
กดหดหดหการเขียนบทความวิชาการและ   
การเขียนบทความการวิจยั

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พร้อมภคั บึงบวั และคณะ



หวัข้อและกิจกรรม

• หลกัการเขียนบทความวิชาการ
• ข้อแตกต่างระหว่างบทความวิชาการและบทความวิจยั
• รปูแบบการตีพิมพเ์ผยแพรบ่ทความวิชาการ
• องคป์ระกอบของบทความวิชาการ
• ตวัอย่างบทความวิชาการ
• การเขียนบทความวิชาการ
• ให้ค าปรกึษาการเขียนบทความวิชาการ



ลกัษณะของบทความท่ีมีคณุภาพ

1. ถกูต้องตามเกณฑม์าตรฐานทางวิชาการ

2. ได้รบัการยอมรบัเผยแพร ่น าเสนอ หรอืตีพิมพ์

3. มีนักวิจยัน าไปใช้อ้างอิงและใช้ประโยชน์



ลกัษณะของบทความตามหลกั 7C

1. ความถกูต้อง 
(Correctness)

2. ความมี
เหตผุลมัน่คง
(Cogency)

3. ความ
กระจ่างแจ้ง 
(Clarity)

4. ความ
สมบูรณ์ 

(Completeness)

5. ความ
กะทดัรดั 
(Concise)

6. ความ
สม า่เสมอ 

(Consistency)
7. ความ
เช่ือมโยง 

(Concatenation)



เกณฑก์ารประเมินคณุภาพบทความ
แบบประเมินคณุภาพของบทความวิชาการวารสารครศุาสตร์

เกณฑก์ารประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้
1 บทคดัยอ่ภาษาไทย*  10
2 การอธบิายความเป็นมาและความส าคญัของประเดน็และแนวคดิทีจ่ะน าเสนอ 10
3 การศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 10
4 การน าเสนอรายละเอยีดสนบัสนุนประเดน็และแนวคดิหลกั 10
5 การน าเสนอประเดน็แนวคดิรองมคีวามชดัเจน ถูกตอ้ง และเหมาะสม 10
6 ความถูกตอ้งสมบรูณ์ การเชื่อมโยงและการจดัเรยีงล าดบัเนื้อหา 10
7 การอา้งองิในบทความและทา้ยบทความ 10
8 ความทนัสมยั 10
9 ความมปีระโยชน์ 10
10 ความเหมาะสมของการใชภ้าษา 10

รวม 100

ผลการประเมินบทความ
เกณฑก์ารประเมิน
≥90 คะแนน = เหน็ควรตพีมิพเ์ผยแพรไ่ด ้โดยไมม่กีารแกไ้ขหรอืแกไ้ขภาษาเลก็น้อย
80-89 คะแนน = เหน็ควรตพีมิพเ์ผยแพรห่ลงัการปรบัปรงุแกไ้ข
50-79คะแนน = เหน็ควรใหก้รรมการพจิารณาอกีครัง้ หลงัการปรบัปรงุ
< 50 คะแนน = ไมส่มควรตพีมิพเ์ผยแพร่



เกณฑก์ารประเมินคณุภาพบทความ
แบบประเมินบทความการประชมุวิชาการนานาชาติ (ISACS 2008)

ส่วนท่ี 1 เน้ือหา
1.1 ความส าคญัของหวัข้อท่ีน าเสนอ (มีความทนัต่อเหตกุารณ์หรืออยู่ในความสนใจ มีผลกระทบทางวิชาการ)
1.2 คณุค่าทางวิชาการหรือในเชิงสร้างสรรคอ่ื์นๆ (ความละเอียด ลึกซ้ึง มีผลกระทบทางวิชาการสงู หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้)
1.3 ความน่าเช่ือถือของเน้ือความ (เช่น มีข้อมูลสนับสนุน อ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ มีการยกเหตแุละผล หลกัทฤษฎี กรอบแนวคิด

ท่ีเก่ียวข้องประกอบการเสนอเน้ือหาได้เป็นอย่างดี)
1.4 สอดคล้องกบัทิศทางและเค้าโครงของหวัข้อหลกัในการประชุมวิชาการครัง้น้ี

ส่วนท่ี 2 การเขียน/การเรียบเรียง
2.1 โครงสร้างและความต่อเน่ืองของบทความ (มีการเรียงล าดบัท่ีเหมาะสม เช่น ส่วนน า ส่วนเน้ือหา ส่วนวิเคราะห์ ส่วนสรปุ และมี

ความต่อเน่ืองของเน้ือหาแต่ละส่วน)
2.2 การใช้ภาษา (ถกูต้อง อ่านเข้าใจง่าย ใช้ภาษาและลกัษณะการเขียนท่ีเป็นวิชาการ (academic writing) 
2.3 คณุภาพการน าเสนอ (ภาพประกอบ ตาราง แผนภมิู การอ้างอิง)



บทความวิชาการ



ลกัษณะของบทความวิชาการ

• เป็นเอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเอง
หรอืของผูอ่ื้นในลกัษณะท่ีเป็นการวิเคราะหวิ์จารณ์หรอืเสนอแนวคิด
ใหม่ๆ จากพืน้ฐานทางวิชาการนัน้ๆ

• น าเสนอประสบการณ์ของผูเ้ขียนเก่ียวกบัเรื่องนัน้ๆ บนพืน้ฐานของ
วิชาการ

• อาจจะเป็นการแสดงความคิดเหน็ในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือเพื่อ
น าเสนอแนวคิดใหม่



ลกัษณะของบทความวิชาการ

• อาจเป็นการตัง้ค าถามหรอืประเดน็ใหม่ๆ ท่ีจะกระตุ้นให้ผูอ่้านเกิด
ความสนใจท่ีจะศึกษาค้นคว้าในเรือ่งนัน้ต่อไป

• บทความทางวิชาการท่ีดีควรมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผูอ่้านได้แนวคิด
แนวทางในการน าความคิดนัน้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

• บทความทางวิชาการท่ีดีช่วยกระตุ้นให้ผูอ่้านเกิดการพฒันาความคิดใน
เรือ่งนัน้ๆ ต่อไป





องคป์ระกอบของบทความวิชาการ
ช่ือเรื่อง

บทคดัย่อ/Abstract

ค าส าคญั/Keyword

บทน า/ส่วนน า

เน้ือหาสาระ

บทสรปุ

รายการอ้างอิง

1
2

3
4
5

6
7



องคป์ระกอบของบทความวิชาการ

1. ช่ือเรื่อง

• ใช้ภาษาท่ีเป็นทางการ ช่ือเรื่องชดัเจนตรงไปตรงมา และครอบคลมุประเดน็
ของเรื่อง 

• ไม่จ าเป็นต้องตรงกบัช่ืองานวิจยั (กรณีส่วนหน่ึงส่วนใดของงานวิจยั)
• ควรมีลกัษณะทัง้แบบ Didactic และ Lapidaric

Didactic : มองเหน็ความส าคญัของแนวคิดหลกัและประโยชน์ท่ีได้รบั
Lapidaric : เหน็แก่นขององคค์วามรู้



Didactic : มองเหน็ความส าคญัของแนวคิดหลกั
และประโยชน์ท่ีได้รบั

Lapidaric : เหน็แก่นขององคค์วามรู้



องคป์ระกอบของบทความวิชาการ

1. ช่ือเรื่อง

• ประเดน็ท่ีเป็นข้อสงสยั ขดัแย้ง ยงัไม่ยติุ
• ประเดน็ท่ีเป็นเรือ่งใหม่ ทนัต่อยคุสมยั เป็นกระแสความสนใจ
• ประเดน็นวตักรรม
• ประเดน็ท่ีวารสารต้องการ ตรงกบั Theme
• ประเดน็ท่ีมีคณุค่าทางวิชาการ





องคป์ระกอบของบทความวิชาการ

2. บทคดัย่อ / Abstract

• บทคดัย่อในบทความวิชาการ เป็นการสรปุประเดน็เน้ือหาท่ีเป็นแก่น
ส าคญั เน้นประเดน็ส าคญัของงานท่ีต้องการน าเสนอจริงๆ

• ควรเขียนให้สัน้ กระชบั 
• มีความยาวไม่เกิน 10 ถึง 15 บรรทดั (หรอืตามท่ีแหล่งตีพิมพก์ าหนด) 
• บทคดัย่อมกัจะประกอบด้วยเน้ือหาสามส่วน คือ เกร่ินน า ส่ิงท่ีท า 
สรปุผลส าคญัท่ีได้ ซ่ึงอ่านแล้วต้องเหน็ภาพรวมทัง้หมดของงาน

• Abstract ต้องตรงตามบทคดัย่อ



องคป์ระกอบของบทความวิชาการ

3. ค าส าคญั / Keyword

• ควรเลือกค าส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบับทความ ประมาณ 3-5 ค า
• ค าส าคญัในภาษาไทยต้องตรงกบัค าส าคญัในภาษาองักฤษ
• เป็นค าท่ีมีนัยส าคญัท่ีปรากฏในช่ือเรื่อง
• เป็นค าค้นจากดชันีค้นเอกสารในวารสารและดชันีประเภทต่างๆ



การจดัการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 เป็นฐาน
ทฤษฎีสู่การปฏิบติั



องคป์ระกอบของบทความวิชาการ

4.  บทน า / ส่วนน า

• เป็นส่วนท่ีผูเ้ขียนจงูใจให้ผูอ่้านเกิดความสนใจในเรือ่งนัน้ 
• ใช้ภาษาท่ีกระตุ้น จงูใจผูอ่้าน
• ยกปัญหาท่ีก าลงัเป็นท่ีสนใจมาอภิปราย
• ตัง้ประเดน็ค าถามหรอืปัญหาท่ีท้าทายความคิดของผูอ่้าน
• กล่าวถึงประโยชน์ท่ีผูอ่้านจะได้รบัจากการอ่าน



เราจะช่วยให้ผูเ้รียนภาษาองักฤษชาวไทยเป็นผูอ่้านอย่างต่ืนตวัได้อย่างไร



องคป์ระกอบของบทความวิชาการ

4.  บทน า / ส่วนน า

• ผูเ้ขียนกล่าวถึงวตัถปุระสงคข์องการเขียนบทความ หรอืให้ค าช้ีแจง
ท่ีมาของการเขียนบทความนัน้

• บอกขอบเขตของบทความเพ่ือช่วยให้ผูอ่้านไม่คาดหวงัเกินขอบเขต
ท่ีก าหนด

• ปพูืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการอ่านเรือ่งนัน้ให้แก่ผูอ่้าน



กลยทุธก์ารพฒันาสมรรถนะครใูนการใช้แฟ้มสะสมงานเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ตามนโยบายปฏิรปูการศึกษา: การประยกุตใ์ช้แนวคิดชมุชนนักปฏิบติั



องคป์ระกอบของบทความวิชาการ
4.  บทน า / ส่วนน า

หลกัการและเหตผุล (rationale) 
หรอืความเป็นมาหรอืภมูหิลงั (Background) หรอืความส าคญัของเรือ่งทีเ่ขยีน เพื่อใหผู้อ้่านได้
ทราบเป็นพืน้ฐานไวก้่อนวา่เรือ่งทีเ่ลอืกมาเขยีนมคีวามส าคญัหรอืมคีวามเป็นมาอยา่งไร 
เหตุผลใด ผูเ้ขยีนจงึเลอืกเรือ่งดงักล่าวขึน้มาเขยีน 

วตัถปุระสงค์
เป็นการเขยีนวา่ในการเขยีนบทความในครัง้น้ีตอ้งการใหผู้อ้่านไดท้ราบเรือ่งอะไรบา้ง จ านวน
วตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ไมค่วรมมีากเกนิไปและวตัถุประสงคแ์ต่ละหวัขอ้จะตอ้งสอดคลอ้งกบัเรือ่ง
หรอืเน้ือหาของบทความ



องคป์ระกอบของบทความวิชาการ

4.  บทน า / ส่วนน า

ขอบเขตของเรื่อง (ถ้ามี)
✓ ผูเ้ขยีนตอ้งการจะบอกกล่าวใหผู้อ้่านทราบและเขา้ใจตรงกนั เพือ่เป็นกรอบในการอ่าน 
✓ อาจขึน้อยูก่บัปัจจยัในการเขยีน ไดแ้ก่ ความยาวของงานทีเ่ขยีน หากมคีวามยาว

ไมม่ากกค็วรก าหนดขอบเขตการเขยีนใหแ้คบลง ไมเ่ชน่นัน้ผูเ้ขยีนจะไมส่ามารถ
น าเสนอเรือ่งไดค้รบถว้นสมบรูณ์ และระยะเวลาทีต่อ้งรวบรวมขอ้มลู 

✓ อาจชีแ้จงการก าหนดเรือ่งทีจ่ะเขยีนทีล่กึซึง้ สลบัซบัซอ้น หรอืเป็นเรือ่งเชงิเทคนิค
อาจจะยากต่อการรวบรวมขอ้มลูและเรยีบเรยีงเน้ือเรือ่ง



องคป์ระกอบของบทความวิชาการ

4.  บทน า / ส่วนน า

ค าจ ากดัความหรือนิยามต่างๆ (ถ้ามี)
ค าจ ากดัความทีผู่เ้ขยีนเหน็วา่ควรระบุไวเ้พือ่เป็นประโยชน์ต่อผูอ้่านในกรณีทีค่ าเหล่านัน้
ผูเ้ขยีนใชใ้นความหมายทีแ่ตกต่างจากความหมายทัว่ไปหรอืเป็นค าทีผู่อ้่านอาจจะไมเ่ขา้ใจ 
ความหมายถอืเป็นการท าความเขา้ใจและการสือ่ความหมายใหผู้เ้ขยีนบทความและผูอ้่าน
บทความเขา้ใจตรงกนั รวมทัง้เป็นการขยายความหมายใหส้ามารถตรวจสอบหรอืสงัเกตได้



องคป์ระกอบของบทความวิชาการ

5.  เน้ือหาสาระ

ผูเ้ขียนน าเสนอหลกัวิชาการท่ีจะต้องค านึงถึงในการเขียน ได้แก่ กรอบ
แนวความคิด (conceptual framework) ท่ีผูเ้ขียนใช้ในการเขียนจะต้อง
แสดงให้เหน็ความเช่ือมโยงของเหตท่ีุน าไปสู่ผล (causal relationship) 
การอ้างอิงข้อมลูต่างๆ การล าดบัความ การบรรยาย วิธีการอ้างอิง สถิติ 
และข้อมลูต่างๆ ท่ีใช้ในการประกอบเรือ่งท่ีเขียน เพ่ือให้ผูอ่้านเกิด
ความเข้าใจและประทบัใจมากท่ีสดุ



องคป์ระกอบของบทความวิชาการ

5.  เน้ือหาสาระ การจดัล าดบั
เน้ือหาสาระ

ด้านสไตล ์           
การเขียน

การวิเคราะห ์
วิพากษ์วิจารณ์

การใช้ภาษา

วิธีการน าเสนอ
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5.  เน้ือหาสาระ

การจดัล าดบัเน้ือหาสาระ
✓ วางแผนจดัโครงสรา้งของเนื้อหาสาระทีจ่ะน าเสนอ
✓ จดัล าดบัเน้ือหาสาระใหเ้หมาะสม
✓ การน าเสนอเน้ือหาสาระควรมคีวามต่อเน่ืองกนัเพือ่ชว่ยใหผู้อ้่านเขา้ใจ
สาระนัน้ไดโ้ดยงา่ย



องคป์ระกอบของบทความวิชาการ

5.  เน้ือหาสาระ

ด้านสไตลก์ารเขียน
ผูเ้ขยีนแต่ละคนยอ่มมสีไตลก์ารเขยีนของตนซึง่จะเป็นเอกลกัษณ์ สิง่ทีค่วรค านึง
กค็อื 
✓ผูเ้ขยีนจะตอ้งเขยีนอธบิายเรือ่งนัน้ๆ ใหผู้อ้่านเกดิความกระจา่งมากทีส่ดุ 
✓ ใชเ้ทคนิคต่างๆ ทีจ่ าเป็น เชน่ การจดัล าดบัหวัขอ้ การยกตวัอยา่ง

ทีเ่หมาะสม การใชภ้าษาทีก่ระชบัชดัเจน เหมาะสมกบัผูอ้่าน เป็นตน้



แกะรอย สะเตม็ศึกษา
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5.  เน้ือหาสาระ

การวิเคราะห ์วิพากษ์วิจารณ์
✓ ควรน าเสนอความคดิเหน็ของผูเ้ขยีน ดว้ยการวเิคราะหว์จิารณ์ ขอ้มลู 

เน้ือหาสาระ 
✓ เป็นการรเิริม่สรา้งสรรคข์องผูเ้ขยีน
✓ การวเิคราะหว์จิารณ์อาจน าเสนอพรอ้มกบัการน าเสนอเน้ือหาสาระตาม

ความเหมาะสมกบัลกัษณะเน้ือหาของเรือ่ง



การท างานรปูแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีโทรศพัทมื์อถือ
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5.  เน้ือหาสาระ

ด้านการใช้ภาษา
✓ ตอ้งใชค้ าในภาษาไทย ใสค่ าภาษาต่างประเทศไวใ้นวงเลบ็ 
✓ เขยีนค าใหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑข์องราชบณัฑติสถาน 
✓ สะกดค าใหถ้กูตอ้งตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
✓ ควรตรวจทานงานไมใ่หผ้ดิพลาด เพราะจะเป็นแหลง่อา้งองิทางวชิาการ

ต่อไป
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5.  เน้ือหาสาระ

ด้านวิธีการน าเสนอ
✓ น าเสนอเน้ือหาสาระใหผู้อ้่านเขา้ใจไดง้า่ยและรวดเรว็
✓ ใชเ้ทคนิคต่างๆ ชว่ยน าเสนอ เชน่ การใชภ้าพ แผนภมู ิตาราง แผนสถติ ิ

เป็นตน้
✓ ควรน าเสนอสือ่ต่างๆ อยา่งเหมาะสมและถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ เช่น 

การเขยีนชือ่ตาราง การใหห้วัขอ้ต่างๆ ในตาราง เป็นตน้



กลยทุธก์ารบริหารความแตกต่างของทรพัยากรมนุษยท่ี์มีอยู่ในองคก์าร



การจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนท่ีเน้นภาระงาน
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6.  บทสรปุ

บทความทางวชิาการทีด่คีวรมกีารสรปุประเดน็ส าคญัๆ ของบทความนัน้ๆ
➢การยอ่ คอื การเลอืกเกบ็ประเดน็ส าคญัๆ ของบทความนัน้ๆ มาเขยีนรวมกนัไว้

อยา่งสัน้ๆ ทา้ยบท 
➢การบอกผลลพัธว์า่สิง่ทีก่ล่าวมามคีวามส าคญัอยา่งไร 
➢การบอกแนวทางการน าไปใชข้องสิง่ทีก่ล่าวมาว่าสามารถน าไปใชอ้ะไรไดบ้้าง หรอื

จะท าใหเ้กดิอะไรต่อไป 
➢การตัง้ค าถามหรอืใหป้ระเดน็ทิง้ทา้ยกระตุน้ใหผู้อ้่านไปสบืเสาะแสวงหาความรู ้หรอื

คดิคน้พฒันาเรือ่งนัน้ต่อไป



กลยทุธก์ารพฒันาสมรรถนะครใูนการใช้แฟ้มสะสมงาน



กลยทุธก์ารบริหารความแตกต่างของทรพัยากรมนุษยท่ี์มีอยู่ในองคก์าร



การท างานรปูแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีโทรศพัทมื์อถือ
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7.  รายการอ้างอิง

• ผูวิ้จยัต้องอ่านเอกสารท่ีตนจะใช้เป็นเอกสารอ้างอิงก่อนเสมอ
• ไม่ควรอ้างอิงแหล่งข้อมลูทุติยภมิู เช่น เวบ็ไซต ์หนังสือ ต ารา เป็นต้น ควรอ้างอิง
จากเอกสารท่ีเป็นนิพนธต้์นฉบบั

• ควรอ้างอิงเอกสารเท่าท่ีจ าเป็นอย่างเหมาะสม ไม่ควรอ้างอิงเอกสารท่ีมากเกินไป
จนพร า่เพรื่อ

• ไม่ควรน าบทคดัย่อมาเป็นเอกสารอ้างอิง
• การอ้างอิงท่ียงัไม่ได้ตีพิมพแ์ต่ได้ตอบรบัการตีพิมพค์วรระบไุว้ว่าเป็น "in press"
หรือ "forthcoming
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7.  รายการอ้างอิง

• การอ้างอิงเอกสารท่ีไม่ได้รบัการตีพิมพแ์ต่ได้ส่งเพ่ือพิจารณาตีพิมพห์รือการอ้างอิง
ข้อมลูท่ีไม่เคยส่งตีพิมพ ์ควรระบวุ่าเป็น "unpublished data" หรือ "unpublished 
observations" และควรได้รบัค ายินยอมจากเจ้าของเป็นลายลกัษณ์อกัษร

• เมื่อท าการทวนความ (paraphrase) หรือย่อความ (summarize) มาจากบทความอ่ืน
ไม่ว่าจะเป็นบทความของตนเองหรือบทความของผูอ่ื้น นักวิจยัควรท่ีจะอ้างอิง
เอกสารต้นฉบบันัน้ไว้ด้วย

• ไม่ควรใช้บทความท่ีถกูถอดถอนออกไปแล้วมาเป็นเอกสารอ้างอิง
• ต้องตรวจสอบความถกูต้องของรายการเอกสารอ้างอิง ทัง้ในแง่ของรปูแบบและ
เน้ือหา
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7. รายการอ้างอิง

ผูแ้ต่ง. (ปี). ช่ือเรื่อง. สถานทีพ่มิพ:์ ส านกัพมิพ.์
ผูแ้ต่ง. (ปี). ช่ือวิทยานิพนธ.์ วทิยานิพนธป์รญิญา(ระดบั) ชื่อสาขาวชิา สาขาวชิา มหาวทิยาลยั.
ผูแ้ต่ง. (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ช่ือวารสาร, ปีที(่ฉบบัที)่,  เลขหน้า.
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1.  ช่ือเรื่อง

ตวัแปรต้นและตวัแปรตาม หรือประเดน็หลกัในการวิจยั

วิธีการวิจยั

ผลการวิจยั
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2. บทคดัย่อ/Abstract

• เป็นเน้ือหาท่ีมีสาระเข้มข้น สัน้ กะทดัรดั ถกูต้อง และสมบรูณ์ในตวัเอง
• แสดงสาระสรปุของงานวิจยั และส่ือสารให้ผูอ่้านเข้าใจได้โดยไม่ต้องอ่าน
รายงานฉบบัสมบรูณ์

• ควรมีความยาว 150-300 ค า
• น าเสนอข้อมูล 3-4 ประเดน็ (วตัถปุระสงค ์วิธีการวิจยั ผลการวิจยั)
• ไม่เขียนแบบบทคดัย่อวิทยานิพนธ์
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3. ค าส าคญั/Keyword

• ควรเลือกค าส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบับทความ ประมาณ 3-5 ค า
• ค าส าคญัในภาษาไทยต้องตรงกบัค าส าคญัในภาษาองักฤษ
• เป็นค าท่ีมีนัยส าคญัท่ีปรากฏในช่ือเรื่อง
• เป็นค าค้นจากดชันีค้นเอกสารในวารสารและดชันีประเภทต่างๆ
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4.  บทน า/ส่วนน า

• อธิบายถึงความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาวิจยั 
• เขียนสาระท่ีแสดงให้เหน็ว่าเรื่องท่ีท าวิจยัมีภมิูหลงัหรือท่ีมาของปัญหาอย่างไร 
• อาจอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีผา่นมาประกอบ และน าเข้าสู่ประเดน็
ปัญหาท่ีต้องการจะศึกษาวิจยั 

• ช้ีให้เหน็ว่าประเดน็ปัญหาท่ีต้องการจะค้นคว้าหาค าตอบนัน้มีความส าคญั
อย่างไร ท าไมจึงต้องท าวิจยั ถ้าไม่ท าจะเกิดผลเสียอย่างไร
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5.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั

• เป็นการบอกจดุมุ่งหมายท่ีนักวิจยัต้องการค้นคว้าหาค าตอบตามปัญหา
วิจยั 

• เขียนอยู่ในรปูของประโยคบอกเล่า 
• ใช้ภาษาส่ือสารท่ีชดัเจนตรงประเดน็ถึงส่ิงท่ีนักวิจยัต้องการจะท า
• อาจเขียนแยกเป็นข้อ ๆ ตามล าดบัความส าคญั
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6.  สมมติฐานการวิจยั (ถ้ามี)

เป็นการคาดคะเนค าตอบของปัญหาการวิจยั ซ่ึงได้จากการทบทวน
เอกสารท่ีเก่ียวข้องหรอืจากการส ารวจเบือ้งต้น 
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7.  วิธีด าเนินการวิจยั

อธิบายขัน้ตอนการวิจยัด้วยภาษา
ท่ีเข้าใจง่าย โดยกล่าวถึงวิธีด าเนิน
การวิจยัใน 3 ประเดน็ ดงัน้ี

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การเกบ็รวบรวมข้อมลู

การวิเคราะหข้์อมลูและ
สถิติท่ีใช้
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7.  วิธีด าเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
เป็นการอธบิายถงึประชากรทีท่ าการศกึษา การก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งและวธิกีารสุม่ตวัอย่าง โดยระบุ
จ านวนทีช่ดัเจน

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู รายละเอยีดในสว่นน้ีผูว้จิยัควรแสดงขัน้ตอนโดยละเอยีดวา่ผูว้จิยั
สรา้งเครือ่งมอืและตรวจสอบคุณภาพอยา่งไร พรอ้มระบุคา่คุณภาพใหช้ดัเจน พรอ้มทัง้อธบิายการน าเครือ่งมอื
ไปเกบ็รวบรวมขอ้มลู

การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ เป็นการบอกแนวทางกวา้ง ๆ ในการวเิคราะหข์อ้มลูวา่ด าเนินการอยา่งไร 
ตลอดจนเทคนิคทางสถติทิีเ่ลอืกใชค้วรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั
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8.  ผลการวิจยั

• อธิบายถึงสิ่งท่ีได้จากการศึกษาหรือวิจัย ผลที่ไดจากการวิเคราะห์ข้อมูล และ    
การแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

• ควรยึดวัตถุประสงค์ และสมมติฐานของการวิจัยเป็นหลัก 
• ชี้ให้เห็นว่าผลการวิจัยไดบรรลุวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างและสอดคลองกับ

สมมติฐานที่วางไวหรือไมอย่างไร 
• น าเสนอหลักฐานข้อมูลอย่างเป็นระเบียบและเข้าใจง่าย เช่น ตาราง แผนภูมิ
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9.  สรปุผลและอภิปรายผล

• เป็นการสรุปเนื้อหาในงานวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมา 
• ไม่ควรซ้ าซ้อนกับผลการวิจัยแต่เป็นการสรุปประเด็นและสาระส าคัญให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ 
• อธิบายขยายความผลการวิจัยที่ได้ว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับกรอบแนวคิด

และสมมติฐานการวิจัยหรือไม่อย่างไร 
• ข้อค้นพบสนับสนุนหรือขัดแย้งกับแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งผลการวิจัยที่ผ่านมาของ

ใครบ้าง และท าไมจึงเป็นเช่นนั้น



องคป์ระกอบของบทความวิจยั

10. ข้อเสนอแนะ

เป็นการเขียนข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั ประกอบด้วยข้อเสนอแนะใน
การน าผลวิจยัไปใช้ในทางปฏิบติัหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
ข้อเสนอแนะในการวิจยัต่อไป ซ่ึงการเขียนข้อเสนอแนะดงักล่าวต้องเขียน 
ภายใต้ข้อค้นพบจากการวิจยั



มาตรฐานการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ



มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ความเป็นผูนิ้พนธ์

ผูมี้ส่วนร่วมในเชิงปัญญาอย่างส าคญัในผลงาน เน้นเฉพาะเร่ืองของผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการในด้านต่างๆ ดงัน้ี

1. มีส่วนร่วมในการสร้างโจทยวิ์จยัและวางแผนการวิจยั เกบ็ข้อมลู หรือวิเคราะห์
และแปลความหมายข้อมูล

2. มีส่วนร่วมในการเขียนหรือตรวจสอบบทความวิจยัอย่างมีส่วนร่วมในเชิงปัญญา
ของเน้ือหางาน

3. ได้อ่านและรบัรองต้นฉบบับทความสดุท้ายก่อนส่งไปตีพิมพ์



มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ความเป็นผูนิ้พนธ ์

• ผูนิ้พนธห์ลกั หมายถึง ผูท่ี้ท าหน้าท่ีประสานงานกบัผูร้ว่มนิพนธอ่ื์นๆ ใน
การเตรียมต้นฉบบับทความ หรอืส่งบทความเพ่ือตีพิมพ ์และประสานงาน
ในการตอบสนองต่อข้อค าถาม ข้อวิจารณ์ จากประชาคม

• ผูนิ้พนธช่ื์อแรก ถือว่าเป็นผูท่ี้มีส่วนมากท่ีสดุในผลงาน แต่กไ็ม่ได้เป็นท่ี
ยอมรบักนัเช่นนัน้เสมอไป



มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ความถกูต้องของข้อมลู 

• ผูวิ้จยัต้องแสดงข้อมลูท่ีถกูต้องและน่าเช่ือถือ ไม่เพิกเฉยต่อการปฏิบติัท่ีมี
ผลกระทบ เช่น การปลอมแปลงข้อมลู การตกแต่งข้อมลู การไม่จดบนัทึก
ข้อมลู การน าเสนอข้อมลูท่ีไม่มีหลกัฐานยืนยนั การเลือกแสดงเฉพาะ
ข้อมูลท่ีดีท่ีสดุ 

• การตกแต่งรปูภาพเพ่ือการน าเสนอในผลงานวิจยัต้องท าในขอบเขต
ท่ีเหมาะสม และมีการส ารองไฟลร์ปูภาพต้นฉบบัไว้ด้วย

• ข้อมลูทุกชนิดต้องไม่ท าลายท้ิง สามารถตรวจสอบได้เม่ือต้องการ



มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

การจดัการรปูภาพ 

การจดัการรปูภาพ หมายถึง การเปล่ียนแปลงทัง้หมดท่ีเกิดขึน้กบัรปูภาพ
เดิม เช่น การปรบัความเข้มของแสง ปรบัคอนทราสต ์ปรบัสี การลบหรอื
เพ่ิมส่วนใดส่วนหน่ึงของภาพ การน าภาพจากคนละแหล่งมาตดัต่อรวมกนั 



มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

การจดัการรปูภาพ 
แนวปฏิบติั
1) ไม่ควรเน้นหรือท าให้ส่วนใดส่วนหน่ึงของภาพเข้มขึน้ จางลง เปล่ียนต าแหน่ง
ส่วนใดส่วนหน่ึงของภาพ ลบส่วนใดส่วนหน่ึงของภาพ หรือเพ่ิมส่วนใดส่วนหน่ึง
ของภาพ

2) การปรบัความเข้มของแสงหรือความสมดลุของสีสามารถท าได้ต่อเม่ือเป็นการ
ปรบัภาพทัง้หมดโดยรวม ไม่เลือกปรบัเฉพาะบางส่วน และจะต้องไม่ท าให้ข้อมูล
บางส่วนจางหรือหายไปจากภาพต้นฉบบั



มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

การจดัการรปูภาพ 
แนวปฏิบติั
3) ไม่น าภาพท่ีได้จากการทดลองท่ีต่างกนัมารวมกนัเป็นภาพเดียว ถ้าจะ
น าเสนอพร้อมกนัต้องมีเส้นหรือกรอบแบง่ และบง่ช้ีความแตกต่างอย่าง
ชดัเจน

4) ต้องมีการส ารองไฟลร์ปูภาพต้นฉบบัไว้เสมอ และทกุขัน้ตอนของการ
ปรบัแต่งรปูภาพต้องมีการบนัทึกล าดบั วิธีการ ปริมาณ และโปรแกรมท่ีใช้
ปรบัแต่งไว้ด้วย



มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

การลอกเลียนโดยมิชอบ (Plagiarism)
1) ในกรณีท่ีข้อความท่ีเขียนขึน้เป็นองคค์วามรู้หรือข้อมลูจากผูนิ้พนธอ่ื์น 
บทความอ่ืน และข้อความนัน้ผูอ่้านจะต้องการรู้ท่ีมาท่ีไป ให้อ้างอิงบทความ
เดิมไว้ด้วย

2) ผูเ้ขียนจะต้องพยายามทวนความ (paraphase) หรือย่อความ (summarize) 
ด้วยวาจา ลีลา และโวหารของตนเองในการเล่าองคค์วามรู้นัน้ ไม่ควรน า
ลีลาหรือโวหารของเดิมมาใช้ใหม่ ยกเว้นในกรณีท่ีการเล่าความหรือทวน
ความไม่สามารถเล่าใหม่ได้ด้วยวาจา ลีลา และโวหารได้



มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

การลอกเลียนโดยมิชอบ (Plagiarism)
3) ในบางกรณี การทวนความหรือย่อความอาจท าให้ความหมายเปล่ียนไป 
หรืออรรถรสในการอ่านเปล่ียนไป ผูเ้ขียนจ าเป็นต้องยกข้อความชดุเดิมมา
ทัง้ชดุให้ผูเ้ขียนใส่ข้อความเดิมไว้ภายในเคร่ืองหมายอญัประกาศ พร้อมทัง้
อ้างอิงข้อความเดิมด้วย

4) เมื่อเขียนบทความเสรจ็ทกุครัง้แล้วควรตรวจสอบโดยการเทียบบทความท่ี
ตนเขียนกบับทความท่ีตนใช้อ้างอิง เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีข้อความใดท่ีเข้าข่าย
การลอกเลียนโดยมิชอบ



มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

การลอกเลียนโดยมิชอบ (Plagiarism)
5) พึงหลีกเล่ียงการอ่านจากเอกสารอ้างอิงพร้อมกบัเขียนต้นฉบบัไปด้วย หรือ
คดัลอกข้อความจากท่ีอ่ืนมาแปะในต้นฉบบับทความท่ีก าลงัเขียน

6) ในกรณีท่ีบทความต้นฉบบัท่ีผูเ้ขียนต้องการน ามาอ้างอิงเป็นบทความตน
เขียนเอง หรือผูเ้ขียนได้เคยเขียนบทความอ่ืนมาแล้ว เพื่อหลีกเล่ียงข้อ
กล่าวหาการลอกเลียนตนเองโดยมิชอบ ให้ผูเ้ขียนพึงปฏิบติัต่อข้อเขียนของ
ตนดัง่เป็นข้อเขียนของบคุคลอ่ืน



มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

การลอกเลียนโดยมิชอบ (Plagiarism)
วิธีการแก้ไข

การเขียนสรปุความ (summary)

การถอดความ (paraphrase)

การสงัเคราะห ์(synthesis)



มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

การลอกเลียนโดยมิชอบ (Plagiarism)
การเขียนสรปุความ (Writing a Summary)

➢ สกดัเอาแต่แก่นเน้ือหาของข้อความมาน าเสนอ
➢ เขียนเฉพาะเน้ือหาท่ีส าคญัท่ีเป็นความคิดหลกั
➢ เขียนด้วยภาษาของผูเ้ขียนบทความ
➢ ย่อเน้ือหาท่ียาวให้สัน้ลงกว่าเดิม
➢ เลือกข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
➢ ต้องอ้างอิงเสมอ





มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

การลอกเลียนโดยมิชอบ (Plagiarism)
การถอดความ (paraphrase)

➢ ต้องมีการกล่าวถึงความคิดท่ีเป็นของนักวิชาการผูท้รงคณุวฒิุอ่ืน
➢ ต้องมีการอ้างอิงหากน ามาใช้โดยตรงทัง้หมด
➢ เขียนถึงความคิดของผูอ่ื้นโดยใช้ถ้อยค าของตนเอง 
➢ เป็นการกล่าวอีกครัง้หน่ึง (restatement) ท่ียาวกว่าการสรปุย่อ 
➢ ต้องเปล่ียนการใช้ค าและโครงสร้างแต่ต้องรกัษาความหมายเหมือนเดิม 
➢ มุ่งหาค าหรือข้อความท่ีเป็นใจความส าคญั 
➢ ใช้ภาษาของผูเ้ขียนเอง





มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

การลอกเลียนโดยมิชอบ (Plagiarism)
การเขียนแบบสงัเคราะห ์(Synthesis)

➢ เป็นการเขียนท่ีสัน้ โดยประมวลจากหลายข้อเขียนหรือหลายบทความ 
➢ ประกอบด้วยประเดน็ส าคญัในเน้ือหานัน้ ๆ ท่ีกลัน่กรองมา
➢ เขียนโดยใช้ถ้อยค าของผูเ้ขียนบทความเอง   
➢ มีแหล่งข้อมลูท่ีเหมาะสม สามารถเลือกประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง
➢ ใช้การถอดความ และการสรปุย่อเพ่ือเขียนข้อมลูใหม่ด้วยถ้อยค าของตนเอง
➢ ต้องอ้างอิงแหล่งข้อมลูเสมอ





การเขียนบทความวิชาการ
และการเผยแพร่ผลงาน



การเร่ิมต้นเขียนบทความวิชาการ

ก าหนดประเดน็ท่ีจะ
น าเสนอในบทความ

ตรวจสอบความคิดกบั
ผูท้รงคณุวฒิุ ผูรู้้ งานอ่ืนๆ

ในวารสารท่ีเผยแพร่

วางโครงร่างและเน้ือหา
ของบทความ



หลกัการเขียนบทความ

1. ใช้ภาษาท่ีถกูต้อง ประโยคสัน้ 
ชดัเจน เข้าใจง่าย ส่ือความหมาย

2. จดัล าดบัเน้ือหาตามหลกัการ

3. เขียนร่างบทความ ท้ิงระยะ
อ่านทวนซ า้ ปรบัปรงุ

4. ขอค าแนะน า หาผูอ่้านตรวจสอบ



แนวทางปฏิบติัเพ่ือการเผยแพร่

1. ศึกษาเก่ียวกบั
วารสาร 
การน าเสนอ 
Proceeding

2. ศึกษารปูแบบ
การพิมพต์าม
ข้อก าหนดของ
วารสาร

3. ส่งบทความ
ท่ีเหมาะสมกบั
วารสาร 
การน าเสนอ 
Proceeding

4. การแก้ไข
ปรบัปรงุ



แนวทางปฏิบติัเพ่ือการเผยแพร่
1. ศึกษาเก่ียวกบัวารสาร การน าเสนอ Proceeding
• ประเภทของวารสาร
• ระดบัคุณภาพของบทความในวารสาร
• ลกัษณะของผูอ้่านวารสาร

2. ศึกษารปูแบบการพิมพต์ามข้อก าหนดของวารสาร
• การจดัหน้า ขนาด ชนิดตวัอกัษร
• การพมิพเ์ลขหน้า ตาราง เครือ่งหมาย
• หวัขอ้บทความ
• เวลาการสง่ รบั และแกไ้ขบทความ



แนวทางปฏิบติัเพ่ือการเผยแพร่
3. ส่งบทความท่ีเหมาะสมกบัวารสาร การน าเสนอ Proceeding
• บทความสอดคลอ้งกบั Theme ของวารสาร
• ระดบัคุณภาพของบทความเหมาะสม
• รปูแบบการพมิพต์รงตามขอ้ก าหนด

4. การแก้ไขปรบัปรงุ
• ตอ้งปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
• สง่บทความทีแ่กไ้ขกลบัใหเ้รว็ทีส่ดุ
• ตดิตามความคบืหน้าของการตอบรบั



แนวทางปฏิบติัเพ่ือการเผยแพร่

การเพ่ิมโอกาสการตอบรบับทความ

1. บทความมีคณุภาพสงูกว่าระดบัคณุภาพของวารสาร
2. มีผูเ้ขียนรว่มเป็นผูเ้ช่ียวชาญต่างประเทศ
3. ได้รบัทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน องคก์รนานาชาติ
4. มีการอ้างอิงจากบทความในวารสารนัน้ (Citation)



ฝึกปฏิบติัการเขียนบทความวิชาการ

1. ช่ือบทความ
2. ค าส าคญั
3. วตัถปุระสงคใ์นการน าเสนอบทความ
4. โครงร่างเน้ือหา

- บทน า (ปัญหาหรือท่ีมาของเรื่องท่ีสนใจ)
- เน้ือหาสาระ (ก่ีประเดน็ อะไรบา้ง)
- บทสรปุ (สรปุความ/ให้ค าถามกระตุ้นคิด/เสนอแนะ ฯลฯ)


