เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื อการตีพิมพ์
การเตรียมตัวเขียนบทความ
 อ่านนโยบายและวั ตถุประสงค์ของวารสาร เพราะขอบเขตเนื อหางานวิจ ัยจะต้ องสอดคล้ องกับนโยบาย
การจัดทํา หรือการจัดพิมพ์ของแหล่งเผยแพร่


อ่านคําแนะนําสําหรับผู ้เขียนบทความทีเจ้ าของวารสารนั นให้ คําแนะนําไว้และปฏิบัติตามคําแนะนํา
นั น ๆ อย่างเคร่งครัด



อ่านแนวทางการประเมินคุ ณภาพของบทความ งานวิจัยทีนํามาเขียนต้ องมีค ุณลั กษณะของงานวิจัยที
ดี เช่น มีค ุณค่า มีความใหม่ น่าสนใจ ถูกต้ อง เป็ นต้น



ประเมินงานของตนเองตามเกณฑ์ค ุณภาพทีกําหนดนั น

หลักการเขียนบทความวิจัยที มีคุณภาพ


มีประเด็นหรือแนวคิดทางวิชาการทีชัดเจน



มีความทันสมัย และวิเคราะห์เป็ นไปตามแนวคิดและทฤษฎีทีเหมาะสมและชัดเจน



มีทัศนะของผู ้เขียนบนฐานของข้ อเท็จจริงทางวิชาการ



ควรค้ นคว้ าอ้ างอิงจากแหล่งข้ อมูลทีหลากหลายและเชือถือได้



ควรใช้ ศ ัพท์และภาษาทางวิชาการทีถูกต้ องเหมาะสม



มีการนําเสนออย่างเข้ าใจง่าย

ส่ วนประกอบของบทความวิจัย
บทความวิจัยประกอบด้ วย


ชื อเรื อง (Title) การตั งชือเรืองต้ องกระชับ และแสดงถึงภาพรวมของเนื อหาทั งหมด โดยไม่จําเป็ นต้ อง
เป็ นประโยค แต่ทีสําคั ญต้ องตั งชือให้ ได้ ตามความหมาย



ชื อผู ้ เขียน( Authors) ต้ องระบุชือผู ้ เขียน และผู ้ ร่วมเขียน หรือผู ้ ร่วมวิจัย



บทคัดย่ อ (Abstract) การเขียนบทคัดย่อมีความสําคั ญมาก ควรเป็ นส่วนสุดท้ ายทีจะเขียน โดยมี
ความยาวประมาณ 150-250 คํา หรือ10-15 บรรทัด เพราะถ้ าเขียนยาวกว่าทีกําหนด จะถูกตัด

ส่วนเกินทิ งไปซึงอาจทําให้ ใจความสําคัญขาดหายไป จึงควรเขียนให้ ได้ สาระสําคัญของเรืองภายใน
ความยาวทีกําหนดไว้


บทนํา/ หลักการและเหตุผล (Introduction)ควรระบุความสําคัญของปั ญหา 1-2 ย่อหน้ า มีการร้ อย
เรียงเนื อหาอย่างเชือมโยงไม่ใช้ วิธีการตัดต่อ หรือปะติดปะต่อ การเขียนควรให้ ได้ ขอความที
้
แสดงถึง
การลืนไหลของความคิด เช่น ในหนึงย่อหน้ า ควรมีประโยคแรกเป็ นประโยคหลัก ตามด้ วยประโยค
สนับสนุน และลงท้ ายด้ วยประโยคสรุป เป็ นต้น และต้ องกล่าวถึงเหตุผลทีศึกษาวิจัยในเรืองดังกล่าว
ซึงเป็ นสิงทีขาดไม่ได้ ต่อจากนั นในย่อหน้ าที3 หรือ 4 ให้ เขียนวรรณกรรมทีเกียวข้ อง ซึงจะทําให้ ผู ้ อ่าน
ได้ ทราบความรู ้ เดิมของเรืองทีวิจัยนั น และใช้ ประโยชน์ในการอภิปรายผล



ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)ควรระบุเกียวกับ ประชากรทีศึกษา ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง เครืองมือวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล และสถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ข้อมูล



ผลวิจัย (Results )ควรเขียนข้ อค้นพบ และสถิติทีสําคัญ ควรรายงานผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย เช่น
อธิบายตัวแปรแต่ละตัวแปร แล้ วนําเสนอความสัมพันธ์ของตัวแปรทีศึกษา ในรูปแผนภูมิ ตาราง หรือ
บรรยายเป็ นความเรียง เป็ นต้ น



อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ(Discussion and Suggestion ) การอภิปรายข้ อค้ นพบ อภิปราย
ความสอดคล้ องหรือความขัดแย้ งกับสมมติฐาน หรือทฤษฎีทีเกียวข้ อง หรือเปรียบเทียบกับผลวิจัยอืน
โดยเฉพาะทีมีผลแตกต่างกัน สําหรับข้ อเสนอแนะ ควรเขียนข้ อเสนอแนะทีได้ อย่างชัดเจน และหากผล
วิจัยครั งนี ไม่สมาารถตอบคําถามวิจัยได้ ควรเขียนข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั งต่อไป

แนวทางการหาแหล่ งเผยแพร่ บทความ
- แหล่งเผยแพร่บทความวิจัย ได้ แก่ วารสารวิชาการ และการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ซึงควรเป็ นที
ยอมรับของนักวิชาการในสาขาวิชานั น ๆ โดยแหล่งเผยแพร่จะต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที
เกียวข้ อง จึงจะช่วยเพิมความสําคัญและสร้ างคุ ณค่าของงานวิจัย
- บทความวิจัยทีจะเผยแพร่ต้องเป็ นบทความวิจัยทีใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์ทีใด ซึงแหล่งเผยแพร่บทความ
วิจัยหลายแหล่งจะระบุไว้ ว่าในการเสนอต้ นฉบับเพือตีพิมพ์เผยแพร่ จะต้ องไม่เคยหรืออยู่ในระหว่าง
การนําเสนอเพือตีพิมพ์เผยแพร่ในแหล่งอืน ดังนั นบทความวิจัยเรืองเดียวกันจะทําได้ เพียงครั งเดียว
ไม่สามารถลงซํ า

- องค์ความรู ้ ของผู ้ วิจัย ผู ้ ทีจะพิมพ์เผยแพร่ต้องรู ้ ลึกซึ งในเรืองนั น
- เลือกวารสารเป้าหมายหรือวารสารทีต้ องการตีพิมพ์ ควรสอดคล้ องกับชือบทความ
- หาบุคคลทีสามารถช่วยเหลือได้ นําเข้ าสู่ช่องทางของวารสารได้ ถูกต้ อง
- สร้ างเครือข่ายสําหรับนักวิจัยทีอยู่ในความสนใจเหมือนกัน
ข้ อคิด




สร้ างบทความทีมีค ุ ณภาพโดย
เน้ นองค์ความรู ้ ทีได้ พบใหม่
เน้ นประเด็นแล้ วทบทวนวรรณกรรม และทําให้ ประเด็นเกิดความน่าสนใจ
งานต้ องทันสมั ย ลํ าสมัย เกิดนวตกรรมใหม่

