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บทความวิจัยเปนเอกสารทางวิชาการประเภท

เดียวกับรายงานการวิจัย แตมีลักษณะตางจาก

รายงานการวิจัย ๓ ประการ ดังนี ้

ความหมายของบทความวิจัย 



บทความวิจัยเปนเอกสารทางวิชาการประเภท

เดียวกับรายงานการวิจัย แตมีลักษณะตางจาก

รายงานการวิจัย ๓ ประการ ดังนี ้

ความหมายของบทความวิจัย 



บทความวิจัยมีความยาวจํากัด จํานวนหนานอย

กวารายงานการวิจัย จัดทําข้ึนเพื่อนําเสนอใน

วารสาร สื่อสิ่งพิมพ  หรือที่ประชุมสัมมนา 

ประการที่ ๑ 



บทความวิจัยเปนเอกสารทางวิชาการที่มีความ

ทันสมัย ทันตอเหตุการณ มากกวารายงานการ

วิจัย เพราะสามารถตัดตอผลงานวิจัยบางสวนมา

นําเสนอ เพื่อเผยแพรหรือตรวจสอบความคิดได 

ประการที่ ๒ 



คุณภาพของบทความวิจัยคอนขางเปนมาตรฐาน

กวารายงานการวิจัย เนื่องจากการพิมพเผยแพร

บทความวิจัยตองผานการตรวจสอบเนื้อหาสาระ  

และรูปแบบการจัดพิมพใหไดตามเกณฑ

มาตรฐานของวารสาร หรือคณะกรรมการประชุม 

ประการที่ ๓ 





    ปริมาณและคุณภาพบทความวิจัย 
ของคณาจารย เปนตัวบงชี้สําคัญใน 
การประเมินคุณภาพและการรับรอง 
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 



    เปนหนาที่รับผิดชอบของนักวิจัย 
ทุกคน ที่จะตองเขียนบทความวิจัย 
ตามมาตรฐานสากล เผยแพรระดับ 
ชาติและนานาชาติ 



สวนประกอบสําคัญของบทความวิจัย 

มี  ๖ สวน ดังนี้ 



เปนสวนที่นําเสนอ วัตถุประสงคของการวิจัย 

วิธีการวิจัย และผลการวิจัย เพื่อใหเห็นภาพ

โดยรวมทั้งฉบับ และคําสําคัญ โดยเขียนให

กะทัดรัด และสั้น 

๑. บทคัดยอ (Abstract) 



ประกอบดวย ๔ สวนยอย 

สวนที่ ๑ บรรยายใหเห็นพัฒนาการของผลงานวิจัยกอน

หนานี้ และนําเขาสูปญหาวิจัย 

สวนที่ ๒ กลาวถึงปญหาวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัย 

สวนที่ ๓ รายงานเอกสารที่เก่ียวของ นําสูการสรางกรอบ

แนวคิด 

สวนที่ ๔ รายงานเหตุผลในการเลือกวิธีดําเนินการวิจัยใน

บทความนี้ 

๒. สวนนํา (introduction) 



ประกอบดวยลักษณะของประชากร กลุมตัวอยาง 

การไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง การนิยามตัวแปร 

เคร่ืองมือและคุณภาพของเคร่ืองมือ วิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล  

๓. วิธีดําเนินการวิจัย (Methods) 



บรรยายแนวทางการวิเคราะหขอมูล  

และตามดวยผลการวิเคราะหขอมูล และการแปล

ความหมาย สําหรับผลการวิเคราะหขอมูลที่อยูใน

รูปตารางตองมีการบรรยายประกอบ 

๔. ผลการวิเคราะหขอมูล  

(Analysis Results) 



เสนอขอคนพบโดยสรุป อธิบายขอคนพบที่

ขัดแยงหรือสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย โดย

มีเหตุผลประกอบ มีการอภิปรายถึงขอบกพรอง 

ขอจํากัด ขอดี ของการวิจัย และนําไปสู

ขอเสนอแนะในการปฏิบัติหรือวิจัยตอไป 

๕. การอภิปรายและสรุปผล 

(Discussion/Conclusion) 



ประกอบดวย บรรณานุกรม  เชิงอรรถ บันทึก

หรือหมายเหตุของผูวิจัย สวนภาคผนวกเปนสวน

ที่ผูวิจัยตองการเสนอสาระใหผูอานไดรับรูเพิ่มเติม 

๖. สวนอางอิงและภาคผนวก 

(References/Appendix) 



๑. ผูเขียนตองมีความเขาใจกระจางแจงใน

รายงานการวิจัยที่ตองการนําเสนอ 

๒. เร่ิมดวยการกําหนดโครงราง การลําดับ

ความคิด การเรียบเรียงเนื้อหาสาระ 

 

๘ แนวทางการเขียนบทความวิจัย 



๓. การเสนอเนื้อหา ใหความสําคัญกับความ

ชัดเจน ถูกตอง ตรงไปตรงมา และสมบูรณ 

๔. การใชภาษาตองมีความเปนมาตรฐาน มี

ความเหมาะสมกับผูอานที่เปนนักวิชาการ 

และใชภาษาถูกตอง 

 



๕. การลําดับเนื้อหาใหเปนไปตามหลักการวิจัย มี

ความตอเนื่องต้ังแตตนจนถึงผลสรุปและอภิปราย

ผลการวิจัย โดยที่แตละยอหนามีความสําคัญ 

และเช่ือมโยงความคิดที่ตอเนื่อง 

๖.การใชคําศัพทใหเปนไปตามศัพทบัญญัติ ไดรับ

การรับรองและใชกันอยางแพรหลาย ถาเปนศัพท

ใหมจากตางประเทศควรมีวงเล็บกํากับ 

 



๗. การเขียนประโยคควรเปนประโยคที่

สมบูรณ ใชประโยคสั้น หลีกเลี่ยงประโยค

ซอน และระมัดระวังเครื่องหมายวรรคตอน

ใหถูกตอง 

๘. ใหความสําคัญกับการพิสูจนอักษร 

 



 
       ศาสตร                     ศิลป 
   
 
                    บทความวิจัย 

การเขียนบทความวิจัย 



การเขียนบทความวิชาการ 

ดร.ลําพอง กลมกูล 

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร 



บทความในวารสารมี 4 ประเภท  

1. บทความวิชาการ เปนความที่เรยีบเรียงจาก

หนังสือหรืองานวิจยัที่มีอยูแลว บทความประเภทนี้

มีจุดมุงหมายที่จะเสนอความรู หรือมุมมองบาง 

มุมมองจากความรูทีม่ีอยูเดิม 

2. บทความที่มาจากงานวิจัย ซึ่งก็จะตองมีลักษณะ

เฉพาะที่ตางจากงานวิจัย  



3.   บทความที่เปนการวิจารณหรือแนะนาํหนงัสือ

(book review) คือ การอานหรือการวิจารณ

ผลงานเพื่อนนักวิชาการดวยกนั  

4.   บทความที่เปนวรรณกรรมปรทิัศน (literature 

review) เปนบทความประเภทประมวลความรูใน

เร่ืองหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 



ลักษณะของบทความทางวิชาการ  

1. นําเสนอความรู โดยตั้งอยูบนพื้นฐานทางวิชาการ
สาขาหน่ึงๆ  ที่เช่ือถือได  และมีหลักฐานอางอิง 

 

2. เขียนในลักษณะวิเคราะหวิจารณ  ใหผูอานเห็นประเด็น
หรือสาระสําคัญที่ตองการสื่อ ใหผูอานรับรู  ซึ่งอาจใช
ประสบการณความเช่ียวชาญสวนตัวของผูเขียน  หรือ
นําผลงานของผูอ่ืนมาใชประกอบการวิเคราะหวิจารณ  



3. จัดลําดบั เรียบเรียง และนําเสนอเนื้อหาสาระตามลําดับอยาง

เหมาะสมชัดเจน  
 

4. อางอิงและใชแหลงอางอิงทางวิชาการท่ีใชประกอบการเขียน

อยางถูกตองเหมาะสมตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณ

นักวิชาการ 
 

5. มีการอภิปราย ชี้แนะ กระตุนใหผูอานนําไปใชประโยชน หรือ

เกิดการสืบเสาะคนหาความรูในประเด็นนั้นๆ ตอไป 



5W 1H  

Who “จะเขียนใหใครอาน”  

What “จะเขียนเรื่องอะไร”  

Where “จะเขียนเพื่อเผยแพรที่ไหน”  

When “เวลาที่จะนําบทความลงเผยแพรคือเมื่อใด”  

Why “จะนําเสนอเรื่องนีท้าํไม”  

How “จะนําเสนอเรื่องนี้อยางไร”  



วิภาษวิธี (Dialectic Reasoning)  

 เป นการตรวจสอบประเด็นวิกฤตหรือ

ประเด็นสําคัญท่ีระบุประเด็นหลักและขอโตแยง 

เชิงตรรกะหรือเหตุผลของแตละมุมมองท่ีแตกตาง

กัน และควรมีอยางนอย 2 มุมมอง 

 

พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ, 2561  



 

พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ, 2561  



 

พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ, 2561  



พลวัตการคิดเชิงวิพากษ  

(A Dialectic Approach is Dynamic) 

ขอวินิจฉัยท่ี 3 จากการคิดเชิงวิพากษระดับท่ี 1 

หรือ รอบท่ี 1 จะกลายเปนขอวินิจฉัยท่ี 1 ใหม   

ท่ีมีความซับซอน (Sophisticated)  ย่ิงขึ้น 

สามารถใชกระบวนการคิดวิพากษระดับท่ี 2 หรือ 

รอบท่ี 2 และระดับตอๆ ไปอีกไดอยางตอเน่ือง  

พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ, 2561  



 

พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ, 2561  



 

พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ, 2561  



 

พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ, 2561  



การเตรียมโครงเรื่องบทความวิชาการ  

    โครงเรื่อง คือ เคาโครงงานเขียน แสดงขอบเขต

ของเรื่อง แนวคิดหรือหัวขอสําคัญ กอนลงมือเขียน 

บทความทางวิชาการทุกครั้งตองเขียนโครงเรื่องกอน

เพราะการเขียนโครงเรื่องเปนการจัดความรูความคิด   

ใหเปนระบบเปนแนวทางเก็บรวมรวบขอมูลและเปน  

แนวทางนําเสนอเน้ือหาใหสัดสวนเก่ียวเน่ืองสัมพันธกัน

ครอบคลุมประเด็นสําคัญไดครบถวน  



การเตรียมโครงเรื่องบทความวิชาการ  

        โครงเรื่องบทความทางวิชาการ  แบงเปน 3   

สวนหลัก คือ ความนํา เนื้อเรื่อง และสรุป ในสวน

เนื้อเรื่อง แบงเปนประเด็นตางๆ โดยจัดลําดับ      

เปนระบบในการจัดลําดับจัดไดหลายแบบแลว    

แตเทคนิคการนําเสนอ  เชน       
 

    



การเตรียมโครงเรื่องบทความวิชาการ  

1. จัดลําดับจากเรื่องกวางๆ หรือเรื่องทั่วไป ไปสูเรื่องเฉพาะ   

2. จัดลําดับจากเรื่องเฉพาะไปสูเรื่องกวางๆ หรือเรื่องทั่วไป   

3. จัดลําดับตามความสําคัญ   

4. จัดลําดับตามเหตุการณหรือระยะเวลา  

5. จัดลําดับตามเหตุและผล  

6. จัดลําดับตามสถานที่หรือทิศทาง  



   ทั้งนี้ ในการจัดลําดับโครงเรื่อง แตละประเด็น 

ตองมีน้ําหนักสมดุลกัน และการแตกเปนประเด็นยอย 

ตองแตกเปนลําดับข้ันอยางเปนระบบ  ควรใชตัวเลข

หรือตัวอักษรกํากับหัวขอประเด็นตาง ๆ ไมควรใช 

เครื่องหมายขีดส้ัน (hyphen)  



ขั้นตอนของการเขียนโครงเรื่อง  

1) คนควาและรวบรวมขอมูล  

2) จัดหมวดหมูการคิด  

3) จัดลําดับความคิด  



ส่วนประกอบของบทความ
วชิาการ  

1) ชื่อเร่ือง (title)  

2) บทคัดยอ (abstract)  

3) บทนํา หรือคํานํา (introduction)  

4) เนื้อเร่ือง (body)  

5) สวนสรุป (Conclusion) 

6) สวนอางอิง (Reference) 

 
 
 



การเผยแพรบทความวิชาการ  

ในการเตรียมบทความทางวิชาการ ตองทราบแหลงเผยแพรและวิธี

จัดเตรียมตนฉบับท่ีแหลงเผยแพรนั้นๆ กําหนด เชน ตองทราบวา

แหลงเผยแพรเปนวารสารวิชาการ หรือวารสารก่ึงวิชาการ 

วัตถุประสงคในการเผยแพรเปนอยางไร กลุมเปาหมาย คือ กลุมใด 

ความยาวของบทความกําหนดไวก่ีหนา อักษรท่ีใชในการพิมพ เปน

แบบไหน ใชการอางอิงรูปแบบใด เพื่อสามารถจัดเตรียมบทความทาง

วิชาการไดอยางเหมาะสม  



กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ 1 

ใหต้ังชื่อเรื่องบทความ และกําหนดประเด็น

หลักและประเด็นรอง โดยใชแผนภาพความคิด 
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ช่ือเร่ือง

ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง

ประเด็นหลัก

ประเด็นหลัก

ประเด็นหลัก

ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง

ประเด็นรอง

ประเด็นรอง



ชื่อบทความ 

ภาษาไทย.................................................... 

................................................................... 

ภาษาอังกฤษ.............................................. 

.................................................................... 

 



รูปแบบการเสริมแรงใจตามหลักพุทธ

จิตวิทยาดวยการเจิม 

การเจิมในสังคมไทย 

    (ศรัทธา 3) 

การเสริมแรงใจตามหลักพุทธจิตวิทยา 

 

 

รูปแบบฯ 



บทบาทพระธรรมทูตไทยในมาเลเซีย: กรณีศึกษา

สํานักสงฆนิโคธาราม 2 

Role of Thai Dhammaduta Monks in 

Malaysia: A Case Study of Samnak Song 

Nikhodharam II 
พุทธศาสนาเถรวาทในมาเลเซีย 

พระธรรมทูตไทยในการเผยแผพระพุทธศาสนา 

บทบาทพระธรรมทูตไทยในมาเลเซีย สํานักสงฆนิโคธาราม 2 

(ทํางานอะไร) 

 

 



บทบาทของผูดูแลผูสูงอายุตาม 

หลักอิทธิบาท 4 

Role of Primary Care Giver for 

Elderly Following Iddhipada IV 
สถานการณของผูสูงอายุในประเทศไทย 

     ความตองการการดูแลของผูสูงอาย ุ

บทบาทของผูดูแลผูสูงอายุ 

การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการดูแลผูสูงอายุ 



เกษตรวิถีพุทธ ปลูกสุข เพาะธรรม: กรณีศึกษาสวน

ฮักนาแพง จ.สระแกว 

Buddhist Agriculture to Happiness and 

Mindfulness: A Case Study of Hug-na-paeng 

Farming, Srakaew Province 

พุทธเกษตรในสวนฮักนาแพง 

สุขภาวะของชุมชน (ปลูกสุข) 

การเรียนรูธรรมะผานกิจกรรมเกษตรวิถีพุทธ(เพาะธรรม) 



ถ้ําอชันตา: หองสมุดพุทธศาสนาโลก 

Ajanta: World Buddhist Library 

 
วิวัฒนาการของถํ้าอชันตา 

เปดอีกครั้งหลังปดซอน 

     มรดกโลก 

แหลงเรียนรูพุทธศาสนาของชาวโลก 



การใชพุทธบริโภคเพื่อผูสูงอายุ 

Buddhist Consume for Elderly 

การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในปจจุบัน 

คานิยมการบริโภค 

พุทธบริโภคกับการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ 

(สรางภาวะตระหนักรู) ประโยชน ประหยัด 

คุณคาแท คุณคาเทียม หลักสติ ความไมประมาท 



เปรียบเทียบทฤษฏีการบริหาร POSDCORB 

กับการบริหารเชิงพุทธตามแนวคิด 

พระพรหมบัณฑิต 

ทฤษฏีบริหารแบบ POSDCORB 

การบริหารเชิงพุทธตามแนวคิดพระพรหมบัณฑิต 

เปรียบเทียบทั้งสองทฤษฏ ี



พุทธวิธีในการลดอาการซึมเศรา 
Buddhist Way for Depression Reduction 

บทนํา 

สถานการณภาวะซึมเศรา 

        กรณีศึกษาภาวะซึมเศราในสมัยพุทธกาล  
        (พระยสะ, มัฏฐกุลฑลี, นางกีสาโคตรมี, นางปฏาจารา) 

พุทธวิธีในการลดอาการซึมเศรา 

       1  การปรับวิธีคิด 

       2. สรางจิตตระหนักรู 

       3. อยูกับปจจุบัน 

       4. สรางสรรคอนาคต 
บทสรุป 



รักลูก  (แนวคิดวาดวยการรักลูก) 

ปลูกธรรม (การสรางคานิยมรวมใหลกู) 

การพัฒนาเยาวชนตามแนวพุทธ (วิธีการ) 

รักลูก ปลูกธรรม: การพัฒนาเยาวชนตาม

แนวพุทธ 



การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยในวิถีพุทธ 

สาระการเรียนรูการจัดประสบการณ 

ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยในวิถีพุทธ 

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 



กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ 2 

ใหฝกเขียนบทความเปนรายบุคคลตามรูปแบบที่กําหนด 

(ศึกษารายละเอียดจาก Booklet) 



 



 



 



บทความวิชาการ 

บทความ มีความยาว ๘ – ๑๒ หนา  

อาจมีภาพประกอบ 

มีรายการอางอิง จากแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือ 

อางอิงระบบเดียวกัน 

ใหพิมพและสงเปน File word เพื่อการตรวจสอบ
และตีพิมพตอไป 

 

 



https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.journeyofhearts.org/ncses/write_ink.gif&imgrefurl=http://www.journeyofhearts.org/ncses/&docid=OTiWVDau9jZu9M&tbnid=GHiuTJSjSVZqwM:&w=234&h=184&ei=SKLFVcLtK4yfugSAoYv4CA&ved=0CAIQxiAwAGoVChMIwrGIvO6YxwIVjI-OCh2A0AKP&iact=c&ictx=1


การเขียนบทสรุป 

 เนนเฉพาะจัดสําคัญ 

 สอดคลองตามวัตถุประสงคและบทนํา 

 ไมเปดประเด็นเพิ่ม 

 อาจเขียนเชิงโนมนาว/เชิญชวนเพื่อให

ผูอานคิด   



     ระบบการอางอิงในการวิจัยนั้นมีหลากหลาย หาก

ตองการพัฒนางานวิจัยใหสามารถนําไปเผยแพรหรือ

นําเสนอในเวทีระดับนานาชาติ มีความจําเปนอยางย่ิงที่

ตองมุงเนนการทํางานวิจัยและเขียนรายการอางอิงตาม

ระบบการอางอิงแบบสากล (รูปแบบ APA: American 

Psychological Association)  

 

การอางอิง 



         การอางอิงตามแบบ APA เปนรูปแบบของการอางอิงท่ีใช

โดยท่ัวไปในสาขาสงัคมศาสตร เปนการอางอิงท่ีไดรับการนําไปใชใน

การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการท่ัวโลก โดยท่ีระบบการ

อางอิงสามารถศึกษาไดจากเว็บไซตท่ีกําหนดใหนี้ 

(https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/08/ ) 

 

 

การอางอิง (ตอ) 



การอางอิงในเนื้อหา (In-Text Citations) 

 

  

 

 

ประเภทของการอางอิง 



การอางอิงเชิงอรรถ (Footnotes and Endnotes)  

 

  

 

 





การอางอิงบรรณานุกรม (Reference) 



Keywords 
ScienceDirect  Database (Open Access Articles) 
 Vipassana 
 Meditation 
 Meditation Practice 
 Buddhism 



ประเด็นในการพิจารณา 

สอดคลองกับสภาพปจจบุันในสังคม 

ทฤษฎีที่นํามาวิเคราะหรวม 

การอางอิงจากแหลงขอมูลทีน่าเช่ือถอื 

 จากฐานขอมูลเดิม (ความรูจากพระไตรปฎก บาลี) 

เช่ือมโยงปญหาปจจบุัน  วิเคราะหรวมกับทฤษฎี  

นําเสนอองคความรูใหม 



การตรวจทานเพื่อเสนอตีพิมพ 

 "Peer review" หมายถึง กระบวนการของ

วารสารวิชาการ (Scholarly Journals) ที่ใหมีคณะ

ผู เ ช่ียวชาญ สําหรับแตละสาขา เปนผู พิจารณา

ตรวจสอบ อานบทความ และตัดสินวา บทความ

ดังกลาว เปนที่ยอมรับ (accepted) หรือปฏิเสธ 

(rejected) หรือใหกลับไปปรับปรุงแกไข (revised) 

กอนรับรองใหลงพิมพในวารสารนั้นได 



ทั้งนี้ เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพของบทความ และ

รับประกันวา ผลงานวิจัยทีไ่ดรับการตีพิมพเผยแพรนั้น 

เปนผลงานที่ดีและมีคุณภาพ ผานการตรวจสอบจาก

คณะผูเช่ียวชาญ (Referees) เพื่อทําใหวารสารวิชาการ 

มีลักษณะที่เรียกวา Peer-reviewed 

Journals หรือ Refereed Journals และไดรับ

ความเช่ือถือในสาขาวิชานั้นๆ 


