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บทความวิชาการแบ่งออกเป็นทั้งหมด  6 ส่วน ดังนี้ 
(ส่วนที่ 1) ประกอบด้วย 
ชื่อบทความ  ใช้ภาษาที่เป็นทางการ ช่ือเรื่องชัดเจนตรงไปตรงมา และครอบคลุมประเด็นของเรื่อง  
ชื่อเจ้าของบทความ ต้องใช้ช่ือจริง ไม่ใช้นามแฝง และไม่ต้องใส่ค าน าหน้านาม 
 
(ส่วนที่ 2) ประกอบด้วย 
บทคัดย่อ (Abstract) บทคัดย่อในบทความวิชาการ เป็นการสรุปประเด็นเนื้อหาที่เป็นแก่นส าคัญ เน้นประเด็นส าคัญของงาน         
ที่ต้องการน าเสนอจริงๆ ควรเขียนให้สั้น กระชับ  มีความยาวไม่เกิน 10 ถึง 15 บรรทัด โดยบทคัดย่อมักจะประกอบด้วยเนื้อหา
สามส่วน คือ เกริ่นน า สิ่งที่ท า สรุปผลส าคัญที่ได้ ซึ่งอ่านแล้วต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดของงาน 
ค าส าคัญ (Keyword) เป็นศัพท์เฉพาะทางที่เห็นแล้วเข้าใจได้ทันทีว่างานช้ินนี้เกี่ยวกับอะไร จ านวนไม่เกิน 5 -8 ค า  
 
(ส่วนที่ 3)  บทน า (Introduction)  ส่วนน าจะเป็นส่วนที่ผู้เขียนจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งสามารถใช้วิธีการ
และเทคนิคต่างๆ ตามแต่ผู้เขียนจะเห็นสมควร เช่น อาจใช้ภาษาที่กระตุ้น จูงใจ  ผู้เขียนอาจหรือยกปัญหาที่ก าลังเป็นที่สนใจ
ขณะนั้นขึ้นมาอภิปราย หรืออาจจะกล่าวถึงประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้ รับจากการอ่าน นอกจากจะเป็นส่วนที่ใช้จูงใจผู้อ่านแล้ว             
ส่วนน าเป็นส่วนที่ผู้เขียนสามารถกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความนั้น หรือให้ค าช้ีแจงที่มาของการเขียนบทความนั้น ๆ 
รวมทั้งขอบเขตของบทความนั้น เพื่อช่วยให้ผู้อ่านไม่คาดหวังเกินขอบเขตที่ก าหนด ประกอบด้วย 
 (1) หลักการและเหตุผล (rationale) หรือความเป็นมาหรือภูมิหลัง (Background) หรือความส าคัญของเร่ือง        
ที่เขียน (justification) หัวข้อนี้จะท าให้ผู้อ่านได้ทราบเป็นพื้นฐานไว้ก่อนว่าเรื่องที่เลือกมาเขียนมีความส าคัญหรือมีความ         
เป็นมาอย่างไรเหตุผลใดผู้เขียนจึงเลือกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาเขียน ในการเขียนบทน าในย่อหน้าแรกซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัว             
บทความทางวิชาการ และเป็นย่อหน้าท่ีดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน  
 (2) วัตถุประสงค์ เป็นการเขียนว่าในการเขียนบทความในครั้งนี้ต้องการให้ผู้อ่านได้ทราบเรื่องอะไรบ้าง โดยจ านวน
วัตถุประสงค์แต่ละข้อไม่ควรมีมากเกินไปและวัตถุประสงค์แต่ละหัวข้อจะต้องสอดคล้องกับเรื่องหรือเนื้อหาของบทความ  
 (3) ขอบเขตของเร่ือง ที่ผู้เขียนต้องการจะบอกกล่าวให้ผู้อ่านทราบและเข้าใจตรงกัน เพื่อเป็นกรอบในการอ่าน           
โดยการเขียนขอบเขตนั้น อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยในการเขียน ได้แก่ ความยาวของงานที่เขียน หากมีความยาวไม่มากก็ควรก าหนด     
ขอบเขตการเขียนให้แคบลงไม่เช่นนั้นผู้เขียนจะไม่สามารถน าเสนอเรื่องได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และระยะเวลาที่ต้องรวบรวมข้อมูล 
การก าหนดเรื่องที่จะเขียนที่ลึกซึ้ง สลับซับซ้อน หรือเป็นเรื่องเชิงเทคนิคอาจจะยากต่อการรวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงเนื้อเรื่อง 
ดังนั้นหากมีเวลาน้อยก็ควรพิจารณาเขียนเรื่องที่มีขอบเขตไม่กว้างหรือสลับซับซ้อนมากนัก  
 (4) ค าจ ากัดความหรือนิยามต่างๆ ที่ผู้เขียนเห็นว่าควรระบุไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในกรณีที่ค าเหล่านั้น         
ผู้เขียนใช้ในความหมายที่แตกต่างจากความหมายทั่วไปหรือเป็นค าที่ผู้อ่านอาจจะไม่เข้าใจ ความหมายถือเป็นการท าความเข้าใจ
และการสื่อความหมายให้ผู้เขียนบทความและผู้อ่านบทความเข้าใจตรงกัน รวมทั้งเป็นการขยายความหมายให้สามารถตรวจสอบ
หรือสังเกตได้ด้วย 
 
(ส่วนที่ 4) เนื้อเร่ือง  (Body)  การเขียนส่วนเนื้อเรื่องจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ประกอบกัน กล่าวคือ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง           
กับศาสตร์ (sciences) นั้นคือหลักวิชาการที่ผู้ เขียนจะต้องค านึงถึงในการเขียน ได้แก่ กรอบแนวความคิด (conceptual 
framework) ที่ผู้เขียนใช้ในการเขียนจะต้องแสดงให้เห็นความเช่ือมโยงของเหตุที่น าไปสู่ผล (causal relationship) การอ้างอิง
ข้อมูลต่างๆ ในส่วนศิลป์ (art) ได้แก่ ศิลป์ในการใช้ภาษาเพื่อน าเสนอเรื่องที่เขียน การล าดับความ การบรรยาย วิธีการอ้างอิง สถิติ
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และข้อมูลต่างๆ ท่ีใช้ในการประกอบเรื่องที่เขียน เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและประทับใจมากที่สุด ในส่วนเนื้อหาสาระผู้เขียน
ควรค านึงถึงประเด็นส าคัญๆ ดังต่อไปนี้  
 (1) การจัดล าดับเนื้อหาสาระ ผู้เขียนควรมีการวางแผนจัดโครงสร้างของเนื้อหาสาระที่จะน าเสนอ และจัดล าดับ
เนื้อหาสาระให้เหมาะสมตามธรรมชาติของเนื้อหาสาระนั้น การน าเสนอเนื้อหาสาระควรมีความต่อเนื่องกัน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ
สาระนั้นได้โดยง่าย  
 (2) การเรียบเรียงเนื้อหา ในส่วนนี้ต้องอาศัยความสามารถของผู้เขียนในหลายด้านนอกเหนือจากความเข้าใจ         
ในเนื้อหาสาระ เช่น ด้านภาษา ด้านสไตล์การเขียน ด้านวิธีการน าเสนอ  การน าเสนอเนื้อหาสาระให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย                      
ได้อย่างรวดเร็วนั้นจ าเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ ในการน าเสนอเข้าช่วย เช่น การใช้สื่อประเภทภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ เป็นต้น  
 (3) การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ต้องเป็นไปอย่างมีหลักการ ทฤษฎี หรือมีหลักฐานอ้างอิงอย่างถูกต้องตาม          
หลักวิชาการ มีความเป็นเหตุเป็นผลที่น่าเชื่อถือ มีการอ้างอิงข้อมูลที่เช่ือถือได้ เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปด้วยทรรศนะของกลุ่มและมุมมอง        
ของผู้เขียน โดยมีการเรียบเรียงเรื่องราวต่อเนื่องกันตามล าดับอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านหรือ ผู้อ่านสามารถน าเรื่องนั้นๆ ไปปรับใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกทางหนึ่ง  
 (4) การใช้ภาษา การเขียนบทความทางวิชาการ จะต้องใช้ค าในภาษาไทยหากค าไทยนั้นยังไม่เป็นที่เผยแพร่หลาย  
ควรใส่ค าภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บ ในกรณีที่ไม่สามารถหาค าไทยได้ จะเป็นต้องทับศัพท์ก็ควรเขียนค านั้นให้ถูกต้อง            
ตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน ไม่ควรเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศปะปนกัน เพราะจะท าให้งานเขียนนั้น           
มีลักษณะของความเป็นทางการ (formal) ลดลง ผู้เขียนบทความทางวิชาการจ าเป็นต้องพิถีพิถันในเรื่องการเขียนตัวสะกดการันต์
ต่างๆ ให้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และควรตรวจทานงานของตนไม่ให้ผิดพลาด เพราะงานนั้นจะเป็น           
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการต่อไป  
 (5) วิธีการน าเสนอ การน าเสนอเนื้อหาสาระให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วนั้นจ าเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ               
ในการน าเสนอเข้าช่วย เช่น การใช้สื่อประเภทภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ เป็นต้น ผู้เขียนควรมีการน าเสนอสื่อต่างๆ อย่าง
เหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ  
   
(ส่วนที่ 5) ส่วนสรุป (Conclusions)  บทความทางวิชาการที่ดีควรมีการสรุปประเด็นส าคัญๆ ของบทความนั้นๆ ซึ่งอาจท า          
ในลักษณะที่เป็นการย่อ คือ การเลือกเก็บประเด็นส าคัญๆ ของบทความนั้นๆ มาเขียนรวมกันไว้อย่างสั้นๆ ท้ายบท หรือ อาจใช้
วิธีการบอกผลลัพธ์ว่าสิ่งที่กล่าวมามีความส าคัญอย่างไร สามารถน าไปใช้อะไรได้บ้าง หรือจะท าให้เกิดอะไรต่อไป หรืออาจใช้ 
วิธีการตั้งค าถามหรือให้ประเด็นทิ้งท้ายกระตุ้นให้ผู้อ่านไปสืบเสาะแสวงหาความรู้ หรือคิดค้นพัฒนาเรื่องนั้นต่อไป งานเขียน         
ที่ดีควรมีการสรุปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสมอ  
 
(ส่วนที่ 6) ประกอบด้วย 
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) หากต้องเขียนกิตติกรรมประกาศเพื่อขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
สามารถเขียนได้ โดยให้อยู่หลังเนื้อหาของบทความและก่อนเอกสารอ้างอิง 
การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (References) 
 1)  เอกสารอ้างอิงทุกล าดับจะต้องมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงในบทความ  
 2)  ต้องพิมพ์เรียงล าดับการอ้างอิงตามหมายเลขท่ีก าหนดไว้ท่ีได้อ้างอิงถึงในบทความ โดยไม่ต้องแยกภาษาและ 
    ประเภทของเอกสารอ้างอิง  
 3)  หมายเลขล าดับการอ้างอิงให้พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ถ้ารายละเอียดของเอกสารอ้างอิงมีความยาว 
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  มากกว่าหน่ึงบรรทัดให้พิมพ์ต่อบรรทัดถัดไปโดยย่อหน้า (โดยเว้นระยะ 7 ช่วงตัวอักษรหรือเริ่มพิมพ์ช่วง 
  ตัวอักษรที่ 8 การจัดพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความจะแตกต่างกันตามชนิดของเอกสารที่น ามาอ้างอิง            
  ให้จัดพิมพ์ตามข้อแนะน าดังนี ้
   - ถ้าเป็นรูปแบบการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นระบบ Vancouver 
   - ถ้าเป็นรูปแบบการอ้างอิงทางสังคมศาสตร์ให้เป็นระบบ American Psychological Association 
 
ประวัติผู้เขียนและผู้ร่วมเขียน ประกอบด้วย ช่ือ-สกุล ,ประวัติทางการศึกษา, การท างาน, ผลงานทางวิชาการที่ยอมรับ, ต าแหน่ง 
หน้าท่ี, การท างานปัจจุบัน 
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บทความวิจัยแบ่งออกเป็น ดังนี ้
ชื่อบทความ   ใช้ภาษาที่เป็นทางการ ช่ือเรื่องชัดเจนตรงไปตรงมา และครอบคลุมประเด็นของเรื่อง  
ชื่อเจ้าของบทความ ต้องใช้ช่ือจริง ไม่ใช้นามแฝง และเป็นช่ือเดียวกันกับรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

บทคัดย่อ (Abstract)  เป็นเนื้อหาสาระส่วนที่น าเสนอวัตถุประสงค์การวิจัย ตัวแปร (Parameter) หรือสมมุติฐาน วิธีการวิจัย 
และผลการวิจัยโดยสรุป ข้อเสนอแนะในการวิจัย และการน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพรวมงานวิจัยทั้งฉบับเป็น
ข้อความที่มีค าส าคัญทั้งหมดในบทความวิจัย และเป็นข้อความสั้นกะทัดรัดไม่เยิ่นเย้อ  
ค าส าคัญ (Keyword) เป็นศัพท์เฉพาะทางที่เห็นแล้วเข้าใจได้ทันทีว่างานช้ินนี้เกี่ยวกับอะไร จ านวนไม่เกิน 3 -5 ค า  

บทน าประกอบด้วย  การเขียนให้ผู้อ่านทราบถึงเหตุผลความเป็นมา หรือมูลเหตุจูงใจในการวิจัยและปัญหาหรือค าถามการวิจัย 
การเขียนส่วนนี้คล้ายกับการเขียนเหตุผลความเป็นมาและปัญหาการวิจัยในรายงานวิจัย เพียงแต่ต้องเขียนให้สั้น กระชับ ให้ข้อมูล
ทางวิชาการที่น่าเช่ือถืออ้างอิงและตรวจสอบได้ ประกอบไปด้วย  
1. หลักการและเหตุผล คือ ภูมิหลังของปัญหา ความจ าเป็นท่ีจะท าการวิจัย หรือ ความส าคัญของโครงการวิจัย ฯลฯ  ต้องระบุว่า
ปัญหาการวิจัยคืออะไร มีความเป็นมาหรือภูมิหลังอย่างไร มีความส าคัญ รวมทั้งความจ าเป็น คุณค่าและประโยชน์ ที่จะได้จาก
ผลการวิจัยในเรื่องนี้ โดยผู้เขียนบทความวิจัยควรเริ่มจากการเขียนปูพื้นโดยมองปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาอย่างกว้างๆ ก่อนว่า
สภาพทั่วๆ ไปของปัญหาเป็นอย่างไร และภายในสภาพที่กล่าวถึง  มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง ประเด็นปัญหาน ามาศึกษาคืออะไร 
ระบุว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาแล้วหรือยัง ท่ีใดบ้าง และการศึกษาที่เสนอนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่า ต่องานด้านนี้ ได้อย่างไร 
 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย   เป็นการก าหนดว่าต้องการศึกษาในประเด็นใดบ้าง ในเรื่องที่จะท าวิจัย ต้องชัดเจน และ
เฉพาะเจาะจง ไม่คลุมเครือ โดยบ่งช้ีถึง สิ่งที่จะท า ทั้งขอบเขต และค าตอบที่คาดว่าจะได้รับ ท้ังในระยะสั้น และระยะยาว การตั้ง
วัตถุประสงค์ ต้องให้สมเหตุสมผล กับทรัพยากรที่เสนอขอ และเวลาที่จะใช้  
 
3. วิธีการศึกษา เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย การบรรยายลักษณะของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
และวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ความสมบูรณ์ของกลุ่มตัวอย่าง นิยามตัวแปร เครื่องมือวิจัยและคุณภาพเครื่องมือ วิธีการรวบรวม 
รายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเฉพาะส่วนที่เป็นทฤษฎีและงานวิจัยที่ จะน าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิด รวมทั้งการ          
ตั้งสมมุติฐานในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูล และข้อสังเกตที่ส าคัญเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย  
   

4. ผลการศึกษา  บรรยายว่าจะเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้ งการตีความมีการ

น าเสนอตารางและภาพประกอบเท่าที่จ าเป็น  ผลการวิเคราะห์ที่ส าคัญในตารางหรือภาพประกอบต้องมีการบรรยายในส่วนที่
เป็นข้อความด้วย มิใช่การเสนอตารางหรือรูปโดยไม่มีการบรรยาย 
 
5. ตารางและรูปภาพ 

- ตาราง ให้จัดท าไฟล์ตาราง 1 ไฟล์ต่อ 1 ตาราง และตั้งช่ือไฟล์ตารางให้สอดคล้องกับช่ือตารางที่ระบุไว้ในวารสาร  เช่น  
ตารางที่ 1  ช่ือไฟล์ตารางที่ 1  พิมพ์ช่ือและล าดับที่ของตารางเหนือตารางตัวอักษรขนาด 11 Point  และพิมพ์ค าอธิบายเพิ่มเติมใต้
ตารางตัวอักษรขนาด  14 Point ข้อความในตารางตัวอักษรขนาด 12 Point ตาราง ทุกตารางจะต้องมีหมายเลขและค าบรรยาย
ก ากับเหนือตารางหมายเลขก ากับและค าบรรยายนี้รวมกันแล้วควรจะมีความยาวไม่เกิน  1 บรรทัด  
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- รูปภาพ ให้จัดท าไฟล์รูปภาพ 1 ไฟล์ต่อ 1 รูปภาพ และตั้งช่ือไฟล์รูปภาพให้สอดคล้องกับช่ือรูปภาพที่ระบุไว้ในวารสาร   
เช่น รูปภาพที่ 1 ช่ือไฟล์รูปภาพที่  1 พิมพ์ช่ือและล าดับที่ของรูปใต้รูปพร้อมค าบรรยาย รูปภาพควรมีขนาดที่เหมาะสมไม่เล็ก
เกินไป ค าบรรยายใต้ภาพอักษรขนาด 11 Point 
  การเรียงล าดับตารางและรูปภาพให้แยกการเรียงล าดับออกจากกัน พร้อมท้ังระบุหมายเลขล าดับตารางและรูปภาพ  
ในบทความให้เป็นรูปที่ และตารางที่ เช่น รูปที่ 1,รูปท่ี 2 ตารางที่ 1,ตารางที่ 2 
 

6. การอภิปรายผลการศึกษา  เป็นการบรรยายสรุปข้อค้นพบที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ประกอบการอธิบายว่าข้อค้นพบมี
ความขัดแย้ง/สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยและผลงานวิจัยในอดีตอย่างไร พร้อมทั้งเหตุผลที่เป็นเช่นนั้น เพื่อที่ให้ค าวิจารณ์ 

แนะน าและอธิบายผลการวิจัยที่เกิดขึ้นให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น  ผู้เขียนควรจะเขียนเปรียบเทียบผลที่ได้จากการวิจัยกับผลที่
ถูกรายงานไว้แล้วในงานของคนอื่น หรือการใช้ข้อมูลของคนอื่นที่ท าก่อนหน้านั้นมาสนับสนุนผลการทดลอง สันนิษฐาน หรือ
ข้อสรุป เพื่อเพิ่มน าหนักความน่าเช่ือถือ การอภิปรายข้อจ ากัด/ข้อบกพร่อง ข้อดีเด่น ซึ่งน าไปสู่ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติและ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
 
7. การสรุปผลและประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา  สรุปสิ่งที่ได้จากการศึกษาวิจัย สิ่งที่ควรจะต้องศึกษาวิจัยต่อไป ความผดิพลาดที่
เกิดขึ้น ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์หรอืการประยุกต์ใช้ ช้ีให้เห็นวา่ประเด็นปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธกีารที่ได้ศึกษาวจิัยมาด้วยวิธี
หรือกรอบแนวความคดิที่น าเสนอ  
 
8. ขอเสนอแนะ  ให้ข้อเสนอแนะที่จะน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และให้แนวทางส าหรับการวิจยัต่อไป 
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