
การเขียนบทความทางวิชาการ 
ส าหรบัตพิีมพใ์น

วารสารวิชาการ 



กระบวนการเขียน  

(WRITING PROCESS) 

Stream of  Thought    

Straight Thinking 

• Selection 

• Organization 

• Accuracy 

• Efficiency              

Expression 
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1 ช่ือเรื่อง 

การเลือกหวัขอ้ 

• ควรเป็นเรื่องของ How ของเรื่องที่ท  า 

• อาจจะเป็น How ในการแกปั้ญหา 

• อาจจะเป็น How ของการไขวค้วา้โอกา 

ช่ือเร่ืองตอ้งมีทั้งช่ือภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 

• ภาษาองักฤษทุกค าตอ้งข้ึนตน้ดว้ยตวัใหญ ่ยกเวน้ 

article และ preposition เทา่นั้น 

• แปลภาษาองักฤษใหต้รงกบัภาษาไทย 

• อยา่ตั้งช่ือใหย้าวเกินไป 
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ช่ือผูเ้ขียน 

ตอ้งใส่ต  าแหน่งทางวิชาการใหค้รบถว้น 

มีช่ือคณะหรือวิทยาลยัท่ีสงักดั 

มีช่ือมหาวิทยาลบั 
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บทคัดย่อ (ABSTRACT) 

แมจ้ะเขียนบทความภาษาไทยก็ตอ้งมี Abstract 

ภาษาองักฤษ 

ความยาวไม่ควรจะเกินครึ่งหนา้ ขนาด เศษ  สว่น หนา้ดี

ที่สุด 

ตอ้งมีขอ้ความส าคญั (Key words) ประมาณ - ค า  
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เน้ือหา 

บทน า (introduction) วตัถุประสงค ์(Objectives) 
การทบทวนวรรณกรรม 

(Literature Review) 

วิธีการวิจยั (Research 

Method) 

ผลการวิจยั (Results หรือ 

Findings) 

การอภิปรายผลและบทสรุป 

(Discussion and 
Conclusion) 

ขอ้เสนอแนะ 

(Recommendations) 
บรรณานุกรม (References) 
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การขึ้นตน้ 

1) ค าถาม 2) ค าสัง่ 
3) คยุกบั

กลุม่เป้าหมาย 

4) ค าพดูของ

ผูท้รงคณุวุฒิ 

5) สุภาษิต / 

พงัเพย 
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6) 

เหตกุารณ์

ส  าคญั 

7) ตวัเลข

สถิต ิ

8) ค า

เตอืน

เก่ียวกบั

วิกฤต ิ

9) 

ประเด็น

ความ

ขดัแยง้ 

10)

ประเด็น

ปัญหา 

การขึ้นตน้ (ตอ่) 
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การสรา้งรูปแบบ (The Shape of Content) 

1. ก าหนดแก่นของยอ่หนา้ 

2. รวบรวมรายละเอียด 

3. มีความกระชบั 

4. มีความกลมกลืน 

5. ขจดัส่วนเกิน 

6. จดัระเบียบของสาระ 
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บทน า 

เล่าสถานการณ์

ปัจจุบนั 

• อาจจะเป็นปัญหาท่ีตอ้งมองหาแนวทางแกไ้ข 

• อาจจะเป็นโอกาสท่ีตอ้งหาแนวทางในการใชป้ระโยชนจ์ากโอกาส 

ควรเขียนใหมี้

ความลึก 

• มีสถิตปิระกอบสถานการณ ์

• มีนโยบายบางอยา่งท่ีท าใหต้อ้งแสวงหาแนวทางสนบัสนุนนโยบาย 

สรุปบทน า 

• เป็นเหตใุหต้อ้งท าวิจยัหาค าตอบ 

• ควรเป็นการหาค าตอบที่เป็น How to (แนวทาง, ยุทธศาสตร)์ 
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วัตถุประสงค ์(ส าหรบับทความวิจยัเท่านั้น) 

คนอ่านจะดวู่าผลของการวิจยัตอบสนองวุตถุประสงคห์รือไม่ 

รียงตราล าดบัความส าคญั 

อยา่มีมากขอ้เกินไป 

ข้ึนตน้ดว้ยค าว่า “เพ่ือ” 
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หมายเหตุ: ถา้จะท าบทความวิชาการใหเ้ป็น
บทความวิจยั สามารถท าไดด้งัน้ี 

วิธีท่ี 1 

• ท าเป็นการวิจยัเอกสาร 

(Documentary Research 

• ตอ้งเป็น Theme เดียว และคน้ควา้

บทความหลายคน 

วิธท่ี 2 

• ท าเป็นวิจยัเชิงคุณภาพ 

• สมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มูลหลกัจ  านวนหน่ึง (ประมาณ  

คนข้ึนไป 
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การทบทวนวรรณกรรม 

แบ่งเป็นประเด็นๆใหค้รบ

ตาม Key word ในช่ือ

เร่ือง 

ตอ้งยอ่ใหเ้หมาะสม อยา่ยาว 

(เด๋ียวจะเกิน  หนา้ ส าหรบั 

Font ขนาด point 

ควรมีการอา้งอิงจาก

ผลงานวิจยัของคนอ่ืน (คน้

จาก Google) 

ใชช่ื้อและนามสกุล (พ.ศ.) 

ส าหรบัอา้งอิงจากบทความ

ภาษาไทย  

ใชน้ามสกุล (ค.ศ.) ส าหรบั

อา้งอิงจากบทความ

ภาษาองักฤษ 

ถา้หากไม่ไดล้อกขอ้ความไม่

ตอ้งมีเคร่ืองหมาย

อญัประกาศ 

ถา้หากลอกมาตรงๆตอ้งใส่

อญัประกาศ และเลขหนา้) 

แนะน าอยา่ลอก ใหแ้ปลง

เป็นประโยคของเราเอง

ดีกว่า  
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การจดัเรยีงล าดบั  (Sequence Marker) 

1. พืน้ที่         
(Space Marker) 

2. เวลา           
(Time Marker) 

3. ความส าคญั 
(Priority Marker) 

4. ขนาด            
(Size Marker) 

5. สาระ           
(Topic Marker) 

6. อนัดับ    
(Ranking Marker) 

14/2
4 



ผลลัพธ ์(ส าหรบับทความวิจยัเท่านั้น) 

อ่านท่ีละตารางพรอ้มการตคีวาม 

ใส่สถิตขิา้งล่างตาราง 

ถา้มีตารางใหใ้ส่หมายเลขตาราง 

แบ่งเป็นประเด็นเพ่ือตอบวตัถุประสงค ์
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การอ่านข้อมลูในตาราง (Data Reading) 

1. Grouping 

2. Categorizing 

3. Compare 

4. Contrast 

5. Transitional connections 

6. Pentad of Behavior: Act, Actor, Scence, Agent, Purpose 

หลักการ :  Write a story from figures 
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หมายเหตุ: ถา้เป็นวิจยัเชิงคุณภาพหรือวิจยั

เอกสารจะไม่มีตารางตวัเลข แต่... 

สามารถมี  

• Infographic ได ้

•ตารางในรูปแบบ Diagram 

ได ้
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อภิปรายผล 

แสดงความ

คิดเห็น 
อธิบายเหตผุล 

คาดการณส่ิ์งท่ี

อาจจะเกิดข้ึน 

เช่ือมโยงกบั

เน้ือหาในการ

ทบทวน

วรรณกรรม 
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SWOT AND TOWS 

ควรอภิปรายผลลพัธเ์ป็น SWOT 

ควรจบัคู่ SO, WO, ST, WT เพื่อก าหนดยุทธศาสตร ์หรือแนวทาง 

จบดว้ยการน าเสนอรูปแบบ กระบวนทศัน ์หรือแนวทางดว้ย Acronym 

แลว้สรา้ง Diagram จาก Acronym 
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ขอ้เสนอแนะ 

ควรแยก 2 สว่น

  

• ขอ้เสนอแนะในการน าไปปฏิบตั ิ

• ขอ้เสนอแนะในการวิจยัเพิ่มเตมิ 

• ถา้แยกเป็นขอ้ๆไดด้็จะมีความชดัเจน 
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1) ค า

ขอรอ้ง 
2) ค าถาม 

3) 

บทสรุปยอ่ 

4) ฝาก

ความคิด 

5) ขอ้ความ

ประทบัใจ 

การจบ 
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6) 

สุภาษิต/

พงัเพย 

7) สรา้ง

ความรูส้ึก

ผิด 

8) ปลกุ

จติส านึก 

9) เรียกหา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

10. 

เรียกหา

ความ

ถูกตอ้ง 

การจบ (ตอ่) 
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บรรณานุกรม 

ภาษาไทยมาก่อน 
ภาษาไทยเขียน ช่ือ

แลว้นามสกุล 

ภาษาองักฤษ นามสกุล

ก่อน Comma แลว้

ช่ือหนา้ 

ช่ือบทความใน

เครื่องหมาย

อญัประกาศ 

ช่ือวารสาร ปีที,่ เล่มที,่ หนา้.... 
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THE END 26  มีนาคม 2565 


