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บทความวิจัยแบ่งออกเป็น ดังน้ี 
(ส่วนท่ี 1) ประกอบด้วย 
ชื่อบทความ ใช้ภาษาที่เป็นทางการ ช่ือเรื่องชัดเจนตรงไปตรงมา และครอบคลุมประเด็นของเรื่อง  
ช่ือเจ้าของบทความ ต้องใช้ช่ือจริง ไม่ใช้นามแฝง และเป็นช่ือเดียวกันกับรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(ส่วนท่ี 2) ประกอบด้วย  
บทคัดย่อ (Abstract)  เป็นเนื้อหาสาระส่วนที่น า เสนอวัตถุประสงค์การวิจัย  ตัวแปร (Parameter) หรือสมมุติฐาน 
วิธีการวิจัย และผลการวิจัยโดยสรุป ข้อเสนอแนะในการวิจัย  และการน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพรวม
งานวิจัยทั้งฉบับ เป็นข้อความที่มีค าส าคัญทั้งหมดในบทความวิจัย และเป็นข้อความสั้นกะทัดรัดไม่เยิ่นเย้อ  
ค าส าคัญ (Keyword) เป็นศัพท์เฉพาะทางที่เห็นแล้วเข้าใจได้ทันทีว่างานช้ินน้ีเกี่ยวกับอะไร จ านวนไม่เกิน 3 -5 ค า  
(ส่วนท่ี 3) บทน าประกอบด้วย  การเขียนให้ ผู้อ่านทราบถึงเหตุผลความเป็นมา หรือมูลเหตุจูงใจในการวิจัยและ
ปัญหาหรือค าถามการวิจัย การเขียนส่วนน้ีคล้ายกับการเขียนเหตุผลความเป็นมาและปัญหาการวิจัยในรายงานวิจัย 
เพียงแต่ต้องเขียนให้สั้น กระชับ ให้ข้อมูลทางวิชาการที่น่าเช่ือถืออ้างอิงและตรวจสอบได้  ประกอบไปด้วย  

1. หลักการและเหตุผล คือ ภูมิหลังของปัญหา ความจ าเป็นที่จะท าการวิจัย หรือ ความส า คัญของ
โครงการวิจัย ฯลฯ  ต้องระบุว่าปัญหาการวิจัยคืออะไร มีความเป็นมาหรือภูมิหลังอย่างไร มีความส าคัญ รวมทั้งความ
จ าเป็น คุณค่าและประโยชน์ ที่จะได้จากผลการวิจัยในเรื่องนี้ โดยผู้เขียนบทความวิจัยควรเริ่มจากการเขียนปูพื้น    
โดยมองปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาอย่างกว้างๆ ก่อนว่าสภาพทั่วๆ ไปของปัญหาเป็นอย่างไร และภายในสภาพที่กล่าวถึง       
มีปัญหาอะไรเกิดข้ึนบ้าง ประเด็นปัญหา น ามาศึกษาคืออะไร ระบุว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาแล้วหรือยัง         
ที่ใดบ้าง และการศึกษาที่เสนอน้ีจะช่วยเพิ่มคุณค่า ต่องานด้านนี้ ได้อย่างไร 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย      เป็นการก าหนดว่าต้องการศึกษาในประเด็นใดบ้าง ในเรื่องที่ จะท าวิจัย ต้อง
ชัดเจน และเฉพาะเจาะจง ไม่คลุมเครือ โดยบ่งช้ีถึง สิ่งที่จะท าทั้งขอบเขต และค าตอบที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว การตั้งวัตถุประสงค์ ต้องให้สมเหตุสมผล กับทรัพยากรที่เสนอขอ และเวลาที่จะใช้ 

3. วิธีการศึกษา เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย การบรรยายลักษณะของ
ประชากร กลุ่มตัวอย่างและวิธีการเลือกกลุม่ตัวอย่าง ความสมบูรณ์ของ กลุ่มตัวอย่าง นิยามตัวแปร เครื่องมือวิจัยและ
คุณภาพเครื่องมือ วิธี การรวบรวมรายงานเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัยเฉพาะส่วนที่ เป็นทฤษฎีและงานวิจัยที่      
จะน าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิด รวมทั้งการตั้งสมมุติฐานในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูล และข้อสังเกตที่ส าคัญ
เกี่ยวกับวิธี ด าเนินการวิจัย 

4. ผลการศึกษา บรรยายว่าจะเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อม      
ทั้งการตีความมีการน าเสนอตารางและ ภาพประกอบเท่าที่จ าเป็น  ผลการวิเคราะห์ที่ส า คัญในตารางหรือ
ภาพประกอบต้องมีการบรรยายในส่วนที่เป็นข้อความด้วย มิใช่การเสนอตารางหรือรูปโดยไม่มีการบรรยาย 

5. ตารางและรูปภาพ 
- ตาราง ให้จัดท าไฟล์ตาราง 1 ไฟล์ต่อ 1 ตาราง และตั้งช่ือไฟล์ตารางให้สอดคล้องกับช่ือตารางที่ระบุไว้ใน

วารสาร เช่น 
ตารางที่ 1 ช่ือไฟล์ตารางที่ 1 พิมพ์ช่ือและล าดับที่ของตารางเหนือตารางตัวอักษรขนาด 11 Point และพิมพ์

ค าอธิบายเพิ่มเติมใต้ และค าบรรยายน้ีรวมกันแล้วควรจะมีความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด     
-  รูปภาพ ให้จัดท าไฟล์ รูปภาพ  1 ไฟล์ต่อ 1 รูปภาพ และตั้งช่ือไฟล์รูปภาพให้สอดคล้องกับช่ือรูปภาพที่

ระบุไว้ในวารสาร เช่น รูปภาพที่  1 ช่ือไฟล์รูปภาพที่ 1 พิมพ์ช่ือและล าดับที่ของรูปใต้รูปพร้อมค าบรรยายรูปภาพ   
ควรมีขนาดที่เหมาะสมไม่เล็กเกินไปค าบรรยายใต้ภาพอักษรขนาด 11 Point 
การเรียงล าดับตารางและรูปภาพให้แยกการเรียงล าดับออกจากกัน พร้อมทั้งระบุหมายเลขล าดับตารางและรูปภาพ 
ในบทความให้เป็นรูปที่ และตารางที่ เช่น รูปที่ 1,รูปที่ 2 ตารางที่ 1,ตารางที่ 2 

6. การอภิปรายผลการศึกษา   เป็นการบรรยายสรุปข้อค้นพบ ที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ประกอบการ
อธิบายว่าข้อค้นพบมีความขัดแย้ง/สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยและผลงานวิจัยในอดีตอย่างไร พร้อมทั้งเหตุผลที่



เป็นเช่นน้ัน  เพื่อที่ให้ค า วิจารณ์ แนะน าและอธิบายผลการวิจัยที่เกิดข้ึนให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนยิ่งข้ึน ผู้เขียนควรจะ
เขียนเปรียบเทียบผลที่ได้จากการวิจัยกับผลที่ถูกรายงานไว้แล้วใน งานของคนอื่น หรือการใช้ ข้อมูลของคนอื่นที่ท า 
ก่อนหน้านั้นมาสนับสนุนผลการทดลอง สันนิษฐาน หรือข้อสรุป เพื่อเพิ่มน้ าหนักความน่าเช่ือถือ การอภิปราย
ข้อจ ากัด/ข้อบกพร่อง ข้อดีเด่น ซึ่งน าไปสู่ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

7. การสรุปผลและประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา  สรุปสิ่งที่ได้จากการศึกษาวิจัย สิ่งที่ควรจะต้องศึกษาวิจัย
ต่อไป ความผิดพลาดที่เกิดข้ึน ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ หรือการประยุกต์ใช้ ช้ี ให้เห็นว่าประเด็นปัญหาสามารถแก้ไขได้
ด้วยวิธี การที่ได้ศึกษาวิจัยมาด้วยวิธีหรือกรอบแนวความคิดที่น าเสนอ  

8. ขอเสนอแนะ  ให้ข้อเสนอแนะที่จะน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และให้แนวทางส าหรับการวิจัยต่อไป 
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