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การเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจยั
รัตนะ บัวสนธ์ *
บทคัดย่ อ
บทความทางวิชาการเป็ นงานเขียนทีผูเ้ ขียนเรี ยบเรี ยงขึนจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆ
ภายใต้หวั เรื องใดหัวเรื องหนึงเพียงหัวเรื องเดียวในสาขาวิชาชีพต่างๆ แต่บทความวิจยั เป็ นงานเขียนที
ผูเ้ ขียนเรี ยบเรี ยงขึนจากผลการศึกษาวิจยั เรื องใดเรื องหนึง โดยมุ่งนําเสนอเผยแพร่ งานวิจยั ในวารสาร
ทางวิชาการเฉพาะทาง บทความทางวิชาการและบทความวิจยั มีส่วนประกอบและวิธีเขียนแต่ละ
ส่ วนประกอบต่างกัน การเขียนงานวิชาการทังสองประเภทนีจึงต้องเข้าใจรู ้จกั ส่ วนประกอบ และวิธี
เขียนให้ถูกต้องจึงจะทําให้ได้งานเขียนทีดีมีคุณภาพ น่าเชือถือ อันส่ งผลต่อการนําไปใช้อย่าง
กว้างขวางต่อไป
คําสํ าคัญ 1) บทความทางวิชาการ

2) บทความวิจยั

บทนํา
ผูท้ ีได้ชือถูกเรี ยกขานว่าเป็ น “นักวิชาการ” (scholar) มีหน้าทีสําคัญประการหนึงคือ “การ
ค้นคว้าศึกษาและเผยแพร่ ความรู ้สู่ สังคม” ซึ งการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ บางทีก็เรี ยกกันว่าการ
วิจยั บ้าง การวิเคราะห์บา้ ง และสําหรับการเผยแพร่ ความรู ้ (อันเป็ นผลทีได้รับจากการวิจยั วิเคราะห์) สู่
สังคมนันอาจทํา ได้ด้ว ยการพูดในที ประชุ ม ทางวิช าการ และการเขียนเป็ นเอกสารทางวิ ชาการใน
รู ปแบบต่างๆ เช่น หนังสื อ ตํารา บทความทางวิชาการ และบทความวิจยั เอกสารทางวิชาการเหล่านี
เป็ นสิ งสําคัญ จําเป็ นทีนักวิชาการต้องรู ้จกั และปฏิบตั ิได้เป็ นอย่างดี ดังนันในบทความนี ผูเ้ ขียนจึงมุ่ง
นําเสนอเกียวกับแนวคิดและหลักการการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจยั โดยมุ่งหวังว่าจะ
ก่อให้เกิดความรู ้จกั และปฏิบตั ิได้ในหมู่บุคคลทีเป็ นนักวิชาการยิงขึน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศาสตราจารย์ ประจําสาขาวิจยั และประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ความหมายของบทความทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนทีผูเ้ ขียนมุ่งนําเสนอเนือหาสาระเรื องใดเรื อง
หนึ งเพี ย งเรื องเดี ย ว ซึ งได้จ ากการศึ ก ษาค้น คว้า เอกสารสิ งพิ ม พ์ต่ า งๆ แล้ว ผูเ้ ขี ย นนํา มา
กลันกรอง เรี ยบเรี ยงเขียนขึน โดยใช้ภาษาเป็ นของตนเอง หรื อใช้ภาษาของบุคคลอืน (ทีผูเ้ ขียน
ได้จากการศึกษาค้นคว้า) แต่นาํ มาเรี ยบเรี ยงใหม่อย่างต่อเนื องกัน ทังนี เนื อหาสาระทีนําเสนอ
นันมีพืนฐานอยูใ่ นสาขาวิชาการ/ วิชาชีพหนึงๆ เนือหาสาระดังกล่าวอาจเป็ นความรู ้ ข้อเท็จจริ ง
หรื อ มุ ม มองทรรศนะใหม่ ๆ ที ผูเ้ ขี ย นค้น คว้า วิ เ คราะห์ ไ ด้ม า หรื อ อาจแทรกความคิ ดเห็ น
ข้อเสนอของผูเ้ ขียนก็ได้ บทความทางวิชาการเป็ นงานเขียนทีมุ่งนําเสนอต่อกลุ่มผูอ้ ่านทีมีความ
เฉพาะเจาะจงในสาขาวิชาการ/ วิชาชีพหนึ งๆ ผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการ/
วิชาชีพสาขานันๆ
โดยทัวไปแล้วบทความทางวิชาการ มักเป็ นงานเขียนทีมีความกระชับ เนื อหาไม่ยาว
นัก เพราะเป็ นเนือหาทางวิชาการ/ วิชาชีพเรื องใดเรื องหนึง เพียงเรื องเดียวตามทีกล่าวมา และ
ถูกจํากัดด้วยเนือที จํานวนหน้าทีจะตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการ/ วิชาชีพดังกล่าว
ลักษณะของบทความทางวิชาการ
บทความทางวิชาการมีลกั ษณะสําคัญๆ ดังนี (http://www.pantown.com)
1. นําเสนอความรู ้ โดยตังอยูบ่ นพืนฐานทางวิชาการสาขาหนึงๆ ทีเชือถือได้ และมี
หลักฐานอ้างอิง
2. เขียนในลักษณะวิเคราะห์วิจารณ์ ให้ผอู ้ ่านเห็นประเด็นหรื อสาระสําคัญทีต้องการสื อ
ให้ผอู ้ ่านรับรู ้ ซึงอาจใช้ประสบการณ์ความเชียวชาญส่ วนตัวของผูเ้ ขียน หรื อนํา
ผลงานของผูอ้ ืนมาใช้ประกอบการวิเคราะห์วิจารณ์
3. จัดลําดับเรี ยบเรี ยงนําเสนอเนือหาสาระตามลําดับอย่างเหมาะสมชัดเจน
4. อ้างอิงและให้แหล่งอ้างอิงทางวิชาการทีใช้ประกอบการเขียนอย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณนักวิชาการ
5. มีการอภิปรายชีแนะ กระตุน้ ให้ผอู ้ ่านนําไปใช้ประโยชน์ หรื อเกิดการสื บเสาะค้นหา
ความรู ้ในประเด็นนันๆต่อไป
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การเลือกเรืองสํ าหรับเขียนบทความทางวิชาการ
การตัดสิ นใจเลือกเรื องทีจะนํามาเขียนเป็ นบทความทางวิชาการ นับว่ามีความสําคัญอย่างยิง
เพราะว่า ถ้าเรื องที เขี ย นบทความทางวิ ช าการไม่ ดี ห รื อไม่ มี ป ระโยชน์ ย่อ มทํา ให้กลุ่ ม ผูอ้ ่ า นในวง
วิชาการ/ วิชาชี พทีเกี ยวข้องไม่สนใจทีจะอ่าน และเมือไม่อ่านก็ไม่มีการนําไปใช้ประโยชน์ใดๆเลย
ดังนันการเลือกเรื องสําหรับเขียนบทความทางวิชาการ จึงควร ตระหนักพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี
1. ความสนใจใฝ่ รู ้ส่วนตัวของผูเ้ ขียน การจะเลือกเรื องใดมาเขียนเป็ นบทความทาง
วิชาการนัน ผูเ้ ขียนต้องตอบตนเองให้ได้เป็ นเบืองแรกเสี ยก่อนว่าผูเ้ ขียนให้ความสนใจต้องการรู ้ในเรื อง
นันๆจริ งหรื อไม่ เพราะความสนใจต้องการที จะรู ้โดยส่ วนตัวของผูเ้ ขียนเองจะทําให้ผูเ้ ขียนมีความ
สนุกและสุ ขกับการอ่านค้นคว้าอย่างตามติด อันจะทําให้ได้ความรู ้ใหม่ๆเป็ นลําดับต่อเนือง ซึ งจะช่วย
ให้เกิดการจัดลําดับเรี ยบเรี ยงนําเสนอเนือหาสาระมาใช้อย่างเป็ นระบบ
2. ความทันสมัย เรื องทีจะเขียนบทความทางวิชาการต้องเป็ นหัวเรื องใหม่ๆของวิชาการ/
วิชาชี พนัน คําว่าเรื องใหม่ในทีนี อาจเป็ นข้อเสนอ แนวคิด หรื อทฤษฎีใหม่ๆ ทีนักวิชาการชาว
ต่างประเทศในสาขาวิชาดังกล่าวนําเสนอไว้ แต่ผเู ้ ขียนมีโอกาสได้อ่านศึกษาค้นคว้ามาก่อนและยังมิได้
เป็ นทีรู ้จกั มากนักในกลุ่มนักวิชาการของไทย
3. อยูใ่ นความสนใจของสังคม บางช่วงเวลาของสังคมอาจมีเหตุการณ์หรื อประเด็นใดประเด็น
หนึงกําลังเป็ นทีถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ ถ้าเหตุการณ์หรื อประเด็นดังกล่าวนันอยู่ในสาขาวิชาทีผูเ้ ขียน
ปฏิบตั ิงานอยู่ การเขียนบทความนําเสนอความรู ้ ความคิดเห็นของผูเ้ ขียนจะทําให้เป็ นทีสนใจและรู ้จกั
ในกลุ่มนักวิชาการ/ วิชาชี พดังกล่าวเป็ นอย่างดี เช่น ถ้าอยู่ในวงวิชาการ/ วิชาชี พด้านการศึกษา
ประเด็นทีอยู่ในความสนใจของสังคมช่วงเวลานี (พฤษภาคม – มิถุนายน , 2556) ก็คือเรื อง การยุบ
โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาขันพืนฐานขนาดเล็กทีมีเด็กนักเรี ยนไม่เกิน 60 คน เป็ นต้น
4. ความรู ้ความเชียวชาญของผูเ้ ขียน เรื องทีผูเ้ ขียนจะเลือกเขียนเป็ นบทความทางวิชาการ
นัน ผูเ้ ขียนต้องมีประสบการณ์และ/ หรื อมีความรู ้ความเชียวชาญในเรื องดังกล่าว เพราะจะทําให้ผเู ้ ขียน
สามารถเขียนนําเสนอแนวคิดของตน ตลอดจนการวิพากษ์วิจารณ์ให้ขอ้ เสนอแนะได้อย่างลุ่มลึกรอบ
ด้าน พืนฐานความรู ้และประสบการณ์ทาํ งานในสาขาวิชาการหนึงๆทีผ่านระยะเวลามานานพอสมควร
จะทํา ให้เ กิ ดการพอกพูนสังสมความเชี ยวชาญ ซึ งสิ งดัง กล่ า วนี เป็ นวัตถุ ดิ บสํา คัญ ยิงสํา หรั บ เขี ย น
บทความทางวิชาการเรื องใดเรื องหนึงให้ได้ดียงขึ
ิ น

ส่ วนประกอบของบทความทางวิชาการและเทคนิคการเขียน
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บทความทางวิชาการประกอบด้วยส่ วนประกอบสําคัญๆ 5 ส่ วน ได้แก่ 1) ชือเรื อง ชือผูเ้ ขียน
บทคัดย่อ และคําสําคัญ 2) ส่ วนนําหรื อบทนํา 3) เนือหา 4) ส่ วนสรุ ป และ 5) แหล่งอ้างอิง ซึงแต่
ละส่ วนมีลกั ษณะและเทคนิควิธีการเขียน ดังต่อไปนี
1. ชือเรื อง ชือผูเ้ ขียน บทคัดย่อ และคําสําคัญ
1.1 ชือเรื อง การเขียนชือเรื องของบทความทางวิชาการ ต้องตังชือเรื องให้กระชับ
ใช้ภาษาถูกต้อง และมีความครอบคลุมประเด็นของเรื องที จะเขี ยน การเขี ยนชื อเรื องอาจใช้คาํ หรื อ
ข้อความเป็ นโยคบอกเล่า หรื อประโยคคําถามก็ได้ถา้ ต้องการสร้างความสนใจให้ผอู ้ ่าน แต่ตอ้ งคํานึงถึง
ความสอดคล้องครอบคลุมเนือหาสาระทีมุ่งนําเสนอเสมอ เช่น
ก. วิธีการสังเคราะห์งานวิจยั เชิงผสมผสาน
ข. ตัวแปรการวิจยั .............แน่ใจหรื อว่ารู ้จกั
ค. ทางรอดของโรงเรี ยนขนาดเล็กอยูท่ ีไหน
1.2 ชือผูเ้ ขียน ชือผูเ้ ขียนต้องระบุชือจริ ง โดยทัวไปแล้วจะเขียนไว้ดา้ นซ้ายใต้ชือ
เรื องและไม่นิยมบอกยศ ตําแหน่ง หรื อคํานําหน้าชือแต่อย่างใด
1.3 บทคัดย่อ การเขี ย นบทคัดย่อ ต้อ งใช้จ าํ นวนคํา ไม่ ม าก แต่ ต ้อ งครอบคลุ ม
ประเด็นสําคัญทังหมดของเนือหาสาระในบทความ ความยาวของบทคัดย่อของบทความทางวิชาการไม่
ควรเกินครึ งหน้ากระดาษ A4 ทังนีวารสารทางวิชาการบางเล่มอาจระบุจาํ นวนคําทีใช้ไม่เกิน 400 คํา
ดัง นันจึ ง ต้องพิจ ารณาเขี ยนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ข องวารสารทางวิ ช าการเล่ม ที ผูเ้ ขี ย นมี ค วาม
ประสงค์จะส่ งบทความลงตีพมิ พ์เผยแพร่
1.4 คําสําคัญ การเลือกคําสําคัญทีจะเขียนต้องเป็ นคําทีมีลกั ษณะเป็ นแก่นกลางของ
เรื องและมีจาํ นวนไม่มาก บทความทางวิชาการหนึงๆควรมีคาํ สําคัญไม่เกิน 5 – 8 คํา
2. ส่ วนนําหรื อบทนํา คือส่ วนทีเป็ นการวางพืนฐาน ดึงดูด ชักชวนผูอ้ ่าน และบอกเหตุผล
ความเป็ นมา วัตถุประสงค์ และเนือหาสาระทีจะเขียนในบทความ การเขียนบทนําทีดีในบทความทาง
วิชาการควรมีความยาวไม่เกิน 2 ย่อหน้า นันคือมีความกระชับ ตรงประเด็น
3. เนื อเรื อง เป็ นส่ วนทีสําคัญทีสุ ดของบทความทางวิชาการ เพราะเป็ นส่ วนทีผูเ้ ขียนจะต้อง
นําเสนอเกียวกับความรู ้ ข้อเท็จจริ ง การวิเคราะห์วิจารณ์ทีได้จากการศึกษาค้นคว้า และ/ หรื อความ
เชียวชาญอันเกียวเนืองมาจากประสบการณ์ทาํ งาน การนําเสนอเนือหาสาระต่างๆในเนือเรื องต้องอิงอยู่
บนพืนฐานทฤษฏีหรื อหลักการทางวิชาการในสาขาวิชาชีพนันๆ และควรมีการอ้างอิงหลักฐานต่างๆ
สนับสนุ น การเขี ยนนําเสนอสาระในส่ วนของเนื อหานันอาจมี การใช้แผนภูมิ ภาพประกอบ หรื อ
ตารางประกอบการอธิ บายก็ได้ แต่ตอ้ งนําเสนอตามลําดับ มีการจัดเป็ นหัวข้อหลัก หัวข้อรอง ซึ งการ
จัดลําดับนําเสนอนัน อาจยึดตามขันตอน ทิ ศทาง หรื อช่ วงเวลา ขึ นอยู่กบั ว่าเรื องที เขียนเป็ นเรื อง
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เกียวกับอะไร ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรื องทีเขียนเป็ นเรื องของระบบหรื อกระบวนการบริ หารจัดการ ก็ควร
นําเสนอตามลําดับขันตอนเริ มต้นจนถึงขันตอนสุ ดท้าย
นอกจากนี การเขี ยนนํา เสนอส่ วนเนื อเรื องอาจแยกเป็ นย่อหน้า จะมีจาํ นวนย่อหน้าเท่ าใดก็
พิจารณาจากเนื อหาสาระทีจําเป็ นต้องนําเสนออย่างลุ่มลึกรอบด้านเป็ นสําคัญ แต่ในแต่ละย่อหน้าของ
เนือหาสาระต้องมีลกั ษณะสามประการ ดังนี
ประการแรก มีความเป็ นเอกภาพ หมายถึง ในย่อหน้าใดย่อหน้าหนึ งต้องมีใจความสําคัญ
หรื อประเด็นหลักทีต้องการนําเสนอเพียงประเด็นเดี ยว ส่ วนทีเหลือเป็ นส่ วนขยายหรื ออธิ บายเสริ ม
เท่านัน
ประการทีสอง มีความเป็ นสัมพันธภาพ หมายถึง ความต่อเนืองสัมพันธ์กนั ของเนือหาสาระ
ที นํา เสนอในแต่ ล ะย่อ หน้า ต้อ งเชื อมโยงกัน ข้อ ความหรื อ ประเด็น หลักในย่อ หน้า แรกต้อ งส่ ง ต่ อ
ความสัมพันธ์ไปยังย่อหน้าทีสองต่อไปตามลําดับ (ขึนอยูก่ บั การจัดลําดับดังทีกล่าวมาแล้ว)
ประการทีสาม มีสารัตถภาพ หมายถึง ย่อหน้าหนึงๆในเนือเรื องต้องมีสัดส่ วนเนือหาสาระที
นําเสนออย่างเหมาะสม มี ความยาวเท่าๆกันในแต่ละย่อหน้า และให้ความสํา คัญกับประเด็นหลัก
มากกว่าข้อความส่ วนขยาย
การจัดลําดับย่อหน้าทีดีจะทําให้ผอู ้ ่านสามารถวิเคราะห์ติดตามเนือหาสาระทีผูเ้ ขียนนําเสนอได้
อย่างเข้าใจ
4. ส่ วนสรุ ป เป็ นการเขียนสรุ ปประเด็นเนื อหาสาระทังหมดทีนําเสนอในส่ วนเนื อเรื อง เพือ
บอกให้ผอู ้ ่านทราบว่า ผูเ้ ขียนนําเสนอประเด็นสําคัญๆอะไรบ้าง นอกจากนัน การเขียนส่ วนสรุ ปก็ควร
จะสอดรับกับส่ วนนําหรื อบทนํา และผูเ้ ขียนควรเขียนในเชิงอภิปรายสอดแทรกจุดยืนความคิดเห็นของ
ตนในเรื องดังกล่าวไว้ดว้ ย นอกจากนัน การเขียนสรุ ปตอนท้ายอาจจบลงด้วยประโยคหรื อข้อความที
เป็ นการเชิญชวนให้ร่วมมือ เล่นคําให้ขบขัน ใช้คาํ คม หรื อใช้คาํ เสี ยดสี ให้ผอู ้ ่านสะใจก็ได้ ทังนีความ
ยาวของส่ วนสรุ ปก็ควรให้มีขนาดเท่าๆกันกับส่ วนนํา โดยส่ วนเนือเรื องมีขนาดความยาวมากทีสุ ด ซึ ง
อาจเขียนเป็ นแผนภูมิแสดงความยาวของส่ วนนํา เนือเรื อง และส่ วนสรุ ป จากกรณี ตวั อย่างสมมุติความ
ยาวหนึงหน้ากระดาษ ได้ดงั นี
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ส่ วนนํา

เนือเรือง

ส่ วนสรุป

ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแสดงตัวอย่างสัดส่ วนการเขียนเนือหาสาระในส่ วนนํา เนือเรื อง
และส่ วนสรุ ปของบทความทางวิชาการ
5. แหล่งอ้างอิง การเขียนแหล่งอ้างอิงหรื อบรรณานุกรม เป็ นการบ่งบอกแหล่งทีมาของ
เอกสารต่างๆ ทีผูเ้ ขียนใช้ประกอบการเขียนนําเสนอเนือหาสาระทีผ่านมา ทังนีการเขียนบรรณานุกรม
ในปั จจุบนั นีนิยมเขียนตามระบบ APA ( American Psychological Association) ซึงสามารถศึกษา
วิ ธี เ ขี ย นได้ใ นเว็บ ไซด์ต่ า งๆที เกี ยวข้อ ง การเขี ย นแหล่ ง อ้า งอิ ง เป็ นการป้ องกัน ตัว และสะท้อ น
จรรยาบรรณทางวิชาการของผูเ้ ขียน ในกรณี การนําเอาแนวคิดหรื อความรู ้จากบุคคลหรื อแหล่งอืนๆมา
ใช้ประกอบการเขียน เพือมิให้เกิดการฟ้ องร้องทางกฎหมาย นอกจากนัน การระบุแหล่งอ้างอิงยังช่วย
บอกให้ผูอ้ ่านทราบว่าผูเ้ ขียนได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบการเขียนมากน้อยเพียงไร หรื อนํา
ประสบการณ์ส่วนตัวทีมีอยูม่ าใช้ในการเขียน
นอกจากเทคนิคการเขียนบทความในส่ วนประกอบแต่ละส่ วนทีกล่าวมานัน การเขียนบทความ
ทางวิชาการควรคํานึงถึง ความสมําเสมอ ความซําซ้อนหรื อฟุ่ มเฟื อยของการใช้คาํ ในแต่ละข้อความ
หรื อแต่ละตอน การใช้วงเล็บภาษาอังกฤษทีควรใช้และไม่ควรใช้ เช่น ไม่ควรใช้วงเล็บภาษาอังกฤษ
หลังหัวเรื องแต่ละหัวเรื อง แต่ควรใช้คาํ แรกที ปรากฏบรรทัดแรกจากหัวเรื องและใช้วงเล็บเพียงครัง
เดียว ต่อจากนันจึงใช้คาํ ภาษาไทยอย่างเดียว ท้ายทีสุ ดผูเ้ ขียนควรคงลีลารู ปแบบการเขียนทีแสดงถึง
ความเป็ นตัวตนของผูเ้ ขี ย นอี กด้วย จึ งจะทํา ให้งานเขี ยนของบทความทางวิ ชาการนันๆมี เ สน่ ห์น่า
ติดตามอ่าน
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ความหมายของบทความวิจยั
บทความวิจยั (research article) หมายถึง งานเขียนทีนักวิจยั หรื อผูเ้ ขียน เขียนขึนจาก
งานวิ จ ัย ของตนเองโดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื อนํา เสนอเผยแพร่ งานวิจ ัยให้นักวิ ช าการหรื อนัก วิ จ ัย ใน
สาขาวิชาการ/ วิชาชีพเดียวกันได้รับรู ้ โดยเขียนให้มีขนาดความยาวภายใต้เนือทีทีวารสารทางวิชาการ
เล่มทีประสงค์จะลงตีพิมพ์กาํ หนดไว้
ลักษณะของบทความวิจยั
บทความวิ จยั มี ล กั ษณะคล้า ยกันกับ งานวิจัยของนักวิ จ ยั หรื อ วิ ทยานิ พนธ์ ของนิ สิ ต ระดับ
บัณฑิตศึกษา แต่แตกต่างกันในรายละเอียดของความยาว หรื อส่ วนขยาย และส่ วนประกอบบางส่ วนที
ในบทความวิจยั ไม่จาํ เป็ นต้องเขียนไว้ เช่น กรอบความคิดเชิงทฤษฎีในการวิจยั ตัวแปรต่างๆในการ
วิจยั ขอบเขตและข้อจํากัดของการวิจยั รวมทังตารางการวิเคราะห์ทีมีเป็ นจํานวนมากจากงานวิจยั
บทความวิจยั เป็ นงานเขียนเกี ยวกับงานวิจยั ทีมีลกั ษณะกระชับตรงประเด็นโดยครอบคลุมส่ วนที เป็ น
ปั ญหาการวิจยั วิธีการดําเนิ นงานวิจยั ผลการวิจยั การอภิปรายและข้อเสนอแนะเป็ นต้น โดยทัวไปแล้ว
บทความวิจยั ทีเขียนจะต้องมีความยาวประมาณ 10 -15 หน้ากระดาษ A4
ส่ วนประกอบของบทความวิจยั และเทคนิคการเขียน
การเขียนบทความวิจยั ต้องเขียนให้ผอู ้ ่านเกิดความกระจ่างว่าปั ญหาการวิจยั คืออะไร นักวิจยั มี
วิธีการดําเนิ นการวิจยั หรื อหาคําตอบให้กบั ปั ญหาการวิจยั นันอย่างไร ผลค้นพบคืออะไรหรื อมีลกั ษณะ
เช่ นไร และผลที พบนี ทําไมจึ ง เป็ นเช่ นนัน มี ความหมายและความสํา คัญเพียงไร ดัง นันการเขี ยน
บทความวิจยั จึงมีส่วนประกอบทีสําคัญๆได้แก่ 1) ชือเรื องและชือผูว้ ิจยั 2) บทคัดย่อ และคําสําคัญ
3) บทนํา 4) วิ ธี ก ารวิ จ ัย 5) ผลการวิ จ ัย 6) อภิ ป ราย วิ จ ารณ์ ผ ลการวิ จัย และข้อ เสนอแนะ 7)
เอกสารอ้างอิง ในแต่ละส่ วนมีเทคนิคการเขียน ดังนี
1. ชือเรื องและชือผูว้ ิจยั ชือเรื องของบทความการวิจยั ต้องเป็ นชือเดียวกันกับรายงานวิจยั
หรื อวิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์ เช่นเดียวกันชื อผูว้ ิจยั หรื อชื อผูเ้ ขียนก็ตอ้ งเป็ นชื อเดียวกันและเขียนชือ
โดยไม่มีการใส่ ตาํ แหน่ง ชัน ยศ คํานําหน้า แต่อย่างใด
2. บทคัดย่อและคําสําคัญ บทคัดย่อในบทความวิจยั มีลกั ษณะคล้ายกันกับบทคัดย่อใน
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งานวิจยั แต่มกั มีจาํ นวนคําจํากัดหรื อน้อยกว่าตามทีวารสารทางวิชาการแต่ละเล่มกําหนด โดยทัวไป
แล้วการเขียนบทคัดย่อต้องกล่าวถึงวัตถุประสงค์การวิจยั วิธีการเก็บข้อมูล เครื องมือทีใช้เก็บข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลหรื อผลการวิจยั สําคัญของผลวิจยั และข้อเสนอแนะ การนําไปใช้ประโยชน์
ทังนี การเขี ย นส่ ว นเหล่ า นี ต้อ งเขี ย นเป็ นความเรี ย งใช้ข ้อ ความสั นๆกระชับ และเขี ย นเป็ นแถว
ต่อเนืองกันภายในหนึงย่อหน้าเท่านัน สําหรับคําสําคัญนันจะเขียนเป็ นหัวข้อใหม่อยูใ่ ต้บทคัดย่อมุมล่าง
ขวา คําทีจะระบุว่าเป็ นคําสําคัญ ก็คือ คําเรี ยกชื อตัวแปรทีจะปรากฏอยู่ในส่ วนทีเป็ นเนื อหาสาระของ
บทความวิจยั นันเอง
3. บทนํา คือ การเขียนให้ผอู ้ ่านทราบถึงเหตุผลความเป็ นมา หรื อมูลเหตุจูงใจในการวิจยั
และปั ญหาหรื อคําถามการวิจยั การเขียนส่ วนนี ก็คล้ายกันกับการเขียนเหตุผลความเป็ นมาและปั ญหา
การวิจยั ในรายงานวิจยั เพียงแต่ตอ้ งเขียนให้สัน กระชับยิงขึน ทังนี การเขียนส่ วนนี มักมีความยาวไม่
เกินสองหน้ากระดาษพิมพ์ของวารสาร
4. วิธีการวิจยั การเขียนส่ วนนีเป็ นการบอกให้ผอู ้ ่านทราบว่า ผูว้ ิจยั มีวิธีการหาคําตอบให้กบั
ปั ญหาหรื อคําถามการวิจยั อย่างไร ดังนันจึงต้องเขียนให้ครอบคลุมถึงแหล่งผูใ้ ห้ขอ้ มูล เครื องมือเก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล (หรื อวิธีการทดลอง) และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. ผลการวิจยั เป็ นการเขียนเพือแสดงให้เห็นถึงคําตอบทีได้รับจากวิธีการวิจยั คําตอบที
กล่าวนี ต้องสอดคล้องหรื อตอบปั ญหาการวิจยั ดังนันการเขียนส่ วนของผลการวิจยั ในบทความวิจยั จึง
มุ่งเสนอเฉพาะผลวิจยั หลักๆทีสอดคล้องกับปั ญหาการวิจยั การนําเสนอผลวิจยั อาจใช้ตาราง แผนภูมิ
หรื อรู ปภาพ โดยใช้ขอ้ ความบรรยาย อธิบาย ประกอบ ทังนีจะใช้ตาราง แผนภูมิ หรื อรู ปภาพมากน้อย
เพียงไร ต้องพิจารณาจํานวนหน้ากระดาษด้วย เหตุเพราะว่าสิ งเหล่านีมักจะใช้เนือทีของบทความวิจยั
ค่อนข้างมาก
6. อภิปราย วิจารณ์ผลวิจยั และข้อเสนอแนะ การเขียนส่ วนทีเป็ นการอภิปราย วิจารณ์
ผลการวิจยั คือ การเขียนเพือให้ผอู ้ ่านทราบว่าเพราะเหตุใดหรื อทําไมผลวิจยั จึงปรากฏเช่นนี เป็ นการ
วิ พ ากษ์วิ จ ารณ์ ผ ลงานวิ จ ัย โดยอาศัย แนวคิ ด ทฤษฎี ห รื อ งานวิ จ ัย ของบุ ค คลอื นๆที ทํา การศึ ก ษาไว้
ตลอดจนประสบการณ์ตรงทีนักวิจยั มีอยู่เป็ นหลักฐานสนับสนุ นการอภิปราย นอกจากนี ต่อจากการ
อภิปรายวิจารณ์ผลการวิจยั ก็ตอ้ งเขียนเสนอแนะถึงแนวทางทีผูอ้ ่านจะนําผลการวิจยั ไปใช้อีกด้วยเช่นกัน
7. เอกสารอ้างอิง เป็ นการแสดงหลักฐานแหล่งทีมาของเอกสารทีใช้ประกอบการวิจยั เรื อง
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หนึงๆ เอกสารอ้างอิงในบทความวิจยั เป็ นเพียงส่ วนหนึงจากเอกสารอ้างอิงในรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
กล่าวคื อ เป็ นเอกสารที กล่าวถึ งหรื อมีปรากฏเฉพาะในบทความวิจยั ครั งหนึ งๆเท่ านัน ซึ งปกติ แล้ว
เอกสารอ้างอิงส่ วนนีต้องสอดคล้องกับทีอ้างอิงถึงในส่ วนทีเป็ นบทนําและวิธีการวิจยั
สรุ ป
การเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจยั เป็ นการเขียนเพือนําเสนอเนื อหาสาระทาง
วิชาการและการวิจยั ให้กลุ่มผูอ้ ่านทีเป็ นนักวิชาการในกลุ่มสาขาเดียวกันได้รับรู ้ โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
วารสารทางวิชาการเฉพาะสาขานันๆ การเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจยั ต้องคํานึ งถึ ง
ความครอบคลุมส่ วนประกอบหัว ข้อต่ างๆ ความชัดเจน กระชับ ในการใช้ภ าษา ความเป็ นลํา ดับ
ต่อเนื องของข้อความทีปรากฏ ตลอดจนการนําเสนอความคิดใหม่ๆของผูเ้ ขียนหรื อผูว้ ิจยั ประกอบด้วย
การเขี ยนบทความทางวิชาการ หรื อบทความวิจยั ให้ได้ดีนันจําเป็ นต้องฝึ กฝน และศึกษาเรี ยนรู ้จาก
ั าจะปรากฏให้เห็นก็ขึนอยู่
ตัวอย่างต้นแบบทีมีอยู่ บทความทางวิชาการ และ/หรื อบทความวิจยั ทีดีนนกว่
กับ การจรดปากกาเขียนคําแรกเป็ นครังแรกของผูเ้ ขียนเสี ยก่อน ถ้าปราศจากซึ งการเริ มต้นการเขียน
ไฉนเลยจะมีงานเขียนทีดีให้เห็นได้
“ จะเสี ยเวลาอ่านอยูไ่ ปไย ทําไมไม่เริ มต้นเขียนเสี ยที ”
เอกสารอ้างอิง
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