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บทนํา 
 การเขียนบทความวิจัยเปนภารกิจสําคัญอีกประการหนึ่งของนักวิจัย นอกจากจะมีความรูความเขาใจ
ในกระบวนการทําวิจัย และวิธีเขียนรายงานการวิจัยแลว การนําผลงานวิจัยมาพิมพเผยแพรนั้นจะตองมี
วิธีการนําเสนอในรูปของบทความวิจัยสําหรับการพิมพในวารสารวิชาการอีกดวย ความสามารถในการเขียน
บทความวิจัยนั้นมีความจําเปนที่ตองมีพื้นฐานความสามารถในกระบวนการวิจัย เชน ระเบียบวิธีวิจัย คาํศพัท
และความหมายที่เปนภาษาวิจัย มีความสามารถในการทําวิจัยไดจนเสร็จสมบูรณถูกตองตามแบบแผนของ
การวิจัย รวมทั้งสามารถเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณไดถูกตอง ขั้นตอนสําคัญตอมาคือความสามารถ
ในการนําผลการวิจัยนั้นนําเสนอในรูปของบทความวิจัย และหลังจากที่บทความวิจัยไดรับการเผยแพรไป
แลว ความสามารถที่อาจจะตองใชตอมาคือความสามารถในการชี้แจงปกปองผลงานและการคนพบตามที่
บทความวิจัยไดกลาวอางถึง ความสามารถเหลานี้เปนความสามารถที่จําเปนตองมีอยูในนักวิจัย การพัฒนา
ความสามารถเหลานี้ใหกับนักวิจัยรุนใหมจึงเปนความจําเปนอยางมาก บางมหาวิทยาลัยในตางประเทศได
จัดใหมีหนวยงานเฉพาะสําหรับใหคําปรึกษาและชวยเหลือคณาจารยและนักศึกษาสําหรับการเขียนรายงาน
การวิจัย เชน Purdue University ไดจัดใหมี Online Writing Lab หรือ OWL ขึ้นเพื่อใหบริการคณาจารยและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการเขียนรายงานการวิจัยโดยเฉพาะ นอกจากนั้น Rice University ไดจัดทาํคูมอื
การเขียนรายงานการวิจัยโดยเนนการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร สําหรับ University of North Texas ไดมี
หนวยงานสําหรับใหบริการการทําวิจัยกับคณาจารยและนักศึกษาทั้งดานการเขียน การพิมพและการตรวจแก
ตนฉบับ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเหลานั้นไดตระหนักถึงปญหาของการเขียนบทความวิจัยสําหรับการพิมพ
เผยแพรผลงานของคณาจารยเพื่อการเขาสูตําแหนงทางวิชาการและนักศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ตองทําวิจัยเพื่อเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรและการเรียนการสอน แตอยางไรก็ตามการ
เขียนรายงานการวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนนั้นแตกตางจากการเขียนบทความวิจัยเพื่อให
ไดรับการยอมรับใหพิมพในวารสารวิชาการ ปญหาจึงเกิดขึ้นสําหรับนักวิจัยใหมที่ไมทราบวิธีการเขียน 
หรือไมรูจะเริ่มตนการเขียนอยางไร เพื่อใหไดรับการยอมรับจากบรรณาธิการวารสารวิชาการที่ผูวิจัย
ตองการพิมพเผยแพรผลงาน ทั้ง ๆ ที่ผูวิจัยมีความสามารถในการทํางานวิจัยจนสําเร็จแลว รวมทั้งมี
ความสามารถในการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณจนเปนที่ยอมรับจากกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการ
สอบวิทยานิพนธแลวก็ตาม การทําความเขาใจในขั้นตอนของการเขียนบทความวิจัยเพื่อพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการจึงเปนสาระสําคัญของบทความนี้ ซ่ึงจะเปนสิ่งที่ชวยใหนักวิจัยรุนใหมหรือผูตองการเขียน
บทความวิจัยไดใชเปนแนวทางของการเขียนบทความวิจัยตอไปดวย 
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ประเภทของบทความวิจัย 
 ในการเขียนบทความวิจัย ตองทําความเขาใจกับประเภทของงานวิจัยกอน งานวิจัยสามารถจําแนก
ไดหลายประเภทขึ้นอยูกับเกณฑที่นํามาใชในการจําแนกประเภทของการวิจัย แตละประเภทจะมีการ
ดําเนินการวิจัยแตกตางกัน ตัวอยางประเภทของการวิจัยไดแก 

 1.  การวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) เปนการวิจัยที่มุงสรางสถานการณขึ้น แลวศึกษาผลที่
ตามมา ผูวิจัยสามารถที่จะกําหนดคาตาง ๆ ของตัวแปรอิสระไดตามตองการ เพื่อที่จะศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้นกับ
ตัวแปรตาม งานวิจัยเชิงทดลองนั้นเปนที่นิยมใชกันมากทางดานวิทยาศาสตร สามารถอธิบายความสัมพันธ
ของเหตุและผลได การวิจัยเชิงทดลองแบงไดเปน 2 ชนิด ดังนี้ 
  1.1 การวิจัยเชิงทดลองอยางแทจริง (True-experimental Research) เปนการวิจัยเชิงทดลอง
ที่สามารถควบคุมตัวแปรตางๆไดทั้งหมด เพื่อที่จะวัดผลที่เกิดจากตัวแปรอิสระเทานั้น 
   1.2 การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) เปนงานวิจัยเชิงทดลองที่ไมสามารถ
ควบคุมตัวแปรเกินหรือไมสามารถควบคุมกระบวนการทดลอง หรือธรรมชาติที่ไมคงที่ของตัวแปรที่ศึกษา
ได 
 2.  การวิจัยเชิงสหสัมพันธ (Correlational Research) เปนการวิจัยที่ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางตัว
แปรตั้งแตสองตัวขึ้นไป 
 3.  การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ (Causal-comparative Research) เปนการวิจัยที่ตองการศึกษา
เปรียบเทียบสาเหตุที่แตกตางกันในการทําใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่ง 
 4.  การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เปนการวิจัยที่มุงจะศึกษาถึงลักษณะความเปนจริงตาม
สถานการณตาง ๆ ที่เปนอยู ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานภาพ โดยนําไปเปรียบเทียบกับ
สถานภาพที่เปนมาตรฐาน เพื่อนําผลการวิจัยไปปรับปรุงสถานภาพเดิมใหดีขึ้น 
 5.  การวิจัยเชิงประวัติศาสตร (Historical Research) เปนการวิจัยที่เนนถึงการศึกษาคนควา รวบรวม 
ขอมูลหรือเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และทําใหทราบถึงแนวโนมของเหตุการณตาง ๆ 
 6.  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการวิจัยที่มุงคนหาขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดลอมที่เปนอยู การวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเปนการศึกษาคนควาในแนว
ลึกมากกวาแนวกวาง 

อยางไรก็ตาม กลุมผลงานวิชาการนั้นแบงเปน 3 กลุม ไดแก  การศึกษาคนควาทดลองเพื่อหาความรู
ใหม (Investigation)  การพัฒนา (Development) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกลุมผลงานวิชาการที่ใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือวิธีวิจัยในการศึกษาทั้งสิ้น ถึงแมวาการวิจัยในแตละประเภทจะมีความ
แตกตางในกระบวนการในการทําวิจัย การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล ตัวแปรที่ศึกษา รวมทั้งการเขียน
รายงานการวิจัยก็ตาม แตเมื่อมีการเขียนบทความวิจัยเพื่อการพิมพเผยแพรแลวจะมีสวนสําคัญที่เหมือนกัน
คือ ทุกประเภทของการวิจัยจะมีจุดประสงคหรือเปาหมายของการเผยแพรผลงานการวิจัยนั้น ซ่ึงจุดประสงค
หรือเปาหมายของการเผยแพรผลงานวิจัยในรูปของบทความวิจัยสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท ไดแก 
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1.  บทความวิจัยที่มีจุดประสงคเพื่อตองการแสดงผลการวิเคราะห (Analytical Paper) ซ่ึงเปน
บทความวิจัยที่มีจุดประสงคหรือเปาหมายเพื่อตองการแสดงถึงผลที่ เกิดขึ้นจากการไดศึกษาตาม
กระบวนการของการวิจัย การนําเสนอบทความวิจัยประเภทนี้จะแสดงถึงขั้นตอนและกระบวนการรวมทั้ง
ผลที่ไดจากการทําวิจัย เปนบทความวิจัยที่ใชกระบวนการคิดวิเคราะหในการบรรยายถึงผลที่เกิดขึ้นจากการ
วิจัยโดยตรงไมมีการโตแยงหรือสนับสนุนความคิดของใครหรือเร่ืองใดเปนการเฉพาะ 

2.  บทความวิจัยที่มีจุดประสงคเพื่อตองการแสดงผลโตแยงหรือชวนเชิญ (Argumentative or 
Persuasive Paper) ซ่ึงเปนบทความวิจัยที่มีจุดประสงคหรือเปาหมายเพื่อตองการแสดงผลการวิจัยโตแยงหรือ
ชักจูงใหเชื่อถือผลของการวิจัยวาเปนความจริงที่สมบูรณถูกตองกวาอีกความคิดหนึ่งหรือเชื่อถือไดกวา
ผลการวิจัยของผูอ่ืน บทความวิจัยประเภทนี้เปนบทความวิจัยที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยที่ไดรับทุนในการทํา
วิจัยหรือความตองการในการสนับสนุนและคัดคานประเด็นทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 
สวนประกอบของบทความวิจัยเพื่อพิมพเผยแพร 

การเขียนบทความวิชาการเพื่อใหไดรับการพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการทั้งรูปแบบที่เปนการ
พิมพบนกระดาษ หรือเปน วารสารอิเล็กทรอนิกส ที่เผยแพรผานอินเตอรเน็ตนั้นแตกตางจากการเขียน
รายงานวิจัยของนักศึกษาเพื่อสงอาจารย หรือการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา การกําหนดรูปแบบการเขียน 
จํานวนคํา และจํานวนหนาที่กําหนดในแตละวารสารวิชาการที่ขอรับการพิมพบทความวิจัยเปนปจจัยสําคัญ
ที่ผูเขียนบทความวิจัยตองตระหนักเปนอันดับแรก เพราะแตละวารสารวิชาการนั้นมีขอกําหนดไมเหมือนกัน 
ความคิดและความเขาใจในรูปแบบของการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณในระหวางที่ศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยที่มีการแยกสวนเปนแตละบท ในแตละบทจะมีหัวขอที่กําหนดไววามีหัวขออะไรบางตามแบบ
แผนที่แตละมหาวิทยาลัยกําหนดขึ้นนั้นแตกตางจากการเขียนบทความวิจัยที่พิมพในวารสารวิชาการ ผูเขียน
บทความวิจัยตองปรับความคิดและความเขาใจในการเขียนใหม โดยตองศึกษาจากขอกําหนดของวารสารที่
ตองการใหพิมพบทความวิจัยวามีขอกําหนดอยางไร ซ่ึงทุกวารสารจะมีขอกําหนดใหทั้งขอกําหนดที่เปน
รูปแบบทางกายภาพตนฉบับของบทความเชน การใชขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร การจัดคอลัมน การ
อางอิง รวมทั้งความยาวของบทความ และรูปแบบของการเขียน เชน การเรียงลําดับเนื้อหา วิธีการเขียน
บทคัดยอ การเขียนบทนํา การเขียนกระบวนการวิจัย และการสรุปและอภิปรายผล เปนตน ผูเขียนบทความ
วิจัยตองยอมรับและทําตามขอกําหนดของวารสารวิชาการนั้น ยกเวนจะมีเหตุผลที่ดีในการชี้แจงให
วารสารวิชาการทราบเปนเรื่อง ๆไป ทั้งนี้อยูในดุลพินิจของกองบรรณาธิการวารสารซึ่งอันเปนที่ส้ินสุด 

การเขียนบทความวิจัย เปนท้ังศาสตรและศิลป สวนที่เปนศาสตรหมายถึงมีหลักการ ขั้นตอนและ
แนวทางการเขียนที่ชัดเจน กําหนดไวเปนที่เขาใจไดตรงกัน สวนที่เปนศิลปนั้นเปนสิ่งที่สามารถทําไดเฉพาะ
ตนในแตละคน ไมสามารถทําใหเขียนไดเหมือนกันทุกคนทั้งที่มีแนวทางและความเขาใจขอกําหนดของการ
เขียนและวิธีการเขียนตรงกันก็ตาม ความสามารถในการเขียนที่ไมเหมือนกันนี้เปนศิลปะของการเขียนที่ตอง
มีการฝกและพัฒนาในแตละบุคคลเทานั้น ความสามารถนี้จึงเปนความสามารถเฉพาะตนอยางแทจริง อยา
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ลืมวาการเขียนรายงานการวิจัยเปนการบูรณาการปรากฏการณหรือส่ิงที่เกิดขึ้นจากการไปทําการวิจัยซ่ึงอยู
ภายนอกตัวผูวิจัย โดยเชื่อมโยงกับกับสิ่งที่อยูภายในตัวผูวิจัยคือความรูและความคิดในการดําเนินงานและ
การอภิปรายผลวิจัย แตที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ผูอานงานวิจัยไมไดคาดหวังในการอานวาจะอาน
เร่ืองราวหรือความรูที่ทานผูวิจัยรูอยูแลว แตตองการความรูที่ทานกําลังหาอยูหรือกําลังวิจัยอยูเชนกัน 

บทความวิจัยทั้งประเภท Analytical Paper และ Argumentative or Persuasive Paper ที่พิมพเผยแพร
ในวารสารที่เปนกระดาษ หรือวารสารอิเล็กทรอนิกสนั้นตองสั้นและกระชับแตครบถวน พื้นที่การพิมพแม
เพียง หนึ่ง ตัวอักษรหรือ หนึ่ง คําก็มีความหมายมากในการจัดหนาทําวารสาร และอาจมีผลตอการ รับ หรือ 
ปฏิเสธ การพิมพได อยางไรก็ตามถึงจะมีขอกําหนดตนฉบับเพื่อการพิมพที่เขมงวดแตกตางกัน แตจะมี
สวนประกอบและแนวทางการเขียนบทความวิจัยที่อยูบนพื้นฐานของหลักการที่เหมือนกันดังนี้ 

1.  ชื่อเร่ือง (Title) ผูเขียนบทความวิจัยอาจมีปญหากับกองบรรณาธิการของวารสารที่ตองการให
ปรับปรุงชื่อเร่ืองใหกะทัดรัด และถูกตองตามหลักการใชภาษา แตผูเขียนอาจไมสามารถทําไดเนื่องจากชื่อ
เร่ืองเปนชื่อที่ผูวิจัยไมไดกําหนดขึ้นเอง แตเปนเจาของทุนวิจัยเปนผูกําหนดให หรือเปนชื่อเร่ืองที่ตั้งขึ้นโดย
ผานคณะกรรมการที่มีความเขาใจและมีความตองการใหช่ือหัวของานวิจัยส่ือความตามที่ตองการ แตกอง
บรรณาธิการไมทราบ จึงเปนหนาที่ของผูวิจัยตองอธิบายใหบรรณาธิการวารสารวิชาการนั้นเขาใจ ดังนั้นใน
การเริ่มโครงการวิจัยผูวิจัยควรตระหนักถึงชื่อเร่ืองใหมาก ควรมีการพินิจพิเคราะหใหรอบคอบ และใชช่ือ
เร่ืองที่เหมาะสมและสื่อความไดตรงตามจุดประสงคของงานวิจัย กอนที่จะปลอยใหลวงเลยมาจนถึงขั้นตอน
ของการพิมพเผยแพร อยาสําคัญผิดวาชื่อเร่ืองนั้นไมสําคัญโดยใหความสําคัญกับกระบวนการและผลวิจัย
มากกวา เพราะความจริงแลวช่ือเร่ืองนั้นมีความสําคัญมากไมนอยกวากระบวนการและผลการวิจัยเลย กอน
ดําเนินการวิจัยตองศึกษาวิธีการตั้งชื่อใหเหมาะสมเสียกอน และการใชคําในการตั้งชื่อเร่ืองจึงมีความสําคัญ
มาก เชน ในการวิจัยเกี่ยวกับการสรางหรือการพัฒนาอยางใดอยางหนึ่ง ความแตกตางของการสรางและการ
พัฒนามีดังนี้ “การสราง” เปนการดําเนินการตามแบบที่ไดกําหนดไว ผลของการสรางตองไดตามแบบที่
กําหนดไวไมมากกวาหรือนอยกวาแบบที่กําหนด การสรางเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการออกแบบ
ไวแลว การสรางจึงเปนการดําเนินการตามแบบที่ไดกําหนดไวแลวจากผลของกระบวนการของการ
ออกแบบ คุณภาพของการสรางอยูที่ความสามารถทําไดตามแบบที่กําหนดไวการประเมินจึงดูที่กระบวนการ
และผลที่ไดตามแบบหรือไมอยางไรซึ่งเปนเกณฑสําหรับการตัดสินคุณคาของการสราง สวน “การพัฒนา” 
นั้น เปนกระบวนการที่ทําขึ้น (สรางขึ้น) ใหดีที่สุดเทาที่จะเปนได โดยใชฐานของความรูความคิดหรือส่ิงที่มี
อยูแลว การพัฒนาจึงเปนการดําเนินการที่มีการทดสอบ ปรับปรุงเพื่อใหไดคุณภาพสูงสุด และไมทราบกอน
วาคุณภาพที่สูงสุดนั้นจะอยูที่ใด การกําหนดเกณฑเพื่อการพัฒนาจึงมีความสําคัญเพื่อใชเปนเปาหมายของ
การพัฒนา กระบวนการวิจัยซ่ึงมีฐานมาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตรจึงนํามาใชในกระบวนการพัฒนา
เพื่อใหไดคุณภาพสูงสุด หรือไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว อยางไรก็ตามในกระบวนการของ “การพัฒนา” 
นั้นมี “การสราง” อยูดวย ดังนั้น “การสราง” จึงเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาเสมอ แตการสรางไมจําเปนตอง
มีกระบวนการพัฒนาตามความหมายนี้เปนตน 
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 2.  บทคัดยอ (Abstract) ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถึงแมวาบทความวิจัยจะเปน
ภาษาอังกฤษแตถาพิมพในวารสารประเทศไทยก็ควรมีบทคัดยอภาษาไทยดวย ควรเขียนอยางสั้นตรง
ประเด็นประกอบดวย จุดประสงค แบบแผนการดําเนินการวิจัย และผลการวิจัยที่ได ถามีตัวเลขที่มี
ความสําคัญตองแสดงไว รวมทั้งสถิติและกระบวนการวิเคราะหขอมูลดวย รวมทั้งขอเสนอแนะและปญหาที่
นําไปสูการทําวิจัยตอไป ความยาวภาษาไทย ไมเกิน 15 บรรทัด และสําหรับภาษาอังกฤษ พยายามอยาให
เกิน 200 คํา โดยเขียนใหอยูในยอหนาเดียวเทานั้น การเขียนภาษาอังกฤษใหเขียนเปน Past Tense เนื่องจาก
เปนการสรุปผลที่ไดทําสําเร็จไปแลว บทคัดยอตองมีความสมบูรณในตัวเองไมมีการอางอิงขอมูลจากตาราง
หรือแหลงอางอิงอื่น ๆ อีก ถาจําเปนตองการกลาวถึงภูมิหลังและวรรณคดีที่เกี่ยวของควรมีไมเกิน 2-3 
ประโยค เขียนใหครอบคลุมรายงานวิจัยทั้งฉบับอยางกระชับ มีการตรวจสอบการใชคําและตัวสะกดตาม
หลักไวยากรณใหถูกตอง ในการสงบทความเพื่อเผยแพรในวารสารที่เปนวารสาร อิเล็กทรอนิกส จํานวนคํา
จะถูกจํากัดตาม Template ที่กําหนดไว ถามีความยาวเกินระบบจะ ไมรับ หรือ ปฏิเสธ ขอความที่ยาวเกิน
ทันที จึงจําเปนตองเขียนใหอยูในจํานวนคําที่ระบบการรับตนฉบับแบบอิเล็กทรอนิกสกําหนดอยางเครงครัด 
วารสารบางฉบับใหมีการกําหนด คําสําคัญ (Keywords) ไวดวย ไมเกิน 5 คํา 

 3.  บทนํา (Introduction) เปนการเขียนถึงภูมิหลังหรือความเปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย 
การเขียนบทนําเริ่มจากการกลาวถึงสภาวการณที่สมบูรณและความดีงามตามอุดมคติ (Ideal) พยายามใหอยู
ในขอบเขตที่ใกลเคียงกับปญหาวิจัยใหมากที่สุด แสดงที่มาและภูมิหลังใหทราบถึงความเปนมาในการทํา
วิจัย เปนการนําเขาสูปญหาวิจัย (Problem) บรรยายสภาพระหวางชองวางของความเปนจริงกับสิ่งที่เปนอุดม
คติ การแสดงคําตอบหรือทางแกของปญหาวาเปนอยางไร (Solution) จะตองทําอะไรบางในการแกปญหา
นั้นรวมทั้งนําเสนอวิธีการในการไดมาถึงแนวทางในการแกปญหา (Application) นั่นคือการที่ตองทําการ
วิจัยนี้ขึ้นตามกระบวนการและวิธีการของกระบวนการวิจัยที่เหมาะสม การเขียนตองมีเทคนิคในการเขียน
บูรณาการใหสอดคลองกันและสรางความเชื่อถือและจูงใจใหผูอานงานวิจัยสนใจติดตามทั้งกระบวนการ
และผลของการวิจัยที่จะนํามาใชแกปญหาที่กลาวถึงนี้ (ใชตัวยอ IPSA ซ่ึงมาจากคําวา Ideal, Problem, 
Solution, Application สําหรับการจดจําการเขียนบทนําในรายงานการวิจัย) ความยาวในสวนนี้ไมเกิน 2 หนา 
ในสวนนี้จะรวบรวมเอาวัตถุประสงค ปญหาวิจัย สมมุติฐาน และประโยชนของการวิจัยรวมอยูดวย 
 4.  วิธีการวิจัย (Research Methodology) หรือ อุปกรณและวิธีวิจัย (Materials and Methods) ใน
หัวขอนี้ไมจํากัดความยาวไวเปนการเฉพาะ ผูอานอาจตองการอานเฉพาะเรื่องที่สนใจเทานั้น การเขียนตอง
แสดงใหเห็นถึง ขั้นตอน วิธีการ การเลือกตัวอยาง การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติ เครื่องมือ สูตร 
รวมทั้งสมการที่ใช เปนตน หรือถาเปนการวิจัยทางวิทยาศาสตรที่นําวัสดุ อุปกรณพิเศษมาใชในการวิจัยอาจ
ตองกลาวถึงแยกไวโดยเฉพาะ รวมทั้งระบุช่ือกระบวนการหรือช้ินสวนตางๆ ที่นํามาใชวิจัย เชน เนื้อเยื่อ 
หรือสารเคมีที่ใช แตจะไมกลาวถึงอุปกรณพื้นฐานที่มีอยูทั่วไปในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร รูปแบบการ
เขียนถาเปนภาษาอังกฤษอาจตองใช Passive Voice มากกวา Active Voice ถึงแมวาเปนตอนที่ผูวิจัยหรือมี
ผูกระทําไดลงมือกระทํา (Active Voice) เปนสวนมาก แตจะเขียนในรูปที่ส่ิงหนึ่งสิ่งใดเปนผูถูกกระทํา 
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(Passive Voice) และหลีกเลี่ยงการใชสรรพนามตาง ๆ เชน ฉัน เธอ เขา เรา ( I, You, He/She, We) เปนตน 
การเขียนตองเขียนใหเปนประโยคและอยูในรูปของ Past Tense ถาเปนภาษาไทยตองบรรยายใหแสดงถึงสิ่ง
ที่ไดกระทําผานไปแลวดวย หลีกเลี่ยงวลี พยายามไมกลาวถึงภูมิหลังของการกระทําและภูมิหลังของสิ่งที่อยู
ในกระบวนการวิจัยในตอนนี้ ละเวนขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับการวิจัยในตอนนี้กอน อยากลาวถึงเรื่องเดียวกัน
ซํ้าอีก การใชแผนภูมิหรือแผนภาพอธิบายใหใชเมื่อส่ือความดีกวาและสั้นกวาคําบรรยายเทานั้น 
 5.  ผลการวิจัย (Results) จํานวนหนาในตอนนี้ตองคํานวณจากภาพรวมของบทความทั้งฉบับให
เหมาะสม การเขียนผลวิจัยควรเขียนผลใหกระชับตรงตามที่คนพบ มีตาราง ภาพประกอบ และคําบรรยาย
ควรอยูใกลกับตารางหรือภาพที่ใชประกอบ จะยังไมมีการแสดงความคิดเห็นประกอบการบรรยายผลวิจัย 
นําเสนอเฉพาะสิ่งที่คนพบและปรากฏในการวิจัยเทานั้น ไมนําขอมูลดิบมาแสดง ไมนําวิธีการคํานวณมา
แสดง ไมนําเสนอขอมูลเดียวกันมากกวาหนึ่งครั้ง ควรบรรยายตามลําดับการเกิดผลและตรรกะของการวิจัย 
มีการลําดับภาพ หรือตารางอยางเปนระบบและมีช่ือตารางหรือภาพสําหรับการกลาวถึง ทั้งภาพและตาราง
ตองมีความสมบูรณในตัวเองใหมากที่สุด ไมอางถึงแหลงขอมูลอ่ืน ๆ อีกถาไมมีเหตุผลที่ดีพอ 
 6.  การอภิปรายผลหรือการวิจารณผล (Discussion) ในตอนนี้อาจเปนการสรุปผลและขอเสนอแนะ
ตาง ๆ ที่ผูวิจัยสามารถนํามาเสนอได ตอนนี้นับเปนตอนที่ผูวิจัยจะไดแสดงความรูความสามารถ การคิด
วิเคราะห และใหเหตุผลกับสิ่งที่ปรากฏในผลการวิจัย ความยาวไมควรเกิน 5 หนา เปาหมายของตอนนี้เพื่อ
การแปลผลจากคาสถิติและอภิปรายผลที่คนพบตามที่ผูวิจัยตองการ เปนการนําสวนที่อยูภายในตัวของผูวิจัย
มาบูรณาการกับผลการวิจัยที่เกิดขึ้นจากการกระทําซึ่งอยูภายนอกตัวผูวิจัย การอภิปรายผลตองทําอยางลึกซึ้ง
ที่เหมาะสมพอควร (Appropriate Depth) หมายถึงตองอธิบายปรากฏการณตามกลไกที่ใชใน
กระบวนการวิจัยที่ทําใหบังเกิดเปนผลการวิจัยนั้น วาไดมีการ ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ สมมุติฐานหรือไม
อยางไร ผลการวิจัยทําใหเกิดคําถามใหมหรือไม มีขอสงสัยอยางไรในผลการวิจัยเมื่อมีเงื่อนไขอื่น ๆ เชน 
ตัวอยาง (Samples) ขั้นตอน เวลา และกระบวนการของการวิจัยเปลี่ยนไป เปนตน การสรุปผลจะทําไมไดถา
งานวิจัยยังไมสําเร็จ ตองรอจนกวาวิจัยสําเร็จสมบูรณแลวจึงจะสรุปผล การอธิบายเฉพาะผลที่เกิดขึ้นเปน
สาระสําคัญของขั้นตอนนี้ และแสดงใหเห็นถึงโอกาสที่จะทําใหผลวิจัยเปล่ียนแปลงไดรวมท้ังถาเปนการ
ทดลองทางวิทยาศาสตรพึงแสดงใหเห็นวาการทดลองครั้งเดียวไมสามารถตอบคําถามไดทั้งหมด เปดโอกาส
ใหมีการศึกษาตอเนื่อง อาจมีการอางอิงผลงานของผูอ่ืนหรือของผูวิจัยเองในอดีตที่สอดคลองหรือขัดแยงกับ
ผลวิจัยคร้ังนี้ตองดําเนินการอยางเปนธรรม ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการอภิปรายผลคือ การขยายความ
ของผลวิจัยเสียจนมากเกินไปซึ่งอาจไมเปนจริงได ทําใหผลวิจัยไมนาเชื่อถือไปดวยทั้ง ๆ ที่ผลนั้นเปนความ
จริงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัยก็ตาม ดังนั้นในการอภิปรายผลจึงควรเปนการใหเหตุผลของการเกิดผล
วิจัยตามกลไกหรือกระบวนการที่ใชในการวิจัยนั้นอยางเครงครัดจะดีกวาการขยายความจนเกินจริงได 
 7.  การอางอิง (Reference) การอางอิงใหใชแบบแผนหรือรูปแบบการอางอิงที่วารสารวิชาการนั้น
กําหนด สําหรับในวารสารภาษาอังกฤษระดับนานาชาติมีการใชรูปแบบการอางอิงตามแบบของ APA 
(American Psychological Association), MLA ( Modern Language Association), AMC (American Medical 
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Association), ACE ( American Chemical Society), CSE (The Council of Science Editors), Turabian and 
Chicago และอื่น ๆ รวมทั้งแบบที่วารสารวิชาการแตละฉบับกําหนดขึ้นเอง สวนในประเทศไทย นั้นใชตาม
แบบที่วารสารทางวิชาการเปนผูกําหนดขึ้นซึ่งอาจจะอางอิงรูปแบบการอางอิงแบบใดแบบหนึ่ง หรือแบบที่
สถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่งใชเปนแนวทางสําหรับนักศึกษาในการเขียนอางอิง และบรรณานุกรมเมื่อมี
การทํารายงานหรือทําวิทยานิพนธ ความสําคัญของการอางอิงนั้นมีมากเพราะจะทําใหไมถูกกลาวหาวาลอก
เลียนผลงานของผูอ่ืนหรือ Plagiarism ซ่ึงนอกจากจะเปนการผิดจริยธรรมของนักวิชาการแลวยังผิดกฎหมาย 
และอาจมีผลตอการพิจารณาผลงานวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการดวยสําหรับผูที่เปนอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษานั้นไดมีบทกําหนดโทษของผูลอกเลียนงานของผู อ่ืนโดยไมอางอิงไว คือเพิกถอน
ตําแหนงวิชาการที่ครองอยูซ่ึงไดมาจากผลงานที่ลอกเลียนและใหเวนวรรคการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อ
เขาสูตําแหนงอีก 5 ป เปนตน การอางอิงในบทความวิจัยพิมพในวารสารวิชาการนั้นใหนําเฉพาะรายการ
อางอิงที่มีปรากฏในบทความวิชาการเทานั้นไมนําเอาเอกสารที่เปน บรรณานุกรมของงานวิจัยทั้งหมดมา
แสดง จึงตองระมัดระวังอยางมาก ถาตอนใดตอนหนึ่งของบทความวิจัยไดมีการคัดลอก กลาวถึง หรือนํา
ผลงานของผูอ่ืนมาใชจําเปนตองมีการอางอิงไวตามแบบที่วารสารวิชาการฉบับนั้นกําหนดอยางเครงครัด 
สําหรับกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) นั้นไมถือวาเปนสวนหนึ่งของการอางอิงนําเสนอไวกอนที่
จะถึงตอนที่เปนการอางอิง ซ่ึงบางบทความวิจัยอาจจะไมมีสวนนี้ก็ได แตถามีใหเขียนอยางสั้นวาไดรับการ
สนับสนุนและความชวยเหลือจากองคกรใดหรือบุคคลใด พื้นที่กระดาษมีความสําคัญมากในการทําวารสาร 
 
คําแนะนําการเขียนบทความวิจัย 
 ในการเริ่มเขียนบทความวิจัยนั้น ผูเขียนจะมีความเหนื่อยลามาจากการทําวิจัยและการเขียนรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณอยูแลว แมบางทานอาจจะยังไมไดเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสร็จสิ้นกอนการ
เขียนบทความวิจัยเพื่อการพิมพเผยแพรก็ตาม แตขอใหพึงระลึกเสมอวาการเผยแพรผลงานเปนขั้นตอนหนึ่ง 
และเปนภาระกิจที่สําคัญของการทําวิจัยใหเสร็จสิ้นสมบูรณ และความกังวลนี้จะมีมากสําหรับผูที่เร่ิมทําวิจัย
และตองเขียนบทความวิจัยเพื่อพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการคําแนะนําสําหรับนักวิจัยใหมมีดังนี้ 
 1.  นับตั้งแตเร่ิมตนที่จะทําวิจัย และในระหวางทําการวิจัยใหเก็บขอมูล และบันทึกเรื่องราว และ
เหตุการณในการดําเนินการวิจัยไวใหครบถวน ทั้งดวยการเขียนจดบันทึก การบันทึกเสียง การบันทึกเปน
ภาพถาย หรือ วีดิทัศน มีการระบุวันที่ เวลา และสถานที่ใหครบถวนทุกครั้งที่มีการบันทึก 
 2.  นําสิ่งที่บันทึกไวมาเรียงลําดับตามวัน เวลา ที่เกิดขึ้น หรือตามขั้นตอนของการทําวิจัย  
 3.  นํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณมาอานและทําความเขาใจใหละเอียด จะเปนการดีมากถาทานมี
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเรียบรอยแลว เพราะจะทําใหทานทราบภาพรวมของงานวิจัยทั้งหมด 
 4.  เขียน Outline หรือ โครงรางที่ประกอบดวยหวขอตาง ๆ สําหรับที่จะเขียนในบทความวิจัย 
 5.  คนหาแหลงอางอิงและทําการบันทึกไวสําหรับการเขียนในหัวขอตาง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการลอก
เลียนผลงานผูอ่ืน หรือ Plagiarism 
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 6.  ดําเนินการเขียนตามหัวขอในโครงรางและเขียนตามขอแนะนําในแตละตอนจากบทความนี้ดวย
ภาษาและสํานวนการเขียนของตนเองจากความเขาใจในองครวมของงานวิจัยอยางดีแลว 
 7.  เมื่อเสร็จแลวนําไปพิมพตนฉบับแลวพักทิ้งไวไมนอยกวา 2 วัน แตไมควรเกิน 5 วัน ใชเวลาที่พกั
นั้นคิดวิเคราะหถึงการนําเสนอขอมูลในสวนตาง ๆ แตละตอนในบทความวิจัย 
 8.  กลับมาเพิ่มเติม แกไข ตัดทิ้ง ปรับปรุงสวนตาง ๆ จนเห็นวาไดทําอยางเหมาะสมและดีที่สุดแลว 
 9.  ใหผูอ่ืนที่อยูในกลุมพวกเดียวกัน (Peer) อานบทความวิจัยนี้กอน และขอความเห็นเพื่อการ
ปรับปรุง จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไข ขยายความหรือคงไวตามที่ผูวิจัยเห็นสมควร และเตรียมการชี้แจง
ปองกันในประเด็นปญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อบทความวิจัยไดรับการพิมพเผยแพรแลว 
 10.  ตรวจความถูกตองของตนฉบับในดานรูปการพิมพ การอางอิง ความชัดเจนหรือคุณภาพของ
ภาพประกอบและตารางตามแบบตามที่วารสารวิชาการกําหนด รวมทั้งการใชคํา ตัวสะกด และไวยากรณ  
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