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DO AND DON’T 



บทความ 

บทความ  คื อ  รู ปแบบการ เ ขี ยน
ประเภทหนึ่งที่เขียนเป็นร้อยแก้ว ที่
เน้นทั้งความรู้ และความคิดเห็น 



บทความกับเรียงความแตกต่างกัน
อย่างไร 

เป็นงานเขียนที่
เน้นคุณค่าด้านแง่
คิดมากกว่าความรู้ 

เรียงความ 

บทความ เป็นงานเขียนที่เน้น 
ทั้งความรู้ และ 
ความคิดเห็น 



1. มีเนื้อหาที่ให้ความรู้และความคดิเห็น 
2. มีส่วนที่เป็นการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขียน 
3. มีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ก าลังเป็นที่
สนใจของคนทั่วไป 
4. เลือกเสนอประเด็นใดประเด็นหนึ่งของเรื่อง 
5. มีวิธีการเขียนให้ชวนอ่าน ชวนติดตาม 

ลักษณะเฉพาะของบทความ 



ประเภทของบทความ 

1. บทความวิชาการ 
2. บทความวิเคราะห์ 
3. บทความแสดงความคดิเห็น 
4. บทความเชิงวิจารณ์ 
5. บทความสารคดี 
6. บทความสัมภาษณ์ 



บทความวิชาการ 

แบ่งเป็น 3 ประเภท 
1. บทความวิชาการ 
2. บทความปริทัศน์ 
3. บทความวิจัย 



เป็นงานเขียนทางวิชาการในสาขาต่างๆ ที่
ร วบ ร ว ม ข้ อ มู ล  ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  ข้ อ ยุ ติ 
ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์เกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหน่ึงเข้าไว้ด้วยกัน โดยในการ
เขียนผู้เขียนจะค้นคว้าจากเอกสาร และมีการ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

บทความวิชาการ 



 

ตัวอย่างบทความวิชาการ 

โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคกับความมั่นคงด้านสุขภาพ
ของคนไทย 
The 30 Baht Health Care Scheme and Health Security 
in Thailand (อัญชนา ณ ระนอง, 2549) 

แร่ตะกั่วที่ห้วยคลิต้ี จังหวัดกาญจนบุรี 
Lead Mine at Village of Kanchanaburi Province 
(อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2547) 

Sewage Sludge as Fertilizer in Soybean Production 
(ธวัชชัย ศุภดิษฐ์, 2548) 



   เป็ นบทความเชิ ง วิ เ คราะห์ ที่ ผู้ เ ขี ยน
รวบรวมความรู้ทั้งทางวิชาการในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ วิจารณ์ 
สรุปประเด็น และให้ข้อเสนอแนะ ท าให้
ผู้อ่านเกิดความกระจ่างในเรื่องนั้นยิ่งขึ้น 
และเป็นแนวทางในการศึกษาทางวิชาการ
ต่อไป 

บทความปริทัศน์ 



 

ตัวอย่างบทความปริทัศน์ 

คุณลักษณะผู้น าบารมีที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(วิชัย  รูปข าดี, 2554) 

ตัวอย่างบทความ/TMC journal_Ananya_complete.pdf


     เป็นบทความที่เสนอผลการค้นคว้าใหม่ ๆ 
ในด้านทฤษฎีหรือปฏิบัติ ท าให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องนั้นๆ มากข้ึน บทความวิจัยเสนอ
ปัญหาที่ผู้เขียนได้ศึกษาหรือประเด็นที่ต้องการ
ค าตอบ มีการก าหนดกรอบแนวความคิด มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสรุป
ปัญหาอย่างชัดเจน 

บทความวิจัย 



บทความวิจัย 

เป็นรายงานเชิงวิเคราะห์ที่เรียบเรียง
ขึ้นในลักษณะบทความสั้น กะทัดรัด 
ชัดเจน มีเนื้อหาครบถ้วน เพื่อเสนอ
ผลงานและตีพิมพ์ ในวารสารทาง
วิชาการ 



ท าอะไร      ต้องการหาค าตอบอะไร 
ท าอย่างไร     ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาหา
ค าตอบอย่างไร 
ท าไมจึงท า    มีปัญหา แนวคิด หลักการ
และเหตุผลอย่างไรจึงท าวิจัยเร่ืองนี้ 
ท าแล้วได้ผลอย่างไร    ผลการวิจัยมี
ข้อสรุปอย่างไรบ้าง 

บทความวิจัย 

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2540 



บทความวิจัย 

การน าเสนอบทความวิจัย มีกี่วิธ ี

 การน าเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

– Oral presentation 

– Poster presentation 

 การน าเสนอในวารสาร สิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

 



องค์ประกอบของบทความวิจัย 

 ชื่อเร่ือง (Titles) และข้อความเกี่ยวกับผู้เขียน (By-line) 

 บทคัดย่อ (Abstract) 

 ตัวบทความ 

 บทน า (Introduction) 

 วิธีการศึกษา (Materials and Methods) 

 ผลการศึกษา (Results) 

 บทวิจารณ์ (Discussion) 



บทสรุป (Conclusion) 

ค าขอบคุณ (Acknowledgement) ถ้าม ี

 เอกสารอ้างอิง (References หรือ Literature 
Cited) 

ภาคผนวก (Appendix) ถ้ามี 

องค์ประกอบของบทความวิจัย 



การเรียงล าดับเนื้อหาบทความวิจัย 

-สั้น กะทัดรัด ได้ใจความ เป็น
กลาง (mini-skirt) 
- ไม่เย่ินเย้อ ไม่ฟุ่มเฟือย 

  

1. หัวเร่ือง 



ผู้วิจัยทั้งหมด และระบุสถานที่
ท างาน  email address รวมถึง 
corresponding author 

การเรียงล าดับเนื้อหาบทความวิจัย 

2. ผู้วิจัย  



3.  บทคัดย่อ  

เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการ
สรุปสาระส าคัญเฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น ระบุ
ตัวเลขสถิติที่ส าคัญ ใช้ภาษารัดกุมที่เป็น
ประโยคสมบูรณ์ 

-วัตถุประสงค์ 
-วิธีการศึกษา 
-ผลการศึกษา 

การเรียงล าดับเนื้อหาบทความวิจัย 



อธิบายถึงเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาและ
อธิบายวิธีการศึกษา 

4.  บทน า 

ให้เขียนอธิบายปัญหา  ท าไมต้องศึกษา 
วัตถุประสงค์ และอาจรวมการตรวจสอบ
เอกสารด้วยก็ได้ 

5.  ระเบียบ
วิธีวิจัย  

การเรียงล าดับเนื้อหาบทความวิจัย 



 6. ทบทวนวรรณกรรม 
 เ ป็ น ก า ร ร วบร วมหลั ก ก า ร 
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อมาใช้
ใ น ก า ร ออกแบบก า ร วิ จั ย แ ล ะ
อภิปรายผล 



การเรียงล าดับเนื้อหาบทความวิจัย 

7.  ผลการวิจัย
และอภิปราย  

  

การเขียนผลการศึกษาไม่ควรยาวเกินไป ถ้ามีตาราง กราฟ 
หรือรูปภาพ ให้มีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ และ
การอภิปรายผล เป็นการชี้แจงผลการวิจัยว่าตรงกับ
วัตถุประสงค์  สมมติฐานของการวิจัยสอดคล้องหรือ
ขั ด แย้ ง กับผลการ วิ จั ย ของผู้ อื่ น ห รื อ ไ ม่  อย่ า ง ไ ร 

เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเน้นความส าคัญของงาน

และสรุปให้เข้าใจง่ายที่สุด 



การเรียงล าดับเนื้อหาบทความวิจัย 

8.  บทสรุปและ
ข้อเสนอแนะ  

ให้ เ ขียนสรุปสาระสาระส าคัญของ
ผลงานวิจัย โดยเน้นถึงปัญหาหรือข้อ
โต้แย้งในสาระส าคัญตลอดข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ 



9.  เอกสารอ้างอิง 

ในเน้ือหาบทความใช้ระบบการอ้างอิงแบบ 
นาม – ปี และหน้า (ชื่อ – นามสกุลผู้แต่ง, ปี
ที่พิมพ์ : หน้าที่อ้างอิง) 



ส่วนประกอบ

ของบทความ

วิชาการ 

ชื่อเรื่องและ

ข้อความ

เกี่ยวกับผู้เขียน 

บทคัดย่อหรือ

สาระสังเขป 

2. ส่วน

เนื้อหา 

3 ส่วนสรุป 

(ส่วนท้าย) 

1.ส่วนน า 



ลักษณะของบทความที่ด ี
• มีเอกภาพ (Unity) 

• มีสัมพันธภาพ (Connectivity) 

• มีความถูกต้อง (Accuracy) 

• มีความกระจ่าง (Clarity) 

• มีความกะทัดรัด (Conciseness) 

 

 

• มีความต่อเนื่อง (Continuity) 

• มีการให้ความรู้ (Knowledge) 

• มีความคงเส้นคงวา (Consistency) 

• มีการใช้ภาษาที่เหมาะสม 
(Language Appropriateness) 

• มีความน่าอ่าน (Attractiveness) 



ลักษณะของบทความที่ด ี

มีเอกภาพ (Unity) 
-ต้องเสนอแนวความคิดหลัก (thesis) เพียง  1 
ประเด็น  

- ชื่อเรื่อง ค าข้ึนต้น เนื้อหา บทสรุป ต้องสื่อแนวคิด
หลัก 

- ตาราง แผนภูมิ ฯลฯ ต้องสนับสนุนประเด็นหลัก 

- ระมัดระวังอย่าให้มีตอนใดออกนอกเรื่อง 

- ระมัดระวังอย่าให้มีการขัดแย้งกันเอง 



ลักษณะของบทความที่ดี 

มีสัมพันธภาพ (Connectivity) 

- ข้อความทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกันโดยตลอด 

- การแสดงแนวคิดจะต้องเกี่ยวพันต่อกัน 

- การเรียบเรียงเรื่องราวในแต่ละย่อหน้า แต่ละบท 
ต้องมีความเกี่ยวเนื่องกันโดยตลอด 



ลักษณะของบทความที่ดี 

มีความถูกต้อง (Accuracy) 

- เน้ือหาที่น าเสนอจะต้องถูกต้อง 

- ใช้ถ้อยค าให้ถูกต้อง 

- ใช้ข้ออ้างโต้แย้งที่มีเหตุผล 

- ให้นิยามศัพท์ถูกต้องตามหลักสากล 

- มีการอ้างอิงหรือใช้หลักฐานที่น่าเชื่อถือ 



ลักษณะของบทความที่ดี 

มีความกระจ่าง (Clarity) 
- เนื้อหาและภาษาต้องชัดเจน ตรงไปตรงมา 
- ตรงประเด็น ไม่อ้อมค้อม 
- อย่าน าเสนอในขอบเขตท่ีกวา้งเกินไป 

มีความต่อเน่ือง (Continuity) 

- ด าเนินเนื้อเรื่องเป็นล าดับขั้นตอน 

- แบ่งหัวข้อให้เหมาะสมกับประเด็นที่จะกล่าว 

- อย่าเขียนย้อนไปย้อนมา 



ลักษณะของบทความที่ดี 

มีความกะทัดรัด (Conciseness) 
- ไม่เย่ินเย้อและเต็มไปด้วยข้ออวดอ้าง 
- นิยมรูปแบบเรียบง่ายและกระชับ 
- ใช้ค าพูดสั้นๆ ที่ตรงความหมาย 
- เลือกถ้อยค าส านวนที่เหมาะสมไม่ยืดยาด 



ลักษณะของบทความที่ดี 

มีการให้ความรู้ (Knowledge) 
 - ต้องให้ความรู้ ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเชิง 
ปฏิบัต ิ
 - สาระต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่เป็นกลุ่มเปา้หมาย 
 - ใช้ภาษาที่สนับสนุนการอธิบายความรู้นั้นๆ 

มีความคงเส้นคงวา (Consistency) 

- เนื้อหา รูปแบบ การใช้ภาษา การใช้หลักการ
ในการอ้างอิง การใช้ศักราช หน่วยวัด ค าย่อ 
ต้องเหมือนกันตลอดบทความ 

- การใช้ศัพท์บัญญัติ หรือใช้ภาษาอังกฤษ ต้อง
เหมือนกันตลอดทั้งบทความ 



ลักษณะของบทความที่ดี 

มีการใช้ภาษาที่เหมาะสม (Language Appropriateness)  
- ใช้ภาษาที่เป็นทางการ หรือค่อนข้างเป็นทางการ 
ไม่ควรใช้ภาษาพูด 
- ยึดหลักการใช้ศัพท์บัญญัติที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

มีความน่าอ่าน (Attractiveness)  
- รูปแบบ และเทคนิคทุกอย่าง ที่จะท าให้มีความ
น่าอ่าน 



คุณภาพ

ของ

บทความ 

1. ความใหม่และ

ความถูกต้อง

ของวิชาการ 

2. ความ

กระจ่าง 

3. ความ

กระทัดรัด 
4. การ

เรียงล าดับ 

5. ความมี

เหตุผลและ

น่าสนใจ 



ขั้นตอนการเขียนบทความ 
1. การเลือกเรื่อง  
- เลือกเร่ืองที่ตนเองสนใจ เป็นที่น่าสนใจ และคนส่วนใหญ่ก าลัง
สนใจ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ 
- เลือกเรื่องที่ผู้เขียนมีความรู้ มีประสบการณ์ตลอดจนเป็นเรื่องที่
ผู้เขียนต้องการเสนอความคิดแก่ผู้อ่าน 
- เลือกเรื่องที่ผู้เขียนสามารถหาแหล่งค้นคว้า หรือหาข้อมูลมา
น าเสนอในงานเขียนได้ 
- เลือกเร่ืองที่มีความยาว ความยาก ความง่าย พอเหมาะกับ
ความสามารถของผู้เขียนเวลาที่ได้รับมอบหมาย หน้ากระดาษ 
และคอลัมน์ที่ตนรับผิดชอบ 
 

ชฎาภา  ประเสริฐทรง, หทัยชนก  บัวเจริญ: 2549 



2. ก าหนดจุดมุ่งหมาย โดยก าหนดให้ชัดเจนว่าเขียนเพื่อ
อะไร เช่น ใหค้วามรู้ เสนอความเห็น โน้มน้าวใจ ให้แนวคิด
ในการด าเนินชีวิต เขียนให้ใครอ่าน เช่น กลุ่มมวลชน กลุ่ม
ผู้มีการศึกษาสูง เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ เป็นต้น 

3. ก าหนดแนวคิดส าคัญ หรือประเด็นส าคัญ หรือแก่น
เร่ือง ต้องก าหนดว่าบทความจะเสนอแนวคิดส าคัญ หรือ
มีแก่นเรื่องอะไรให้แก่ผู้อ่าน เพื่อจะได้น าเสนอเนือ้หา 
ถ่ายทอดถ้อยค าประโยคต่างๆ เพื่อมุ่งสู่แก่นเรื่องนั้น 

ชฎาภา  ประเสริฐทรง, หทัยชนก  บัวเจริญ: 2549 



5. วางโครงเร่ือง ก าหนดแนวทางการเขียนว่าจะน าเสนอ
สาระส าคัญ แยกเป็นก่ีประเด็น ประเด็นใหญ่ๆ มีอะไรบ้าง ใน
ประเด็นหลักมีประเด็นย่อยๆ มี ตัวอย่าง มี เหตุผล เพ่ือ
สนับสนุนประเด็นหลักอย่างไรบ้าง การวางโครงเร่ืองจะช่วยให้
เขียนเร่ืองได้ง่าย ไปในทิศทางที่ ต้องการ ไม่สับสน ไม่กล่าว
ซ้ าซาก ไม่นอกเรื่อง 

4. ประมวลความรู้ ความคิด ต้องค้นคว้าหาข้อมูลให้เพียง
พอท่ีจะเขียนจากแหล่งความรู้ต่างๆ หรือการสัมภาษณ์ผู้รู้ 
ผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

ชฎาภา  ประเสริฐทรง, หทัยชนก  บัวเจริญ: 2549 



6. การเขียน 
- การเขียนขยายความข้อมูลแต่ละประเด็น มีการอธิบาย  
ยกเหตุผลประกอบ ข้อมูลอาจเป็นสถิติ ตัวเลข ตัวอย่าง
เหตุการณ์ ต านาน นิทาน เป็นต้น  
- เขียนค าน าและสรุปด้วยวิธีที่เหมาะสมกับประเภทของ
เนื้อหาบทความ 
- การใช้ภาษา ที่เหมาะกับจุดมุ่งหมาย การเขียน ประเภท
เนื้อหา  
- การสร้างลีลาการเขียนเฉพาะตัว โดยการเลือกใช้ภาษา
ให้เป็นเอกลักษณ์  และเหมาะสมกับบทความ 

ชฎาภา  ประเสริฐทรง, หทัยชนก  บัวเจริญ: 2549 



แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ การเขียน
บทความวิจัยที่มีคุณภาพ 

การเตรียมตัวเขียนบทความ 

- อ่านนโยบายและวัตถุประสงค์ของวารสาร เพราะ
ขอบเขตเน้ือหางานวิจัยจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย
การจัดท า หรือการจัดพิมพ์ของแหล่งเผยแพร ่
- อ่านค าแนะน าส าหรับผู้เขียนบทความ ที่วารสาร
นั้นให้ค าแนะน าไว้ และปฏิบัติตามค าแนะน าอย่าง
เคร่งครัด 

กัลยานี ภาคอัต, 2555  



- อ่านแนวทางการประเมินคุณภาพของบทความ 
งานวิจัยที่น ามาเขียนต้องมีคุณลักษณะของ
งานวิจัยที่ดี  เช่น  มีคุณค่า  มีความใหม่ น่าสนใจ 
ถูกต้อง เป็นต้น 
- ประเมินงานของตนเองตามเกณฑ์คุณภาพที่
ก าหนด 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ การเขียน
บทความวิจัยที่มีคุณภาพ 

การเตรียมตัวเขียนบทความ 

กัลยานี ภาคอัต, 2555  



- มปีระเด็นหรือแนวคิดทางวิชาการที่ชัดเจน  
- มีความทันสมัย และวิเคราะห์ตามแนวคิดและทฤษฎีที่
เหมาะสมและชัดเจน 
- มทีัศนะของผู้เขียนบนฐานของข้อเท็จจริงทางวิชาการ 
- ควรค้นคว้าอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและ
เชื่อถือได้  
- ควรใช้ศัพท์และภาษาทางวิชาการที่ถูกต้องเหมาะสม  
- มกีารน าเสนออย่างเข้าใจง่าย 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ การเขียน
บทความวิจัยที่มีคุณภาพ 

หลักการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ 

กัลยานี ภาคอัต, 2555  



10 ขั้นตอนสู่ความส าเร็จใน
การเขียนบทความ 

1. อย่าเป็นกังวล  ว่าจะเขียนได้ไม่ดี  ควรเขียน
เรื่องที่รู้และเคยประสบมาแล้ว เขียนเรื่องที่คิดว่า
เ ป็นประโยชน์ ต่ อผู้ อ่ าน อ ย่างน้อยก็ ได้ ท า
ประโยชน์ โดยเสนอข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดออกมา  

2. เลือกหัวข้อที่จะเขียน  ที่สามารถอธิบายสิ่งที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่าน เช่น ให้ความรู้รอบตัว ให้ความรู้ที่
น าไปใช้งานได้ ให้แนวความคิดที่น่าสนใจ ควรเลือก
หัวข้อที่คิดว่าผู้อ่านจะสนใจและได้รับประโยชน์ 

ทนง  โชติสรยุทธ์ 



3. วางแผนก่อน ควรวางเค้าโครงหัวข้อย่อยต่างๆ 
จากนั้นใส่จุดส าคัญหรือประโยคส าคัญ  และจัด
เรียงล าดับหัวข้อย่อย และประโยคส าคัญตามล าดับ
ความต่อเนื่องที่ควรจะเป็น  

10 ขั้นตอนสู่ความส าเร็จใน
การเขียนบทความ 

4. ไม่ต้องเขียนรวดเดียวจบ   เขียนเพียงครั้งละ 1 หรือ 
2 หัวข้อที่ส าคัญ อาจเขียนแต่ละหัวข้อแยกกันแล้วขยาย
แนวความคิดของแต่ละหัวข้อย่อย ไม่จ าเป็นต้องเขียน
เรียงตามล าดับหัวข้อ เขียนหัวข้อที่คิดว่าจะเขียนได้เร็ว
ก่อน และเขียนหัวข้อที่เหลอืต่อไป 

ทนง  โชติสรยุทธ์ 



5. เชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน หลังจากเขียน
เนื้อความของหัวข้อส าคัญๆ แล้วให้จัดเรียงตามล าดับ
หัวข้อที่วางแผนไว้อ่านทบทวน ว่ายังขาดข้อความใดที่จะ
มาเชื่อมโยงแต่ละหัวข้อให้เข้ากัน อาจเพิ่มข้อความหรือ
หัวข้อได้ 

10 ขั้นตอนสู่ความส าเร็จใน
การเขียนบทความ 

6. ลงรูปท่ีจ าเป็น  รูปภาพ กราฟ ตาราง ช่วย
ให้การอธิบายสิ่งต่างๆ ชัดเจนขึ้น และช่วย
กระตุ้นความสนใจ และควรมีค าอธิบายใต้รูป 
กราฟ และตาราง 

ทนง  โชติสรยุทธ์ 



7. ให้รูปและเน้ือหาสอดคล้องกัน  การเขียนอ้าง
ถึงรูปควรอ่านตรวจสอบด้วยว่า ข้อเขียนตรงกับ
ข้อมูลในรูปหรือไม่  

10 ขั้นตอนสู่ความส าเร็จใน
การเขียนบทความ 

8. ตรวจชื่อบทความและข้อความน าเรื่อง   
ว่าชี้น าผู้อ่านหรือไม่ ให้ประโยชน์อะไรกับ
ผู้อ่าน 

ทนง  โชติสรยุทธ์ 



9. แก้ส านวน อ่านทบทวนบทความ เพ่ือดู
ว่าเน้ือหาตรงกับเป้าหมายหรือไม่ มีส านวน
ก ากวมหรือไม่ มีค าที่ผู้อ่านจะไม่เข้าใจ
หรือไม่ 

10 ขั้นตอนสูค่วามส าเร็จใน
การเขียนบทความ 

10. เขียนค าสรุป 

ทนง  โชติสรยุทธ์ 



ข้อแนะน าเพิ่มเติม 

-   ตั้งชื่อบทความให้น่าอ่าน 
- ไม่ควรให้ข้อความของแต่ละย่อหน้ายาวเกินไป 
- แบ่งเป็นหัวข้อย่อย   
-  ขีดเส้นใต้หรือตัวหนาข้อความที่ต้องการจะเน้น  
- ใช้ศัพท์เทคนิคเท่าที่จ าเป็น  
- ตีกรอบแยกส่วนเนื้อหา 
- อย่าให้หวือหวามากเกินไป 
- ใช้ประโยคกระชับ ไม่ก ากวม  
- ให้เป็นเหตุเป็นผลตามล าดับ 
- เนื้อหาใช้ได้กับปัจจบุันหรือไม่  

ทนง  โชติสรยุทธ์ 



- ผู้วิจัยคัดเอาบทสุดท้ายมาเป็นบทความ หรือการตัดแปะ 
- ใช้ format ไม่ตรงกับที่วารสาร หรือการประชุมก าหนด 
- สาระไม่เหมาะสม (บทคัดย่อยาวเกินไป ขาดข้อมูลเชิง
ประจักษ์การน าเสนอผลด้วยตาราง หรือแผนภูมิโดยขาด
ค าอธิบาย) 
- ใช้ภาษาไม่ถูกหลักวิชาการ และหลักไวยากรณ์ 
- บทสรุปไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์/ ใช้ตัวเลขมากเกินไป 
- ขาดการอภิปรายผล หรือมีแต่อภิปรายไม่ถูกหลักการ 
- ข้อเสนอแนะไม่ไดเ้กิดจากการศึกษาวิจัย แต่มาจากผู้วิจัยเอง 
- บรรณานุกรมเขียนไม่ครบ และ/หรือเขียนไมถู่กต้องตาม
หลักการ 

ปัญหาในการเขียนบทความวิจัย 

มนัส  สุวรรณ 



 

รู้ได้อย่างไรว่างานวิจัยของเราสามารถส่งตพีิมพ์ 
ได้แล้ว 
 
1. ส าหรับผู้ที่ไม่เคยส่ง ควรให้งานนี้ผ่าน Pre-Review กันเอง 
2. ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ในการตีพิมพ์ 
3. ให้แน่ใจว่าทุกค าพูด/การเขียนมีเหตุผลทางวิชาการและสนับสนุน 
กันทั้งหมด 
4. งานตีพิมพ์ต้องเป็นงานที่เน้นส าหรับการสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง 
วิชาการมากกว่างานในลักษณะที่ปรึกษา 
5. แก้ภาษาทุกครั้ง การเขียนต้องชัดเจนและไม่เยนิเย้อ 
 
      พิริยะ  ผลพิรุฬห์ 



 Types of journal 
 
1. Theoretical journals 

 
2. Research findings journals 

 
3. Practitioner oriented journals 

 
 



 
The peer-reviewed process 
• Manuscript 
• Editor reviews if the manuscript meets journal  
objectives 
• Editor sends it out to experts for a blind-review 
• Expert decisions back to Editor with recommendations 
• Editor decision: rejection, acceptance with a major  
or minor revision 
• Author works with the Editor until the manuscript is 
 satisfied with the revision 
 

 Kantabutra S. 



 

The peer-reviewed process 
What does a reviewer generally look at? 
 
1. Originality 
2. Connection to theory 
3. Methodology 
4. Quality of writing 
5. Connection to practice 
6. Significant contribution 

1. Continuous progress in line with current domain thinking 
2.  Challenging the current domain thinking 

 
 Kantabutra   S. 



What gets you accepted? 
• Attention to details 

• Check and double check your work 

• Consider the reviews 

• English must be as good as possible 

• Presentation is important 

• Take your time with revision 

• Acknowledge those who have helped you 

• New, original and previously unpublished 

• Critically evaluate your own manuscript 

• Ethical rules must be obeyed 

– Nigel John Cook, Editor-in-Chief, Ore Geology Reviews 

   quoted in Chumsom N. 



 
Journal Selection 
- TCI 
- Scopus 
- ISI 
- SCImago 
- Not in Beall ‘s list 



มาตรฐานวารสารวิทยาศาสตร์ 

การวิเคราะห์ความถี่ของการอ้างอิง  (citation frequency 
analysis) 
Institute of Scientific Information (ISI) สถาบันวิเคราะห์
ความถี่ของการอ้างอิงของวารสารทางวิทยาศาสตร ์
วัดความถี่การอ้างอิงจากจ านวนครั้งที่บทความใน
วารสารนั้นได้รับการอ้างองิในวารสารหรือสิง่ตีพิมพ์ทาง
วิทยาศาสตร์อื่นๆ โดยเฉล่ีย ภายในระยะเวลาหนึ่ง
หลังจากที่ได้ตีพิมพ์แล้ว 



Impact Factor(Journal Impact Factor) 

Impact Factor  คือ จ านวนครั้งโดยเฉลี่ย ที่
บทความซึ่งตีพิมพ์ลงในวารสารนั้น ในรอบ 2 
ปีที่ผ่านมา ได้รับการอ้างอิงในปีปัจจุบัน 

คิดค้นขึ้นโดย Eugene Garfield และ Irving 
H. Sher แห่งสถาบัน Institute of Science 
Information (ISI) 

คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 



Impact Factor มีความส าคัญอย่างไร  

1. ประเมินผลงานทางวิชาการ / ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2. พิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย 
3. ตัดสินรางวัลนักวิจัยหรือผลงานวิจัยดีเด่นต่างๆ 
4. รับสมัครอาจารย์หรือนักวิจัยเข้าท างาน 
5. ประกันคุณภาพการศึกษา 
6. ตรวจสอบคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกท่ีก าหนดให้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาตกิ่อนอนมุัติให้จบ
การศึกษา 



Calculation of Impact Factor 

จ านวนคร้ังที่ถูกอ้างอิงในปี X ที่อ้างถึงบทความปี (X-1) 
และ (X-2) ของวารสารนั้น / จ านวนบทความทั้งหมดที่
ตีพิมพ์ในปี (X-1)และ (X-2) ของวารสารนั้น 

วารสาร : NATURE ค่า Impact Factor : 29.273 ค านวณจาก จ านวนครั้งท่ีถูกอ้างอิง
ภายในป ี2005 ของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร NATURE  
        
 
 
 
 
การค านวณ : จ านวนครั้งท่ีถูกอ้างอิงในป ี2005 / จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในป ี 
2003-2004  
                          = 50,848 / 1,737 = 29.273 

จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ 
ปี 2003 = 859 บทความ  
ปี 2004 = 878 บทความ  

ปี 2003+2004 = 1,737 บทความ 

จ านวนคร้ังที่ถูกอ้างอิง                              
ปี 2003 =29,352 คร้ัง  
ปี 2004 = 21,496 คร้ัง  
ปี 2003+2004 = 50,848 คร้ัง 



Cited half life  

Cited half life คือ จ านวนปีที่นับย้อนหลังลงไปจากปี
ปัจจุบัน ที่มีจ านวนการอ้างอิงคิดเป็น 50% ของจ านวน
การอ้างอิงทั้งหมดที่วารสารนั้นได้รับในปีปัจจุบัน  
    * บอกระยะเวลาที่บทความในวารสารยังคงสามารถ
ถูกน ามาใช้อ้างอิง 
    * อายุครึ่งของการถูกอ้างอิงเป็นระยะเวลาที่นับย้อน
ลงไปจนถึงจ านวนการอ้างอิงเป็น 50% ของรายการ
อ้างอิงทั้งหมด อายุครึ่งของการอ้างอิงจะบ่งบอกถึงความ 
classic ของวารสารนั้น  

รุจเรขา  อัศวิษณุ, 2549) 



จรรยาบรรณของผู้เขียนงาน
วิชาการ 

1. มุ่งประโยชน์ของผู้อ่านเป็นส าคัญ 
2. เคารพงานของผู้อื่น ถ้าลอกเลียนต้องอ้างอิงให้ชัดเจน 
3. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นกลาง 
4. ยอมรับค าวิจารณ์  และข้อเสนอแนะ 
5. รับผิดชอบผลงานของตนในทุกกรณี 
6. มีเมตตาธรรมให้วิทยาทาน ไม่หวงวิชาหรือผลงานของ
ตนมากเกินไป 
7. ปรับปรุงงานให้ถูกต้อง และทันสมัยอยู่เสมอ 



 

กรุณาอย่าท า 
 
1. ส่งบทความเดียวไปมากกวา่ 1 วารสาร 
2. เอาบทความเดมิมาตพีิมพ์ซ  าซ้อน 
3. แอบอ้างงานของผู้อื่นเป็นของตนเอง 
4. การป้ันแต่งข้อมูลและดัดแปลงข้อมลู 
5. การเปิดเผยผู้ให้ข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต 
6. การมีส่วนร่วมของผู้เขียนร่วม 

 



 Thank you very much for your attention 
 
 

Q & A 


