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การเขียนบทความทางวิชาการและบทรายงานวิจัย 

รองศาสตราจารย์กนกพร  หมู่พยัคฆ์ วิทยากร 
นางสาวสุฤดี โกศัยเนตร ผู้ลิขิต 

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการ
ความรู้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเขียน
บทความทางวิชาการและบทรายงานวิจัย” ขึ้นเม่ือวัน
อังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง 1111 ช้ัน 11 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย 
โดยมีรองศาสตราจารย์กนกพร  หมู่พยัคฆ์ อาจารย์
ประจําภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ มาเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการเขียนบทความทางวิชาการ
และบทรายงานวิจัย รายละเอียดจะเป็นอย่างไรน้ัน มาติดตามกัน
เลยค่ะ 

ความหมายของบทความทางวิชาการโดยท่ัวไป 
บทความทางวิชาการ (Academic article)  
เป็นรูปแบบการสื่อสารด้วยความเรียงประเภทหน่ึง ที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารและหรือแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหน่ึงที่เป็นข้อเท็จจริง ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ และแสดงความคิดเห็น
ในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีหลักฐาน มีเหตุผล น่าเช่ือถือ หากมีข้อเสนอแนะใดๆ ต้องเป็นไปในทางท่ี
สร้างสรรค์ อย่างมีหลักการและเป็นไปได้ 
ความหมายของบทความทางวิชาการเพ่ือใช้ขอตําแหนง่ทางวิชาการ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

บทความทางวิชาการ (scholarly article หรือ learned article) หมายถึง งานเขียนทาง
วิชาการท่ีมีการกําหนดประเด็นชัดเจน มีการอรรถาธิบายในประเด็นดังกล่าวด้วยหลักวิชาจากรากฐานของ
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล และ/หรือ ประสบการณ์ พร้อมสรุปอันเป็นการเสริมองค์
ความรู้และให้แรงกระตุ้นทางปัญญา 

ส่วนประกอบของบทความทางวิชาการ 
1. ส่วนนํา: ช่ือเร่ือง ช่ือผู้เขียน/คุณวุฒิ สถาบันสังกัดผู้เขียน บทคัดย่อ คําสําคัญ 
2. ส่วนเนื้อเรื่อง: ความนํา/คํานํา (เขียนเท่าที่จําเป็น: ที่มาและวัตถุประสงค์ของบทความ 

ขอบเขตของเรื่อง คํานิยามต่างๆ ที่จําเป็น) เน้ือเรื่อง (ประเด็นหลัก/รอง หรือ ส่วนย่อยที่ 1 ปูพ้ืน
ฐานความรู้ในเรื่องที่เขียน ส่วนย่อยที่ 2 วิเคราะห์วิจารณ์โต้แย้งข้อเท็จจริง เหตุผล/หลักฐานเพ่ือให้ข้อมูล
แก่ผู้อ่าน ส่วนย่อยที่ 3 เสนอความคิดเห็น บูรณาการหลักการความรู้กับการนําไปใช้) สรุปประเด็นสําคัญ 

3. ส่วนอ้างองิ: เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม 
 
เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ 

จุดประสงค์ของบทความวิชาการที่ดี คือ สามารถถ่ายทอดข้อมูลมาสู่ผู้อ่านได้รวดเร็ว กระชับ 
และเข้าใจง่าย ดังนั้นจึงต้องมีเทคนิคและและขั้นตอนต่อไปน้ี  

ข้ันตอน 1 เลือกหัวข้อที่จะเขียน 
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    - เป็นเรื่องท่ีผู้เขียนสนใจ และม่ันใจว่ารู้และเข้าใจเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในเรื่องนั้น ท่ี
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน โดยเสนอข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดให้ผู้อ่ืนสามารถเข้าใจได้  
    - เลือกเรื่องที่มีความยาว ความยาก ความง่ายพอเหมาะกับความสามารถของผู้เขียน จํานวน
หน้ากระดาษเอกสารท่ีเผยแพร่ (ประมาณ 8-12 หน้าวารสาร) 
    - เลือกเรื่องหรือหัวข้อท่ีผู้อ่านและสังคมกําลังให้ความสนใจ และได้รับประโยชน์ ทันสมัย ทัน
เหตุการณ์ 

ขั้นตอน 2 กําหนดจุดมุ่งหมายว่า 
    - จะเขียนเพ่ืออะไร เช่น ให้ความรู้ เสนอความเห็น  โน้มน้าวใจให้ร่วมกันพัฒนา/ร่วมกันแก้ไข 
ให้แนวคิดในการดําเนินชีวิต ฯลฯ 
    - เขียนให้ใครอ่าน เช่น กลุ่มผู้ร่วมวิชาชีพ/สาขาทางวิชาการเดียวกัน ตามกลุ่มวัย ประชาชน
ท่ัวไป เป็นต้น ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของวารสารเพ่ือการเผยแพร่ จึงต้องเลือกชนิดวารสารใน
การเผยแพร่ให้เหมาะสม 

ขั้นตอน 3  กําหนดแนวคิดสําคัญหรือประเด็นสําคัญ ว่าบทความเรื่องน้ีจะเสนอ แนวคิดสําคัญ
อะไร จะได้นําเสนอเน้ือหา ถ่ายทอดถ้อยคํา ประโยคต่างๆ เพ่ือแนวคิดสําคัญน้ันให้แก่ผู้อ่าน  

ขั้นตอน 4  ประมวลความรู้  แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งความรู้
ต่างๆ หรือการสัมภาษณ์ผู้รู้ ผู้เกี่ยวข้องให้เพียงพอท่ีจะเขียน  

ขั้นตอน 5  วางโครงเร่ือง  กําหนดแนวทางการเขียนว่าจะนําเสนอสาระสําคัญ แยกเป็นกี่ประเด็น 
ประเด็นหลักๆมีอะไรบ้าง ในประเด็นหลักมีประเด็นย่อยๆ  มีตัวอย่าง มีเหตุผล เพ่ือสนับสนุนประเด็นหลัก
อย่างไร  

การวางโครงเร่ืองจะช่วยให้การเขียนเร่ืองง่ายขึ้นและไปในทิศทางท่ีต้องการ ไม่สับสน ไม่วกวน
ซํ้าซาก ไม่นอกเรื่อง 

ขั้นตอน 6 การเขียนเนื้อหาในแต่ละส่วน 
1.ชื่อเรื่อง ต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาท่ีเป็นทางการ  ชัดเจนตรงไปตรงมา 

และสอดคล้องกับเนื้อหาบทความโดยตรง หรือครอบคลุมประเด็นของเรื่อง 
2.ชื่อผู้เขียน ต้องใช้ช่ือ/สกุลจริง ระบุคุณวุฒิท่ีแสดงถึงความเช่ียวชาญ  สถาบันท่ีสังกัด ช่องทาง

ท่ีสามารถติดต่อได้  (E-mail)                 
3. บทคัดย่อ เม่ืออ่านแล้วต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดของเร่ือง ควรเขียนให้กระชับ เน้นประเด็น

สําคัญของเรื่อง ส่วนใหญ่กําหนดความยาวของบทคัดย่อ เช่น ไม่เกิน 250 คํา หรือไม่เกิน 15 บรรทัด หรือ 
1-2 ย่อหน้าสั้นๆ ประกอบด้วย เน้ือหา 3 ส่วน คือ  

- เกริ่นนํา     
- ประเด็นปัญหา/เนื้อหาหลัก: การแก้ปัญหา หรือกระบวนการดําเนินการ (กรณีวิเคราะห์/
สังเคราะห์งาน) และ  
- สรุปผลสําคัญ        
4. คําสําคัญ เพ่ือการเข้าฐานข้อมูลทางวิชาการในการสืบค้น มักกําหนดไม่เกิน 5 คํา 

ขั้นตอน 7 อ่านและปรับด้วยตนเองหลายครั้งจนเข้าใจ เพ่ือการตรวจสอบความเข้าใจในเน้ือหาท่ี
เขียนจากผู้อ่ืน อาจให้ผู้ร่วมงาน/บุคคลในวิชาชีพและสาขาเดียวกันและ/หรือต่างสาขาหรือนักศึกษาช่วย
อ่าน เพ่ือทราบว่าเน้ือหาทําให้ผู้อ่านในทุกระดับเข้าใจตามที่ผู้เขียนต้องการสื่อหรือไม่ (ไม่จําเป็นต้องมีวุฒิ
ทางการศึกษาสูง เพราะขั้นนําส่งตีพิมพ์/เผยแพร่ด้วยช่องทางใดๆ ก็ตาม จะมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายคน
ตรวจสอบให้อยู่แล้ว) 
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การเขียนเนื้อหา 
• มีการแบ่งแต่ละประเด็นเป็นย่อหน้าหรือหัวข้อย่อย โดยสรุปประเด็นสําคัญมาเน้นก่อนการอธิบาย

รายละเอียด หรืออาจนําข้อความใดข้อความหนึ่งท่ีเป็นใจความสําคัญมาต้ังเป็นช่ือหัวข้อย่อย หรือ
อาจต้ังช่ือหัวข้อย่อยในลักษณะของคําถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้อ่าน 

• การเน้นประเด็นย่อยของเนื้อหาท่ีชัดเจน ทําให้เข้าใจได้เร็วขึ้น ง่ายต่อการให้ผู้อ่านอ้างอิง และ
ผู้อ่านได้พักสายตาเป็นระยะๆ ช่วยให้มีจุดสนใจขึ้นมาเป็นช่วงๆ  

การเขียนสรุป 
• การเขียนไม่จําเป็นต้องขึ้นหัวข้อย่อยว่า “สรุป” เพราะเม่ือสิ้นสุดเน้ือหาบทความแล้ว ย่อมหมายถึง

การสรุป  
- โดยใช้วิธีการย่อหน้าใหม่แล้ว บรรยายว่า จาก....(สรุปประเด็นสําคัญของเรื่อง)...ท่ีกล่าวมา
ท้ังหมดมีความสําคัญอย่างไร สามารถนําไปใช้อะไรได้บ้าง หรือจะทําให้เกิดอะไรต่อไป หรือ 
- สรุปประเด็นสําคัญของเร่ืองแล้วท้ิงท้ายให้ผู้อ่านคิด หรือเป็นแรงกระตุ้นให้สังเคราะห์ความรู้ท่ีได้
จากบทความต่อ 
-  ตรวจสอบความละเอียดรอบคอบ ความสมํ่าเสมอ (consistency) ของรูปแบบการเขียน  
ลักษณะการใช้คํา รูปแบบการอ้างอิง ฯลฯ ในบทความ 

**************************************** 

การเตรียมบทรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ลงวารสารพยาบาลศาสตร์ 
ส่วนประกอบของ บทรายงานการวิจัย 
1. ส่วนนํา: ช่ือเร่ือง ช่ือผู้เขียน/คุณวุฒิ สถาบันสังกัดผู้เขียน บทคัดย่อ คําสําคัญ 
2. ส่วนเนื้อเรื่อง: ความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย วิธี

ดําเนินงานการวิจัย: ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย การอภิปรายผล 
ข้อเสนอแนะ 

3. ส่วนอ้างอิง: เอกสารอ้างอิง 
รายละเอียดของส่วนเนื้อเร่ือง 

1. ความสําคัญของปัญหา เขียนให้ชัดเจน ครบถ้วนและรวบรัด ให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาและ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ณ พ้ืนที่ที่ศึกษา ควรกล่าวถึงท่ีมาของปัญหาท่ีเกิด รวมท้ังสรุปแนวคิด/ทฤษฎีท่ีใช้ และ
กรอบแนวคิดการวิจัยเป็นแบบบรรยาย มีอ้างอิงชัดเจน  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นความต้องการหาผลการศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าต้องการ
ศึกษาอะไรและอย่างไรในการวิจัยนี้โดยเขียนให้สอดคล้องกับที่มาของปัญหา 

3. สมมติฐานการวิจัย ระบุให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
4. วิธีดําเนินงานการวิจัย 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย  
 ประชากรคือใคร  การคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีใด ได้จํานวนเท่าไร  สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีใด 
อย่างไร (ท้ังพ้ืนท่ีและกลุ่มตัวอย่าง) ได้จํานวนเท่าใด 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ระบุชนิด ลักษณะ จํานวนข้อคําถาม/แบบประเมิน ลักษณะ
คําตอบและการให้ค่าคะแนน การตรวจสอบ/ทดสอบคุณภาพเครื่องมืออย่างครบถ้วน หากมีการแบ่งระดับ
ตัวแปรต้องมีเกณฑ์แบ่งอย่างมีหลักการเหมาะสมกับข้อมูล 
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4.3 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
เพ่ือการวิจัยในคน โดยระบุเลขท่ี ท่ีแสดงถึงวันเดือนปีท่ีอนุมัติ และกล่าวถึงการพิทักษ์สิทธ์ิ กลุ่มตัวอย่างท่ี
จะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือทดลอง 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล บรรยายการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือกระบวนการทดลอง 
อย่างรวบรัดและครบถ้วนให้เห็นภาพ เป็นลําดับขั้นตอน ระยะเวลารวบรวมข้อมูลเม่ือไรถึงเม่ือไร 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุให้ชัดเจนครบถ้วนให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ รายละเอียด
ของผลการวิจัยท่ีนําเสนอ 

5. ผลการวิจัย ระบุให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจําเป็น มีวิธีการ
นําเสนอที่เลือกใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการ เช่น บรรยาย บรรยายกึ่งตาราง ตาราง แผนภูมิ
หรือภาพประกอบตามความเหมาะสม 

6. การอภิปรายผล การอภิปรายผลการวิจัยโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ
สมมติฐานการวิจัย มีการให้เหตุผลตามหลักวิชาการ และความสอดคล้องกับผลงานวิจัยท่ีผ่านมาโดยมี
อ้างอิงชัดเจน 

7. ข้อเสนอแนะ ระบุให้ รวบรัด ชัดเจน โดยให้สอดคล้อง ว่าจะนําผลการวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างไร 

8. เอกสารอ้างอิง ใช้ระบบ Vancouver’s style ตามหลักการใช้ในคําแนะนําเตรียมต้นฉบับอย่าง
เคร่งครัดครบถ้วน โดยเรียงลําดับตัวเลขอ้างอิงข้อความในเรื่องให้ตรงกับท้ายเร่ืองอย่างครบถ้วน (เนื่องจาก
เป็นวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

9. ตรวจสอบความถูกต้อง รูปแบบตามเกณฑ์ของวารสาร ไวยากรณ์ ตัวอักษร วรรคตอน 
เครื่องหมายต่างๆ ฯลฯ พิสูจน์อักษรด้วยความละเอียดรอบคอบ 
บรรณานุกรม 

• ประภาพรรณ อุ่นอบ การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ   เอกสารประกอบการประชุม
พัฒนาทักษะในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการฯ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๗ 
จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ห้องประชุมโรงแรมบ้านไม้งามรีสอร์ท จังหวัด
อุบลราชธานี.  

• ชฎ าภ า  ประ เ ส ริ ฐท ร ง  หทั ย ชนกบั ว เ จ ริ ญ  บทคว าม  : เ ขี ย นอ ย่ า ง ไ ร  ( จึ ง จ ะ )  ดี
www.academic.hcu.ac.th/forum/board_posts.asp?FID=217 สืบค้น 6  พฤษภาคม  2557.  

• สมบัติ ทีฆทรัพย์ การเขียนบทความทางวิชาการและบทวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. http://research.eau.ac.th/pdf/km/km_7/km2.PDF สืบค้น 6 พฤษภาคม 
2557. 

• คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คู่มือการขอกําหนดตําแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
,2555. 

ประเด็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 การเขียนผลการวิจัย ถ้าเป็น Thesis หรืองานวิจัยสามารถ แต่ถ้าเป็นบทรายงานการวิจัย อาจต้อง

เขียนให้กระชับและสอดคล้องกับกรอบแนวคิดเน่ืองจากพื้นท่ีมีน้อย 
 E-book หรือ E-learning สามารถนําไปขอผลงานทางวิชาการได้หรือไม่ 

ตอบ สามารถ E-book หรือ E-learning หรือ CAI สามารถนําไปขอผลงานทางวิชาการได้ 
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ในช่วงท้ายของการบรรยาย วิทยากรได้ฝากกําลังใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านว่า เวลาที่ทุกท่าน
เริ่มเขียนบทความทางวิชาการและบทรายงานวิจัยใหม่ๆ หากต้องปรับแก้หลายคร้ังก็อย่าเพ่ิงหมดกําลังใจ 
พยายามปรับแก้ให้ตรงกับคําแนะนําของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้มากท่ีสุด ประสบการณ์จะค่อยๆ สอนเรา 
ต่อไปเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆ ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆ ท่าน ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในการ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการค่ะ 

 

 

 

 

 


