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  ส่วนบริการงานวิจัย เปิดตัว RE-NEWS  ฉบับแรกในเดือน กันยายน 2559 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่ือสารข่าวสารด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย  

แม่ฟ้าหลวง ไปยังคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร    อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 

ฉบับนี้นับเป็นฉบับที่ 7 โดยจะน�าเสนอเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความ

วิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย บัณฑิตศึกษา     มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ 

และเทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

วิชาการ ตลอดจนการน�าเสนอ ในการประชุมวิชาการ และประสบการณ์

การท�าวิจัยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้ัจัดกิจกรรม โครงการเรื่อง 

“เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

วิชาการ” ขึ้นใน วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาแล้วนั้น

               กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสาร RE-NEWS 

จะสามารถเป็นช่องทางหนึ่งในการถ่ายทอดข่าวสารด้านการวิจัยรวมไปถึง 

ความส�าเร็จของนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไปยังผู้ติดตามหรือผู้ที่

สนใจ โดยท่านสามารถติดตามข่าวสาร RE-NEWS ของเราผ่านทางเว็บไซต์

ส่วนบริการงานวิจัย หรือ Facebook ของส่วนบริการ งานวิจัยได้ที่ www.

facebook.com/RS.MFU/  ในทุกๆ รายเดือน

ขอบคุณทุกๆ ท่านส�าหรับการติดตาม RE-NEWS                                        
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท�าวิจัย 

เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ”

               โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์การท�าวจิัย หัวข้อเรื่อง 

“เทคนคิการเขยีนบทความวจิัย บทความวชิาการเพื่อตพีมิพ์ในวารสาร

วชิาการ” นัน้จงึเป็นโอกาสอันดตี่อคณาจารย์ นักศกึษาระดับบัณฑติ

ศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการที่จะได้รับทราบและเรียนรู้เทคนิคการเขียน

บทความวจิัย บทความวชิาการ เพื่อตพีมิพ์ในวารสารวชิาการ ตลอดจน

การน�าเสนอในการประชุมวชิาการทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ จาก

วทิยากรได้แก่ อาจารย์ ดร.ชัย ชงิ ตัน (Dr.Chai Ching Tan) อาจารย์ ดร.สุ

เทพ นิ่มสาย และ อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวบิูลย์ ซึ่งเป็นผู้มปีระสบการณ์

ในการท�าวจิัยผลติผลงานวจิัยเผยแพร่มาอย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มโีอกาศได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากวทิยากร ไปใช้

ประโยชน์ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคม

วชิาการต่อไป

ภาพกิจกรรม

อาจารย์ ดร.ชัย ชิง ตัน

ส�านักวิชาการจัดการ

อาจารย์ ดร.สุเทพ นิ่มสาย

ส�านักวิชาการจัดการ

อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ 

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์
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        การเขียนบทความที่ดีและได้รับการตีพิมพ์นั้น สิ่งส�าคัญคือการ

น�าเสนอที่ดีในทุกบททุกตอนของบทความให้มีความน่าสนใจ    ในที่นี้

จะได้น�าเสนอแนวทางในการเขียนบทความทางวิชาการมาแบ่งปัน

ให้ท่านผู้อ่าน เชื่อว่าท่านจะสามารถน�าไปให้เกิดประโยชน์ได้ 

1. หัวข้อและบทคัดย่อ(Title and Abstracts) 

        นี่คือด่านแรกของการสร้างความประทับใจกันเลยทีเดียว   บรรณาธิการจะ

ส่งบทความของเราให้ได้รับประเมินโดยกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง   (Peer   

Review) หรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับส่วนนี้เป็นหลัก     เราจึงจ�าเป็นที่จะต้องพยายาม

ท�าให้หัวข้อและบทคัดย่อนี้ กระชับ โดดเด่น พร้อมแจงที่มาความส�าคัญ และสิ่งที่

น�าเสนอ รวมไปถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่จะน�าเสนอในบทความ   ดังนั้นเราอาจ

เขียนส่วนนี้ขึ้นใหม่อีกครั้งหลังจากที่เขียนส่วนอื่นๆเรียบร้อยแล้ว   เพื่อกลั่นกรอง

ความคิด                เป็นบทสรุปที่ดี และหากมีการแก้ไขเนื้อหาหลักในบทความ 

หัวข้อ                                  และเนื้อหาของบทคัดย่อก็อาจจ�าเป็นต้องมีการ

                                                ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องเช่นเดียวกัน

         2.บทนำา (Introduction) 

             ส่วนนี้เปรียบเสมือนหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ที่จะเชิญชวนให้ติดตาม

                         อ่านเนื้อหาในบทความ เป้าหมายหลักคือการน�าเสนอ ที่มีการ

                       วิเคราะห์ และการเสนอบทพิสูจน์ หรือ ข้อโต้แย้งที่เป็นรูปธรรม 

                                 เป็นเหตุเป็นผล ผ่านกระบวนการวิจัยค้นคว้าที่มีคุณค่า 

                                    บทน�าที่ดีจึงเริ่มต้นด้วยโครงเรื่อง(storyline) ที่เกริ่น

                                     ถึงความจ�าเป็นของงานวิจัย โครงเรื่องที่ดูน่าตื่นเต้น

                                     จะดึงความสนใจให้เกิดการติดตามอ่านรายละเอียด 

                                 และหากมีข้อจ�ากัดใดๆ เกี่ยวกับการวิจัย อันอาจส่งผล

                           กระทบต่อผลของงานวิจัย  เราก็จ�าเป็นต้องแจงอย่างตรงไป

                    ตรงมาในบทน�านี้เช่นกัน

เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

อาจารย์ ดร.ชัย ชิง ตัน

โดย อาจารย์ ดร.ชัย ชิง ตัน
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3.การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

       ในส่วนนี้บ่งบอกถึงความสามารถในการน�าเสนอ

งานวิจัยในเชิงวิชาการ  เมื่อเทียบกับผลงานวิจัยอื่น 

ที่สื่อถึงผลงานว่าเป็นประโยชน์ต่องานวิชาการในวง

กว้าง ต่อไปหรือไม่อย่างไร

4.กระบวนการ (Method) 

       เมื่อบทน�าได้วางโครงเรื่องเกริ่นถึงที่มาที่ไปแล้ว 

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีการ   กระบวนการ    ขั้นตอน

แต่ละขั้นในการวิจัย  การรวบรวม วิเคราะห์  ข้องมูล 

รวมไปถึงที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล  ในกรณี

ที่ข้อมูลมี ความโดดเด่น  แตกต่าง   ก็จ�าเป็นชี้แจงถึง

ความเป็นไปของข้อมูลด้วยเช่นกัน

5.ผลลัพธ์ (Results)

        อธิบายผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ได้

ตั้งไว้ โดยผลลัพธ์ที่ได้ต้องสมเหตุสมผลปราศจากการ

ตีความ ในกรณีที่ต้องมีการตีความจะน�าไปเขียนไว้ใน

ส่วนของบทอภิปรายผลวิจัย (Discussion)   ในส่วน

ของผลลัพธ์นี้จะแสดงผลลัพธ์ของโจทย์งานวิจัย โดย

ใช้วิธีการอธิบายที่ได้น�าเสนอในบทกระบวนการ 

(Method) ทั้งนี้ต้องตระหนักถึงโครงเรื่องในบทน�า

ว่าการน�าเสนอสอดคล้องกัน และตรงประเด็นด้วย 

เช่นกัน 

  การเขียนบทความที่ดี 
และได้รับการตีพิมพ์นั้น

สิ่งส�าคัญ คือ
การน�าเสนอที่ดี ในทุกบท 
ทุกตอน ของบทความ 

ให้มีความน่าสนใจ

“

”

5
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6.บทอภิปรายผลวิจัย (Discussion)    

      การน�าเสนอส่วนนี้จะสรุปถึงผลงานวิจัย

ในเชิงอภิปรายทางวิชาการ      การอภิปราย

ท่ีดีควรมีการเปรียบเทียบผลวิจัยกับงานวิจัย

อื่นๆ  และอภิปรายถึงข้อคิดเห็น  รวมไปถึง 

น�าเสนอข้อมูลเชิงลึก    ที่ส่งผลให้หน่วยงาน 

สถาบันการศึกษา รัฐบาล หรือ อุตสาหกรรม

ที่เกี่ยวข้อง        สามารถน�าผลวิจัยไปใช้ใน

การพัฒนา วางแผน ก�าหนดนโยบาย    เพื่อ

ปรับปรุงศักยภาพ คุณภาพ รวมไปถึงงานวิจัย

อื่นๆ ในอนาคต

7.บทสรุปผลวิจัย (Conclusion)

       เราใช้บทสรุปขมวดใจความทั้งหมดที่ได้น�าเสนอไปในบทความ รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นปิดท้าย 

ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณค่าของงานวิจัย หรือ ผลวิจัยที่เป็นประโยชน์ ถ้าเปรียบบทน�าเป็นบรรจุภัณฑ์หีบห่อที่

ดึงดูดสายตาคนให้หยิบจับ บทสรุปก็เปรียบได้กับความพึงพอใจในการได้สินค้าชิ้นนั้น เช่นเดียวกับบทความ

ทางวิชาการ บทน�าจะดึงดูดให้เกิดการติดตามอ่าน บทสรุปก็คือความรู้สึกดีหลังจากที่ได้อ่านบทความจบลง 

  “การเขียนบทความวิชาการที่ดีนั้น

เกิดจากการฝึกฝน  พัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง   นั่นคือการมีทัศนคติ

ที่ดีต่องานทางวิชาการ   

ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาบทความ

วิชาการอย่างสม�่าเสมอ การน�าเสนอ

บทความ  การพบปะแลกเปลี่ยน

ความรู้ เรียนรู้ จาก

นักวิชาการอื่นๆ ในด้านต่างๆ”
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  การเขียนบทความวิชาการที่ดีนั้น  เกิดจากการฝึกฝน 

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง   นั่นคือการมีทัศนคติที่ดีต่องานทาง

วิชาการไม่ว ่าจะเป็นการศึกษาบทความวิชาการอย่าง

สม�่าเสมอ การน�าเสนอบทความ  การพบปะแลกเปลี่ยน

ความรู้รวมถึงการเรียนรู้จากนักวิชาการอื่นๆ ในด้านต่างๆ

เหล่าน้ีล้วนแล้วแต่น�ามาซึ่งการเปิดกว้างต่อยอดทาง    

ความคิดสร้างมุมมองใหม่ๆ เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้มากขึ้น 

บางคนอาจมีความคิดว่านักวิชาการมีมุมมองที่คับแคบ    

แต่ในความเป็นจริงแล้ว นักวิชาการที่แท้จริงจะยินดีรับฟัง

ค�าวิพากษ์ ค�าวิจารณ์ ความคิดเห็นต่างเสมอ นั่นคือการ

เคารพในความเห็นของนักวิชาการท่านอื่น จะไม่ยอมรับ

การขโมยผลงานของผู้อื่น นั่นจึงเป็นที่มาของการพัฒนา

ทางความคิด และผลงานที่หลากหลายมากมายจากจุด   

เริ่มต้นเล็กๆ 

   จากความคิดเห็นของคนคนหนึ่ง สู่ความคิดเห็นของคน

กลุ่มหนึ่ง สู่การพัฒนาและต่อยอด เมื่อมีการน�าไปใช้ในทาง

ปฏิบัติ ไม่ว่าจะโดยหน่วยงานเล็กๆ    จนไปถึงระดับรัฐบาล 

ก็ก่อให้เกิดคุณูปการต่อผู้คนและสังคมได้ในที่สุด

  บทความที่ดีนั้นจะเป็นประโยชน์มากหากได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ความหลากหลายทางความ

คิดเมื่อน�าไปใช้อย่างสร้างสรรค์ตามหลักวิชาการ

ก็จะก่อให้เกิดคุณูปการเป็นอันมาก ดังนั้นเมื่อมี

บทความที่ดีแล้ว ก็ถึงขั้นตอนการตีพิมพ์ผลงาน 

 การตัดสินใจส่งบทความตีพิมพ์ลงในวารสาร

วิชาการนั้น ควรได้รับการไตร่ตรองพิจารณาอย่าง

รอบด้าน เพื่อให้คุ้มค่ากับเวลาและงบประมาณที่ใช้ 

เช่น 

1. หัวข้องานวิจัย/บทความ สอดคล้องกับแนวทาง 

    เป้าหมายเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาของวารสารนั้น

    หรือไม่อย่างไร

2. ระดับและกลุ่มของวารสารวิชาการ 

    www.tci-thaijo.org

3. ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ 

4. ระยะเวลา

‘ MOTIVATE TO WRITE, 
PUBLISH AND EXCEL ’
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1. การวางแผนการทำาวิจัยเพื่อนำาไปใช้ในการเขียนบทความวิชาการ

    การวางแผนการท�าวิจัย เน้นการท�าวิจัยแบบบูรณการและร่วมท�าการวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ

หน่วยงานที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์ (End-user) ซึ่งจะสามารถท�าให้การด�าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ตอบโจทย์งานวิจัยได้อย่างถูกต้องและสามารถน�าไปใช้งานได้จริง

2. การขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ

    การขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนจะมุ่งเน้นการพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก

แหล่งทุนที่มีกรอบหรือประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับความ

เชี่ยวชาญของนักวิจัยของศูนย์วิจัยฯ อาทิ แหล่งทุน สกว. 

จากกลุ่มงานวิจัยด้านยางพารา  แหล่งทุน สวก. จากลุ่มงานวิจัย

ด้านปาล์มน�้ามัน และกลุ่มงานวิจัยด้านอาหาร เป็นต้น 

3. การเขียนบทความทางวิชาการ

    มุ่งเน้นการพัฒนาผลงานวิชาการ ร่วมกันกับสมาชิก ในศูนย์วิจัย BE-Logist รวมถึงการส่งเสริมการผลิตผลงาน

วิชาการร่วมกับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในประเทศไทยและ                        ต่างประเทศ เพื่อ

ผลิตผลงานวิชาการ หรือบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและ                                         นานาชาติ

อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้                                        ศูนย์วิจัยฯ

มีการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ                               และนานาชาติ

โดยเฉพาะประเด็นด้านธุรกิจ การค้า และการลงทุนการจัดการโลจิสติกส์

และโซ่อุปทานรวมถึงการท่องเที่ยว

4. การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงาน

    มุ่งเน้นการพัฒนาผลงานตีพิมพ์ทั้งในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเลือก

วารสารในเบื้องต้น คือ เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล

ด้านสังคมศาสตร์ อาทิ Scopus, DOAJ หรือฐานข้อมูล

ที่ได้การรับรองจากหน่วยงานของไทย 

เช่น ฐาน TCI กลุ่ม 1 เป็นต้น
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1. การวางแผนการทำาวิจัย เพื่อนำาไปใช้ในการเขียนบทความวิชาการ

     ศึกษาช่องว่างในวรรณกรรม ก�าหนดค�าถามที่ชัดเจน ความต้องการข้อมูลที่จ�าเป็น บทความที่สามารถ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตินั้นนัยส�าคัญทางทฤษฎี (theoretical significance)   มีความส�าคัญ

มากกว่านัยส�าคัญทางสถิติ (statistical significance) แม้ว่าจะใช้เทคนิค                                 วิเคราะห์

ขั้นสูงแต่ถ้าไม่มีข้อค้นพบใหม่หรือการยืนยันทฤษฎีที่ส�าคัญก็ยาก

ที่จะได้รับการตีพิมพ์ 

2. การขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ 

           ท�าการบ้านศึกษากรอบการให้ทุนและโครงการที่

แหล่งทุนนั้นๆ เคยให้ทุนมาก่อน การเขียนขอเสนอที่ส�าคัญ

คือ ที่มาและความส�าคัญของปัญหาที่กระชับและตรงประเด็น 

และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

3. การเขียนบทความทางวิชาการ 

    ร่างโครงของบทความทั้งหมดก่อน เพื่อให้เห็นภาพรวมของ

เนื้อหา และความเชื่อมโยง จากนั้นจึงใส่เนื้อลงไปในแต่ละส่วน 

ประโยคหลักที่บอกใจความส�าคัญของแต่ละย่อหน้าควรขึ้นมาเป็น

ล�าดับแรก และสอดรับกับใจความหลักของย่อหน้าก่อนหน้าและ

ย่อหน้าต่อไป ใส่เนื้อหาทั้งหมดแล้ว ให้พัก แล้วอ่านทบทวนใหม่

จึงเขียนบทสรุป

4. การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงาน 

    เลือกวารสารที่มี  impact factors หรืออย่างน้อยอยู่ในฐาน    

         ข้อมูล เช่น  TCI และมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลงานระบุ

              เป็นขอบเขตของวารสาร ทั้งนี้ให้ศึกษาบทความที่เคย

                  ตีพิมพ์ในวารสารนั้นและค�าส�าคัญที่พบ เพื่อให้ได้

              วารสารที่ตรงกับผลงานของเรา
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