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การเขียนบทความวิชาการ

ดร.ลําพอง กลมกูล

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร
วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร
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บทความในวารสารมี 4 ประเภท 

1. บทความวิชาการ เปนความที่เรียบเรียงจาก

หนังสอืหรืองานวจิัยที่มีอยูแลว บทความประเภทนี้

มีจดุมุงหมายที่จะเสนอความรู หรือมุมมองบาง 

มุมมองจากความรูที่มีอยูเดมิ

2. บทความที่มาจากงานวิจัย ซ่ึงกจ็ะตองมีลักษณะ

เฉพาะที่ตางจากงานวิจยั 

3.   บทความท่ีเปนการวิจารณหรือแนะนําหนังสือ

(book review) คือ การอานหรอืการวิจารณ

ผลงานเพื่อนนักวิชาการดวยกัน 

4.   บทความท่ีเปนวรรณกรรมปริทัศน (literature 

review) เปนบทความประเภทประมวลความรูใน

เร่ืองหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง



26/10/61

3

ลักษณะของบทความทางวิชาการ 

1. นําเสนอความรู โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานทางวิชาการ
สาขาหน่ึงๆ  ที่เช่ือถือได  และมีหลักฐานอางอิง

2. เขียนในลักษณะวิเคราะหวิจารณ  ใหผูอานเหน็ประเด็น
หรือสาระสําคัญที่ตองการสื่อ ใหผูอานรับรู  ซ่ึงอาจใช
ประสบการณความเช่ียวชาญสวนตัวของผูเขียน  หรือ
นําผลงานของผูอื่นมาใชประกอบการวิเคราะหวิจารณ 

3. จัดลําดับ เรียบเรียง และนําเสนอเน้ือหาสาระตามลําดับอยาง

เหมาะสมชัดเจน 

4. อางอิงและใชแหลงอางอิงทางวิชาการที่ใชประกอบการเขียน

อยางถูกตองเหมาะสมตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณ

นักวิชาการ

5. มีการอภิปราย ชี้แนะ กระตุนใหผูอานนําไปใชประโยชน หรือ

เกิดการสืบเสาะคนหาความรูในประเด็นนั้นๆ ตอไป
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Who “จะเขียนใหใครอาน” 

What “จะเขียนเรื่องอะไร” 

Where “จะเขียนเพ่ือเผยแพรที่ไหน” 

When “เวลาท่ีจะนําบทความลงเผยแพรคือเมื่อใด” 

Why “จะนําเสนอเรื่องน้ีทําไม” 

How “จะนําเสนอเรื่องน้ีอยางไร” 

วิภาษวิธี (Dialectic Reasoning) 

เป นการตรวจสอบประเด็นวิกฤตหรือ

ประเด็นสําคัญที่ระบุประเด็นหลักและขอโตแยง 

เชงิตรรกะหรือเหตุผลของแตละมุมมองที่แตกตาง

กัน และควรมอียางนอย 2 มมุมอง

พฤทธิ์ ศิรบิรรณพิทักษ, 2561 
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พฤทธิ์ ศิรบิรรณพิทักษ, 2561 

พฤทธิ์ ศิรบิรรณพิทักษ, 2561 
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พลวัตการคดิเชงิวพิากษ 
(A Dialectic Approach is Dynamic)

ขอวนิิจฉยัที่ 3 จากการคิดเชิงวิพากษระดบัที่ 1 

หรือ รอบที่ 1 จะกลายเปนขอวนิิจฉยัที่ 1 ใหม   

ที่มคีวามซับซอน (Sophisticated)  ยิ่งข้ึน 

สามารถใชกระบวนการคิดวพิากษระดบัที่ 2 หรือ 

รอบที่ 2 และระดบัตอๆ ไปอีกไดอยางตอเน่ือง 

พฤทธิ์ ศิรบิรรณพิทักษ, 2561 

พฤทธิ์ ศิรบิรรณพิทักษ, 2561 
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พฤทธิ์ ศิรบิรรณพิทักษ, 2561 

พฤทธิ์ ศิรบิรรณพิทักษ, 2561 
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การเตรียมโครงเรื่องบทความวชิาการ 

  โครงเรื่อง คอื เคาโครงงานเขียน แสดงขอบเขต

ของเรื่อง แนวคิดหรือหัวขอสําคัญ กอนลงมือเขียน 

บทความทางวิชาการทุกครั้งตองเขยีนโครงเรื่องกอน

เพราะการเขียนโครงเร่ืองเปนการจัดความรูความคิด   

ใหเปนระบบเปนแนวทางเก็บรวมรวบขอมูลและเปน  

แนวทางนําเสนอเน้ือหาใหสัดสวนเก่ียวเน่ืองสัมพันธกัน

ครอบคลุมประเด็นสําคัญไดครบถวน 

การเตรียมโครงเรื่องบทความวชิาการ 

        โครงเรื่องบทความทางวิชาการ  แบงเปน 3   

สวนหลกั คือ ความนํา เนื้อเร่ือง และสรุป ในสวน

เน้ือเรื่อง แบงเปนประเด็นตางๆ โดยจัดลําดับ      

เปนระบบในการจัดลําดับจัดไดหลายแบบแลว    

แตเทคนิคการนําเสนอ  เชน      
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การเตรียมโครงเรื่องบทความวชิาการ 

1. จัดลําดับจากเรื่องกวางๆ หรอืเรื่องทั่วไป ไปสูเรื่องเฉพาะ  

2. จัดลําดับจากเรื่องเฉพาะไปสูเรื่องกวางๆ หรือเรื่องทั่วไป  

3. จัดลําดับตามความสําคัญ  

4. จัดลําดับตามเหตุการณหรือระยะเวลา 

5. จัดลําดับตามเหตุและผล 

6. จัดลําดับตามสถานที่หรือทิศทาง 

 ทั้งนี้ ในการจัดลําดับโครงเร่ือง แตละประเด็น 

ตองมีนํ้าหนักสมดุลกัน และการแตกเปนประเด็นยอย 

ตองแตกเปนลําดับขั้นอยางเปนระบบ  ควรใชตวัเลข

หรอืตัวอักษรกํากับหัวขอประเด็นตาง ๆ ไมควรใช 

เครื่องหมายขีดสั้น (hyphen) 
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ข้ันตอนของการเขยีนโครงเรื่อง 

1) คนควาและรวบรวมขอมูล 

2) จัดหมวดหมูการคิด 

3) จัดลําดับความคดิ 

ส่วนประกอบของบทความวิชาการ 

1) ช่ือเรื่อง (title) 

2) บทคัดยอ (abstract) 

3) บทนํา หรือคํานํา (introduction) 

4) เน้ือเรื่อง (body) 

5) สวนสรุป (Conclusion)

6) สวนอางอิง (Reference)
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การเผยแพรบทความวิชาการ 

ในการเตรียมบทความทางวิชาการ ตองทราบแหลงเผยแพรและวิธี

จัดเตรียมตนฉบับที่แหลงเผยแพรน้ันๆ กําหนด เชน ตองทราบวา

แหลงเผยแพรเปนวารสารวิชาการ หรือวารสารก่ึงวิชาการ 

วัตถุประสงคในการเผยแพรเปนอยางไร กลุมเปาหมาย คือ กลุมใด 

ความยาวของบทความกําหนดไวก่ีหนา อักษรที่ใชในการพิมพ เปน

แบบไหน ใชการอางอิงรูปแบบใด เพ่ือสามารถจัดเตรียมบทความทาง

วิชาการไดอยางเหมาะสม 

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ 1

ใหตั้งช่ือเรื่องบทความ และกําหนดประเด็น
หลักและประเด็นรอง โดยใชแผนภาพความคิด
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ช่ือบทความ

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

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

ภาษาองักฤษ..............................................

....................................................................
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กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ 2

ใหฝกเขียนบทความเปนรายบคุคลตามรูปแบบที่กําหนด

(ศึกษารายละเอียดจาก Booklet)



26/10/61

14



26/10/61

15

บทความวิชาการ

บทความ มคีวามยาว ๘ – ๑๒ หนา 

อาจมีภาพประกอบ

มรีายการอางอิง จากแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือ

อางอิงระบบเดียวกัน

ใหพิมพและสงเปน File word เพ่ือการตรวจสอบ
และตพีิมพตอไป

แนวทางการเขยีนบทคดัยอ

     บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอ.......  

โดยมีเน้ือหาประกอบดวย ๑)........................      

๒)  ......................................... ๓).........................

   และ ๔)......................................................... ซ่ึง

ผลจากการศึกษานี้จะทําใหไดแนวทางในการนําไป

ปรับใชในสังคมตอไป
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เอกสารวิชาการ (ACADEMIC PAPER)

บทความวชิาการ (ACADEMIC ARTICLE) 

เอกสารวิจัย (RESEARCH PAPER)

บทความวจิยั (RESEARCH ARTICLE)

รายงานวิจัย (RESEARCH REPORT)

   ความหมายของคํา

บทความวิจัยเปนเอกสารทางวิชาการประเภท

เดียวกับรายงานการวิจัย แตมีลกัษณะตางจาก

รายงานการวิจัย ๓ ประการ ดังนี้

ความหมายของบทความวิจัย

บทความวิจัยเปนเอกสารทางวิชาการประเภท

เดียวกับรายงานการวิจัย แตมีลักษณะตางจาก

รายงานการวิจัย ๓ ประการ ดงันี้

ความหมายของบทความวิจัย

บทความวิจัยมีความยาวจํากัด จํานวนหนานอย

กวารายงานการวิจัย จัดทําข้ึนเพื่อนําเสนอใน

วารสาร สื่อส่ิงพิมพ  หรือที่ประชุมสัมมนา

ประการที่ ๑
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บทความวิจัยเปนเอกสารทางวิชาการท่ีมีความ

ทันสมัย ทันตอเหตุการณ มากกวารายงานการ

วิจัย เพราะสามารถตดัตอผลงานวิจัยบางสวนมา

นําเสนอ เพ่ือเผยแพรหรือตรวจสอบความคิดได

ประการที่ ๒
คณุภาพของบทความวิจัยคอนขางเปนมาตรฐาน

กวารายงานการวิจัย เนื่องจากการพิมพเผยแพร

บทความวิจัยตองผานการตรวจสอบเนื้อหาสาระ  

และรูปแบบการจัดพิมพใหไดตามเกณฑ

มาตรฐานของวารสาร หรือคณะกรรมการประชุม

ประการที่ ๓

    ปรมิาณและคุณภาพบทความวิจัย
ของคณาจารย เปนตัวบงชี้สําคัญใน
การประเมินคุณภาพและการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

    เปนหนาที่รับผิดชอบของนักวิจัย
ทุกคน ที่จะตองเขยีนบทความวจิัย
ตามมาตรฐานสากล เผยแพรระดับ
ชาติและนานาชาติ

สวนประกอบสําคัญของบทความวิจัย

มี  ๖ สวน ดังน้ี
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เปนสวนที่นําเสนอ วัตถุประสงคของการวิจยั 

วิธีการวิจยั และผลการวิจัย เพื่อใหเห็นภาพ

โดยรวมทั้งฉบับ และคําสําคัญ โดยเขียนให

กะทัดรัด และส้ัน

๑. บทคัดยอ (Abstract)
ประกอบดวย ๔ สวนยอย

สวนที่ ๑ บรรยายใหเหน็พัฒนาการของผลงานวิจัยกอน

หนานี้ และนําเขาสูปญหาวิจัย

สวนที่ ๒ กลาวถึงปญหาวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัย

สวนที่ ๓ รายงานเอกสารที่เก่ียวของ นาํสูการสรางกรอบ

แนวคิด

สวนที่ ๔ รายงานเหตุผลในการเลือกวิธีดําเนินการวิจัยใน

บทความน้ี

๒. สวนนํา (introduction)

ประกอบดวยลักษณะของประชากร กลุมตัวอยาง 

การไดมาซ่ึงกลุมตัวอยาง การนิยามตัวแปร 

เครื่องมือและคุณภาพของเครื่องมือ วิธกีารเก็บ

รวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย (Methods)

บรรยายแนวทางการวิเคราะหขอมลู 

และตามดวยผลการวิเคราะหขอมูล และการแปล

ความหมาย สําหรับผลการวิเคราะหขอมูลที่อยูใน

รูปตารางตองมีการบรรยายประกอบ

๔. ผลการวิเคราะหขอมูล 

(Analysis Results)

เสนอขอคนพบโดยสรปุ อธิบายขอคนพบที่

ขัดแยงหรือสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย โดย

มีเหตุผลประกอบ มีการอภิปรายถึงขอบกพรอง 

ขอจํากัด ขอดี ของการวจิัย และนําไปสู

ขอเสนอแนะในการปฏิบัติหรือวิจยัตอไป

๕. การอภิปรายและสรุปผล

(Discussion/Conclusion)

ประกอบดวย บรรณานุกรม  เชิงอรรถ บันทึก

หรือหมายเหตุของผูวิจัย สวนภาคผนวกเปนสวน

ที่ผูวิจัยตองการเสนอสาระใหผูอานไดรับรูเพิ่มเติม

๖. สวนอางอิงและภาคผนวก

(References/Appendix)
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๑. ผูเขียนตองมีความเขาใจกระจางแจงใน

รายงานการวิจัยที่ตองการนําเสนอ

๒. เริ่มดวยการกําหนดโครงราง การลําดับ

ความคดิ การเรียบเรียงเนื้อหาสาระ

๘ แนวทางการเขียนบทความวิจัย ๓. การเสนอเนื้อหา ใหความสําคัญกับความ

ชัดเจน ถูกตอง ตรงไปตรงมา และสมบูรณ

๔. การใชภาษาตองมีความเปนมาตรฐาน มี

ความเหมาะสมกับผูอานที่เปนนักวิชาการ 

และใชภาษาถูกตอง

๕. การลําดับเนื้อหาใหเปนไปตามหลักการวิจยั มี

ความตอเนื่องต้ังแตตนจนถึงผลสรุปและอภิปราย

ผลการวิจัย โดยที่แตละยอหนามีความสําคัญ 

และเช่ือมโยงความคิดที่ตอเน่ือง

๖.การใชคําศัพทใหเปนไปตามศัพทบัญญัติ ไดรับ

การรับรองและใชกันอยางแพรหลาย ถาเปนศัพท

ใหมจากตางประเทศควรมวีงเล็บกํากับ

๗. การเขียนประโยคควรเปนประโยคที่

สมบูรณ ใชประโยคสั้น หลีกเล่ียงประโยค

ซอน และระมัดระวังเครื่องหมายวรรคตอน

ใหถูกตอง

๘. ใหความสําคัญกับการพิสูจนอักษร

     ศาสตร                     ศิลป

                 บทความวจิยั

การเขียนบทความวิจัย
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การเขียนบทสรุป

  เนนเฉพาะจุดสําคัญ

  สอดคลองตามวัตถุประสงคและบทนํา

  ไมเปดประเด็นเพ่ิม

  อาจเขียนเชิงโนมนาว/เชิญชวนเพ่ือใหผูอานคิด  
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     ระบบการอางอิงในการวิจัยนั้นมีหลากหลาย หาก

ตองการพัฒนางานวิจัยใหสามารถนําไปเผยแพรหรือ

นําเสนอในเวทีระดับนานาชาติ มคีวามจําเปนอยางยิ่งท่ี

ตองมุงเนนการทาํงานวิจัยและเขียนรายการอางอิงตาม

ระบบการอางอิงแบบสากล (รูปแบบ APA: American 

Psychological Association) 

การอางอิง

         การอางอิงตามแบบ APA เปนรูปแบบของการอางอิงที่ใช

โดยทั่วไปในสาขาสังคมศาสตร เปนการอางอิงที่ไดรับการนําไปใชใน

การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการทั่วโลก โดยที่ระบบการ

อางอิงสามารถศึกษาไดจากเว็บไซตที่กําหนดใหน้ี 

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

การอางอิง (ตอ)
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การอางอิงในเน้ือหา (In-Text Citations)

 

ประเภทของการอางอิง

การอางอิงเชิงอรรถ (Footnotes and Endnotes) 
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