถน�ำผลการวิจัยที่ค้นพบมา
เขียนเป็นบทความวิจัยได้ ซึ่งท�ำได้ 2 แนวทาง ดังนี้

1. การเขียนสรุปจากงานวิจัย แนวทางนี้เป็นการเขียนบทความที่ผู้เขียนมีจุดประสงค์ในการขอต�ำแหน่ง
ทางวิชาการ ท�ำได้โดยสรุปเนื้อหาจากงานวิจัยทั้งเล่มให้เหลือประมาณ 12 - 15 หน้า (ทั้งนี้ในเรื่องจ�ำนวนหน้าของ
บทความนั้น ขึ้นอยู่กับข้อก�ำหนดของหน่วยงานที่ผู้เขียนต้องการตีพิมพ์เผยแพร่) การเขียนบทความวิจัยจะต้องมีการ
เรียบเรียงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ให้มีสัมพันธภาพต่อเนื่องกัน
ตามประเด็นส�ำคัญต่อไปนี้
1.1 ชื่อเรื่อง
1.2 ชื่อผู้เขียน

คณะกรรมการผู้จัดทำ�

ที่ปรึกษา :
บรรณาธิการ :
คณะกรรมการ :
:
:
:
:
กรรมการและเลขานุการ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย (รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์)
อาจารย์ ดร.ธงชัย หงษ์จร (ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้)
อาจารย์สุรีย์รัตน์ มาระโพธิ์
อาจารย์ศุภประวัติ สันทัด
อาจารย์นรรัตน์ ปิติสันต์
อาจารย์อัญชลี สมใจ
อาจารย์พิฐชญาณ์ อธิเลิศธนานนต์
อาจารย์จันทนา ยิ้มน้อย
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1.3 สาระสังเขป เนื้อหา บทคัดย่อ ไทย-อังกฤษ ประมาณ ½ หรือ 2/3 ของหน้า
1.4 ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย (บทน�ำ) คือความเป็นมาของงานวิจัยที่ท�ำ
1.5 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.6 ปัญหาของงานวิจัย (ถ้ามี)
1.7 สมมติฐาน (ถ้ามี)
1.8 กรอบแนวคิด ทฤษฎี (บางแหล่งไม่ก�ำหนด)
1.9 ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้
1.9.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.9.2 เครื่องมือในการวิจัย
1.9.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.9.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
10. สรุปผล
11. อภิปรายผล (บางแหล่งไม่ก�ำหนด)
12. ข้อเสนอแนะ
13. บรรณานุกรม
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์นั้น บางแหล่งตีพิมพ์ ก�ำหนดให้มีการเขียนสรุปบทความในภาพรวมอีกครั้ง
หลังข้อเสนอแนะ โดยการสรุปดังกล่าวไม่ใช่เป็นการสรุปผลงานวิจัย
2. การเขียนเป็นบทความเชิงวิเคราะห์ หรือบทความปริทัศน์ แนวทางนี้เป็นการเขียนบทความที่น�ำ
ประเด็นเด่นๆ และน่าสนใจจากงานวิจัยเพียงเล่มเดียว หรือหลายเล่มมาวิเคราะห์ เชื่อมโยงกับสถานการณ์และมีการ
แสดงความคิดเห็นประกอบ การเขียนบทความตามแนวทางนี้มีหลักการเขียนเหมือนกับการเขียนบทความวิชาการทั่วไป
ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
2.1 ส่วนน�ำ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน สาระส�ำคัญโดยสังเขป (บทคัดย่อ)
2.2 ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนส�ำคัญที่สุด การเขียนส่วนเนื้อหา ผู้เขียนอาจเริ่มด้วยการเกริ่นน�ำถึง จุดส�ำคัญ
(highlight) ของเรื่องก่อน แล้วตามด้วยรายละเอียดของเนื้อหา และเมื่อเขียนจบจึงสรุปอีกครั้ง
2.3 ส่วนท้าย ประกอบด้วยข้อเสนอแนะ ข้อคิด ค�ำคม เชิงอรรถ และบรรณานุกรมนอกจากนี้การเขียน
บทความวิจัยและบทความวิชาการทั่วไปมีความแตกต่างด้านองค์ประกอบการเขียน ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
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ตารางแสดงองค์ประกอบของการเขียน
บทความวิจัย

บทความทั่วไป

1. ส่วนนำ�
1.1 ชื่องานวิจัย (ส่วนใหญ่ตั้งชื่อตามงานวิจัย)
1.2 ชื่อผู้เขียน
1.3 บทคัดย่อ/สาระสังเขป
     หากบทคัดย่อของงานวิจัยมีขนาดยาว
     ผู้เขียนบทความต้องสรุปใจความสำ�คัญ
     โดยยึดประเด็น ดังนี้
1. เพราะเหตุใดจึงต้องทำ�งานวิจัยเรื่องนี้
2. งานวิจัยนี้ทำ�อะไร
3. งานวิจัยนี้ทำ�อย่างไร
4. งานวิจัยนี้ได้ผลอย่างไร
5. งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะอย่างไร

1. ส่วนนำ�
1.1 ชื่องานวิจัย (ผู้เขียนต้องตั้งชื่อให้น่าสนใจ)
1.2 ชื่อผู้เขียน
1.3 สาระสังเขป

2. ส่วนเนื้อหา
2.1 ความนำ� ความเป็นมา/บทนำ�
2.2 เนื้อหาประกอบด้วย
- วัตถุประสงค์
- วิธีดำ�เนินการวิจัย
- ผลการวิจัย (มีขนาดยาว)
- อภิปรายผล (นำ�ประเด็นสำ�คัญมาอภิปราย)
- ข้อเสนอแนะ (งานวิจัยนี้เป็นประโยชน์แก่ใครบ้าง)
2.3 สรุป
3. ส่วนท้าย (สรุปและเสนอแนะ)

2. ส่วนเนื้อหา
2.1 ความนำ�
2.2 เนื้อหา
2.3 สรุป
3. ส่วนท้าย (สรุปและเสนอแนะ)

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม
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ขั้นตอนในการเขียนบทความวิจัย-วิชาการ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนที่สำ�คัญ ดังต่อไปนี้
1. การเตรียมการ ผู้เขียนต้องเริ่มจากเลือกแหล่งตีพิมพ์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากสกอ. แล้วศึกษาแหล่งตีพิมพ์
นั้นกำ�หนดเงื่อนไขในด้านรูปแบบการเขียน ความยาวของบทความ จำ�นวนหน้า ประเภทของบทความ อย่างไร พร้อม
ทั้งศึกษาตัวอย่างบทความที่ได้รับเลือกให้ตีพิมพ์แล้ว
2. การเตรียมบทคัดย่อ ผู้เขียนต้องศึกษาหลักเกณฑ์ของการเขียนบทคัดย่อ โดยทั่วไปกำ�หนดความยาว
ประมาณ 250-300 คำ� และศึกษารูปแบบการนำ�เสนอ
3. การจัดทำ�ต้นฉบับ ผู้เขียนต้องศึกษาหลักเกณฑ์การทำ�ต้นฉบับ โดยเริ่มจากการทำ�ร่างต้นฉบับ (Outline)
เพื่อเป็นการกำ�หนดทิศทางการเขียนให้งานเขียนมีเอกภาพ ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
ชื่อเรื่อง ........
เรื่องย่อย
1…………………….
2…………………….
3…………………….
ฯลฯ
แนวคิด
1…………………….
2……………………
3……………………
ฯลฯ
การทำ�ร่างต้นฉบับดังกล่าวมีความสำ�คัญมาก เพราะทำ�ให้ผู้เขียนมองเห็นภาพงานเขียนของตนในภาพรวม อีก
ทั้งมีประโยชน์ต่อผู้เขียนในกรณีที่ไม่สามารถเขียนเสร็จได้ภายในเวลา 1 วันเพราะร่างต้นฉบับนี้จะช่วยทำ�หน้าที่เป็น
บันทึกย่อให้ผู้เขียนไม่หลงประเด็น และเชื่อมโยงความคิดได้อย่างมีระบบระเบียบ
4. การประเมินต้นฉบับ เมื่อเขียนบทความสำ�เร็จแล้ว ผู้เขียนควรอ่านทบทวนอีกครั้ง เพื่อประเมินผลงานของ
ตนเป็นการเบื้องต้น และควรให้เพื่อนประเมินหรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมินด้วย
5. การปรับต้นฉบับ เมื่อผู้เขียนพบข้อบกพร่องใด ๆ ที่ได้จากขั้นที่ 4 ก็นำ�มาปรับปรุง เพื่อให้งานเขียนมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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การเขียนบทความวิจัยที่ดี ควรตระหนักถึงประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. การลำ�ดับเนื้อหา
2. ความเชื่อมโยง
3. ความถูกต้อง
4. ภาษาเข้าใจง่าย
5. นำ�เสนอประเด็นสำ�คัญๆ
6. มีการอ้างอิง
7. เนื้อหานำ�เสนอได้หลายรูปแบบ (กราฟ ตาราง รูปภาพ ฯลฯ)
8. หากเนื้อหาซับซ้อนควรแบ่งเป็นตอน
9. ระบบหัวข้อใช้ระบบเดียวกัน

ประเด็นในการประเมินบทความวิจัย ผู้ประเมินมีประเด็นหลักที่ใช้ในการประเมินคุณภาพบทความวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. การเขียนชื่อเรื่อง
1.1 ชัดเจน ตอบปัญหาการวิจัย
1.2 สะท้อนว่าผู้วิจัยทำ�อะไร
1.3 สั้น กะทัดรัด ได้ใจความ
2. การเขียนความเป็นมาของปัญหาวิจัย
2.1 การเกริ่นนำ�เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำ�วิจัย
2.2 ระบุสภาพปัจจุบัน (มีข้อมูลมาสนับสนุน)
2.3 ระบุปัญหาที่เกิดขึ้น (มีข้อมูลมาสนับสนุน)
2.4 ระบุสิ่งที่จะแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
2.5 มีข้อมูล หลักฐานทางสถิติประกอบ
3. การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย (วัตถุประสงค์เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยจะศึกษาเพื่อตอบคำ�ถาม)
3.1 ชัดเจน ปฏิบัติได้
3.2 เขียนแยกเป็นข้อๆ
3.3 เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยจะดำ�เนินการ ไม่ใช่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้
4. การเขียนวิธีดำ�เนินการวิจัย (เลือกรูปแบบได้เหมาะสม)
4.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง (ระบุชัดเจน เป็นใคร จำ�นวนเท่าไร )
4.2 เครื่องมือในการวิจัย (เหมาะสม มีกี่ประเภท อะไรบ้าง เครื่องมือใด สำ�หรับกลุ่มใด อธิบายวิธี
สร้างเครื่องมือ)
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล (อธิบายขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ประสานงานกับใคร ใช้เวลาเก็บ
ข้อมูลเท่าไร)
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4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล (นำ�ข้อมูลที่ได้มาดำ�เนินการอย่างไร วิเคราะห์อะไรบ้าง ใช้สถิติอะไรบ้าง)
5. การเขียนผลการวิจัย
5.1 ตอบทุกวัตถุประสงค์
5.2 อธิบายชัดเจน มีรายละเอียด ถูกต้อง
5.3 อาจนำ�เสนอเป็นตารางหรือกราฟหรือแผนภูมิ และมีการสรุปประกอบหรือสรุปเป็นการบรรยาย
5.4 เขียนให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย
6. การเขียนสรุปผลการวิจัย
6.1 ครอบคลุม
6.2 สรุปตามวัตถุประสงค์
7. การเขียนอภิปรายผลการวิจัย
7.1 พิจารณาจากผลการวิจัยแต่ละข้อ
7.2 อาจนำ�ผลการวิจัยทุกข้อหรือเลือกบางข้อที่สำ�คัญมาอภิปราย
7.3 การอภิปรายเริ่มด้วยการสรุปผลที่ได้ก่อนจากนั้นตามด้วย
- เหตุผลจากลักษณะของกลุ่มตัวอย่างหรือสภาพของพื้นที่
- ทฤษฎีสนับสนุน
- ผลการวิจัยที่สนับสนุน
8. การเขียนข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้ (เสนอเชื่อมโยงจากผลการวิจัย ชัดเจนในการน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ข้อควรค�ำนึงเมื่อจะน�ำผลการวิจัยไปใช้หรือสิ่งที่ต้องเตรียม)
8.2 ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยต่อไป (เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท�ำวิจัย เป็นการขยายเรื่องที่ท�ำวิจัย)
9. บรรณานุกรม
9.1 ไม่ใช่บรรณานุกรมจากเล่มรายงานวิจัยทั้งหมด
9.2 เลือกเฉพาะส่วนที่น�ำมาอ้างอิงในหัวข้อต่าง ๆ ของบทความวิจัย
9.3 เขียนตามหลักการเขียนบรรณานุกรม

จรรยาบรรณของนักวิจัย
สิ่งส�ำคัญที่ผู้เขียนบทความวิจัย-วิชาการ ควรตระหนัก คือ การให้เกียรติต่อผู้ที่ศึกษาหรือวิจัยเรื่องนั้นมาก่อน ด้วย
การอ้างอิงข้อมูลทีผ่ เู้ ขียน ผูว้ จิ ยั น�ำมาอ้างในงานเขียนของตน โดยการอ้างอิงข้อมูลนัน้ จะต้องเขียนให้ถกู ต้องตามหลักวิชาการ
และรูปแบบการเขียน
ข้อแนะน�ำส�ำหรับผู้ที่คิดเริ่มเขียนบทความวิจัย - วิชาการ
ผูท้ เี่ ริม่ คิดเขียนบทความวิชาการ ต้องเริม่ จากตนเองคือ  มีใจรักทีจ่ ะสร้างสรรค์ผลงาน  จากนัน้ จึงพากเพียรหาความ
รู้  สรรหาหัวข้อที่ตนเองสนใจหรือมีความเชี่ยวชาญที่สามารถท�ำได้  หมั่นเข้าอบรมเกี่ยวกับ การเขียนบทความ เพราะจะ
มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดประกายความคิด รวมทั้งได้หัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทาง
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วิชาการ นอกจากนีย้ งั ต้องเป็นผูท้ สี่ ามารถถ่ายทอดความรูค้ วามคิดผ่านตัวอักษรให้ผอู้ นื่ เข้าใจได้   เมือ่ ผูเ้ ขียนสามารถผลิตผล
งานทางวิชาการได้แล้ว จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองจนกลายเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ
ทั้งยังท�ำให้มีรายได้พิเศษเพิ่มจากผลงานการเขียนของตนได้อีกด้วย
ส่วนผู้ที่เริ่มคิดเขียนบทความวิจัยนั้น  มีหลักปฏิบัติเหมือนกับผู้ที่สนใจเขียนบทความวิชาการ แต่เน้นการเข้าอบรมหัวข้อที่
เกี่ยวกับการท�ำงานวิจัย การท�ำแบบสอบถาม เป็นต้น และต้องรู้จักต่อยอดความรู้ อีกทั้งยังควรปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้
1. ฝ่าความกลัว ความขี้เกียจ (เลิกอ้างเหตุผล หรือเงื่อนไขที่มาบั่นทอนก�ำลังใจในการเริ่มท�ำวิจัย)
2. อาจเริ่มจากท�ำวิจัยร่วมกันกับเพื่อน
3. เริ่มจากการท�ำวิจัยเชิงส�ำรวจก่อน
4. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามให้กระจ่าง (หากต้องการใช้ของผู้อื่นต้องขออนุญาตเจ้าของก่อน)
5. ศึกษาตัวแปรที่รวบรวมไว้ในเว็บไซต์ ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
ประสานมิตร
6. ปรับให้เข้ากับความสนใจ ความชอบของตน
7. ค้นคว้าหาข้อมูลจากจากเว็บไซต์ต่างๆ ให้มาก
8. อ่านข้อมูลงานวิจัยให้มาก เพราะจะน�ำไปสู่ความชัดเจนของประเด็นที่วิจัย
หากผู้ใดได้เริ่มลงมือเขียนบทความวิจัย-วิชาการส�ำเร็จมาครั้งหนึ่งแล้ว  จะเป็นก้าวแรกที่ท�ำให้มีก้าวที่สองในการ
สร้างสรรค์ผลงานวิชาการอื่น ๆ อันน�ำไปสู่ความส�ำเร็จทางวิชาการ  ความภาคภูมิใจต่อตนเอง  และสร้างชื่อเสียงให้แก่
สถาบันที่สังกัด

สรุปความจากการบรรยายของ
    
    

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร ฉางทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วุฒพิ งษ์ ทองก้อน ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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