บทความวิชาการแบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 ส่วน ดังนี้
(ส่วนที่ 1) ประกอบด้วย
ชื่อบทความ ใช้ภาษาที่เป็นทางการ ชื่อเรื่องชัดเจนตรงไปตรงมา และครอบคลุมประเด็นของเรื่อง
ชื่อเจ้าของบทความ ต้องใช้ชื่อจริง ไม่ใช้นามแฝง และไม่ต้องใส่คานาหน้านาม
(ส่วนที่ 2) ประกอบด้วย
บทคัดย่อ (Abstract) บทคัดย่อในบทความวิชาการ เป็นการสรุปประเด็นเนื้อหาที่เป็นแก่นสาคัญ เน้นประเด็นสาคัญของงาน
ที่ต้องการนาเสนอจริงๆ ควรเขียนให้สั้น กระชับ มีความยาวไม่เกิน 10 ถึง 15 บรรทัด โดยบทคัดย่อมักจะประกอบด้วยเนื้อ หา
สามส่วน คือ เกริ่นนา สิ่งที่ทา สรุปผลสาคัญที่ได้ ซึ่งอ่านแล้วต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดของงาน
คาสาคัญ (Keyword) เป็นศัพท์เฉพาะทางที่เห็นแล้วเข้าใจได้ทันทีว่างานชิ้นนี้เกี่ยวกับอะไร จานวนไม่เกิน 5 -8 คา
(ส่วนที่ 3) บทนา (Introduction) ส่วนนาจะเป็นส่วนที่ผู้เขียนจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งสามารถใช้วิธีการ
และเทคนิคต่างๆ ตามแต่ผู้เขียนจะเห็นสมควร เช่น อาจใช้ภาษาที่กระตุ้น จูงใจ ผู้เขียนอาจหรือยกปัญ หาที่กาลังเป็นที่สนใจ
ขณะนั้น ขึ้นมาอภิ ปราย หรืออาจจะกล่าวถึงประโยชน์ที่ผู้ อ่านจะได้ รับ จากการอ่าน นอกจากจะเป็ นส่วนที่ ใช้ จูงใจผู้อ่านแล้ ว
ส่วนนาเป็นส่วนที่ผู้เขียนสามารถกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความนั้น หรือให้คาชี้แจงที่มาของการเขียนบทความนั้น ๆ
รวมทั้งขอบเขตของบทความนั้น เพื่อช่วยให้ผู้อ่านไม่คาดหวังเกินขอบเขตที่กาหนด ประกอบด้วย
(1) หลักการและเหตุผล (rationale) หรือความเป็นมาหรือภูมิหลัง (Background) หรือความสาคัญของเรื่อง
ที่ เขีย น (justification) หั วข้อ นี้ จ ะท าให้ ผู้ อ่านได้ท ราบเป็ นพื้ น ฐานไว้ก่ อนว่ าเรื่ องที่ เลื อกมาเขี ย นมีค วามส าคัญ หรือ มี ความ
เป็ น มาอย่ างไรเหตุ ผ ลใดผู้ เขี ย นจึ งเลื อ กเรื่ อ งดั งกล่ าวขึ้ น มาเขี ย น ในการเขี ย นบทน าในย่ อ หน้ า แรกซึ่ งถื อ ว่ าเป็ น การเปิ ด ตั ว
บทความทางวิชาการ และเป็นย่อหน้าที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน
(2) วัตถุประสงค์ เป็นการเขียนว่าในการเขียนบทความในครั้งนี้ต้องการให้ผู้ อ่านได้ทราบเรื่องอะไรบ้าง โดยจานวน
วัตถุประสงค์แต่ละข้อไม่ควรมีมากเกินไปและวัตถุประสงค์แต่ละหัวข้อจะต้องสอดคล้องกับเรื่องหรือเนื้อหาของบทความ
(3) ขอบเขตของเรื่อง ที่ ผู้เขียนต้องการจะบอกกล่าวให้ ผู้อ่านทราบและเข้าใจตรงกัน เพื่ อเป็น กรอบในการอ่าน
โดยการเขียนขอบเขตนั้น อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยในการเขียน ได้แก่ ความยาวของงานที่เขียน หากมีความยาวไม่มากก็ควรกาหนด
ขอบเขตการเขียนให้แคบลงไม่เช่นนั้นผู้เขียนจะไม่สามารถนาเสนอเรื่องได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และระยะเวลาที่ต้องรวบรวมข้อมูล
การกาหนดเรื่องที่จะเขียนที่ลึก ซึ้ง สลับซับซ้อน หรือเป็นเรื่องเชิงเทคนิคอาจจะยากต่อการรวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงเนื้อเรื่อง
ดังนั้นหากมีเวลาน้อยก็ควรพิจารณาเขียนเรื่องที่มีขอบเขตไม่กว้างหรือสลับซับซ้อนมากนัก
(4) คาจากั ดความหรือ นิ ย ามต่างๆ ที่ ผู้ เขีย นเห็ น ว่าควรระบุ ไว้เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้อ่ านในกรณี ที่ คาเหล่ านั้ น
ผู้เขียนใช้ในความหมายที่แตกต่างจากความหมายทั่วไปหรือเป็นคาที่ผู้อ่านอาจจะไม่เข้าใจ ความหมายถือเป็นการทาความเข้าใจ
และการสื่อความหมายให้ผู้เขียนบทความและผู้อ่านบทความเข้าใจตรงกัน รวมทั้งเป็นการขยายความหมายให้สามารถตรวจสอบ
หรือสังเกตได้ด้วย
(ส่วนที่ 4) เนื้อเรื่อง (Body) การเขียนส่วนเนื้อเรื่องจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ประกอบกัน กล่าวคือ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กั บ ศาสตร์ (sciences) นั้ น คื อ หลั ก วิ ช าการที่ ผู้ เขี ย นจะต้ อ งค านึ งถึ งในการเขี ย น ได้ แ ก่ กรอบแนวความคิ ด (conceptual
framework) ที่ผู้เขียนใช้ในการเขียนจะต้องแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของเหตุที่นาไปสู่ผล (causal relationship) การอ้างอิง
ข้อมูลต่างๆ ในส่วนศิลป์ (art) ได้แก่ ศิลป์ในการใช้ภาษาเพื่อนาเสนอเรื่องที่เขียน การลาดับความ การบรรยาย วิธีการอ้างอิง สถิติ
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และข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบเรื่องที่เขียน เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและประทับใจมากที่สุด ในส่วนเนื้อหาสาระผู้เขียน
ควรคานึงถึงประเด็นสาคัญๆ ดังต่อไปนี้
(1) การจัดลาดับเนื้อหาสาระ ผู้เขียนควรมีการวางแผนจัดโครงสร้างของเนื้อหาสาระที่จะนาเสนอ และจัดลาดับ
เนื้อหาสาระให้เหมาะสมตามธรรมชาติของเนื้อหาสาระนั้น การนาเสนอเนื้อหาสาระควรมีความต่อเนื่องกัน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ
สาระนั้นได้โดยง่าย
(2) การเรี ย บเรี ย งเนื้ อ หา ในส่ ว นนี้ ต้ อ งอาศั ย ความสามารถของผู้ เขี ย นในหลายด้ านนอกเหนื อ จากความเข้ าใจ
ในเนื้ อ หาสาระ เช่ น ด้ า นภาษา ด้ า นสไตล์ ก ารเขี ย น ด้ า นวิ ธี ก ารน าเสนอ การน าเสนอเนื้ อ หาสาระให้ ผู้ อ่ า นเข้ า ใจได้ ง่า ย
ได้อย่างรวดเร็วนั้นจาเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ ในการนาเสนอเข้าช่วย เช่น การใช้สื่อประเภทภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ เป็นต้น
(3) การวิเคราะห์ วิพ ากษ์ วิจ ารณ์ ต้ อ งเป็ น ไปอย่ างมี ห ลั ก การ ทฤษฎี หรือ มี ห ลั ก ฐานอ้ า งอิ งอย่ างถู ก ต้ อ งตาม
หลักวิชาการ มีความเป็นเหตุเป็นผลที่น่าเชื่อถือ มีการอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อนาไปสู่ข้อสรุปด้วยทรรศนะของกลุ่มและมุมมอง
ของผู้เขียน โดยมีการเรียบเรียงเรื่องราวต่อเนื่องกันตามลาดับอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านหรือ ผู้อ่านสามารถนาเรื่องนั้นๆ ไปปรับใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกทางหนึ่ง
(4) การใช้ภาษา การเขียนบทความทางวิชาการ จะต้องใช้คาในภาษาไทยหากคาไทยนั้นยังไม่เป็นที่เผยแพร่หลาย
ควรใส่ ค าภาษาต่ า งประเทศไว้ ในวงเล็ บ ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถหาค าไทยได้ จะเป็ น ต้ อ งทั บ ศั พ ท์ ก็ ค วรเขี ย นค านั้ น ให้ ถู ก ต้ อ ง
ตามหลัก เกณฑ์ ข องราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน ไม่ ค วรเขีย นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศปะปนกัน เพราะจะท าให้ งานเขีย นนั้ น
มีลักษณะของความเป็นทางการ (formal) ลดลง ผู้เขียนบทความทางวิชาการจาเป็นต้องพิถีพิถันในเรื่องการเขียนตัวสะกดการันต์
ต่างๆ ให้ ถูกต้องตามพจนานุ กรมฉบั บราชบั ณ ฑิ ตยสถาน และควรตรวจทานงานของตนไม่ให้ ผิดพลาด เพราะงานนั้น จะเป็ น
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการต่อไป
(5) วิ ธี ก ารน าเสนอ การน าเสนอเนื้ อ หาสาระให้ ผู้ อ่ า นเข้ า ใจได้ ง่า ยและรวดเร็ ว นั้ น จ าเป็ น ต้ อ งใช้ เทคนิ ค ต่ า งๆ
ในการน าเสนอเข้าช่วย เช่น การใช้สื่ อประเภทภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ เป็ นต้น ผู้เขี ยนควรมีการนาเสนอสื่อต่ างๆ อย่าง
เหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ
(ส่วนที่ 5) ส่วนสรุป (Conclusions) บทความทางวิชาการที่ดีควรมีการสรุปประเด็นสาคัญๆ ของบทความนั้นๆ ซึ่งอาจทา
ในลักษณะที่เป็นการย่อ คือ การเลือกเก็บประเด็นสาคัญๆ ของบทความนั้นๆ มาเขียนรวมกันไว้อย่างสั้นๆ ท้ายบท หรือ อาจใช้
วิธีการบอกผลลัพธ์ว่าสิ่งที่กล่าวมามีความสาคัญอย่างไร สามารถนาไปใช้อะไรได้บ้าง หรือจะทาให้เกิดอะไรต่อไป หรืออาจใช้
วิธีการตั้งคาถามหรือให้ประเด็นทิ้งท้ายกระตุ้นให้ผู้อ่านไปสืบเสาะแสวงหาความรู้ หรือคิดค้นพัฒ นาเรื่องนั้นต่อไป งานเขียน
ที่ดีควรมีการสรุปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสมอ
(ส่วนที่ 6) ประกอบด้วย
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) หากต้องเขียนกิตติกรรมประกาศเพื่อขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถเขียนได้ โดยให้อยู่หลังเนื้อหาของบทความและก่อนเอกสารอ้างอิง
การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (References)
1) เอกสารอ้างอิงทุกลาดับจะต้องมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงในบทความ
2) ต้องพิมพ์เรียงลาดับการอ้างอิงตามหมายเลขที่กาหนดไว้ที่ได้อ้างอิงถึงในบทความ โดยไม่ต้องแยกภาษาและ
ประเภทของเอกสารอ้างอิง
3) หมายเลขลาดับการอ้างอิงให้พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ถ้ารายละเอียดของเอกสารอ้างอิงมีความยาว
2
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บทความวิจัยแบ่งออกเป็น ดังนี้
ชื่อบทความ ใช้ภาษาที่เป็นทางการ ชื่อเรื่องชัดเจนตรงไปตรงมา และครอบคลุมประเด็นของเรื่อง
ชื่อเจ้าของบทความ ต้องใช้ชื่อจริง ไม่ใช้นามแฝง และเป็นชื่อเดียวกันกับรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
บทคัดย่อ (Abstract) เป็นเนื้อหาสาระส่วนที่นาเสนอวัตถุประสงค์การวิจัย ตัวแปร (Parameter) หรือสมมุติฐาน วิธีการวิจัย
และผลการวิจัยโดยสรุป ข้อเสนอแนะในการวิจัย และการนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพรวมงานวิจัยทั้งฉบับ เป็น
ข้อความที่มีคาสาคัญทั้งหมดในบทความวิจัย และเป็นข้อความสั้นกะทัดรัดไม่เยิ่นเย้อ
คาสาคัญ (Keyword) เป็นศัพท์เฉพาะทางที่เห็นแล้วเข้าใจได้ทันทีว่างานชิ้นนี้เกี่ยวกับอะไร จานวนไม่เกิน 3 -5 คา
บทนาประกอบด้วย การเขียนให้ผู้อ่านทราบถึงเหตุผลความเป็ นมา หรือมูลเหตุจูงใจในการวิจั ยและปัญหาหรือคาถามการวิจัย
การเขียนส่วนนี้คล้ายกับการเขียนเหตุผลความเป็นมาและปัญหาการวิจัยในรายงานวิจัย เพียงแต่ต้องเขียนให้สั้น กระชับ ให้ข้อมูล
ทางวิชาการที่น่าเชื่อถืออ้างอิงและตรวจสอบได้ ประกอบไปด้วย
1. หลักการและเหตุผล คือ ภูมิหลังของปัญหา ความจาเป็นที่จะทาการวิจัย หรือ ความสาคัญของโครงการวิจัย ฯลฯ ต้องระบุว่า
ปัญหาการวิจัยคืออะไร มีความเป็นมาหรือภูมิหลังอย่างไร มีความสาคัญ รวมทั้งความจาเป็น คุณค่าและประโยชน์ ที่จะได้จาก
ผลการวิจัยในเรื่องนี้ โดยผู้ เขียนบทความวิจัยควรเริ่มจากการเขียนปูพื้นโดยมองปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาอย่างกว้างๆ ก่อนว่า
สภาพทั่วๆ ไปของปัญหาเป็นอย่างไร และภายในสภาพที่กล่าวถึง มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง ประเด็นปัญหานามาศึกษาคืออะไร
ระบุว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาแล้วหรือยัง ที่ใดบ้าง และการศึกษาที่เสนอนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่า ต่องานด้านนี้ ได้อย่างไร
2. วัต ถุ ป ระสงค์ ในการวิ จั ย เป็ น การก าหนดว่ า ต้ อ งการศึ ก ษาในประเด็ น ใดบ้ า ง ในเรื่ อ งที่ จ ะท าวิ จั ย ต้ อ งชั ด เจน และ
เฉพาะเจาะจง ไม่คลุมเครือ โดยบ่งชี้ถึง สิ่งที่จะทา ทั้งขอบเขต และคาตอบที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว การตั้ง
วัตถุประสงค์ ต้องให้สมเหตุสมผล กับทรัพยากรที่เสนอขอ และเวลาที่จะใช้
3. วิธีการศึกษา เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย การบรรยายลักษณะของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
และวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ความสมบูรณ์ของกลุ่มตัวอย่าง นิยามตัวแปร เครื่องมือวิจัยและคุณภาพเครื่องมือ วิธี การรวบรวม
รายงานเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การวิจั ย เฉพาะส่ ว นที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละงานวิจั ย ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารสร้ างกรอบแนวคิ ด รวมทั้ งการ
ตั้งสมมุติฐานในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูล และข้อสังเกตที่สาคัญเกี่ยวกับวิธีดาเนินการวิจัย
4. ผลการศึกษา บรรยายว่าจะเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้ งการตีความมีการ
นาเสนอตารางและภาพประกอบเท่าที่จาเป็น ผลการวิเคราะห์ที่สาคัญในตารางหรือภาพประกอบต้องมีการบรรยายในส่วนที่
เป็นข้อความด้วย มิใช่การเสนอตารางหรือรูปโดยไม่มีการบรรยาย
5. ตารางและรูปภาพ
- ตาราง ให้จัดทาไฟล์ตาราง ตาราง และตั้งชื่อไฟล์ตารางให้สอดคล้องกับชื่อตารางที่ระบุไว้ในวารสาร เช่น 1 ไฟล์ต่อ 1
ตารางที่ 1 ชื่อไฟล์ตารางที่ 1พิมพ์ชื่อและลาดับที่ของตารางเหนือตารางตัวอักษรขนาด 11Point และพิมพ์คาอธิบายเพิ่มเติมใต้
ตารางตัวอักษรขนาด 14 Point ข้อความในตารางตัวอักษรขนาด 12 Point ตาราง ทุกตารางจะต้องมีหมายเลขและคาบรรยาย
กากับเหนือตารางหมายเลขกากับและคาบรรยายนี้รวมกันแล้วควรจะมีความยาวไม่เกิน บรรทัด 1
1

- รูปภาพ ให้จัดทาไฟล์รูปภาพ รูปภาพ และตั้งชื่อไฟล์รูปภาพให้สอดคล้องกับชื่อรูปภาพที่ระบุไว้ในวารสาร 1 ไฟล์ต่อ 1
เช่น รูปภาพที่ 1 ชื่อไฟล์รูปภาพที่ 1พิมพ์ชื่อและลาดับที่ของรูปใต้รูปพร้อมคาบรรยาย รูปภาพควรมีขนาดที่เหมาะสมไม่เล็ก
เกินไป คาบรรยายใต้ภาพอักษรขนาด 11Point
การเรียงลาดับตารางและรูปภาพให้แยกการเรียงลาดับออกจากกัน พร้อมทั้งระบุหมายเลขลาดับตารางและรูปภาพ
ในบทความให้เป็นรูปที่ และตารางที่ เช่น รูปที่ 1,รูปที่ 2 ตารางที่ 1,ตารางที่ 2
6. การอภิปรายผลการศึกษา เป็นการบรรยายสรุปข้อค้นพบที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ประกอบการอธิบายว่าข้อค้นพบมี
ความขัดแย้ง/สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยและผลงานวิจัยในอดีตอย่างไร พร้อมทั้งเหตุผลที่เป็นเช่นนั้น เพื่อที่ให้คาวิจารณ์
แนะนาและอธิบายผลการวิจัยที่เกิดขึ้นให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้เขียนควรจะเขียนเปรียบเทียบผลที่ได้จากการวิจัยกับผลที่
ถูกรายงานไว้แล้วในงานของคนอื่น หรือการใช้ข้อมูลของคนอื่นที่ทาก่อนหน้ านั้นมาสนับสนุนผลการทดลอง สันนิษ ฐาน หรือ
ข้อสรุป เพื่อเพิ่มนาหนักความน่าเชื่อถือ การอภิปรายข้อจากัด/ข้อบกพร่อง ข้อดีเด่น ซึ่งนาไปสู่ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติและ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
7. การสรุปผลและประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา สรุปสิ่งที่ได้จากการศึกษาวิจัย สิ่งที่ควรจะต้องศึกษาวิจัยต่อไป ความผิดพลาดที่
เกิดขึ้น ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์หรือการประยุกต์ใช้ ชี้ให้เห็นว่าประเด็นปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธกี ารที่ได้ศึกษาวิจัยมาด้วยวิธี
หรือกรอบแนวความคิดที่นาเสนอ
8. ขอเสนอแนะ ให้ข้อเสนอแนะที่จะนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และให้แนวทางสาหรับการวิจยั ต่อไป
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