
การเขียนบทความวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูใหไดรับการตีพิมพเผยแพร

บทความวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู (วิจัยช้ันเรียน)
• ตองแสดงรายละเอียด วิธีการ ข้ันตอน และผลลัพธท่ีไดจากการทํางานวิจัยในชั้นเรียน
• มีความยาวจํากัด จัดทําข้ึนเพ่ือนําเสนอในวารสาร หรือท่ีประชุมวิชาการ
• นําเสนอองคความรูใหม ท่ีอาจนําไปพัฒนาตอยอดหรือนําไปใชประโยชนตอการเรียนการสอน
• อาจตัดบางสวนของงานวิจัยมานําเสนอ เพ่ือเผยแพรหรือตรวจสอบความคิดได
• นําเนื้อหาจากงานวิจัยมาเขียนสรุปเปนบทความวิจัย

หลักการเขียนบทความวิจัย
การเขียนบทความวิจัยตองมีท้ังเนื้อหาวิชาการและศิลปะ จึงตองอาศัยความชํานาญจากประสบการณดวย

• งานวิจัยตองเปนเรื่องใหมและอยูในความสนใจ (Originality)
• มีความเขาใจกระจางแจงในงานวิจัย (Clarity)
• ปริมาณเนื้องานวิจัยมีมากเพียงพอ (Quantity)
• เขียนเฉพาะสิ่งท่ีเปนจริงท่ีไดจากการวิจัย (Reality)
• ใชภาษาท่ีเหมาะสม ถูกหลักไวยากรณ (Language)

การเลือกวารสารท่ีจะตีพิมพเผยแพร
• เลือกระดับของวารสารเหมาะสมกับคุณภาพของบทความวิจัย
• ควรเปนวารสารท่ีมี impact factor
• ควรเปนวารสารท่ีอยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับ เชน TCI, IEEE, ISI, SCOPUS
• จํานวนฉบับท่ีผลิตตอป
• บางวารสารกําหนดใหตองจายคาตีพิมพ (page charge)
• บางวารสารสามารถเขาถึงไดโดยไมมีคาใชจาย (free access)

การเขียนบทความวิจัยใหไดรับการตีพิมพเผยแพรไมใชเร่ืองยาก แตมันยากที่จะเร่ิมตน

Impact factor: a measure of the frequency with which average article in a journal has been cited in a
particular year or period
หมายถึง ความถ่ีท่ีบทความในวารสารน้ัน จะไดรับการอางถึงหรือถูกนําไปใช ดังน้ัน impact factor จึงอาจใชเปนเครื่องมือ
ในการประเมินคุณภาพเปรียบเทียบ และจัดอันดับวารสาร นอกจากน้ัน ยังอาจสามารถใชเพ่ือประเมินคุณภาพของ
สถาบันการศึกษา เน่ืองจากคา impact factor สามารถบงบอกถึงคุณภาพของบทความวิจัยท่ีตีพิมพโดยคณาจารย และนักวิจัย
ของสถาบันน้ันๆได



สวนประกอบของบทความวิจัย
• ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อผูแตงและท่ีอยู (Author name and address)
• บทคัดยอ (Abstract)
• คําสําคัญ (Keywords)
• บทนํา (Introduction)
• เนื้อเรื่อง (ทฤษฎี วิธีการวิจัย การทดลอง และผลการทดลอง)
• การอภิปรายผล (Discussion)
• บทสรุป (Conclusions)
• กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
• เอกสารอางอิง (References)

การตั้งช่ือบทความ
• ไมควรตั้งชื่อซ้ํากับชื่อบทความท่ีมีอยู
• กระชับ ไมยืดยาวเกินไป (ปกติไมเกิน 2 บรรทัด)
• สะทอนความเปนตนฉบับ (originality) หรือสิ่งท่ีคนพบไดชัดเจนจากงานวิจัย
• ไมใชคํายอ และหลีกเลี่ยงการใชคํา “การศึกษา (study)”
• คําท่ีใชในชื่อบทความมักเปนคําสําคัญ (keywords) ดวยบางวารสารหามใชคําท่ีอยูในชื่อเรื่อง

มาเขียนเปนคําสําคัญ

การเขียนบทคัดยอ
บทคัดยอคือการเขียนยอความในบทความวิจัย ทําใหผูอานเห็นภาพรวมท้ังหมดของงานวิจัย

และกระตุนใหมีความตองการอานเนื้อเรือ่งท้ังหมด บทคัดยอท่ีดีจะมีโอกาสไดรับการอางอิงสูง
• โดยท่ัวไปบทคัดยอมักมีเพียงยอหนาเดียว ประมาณ 100-150 คํา

(บางวารสารมีนโยบายจํากัดจํานวนคําในบทคัดยอ)
• เขียนเฉพาะประเด็นหลักๆ ท่ีเปนองคความรูใหม ไดแก หลักการใหม กระบวนการใหม ท่ีนําเสนอใน

งานวิจัย และตรงประเด็น (ทําอะไร อยางไร ใชอะไร ใหอะไร)
• กลาวถึงผลลัพธเดนๆ ท่ีไดจากงานวิจัยอยางชัดเจน

การเขียนบทนํา
• เกริ่นนําถึงความสําคัญของเรื่องท่ีทํางานวิจัย เริ่มจากภาพใหญไปถึงเรื่องเฉพาะ
• ใหขอมูลเรื่องราวของงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของท่ีมีมากอนเทาท่ีจําเปน พรอมการอางอิง (Literature

survey) เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับผูอาน โดยอาจวิจารณถึงขอดอยหรือขอจํากัดของงานวิจัยนั้นๆ
• สรุปประเด็นปญหาท่ีกําลังจะแก ดวยหลักการใหมหรือวิธีการใหมท่ีนําเสนอ ซึ่งจะแสดงใหเห็นวา

งานวิจัยตอบโจทยอะไร และวิธีแกไข



การเขียนเนื้อเรื่องการวิจัย
• เขียนทฤษฎีท่ีเก่ียวของเฉพาะท่ีใชในงานวิจัยเทาท่ีจําเปน พรอมการอางอิงท่ีชัดเจน
• ไมคัดลอกเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดจากงานวิจัยผูอ่ืน แมบทความของผูเขียนเองก็ตาม

ใหเขียนใหมท้ังหมด ถึงแมจะมีการอางอิงก็ตาม
• เขียนคําอธิบายอยางละเอียดในโครงสราง ระบบ วัสดุ อุปกรณ พรอมรูปภาพท่ีผูวิจัยนําเสนอ

อยางเปนข้ันเปนตอน

การเขียนการทดลองและผลการทดลอง
เขียนบรรยายการออกแบบการทดลอง วัสดุ อุปกรณ วิธีการทดลอง และผลการทดลองท่ีตอบโจทย

วิจัย
• ใหรายละเอียดโครงสราง วัสดุ และอุปกรณ อยางครบถวน ถูกตองและตรงไปตรงมา ท่ีทําใหผูอ่ืนทํา

การทดลองซ้ําได และไดผลลัพธเหมือนกัน
• ใหรายละเอียดวิธีการทดลองอยางเปนข้ันเปนตอน
• การทดลอง และเครื่องมือท่ีออกแบบเอง (ไมเปนตามมาตรฐาน) ตองอธิบายใหละเอียด
• แสดงผลการทดลองดวยรูปภาพ (แผนภาพ และกราฟ) และตาราง

การเขียนรูปภาพและตาราง
รูปภาพ (แผนภาพ กราฟ) และตาราง ชวยใหผูอานเขาใจผลงานวิจัยไดดีข้ึน สรางความนาเชื่อถือใน

ผลลัพธ
• เลือกขอมูลท่ีจะนําเสนอแบบรูปภาพและตารางอยางระมัดระวังและเทาท่ีจําเปน
• ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และไมตกแตงขอมูลเพ่ือการทํารูปภาพและตาราง
• ใชวิธีทางสถิติท่ีเปนท่ียอมรับในการวิเคราะหขอมูล
• ทุกรูปภาพและตารางตองไดรับการอางถึงในเนื้อหา
• ขอมูล รูปภาพ และตารางท่ีไมทําเอง จะตองมีการอางอิงท่ีมาเสมอ

การอภิปรายผล
การอภิปรายผล (discussion) เปนสวนท่ีอยูตอจากผลการทดลอง บางครั้งอาจเขียนรวมปะปนไป

กับผลการทดลองก็ได ในการใหความเห็นกับสิ่งท่ีคนพบ สอดคลองหรือไมกับสมมติฐาน ทฤษฎี และการ
คํานวณ

• เขียนโดยใชหลักของความเปนเหตุเปนผล โดยใชขอมูลตางๆ มาชวยสนับสนุน ไมใชการคาดเดา
• หากผลลัพธไมเปนไปตามสมมติฐาน ใหอธิบายและชี้ใหเห็นคุณคาของความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน

เพราะอาจนําไปสูการคนพบใหมๆ ก็ได
• อาจอางถึงขอมูล รูปภาพ และตาราง จากงานวิจัยอ่ืนๆ (เพ่ือเปรียบเทียบ)
• ใชภาษาท่ีชัดเจนและตรงประเด็น



การเขียนบทสรุป
บทสรุปเปนสวนทายๆ เพ่ือสรุปภาพรวมของงานวิจัย ซึ่งใกลเคียงกับบทคัดยอมาก

• กลาวถึงภาพรวมของงานวิจัยอยางกระชับ
• สรุปผลสิ่งท่ีคนพบพอสังเขป โดยเนนเฉพาะผลท่ีไดจากการวิจัย ตอนประโยชนและการนําไปใชงาน
• ไมควรลอกมาจากเนื้อหาหรือบทคัดยอ ใหเขียนใหม ใชสํานวนใหม แตไดใจความเหมือนเดิม

การเขียนเอกสารอางอิง
เอกสารอางอิงจะชวยใหผูอานติดตามผลงานวิจัยท่ีมีมากอนไดดี วิธีการเขียนเอกสารอางอิงมีหลาย

ระบบ ข้ึนกับวารสารหรือท่ีประชุมวิชาการจะเปนผูกําหนดใหเขียนอยางไร
• เขียนตามท่ีวารสารกําหนดอยางเครงครัด
• มีจํานวนเอกสารอางอิงท่ีเหมาะสม
• ถึงแมจะเปนผลงานวิจัยของผูเขียนเองก็จะตองอางอิงดวย

ทําอยางไรเม่ือบทความถูกปฏิเสธ
• เปนเรื่องปกติ อยายอมแพ และสูตอไป
• บรรณาธิการจะอธิบายถึงเหตุผลของการปฏิเสธ ใหอานอยางละเอียด
• ผูพิจารณาบทความท่ีดีจะใหเหตุผลท่ีเปนประโยชน และนําไปสูการแกไขปรับปรุงงานวิจัย

รวมถึงการเขียนบทความวิจัย
• หากเหตุผลในการปฏิเสธไมดีพอ เราอาจโตแยงได
• ใหปรับปรุงงานวิจัย และการเขียนบทความวิจัย แลวสงไปท่ีวารสารเดิม หรือวารสารอ่ืนทันที

หากรอชาเกินไปอาจโดนผูวิจัยอ่ืนนําไปนําเสนอกอนก็ได


