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 คํานํา 
 

 องค์ความรู้ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่” เล่มน้ี  เกิดจากการดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจประจําปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพ่ือ
การตีพิมพ์เผยแพร่” โดยสืบเน่ืองจากผลการดําเนินการสรุปความรู้ที่ได้จากปีการศึกษา 2558 โดยกําหนดให้มี
การจัดเสวนาร่วมกันระหว่างอาจารย์ของคณะฯ ที่มีประสบการณ์และมีผลงานตีพิมพ์อย่างต่อเน่ืองร่วมกับ
อาจารย์ที่ไม่เคยมีประสบการณ์  มาพบปะพูดคุยกันในหลักการและเทคนิคในการเขียนบทความวิจัย 
 การถอดองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ในครั้งน้ีเกิดจากการพูดคุย แลกเปลี่ยน บอกเล่า
ประสบการณ์ของคณาจารย์ที่เป็นสมาชิกของแต่ละกลุ่ม รวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์
และทําการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน  คณะกรรมการจัดการ
ความรู้คณะบริหารธุรกิจหวังว่าองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น้ีจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ในการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการและสามารถใช้เป็นผลงานเพ่ือย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการต่อไป 
 

   คณะกรรมการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559 

      18 พฤษภาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  | 1 

 

บทนํา 
 

 คณะบริหารธุรกิจมีคณาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการจํานวนหนึ่ง  โดยมีผู้ดํารงตําแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ จํานวน 2 ท่าน  และผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน  4  คน  ซึ่งบุคคลเหล่าน้ีนับเป็นแหล่งองค์

ความรู้ด้านการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ ประกอบกับยังมีอาจารย์ของคณะฯ อีกจํานวนหน่ึงที่

กําลังมีผลงานวิจัยและจําเป็นต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบการตีพิมพ์บทความวิจัยใน

วารสารวิชาการ  เพ่ือมีเป้าหมายในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาต่างๆ  ปีการศึกษา 2560  รวมทั้งการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ   ดังน้ันจึงมีความต้องการท่ีจะได้รับ

การจัดความความรู้ในประเด็นการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

สถานการณป์ัญหา 
 

การพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์เพ่ือการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  เป็นภารกิจที่เร่งด่วนสําหรับคณะ
บริหารธุรกิจ  อีกทั้งการที่คณะฯ  จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สังกัดคณะฯ ให้แล้วเสร็จ
ในปีการศึกษา 2559 จึงย่ิงมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์  ดังน้ันคณะบริหารธุรกิจจึงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใน
เรื่องการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ  เพ่ือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จาก
ผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงและหลักการสําคัญต่าง ๆ ในการจัดทําบทความวิจัยที่มีคุณภาพสามารถ
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ 

 
แผนการจัดการความรู ้

 

แผนการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจ มีขัน้ตอนการดําเนินการดังน้ี 
 
1.  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรูค้ณะบรหิารธุรกิจ 

คณบดีมีประกาศคณะบริหารธุรกิจ ที่ 8/2559 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะ
บริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559  โดยกําหนดภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบ คือ 

1.1 วางแผนและจัดทําแผนปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ของคณะฯ ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

1.2  รวบรวมขอ้มูล และจัดการความรู้ให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปได้อ่านและเข้าใจ 
1.3  จัดการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่สาธารณชนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
1.4  ทําหน้าทีจ่ัดการองค์ความรู้ด้านคุณภาพบัญฑิตและงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรืองานอ่ืนๆ 
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2.  จัดประชุมเพื่อพิจารณาประเดน็ความรู้เพื่อพัฒนาคณุภาพอาจารย์ 

คณะกรรมการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจ มีการประชุมเพ่ือดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจและแผนปฎิบัติงานระดับคณะวิชาฯ ที่ประชุมมีมติว่า  ประเด็น
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร ่
 

 
3.  การสรา้งและแสวงหาความรู้ 
 3.1 คณะกรรมการจัดการความรู้คณะฯ ร่วมพิจารณาเพ่ือกําหนดหน้าที่และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามประเด็นการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ 
 3.2 คณะกรรมการจัดการความรู้ทําการกําหนดกลุ่มอาจารย์ภายในคณะฯ ในฐานะ “แหล่งองค์
ความรู้”   

3.3 คณะฯ จัดประชุมคณาจารย์ ให้ความรู้ในเร่ืองกระบวนการจัดการความรู้ หลังจากน้ันให้
คณาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มต่างๆ รว่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
4.  การจัดการความรู้ให้เปน็ระบบ 

คณะกรรมการจัดการความรู้รวบรวมความรู้และสรุปความรู้จากการแลกเปลี่ยนระหว่างคณาจารย์ที่
เป็น “แหล่งองค์ความรู้” 4 ท่าน  ได้แก่ 1.  รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร  2.  รองศาสตราจารย์พรรณนุช  
ชัยปินชนะ 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงคราญ  ไชยเมือง  และ 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามัญ  กับ
คณาจารย์ที่มีความต้องการในการพัฒนาบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  และเพ่ือเข้ารวมนําเสนอ
ผลงานในการประชุมทางวิชาการ  รวมท้ังคณาจารย์ที่สนใจ  ตามประเด็นที่กําหนดแล้วทําการเรียบเรียงเป็น
องค์ความรู้ 

 
5. การกลั่นกรองความรู ้
 นําองค์ความรู้ที่เรียบเรียงให้ผู้นํากลุ่มและคณาจารย์ที่เป็น“แหล่งองค์ความรู้” ภายนอกคณะฯ 
ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
 
6. การเขา้ถึงความรู ้

6.1 จัดทําเอกสารคลังความรู้ที่ได้รับ 
6.2 เผยแพร่องค์ความรู้ทางเว็บไซต์ของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย 

 
7. การแบ่งปนัและแลกเปลีย่นความรู ้

คณะฯ จัดประชุมคณาจารย์เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คณาจารย์ในคณะ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ 



P a g e  | 3 

 

 
8. การเรียนรู ้
 คณะฯ สนับสนุนให้คณาจารย์นําความรู้ไปปฏิบัติใช้  โดยมีอาจารย์สาขาวิชาการตลาดที่มีผลงานวิจัย
แต่ยังไม่ได้ดีพิมพ์เผยแพร่  ได้แจ้งความจํานงจะนําเทคนิคการเขียนบทความวิจัยไปใช้ในการดําเนินการ 
 
9. การติดตาม 

คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจ  จะมีการติดตามผลการนําองค์ความรู้ไปปฏิบัติ
ต่อไป 

 

คณะผู้ร่วมดาํเนินการ 

การเขียนบทความวิจัยเพือ่การตีพิมพเ์ผยแพร ่

ผู้นาํกลุ่ม                                                 :  อาจารย์ณัฏฐ์ปาลิดา  ศรีคําหน้อย 

ผู้จดบันทึก     :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุนีย์  เกษม 

ผู้เขา้ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้    : 

1.  รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร 

2.  รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงคราญ  ไชยเมือง 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามญั   

5.  อาจารย์สายสุนีย์  เกษม 

6.  อาจารย์หทัยรัตน์  บุญม ี

7.  อาจารย์ ดร.ศรีสุดา  แซล่ี้ 

8.  อาจารย์ฉัตรชัย  สุพรรณบรรจง 

9.  อาจารย์ศิรพิร  วิษณุมหิมาชัย 

10.  อาจารย์ทรวงชนก  รักษ์เจริญ 

11. อาจารย์ณฏัฐ์ปาลิดา  ศรคีําหน้อย 

12. อาจารย์ธนาภรณ์  พันธ์ุจิรา 

13. อาจารย์ทรวงชนก  รักษ์เจริญ 

14. อาจารย์ณฐัฌาณ  สุพล 
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ครั้งท่ี 1 
วันที่ 24  สิงหาคม 2560 
เวลา 9.00 – 10.00 น. 

การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 
การเขียนบทความวิจัยเพือ่การตีพิมพเ์ผยแพร ่

ประเด็นย่อย: ประเภทบทความทางวิชาการ 

 

ผู้นาํกลุ่ม:  อาจารย์ณัฏฐ์ปาลิดา  ศรีคําหน้อย 

ผู้จดบันทึก:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุนีย์  เกษม 

ผู้เขา้ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ : 

1.  รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร 

2.  รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามญั   

4.  อาจารย์สายสุนีย์  เกษม 

5.  อาจารย์หทัยรัตน์  บุญม ี

6.  อาจารย์ฉัตรชัย  สุพรรณบรรจง 

7.  อาจารย์ศิรพิร  วิษณุมหิมาชัย 

8. อาจารย์ณัฏฐ์ปาลิดา  ศรีคาํหน้อย 

9. อาจารย์ทรวงชนก  รักษ์เจริญ 

10. อาจารย์ณฐัฌาณ  สุพล 

 

 ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพเ์ผยแพร่  ประเด็น: 

ประเภทบทความทางวิชาการ”  ซึ่งสมาชิกได้อภิปรายดังน้ี  

 

 อาจารย์ศิริพร  วิษณุมหิมาชัย  กล่าวว่า  มีความสับสนกับคําว่า “บทความทางวิชาการ” “บทความ

วิชาการ”  และ “บทความวิจัย”   
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 รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร  กล่าวว่า  บทความทางวิชาการ มี 2 ประเภท คือบทความวิจัย  
และบทความวิชาการ 
   
 อาจารย์ศิริพร  วิษณุมหิมาชัย  กล่าวว่า  “บทความวิชาการ”  และ “บทความวิจัย” ต่างกันอย่างไร 
 
  รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร  กล่าวว่า  บทความวิจัย  เป็นกระบวนการเผยแพร่งานวิจัย  
ดังน้ันการเขียนบทความวิจัยได้น้ัน  จะต้องมีงานวิจัยมาก่อน   
 
 อาจารย์ฉัตรชัย  สุพรรณบรรจง  กล่าวว่า  ถ้าอย่างน้ันแล้วการเขียนบทความวิชาการก็ไม่ต้องใช้
งานวิจัยใช่หรือไม่ 
 
 รองศาสตราจารย์พรรณนชุ  ชัยปินชนะ  กล่าวว่า  การเขียนบทความวิชาถึงแม้ว่าไม่ได้มีจุดประสงค์
หลักในการเผยแพร่งานวิจัยก็ตาม  แต่การเขียบบทความวิชาการนั้นจําเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ได้จาก
งานวิจัยมาใช้ในการเขียน 
  
 อาจารย์อาจารย์ทรวงชนก  รักษ์เจริญ  กล่าวว่า  การใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาใช้ในการ
เขียนบทความวิชาการน้ันจะต้องเป็นงานวิจัยของผู้เขียนเท่าน้ันหรือไม่ 
 
 รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ  กล่าวว่า  สามารถใช้ผลงานวิจัยจากหลากหลายแหล่งได้  
แต่ต้องทําการอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
 
 อาจารย์ณัฐฌาณ  สุพล  กล่าวว่า  ผู้เขียนบทความวิจัยจึงต้องเป็นเจ้าของงานวิจัยใช่หรือไม่ 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามัญ  กล่าวว่า เน่ืองจากบทความวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของการ
เผยแพร่งานวิจัย  ดังน้ันผู้เขียนบทความวิจัยจึงต้องเป็นเจ้าของงานวิจัย 
 
 อาจารย์ณัฐฌาณ  สุพล  กล่าวว่า  ถ้างานวิจัยเป็นทีม  ผู้เขียนบทความวิจัยจึงต้องเป็นทุกคนในทีม
หรือไม่ จะมีคนอ่ืนที่ไม่ใช่ทีมวิจัยมาเพ่ิมได้หรือไม่ 
 
 รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ  กล่าวว่า เน่ืองจากบทความวิจัยเพ่ือการเผยแพร่ถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการวิจัย   ดังน้ันการระบุช่ือในบทความวิจัยควรจะต้องตรงกับรายช่ือทีมวิจัย   
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 รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร  กล่าวว่า  การระบุช่ือในบทความวิจัยควรจะต้องตรงกับรายช่ือทีม
วิจัย ยกเว้นกรณีที่ทีมวิจัยได้ทําการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน  เช่น บทความวิจัยที่มีการแยกเขียนตามวัตถุปรสงค์
ได้หลายบทความ  อาจมีการแยกทีมงานวิจัยออกเป็นทีมย่อยในการรับผิดชอบเขียนบทความ  การระบุช่ือ
ผู้เขียนบทความก็อาจจะระบุเฉพาะทีมย่อยที่รับผิดชอบในแต่ละทีม 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามัญ   กล่าวว่า  การเพ่ิมช่ือบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในทีมวิจัยใน
บทความวิจัยน้ันถือว่าไม่ถูกต้อง  แต่หากเป็นการนําเอาผลงานวิจัยไปเขียนเป็นบทความวิชาการน้ันผู้เขียน
บทความอาจจะไม่ใช่สมาชิกทีมวิจัยก็ได้ 
 
 

สรุปความรู ้
การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพเ์ผยแพร่ 

ประเด็นย่อย: ประเภทบทความทางวิชาการ 

 
 1. ประเภทบทความวิชาการ มีดังน้ี 

ประเภทของบททางความวิชาการท่ัวไปที่ นักวิชาการส่วนใหญ่มักจะใช้ลงตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ มี 2  ประเภท ได้แก่   

1) บทความวิชาการ คือ เอกสารที่เรียบเรียงจากผลงานวิชาการของตนเองหรือผู้อ่ืนในลักษณะที่เป็น
การวิเคราะห์ วิจารณ์หรือเป็นบทความท่ีเสนอแนวความคิดใหม่ๆ จากพ้ืนฐานทางวิชาการน้ันๆ   

2) บทความวิจัย คือ บทความที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยของตนเอง  มีการกําหนดปัญหาและวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจน มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลการวิจัย อันนําไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 2. บทความวิจัยเพ่ือการเผยแพร่ถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการวิจัยในขั้นตอนการเผยแพร่งานวิจัย   
ดังน้ันการระบุช่ือในบทความวิจัยควรจะต้องตรงกับรายช่ือทีมวิจัย ยกเว้นกรณีที่ทีมวิจัยได้ทําการตกลงกันเป็น
อย่างอ่ืน แต่การเพ่ิมช่ือบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในทีมวิจัยในบทความวิจัยน้ันถือว่าไม่ถูกต้อง 
 
 

 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 2 



P a g e  | 7 

 

วันที่ 28  กันยายน 2560 เวลา 9.00 – 10.00 น. 

การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 
การเขียนบทความวิจัยเพือ่การตีพิมพเ์ผยแพร ่

ประเด็นย่อย: สาเหตุสาํคญัในการถูกปฏิเสธการรับลงตีพมิพ์บทความวิจัย 

ผู้นาํกลุ่ม:  อาจารย์ณัฏฐ์ปาลิดา  ศรีคําหน้อย 
ผู้จดบันทึก:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุนีย์  เกษม 
ผู้เขา้ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้: 

1.  รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร 

2.  รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงคราญ  ไชยเมือง 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามญั   

5.  อาจารย์สายสุนีย์  เกษม 

6.  อาจารย์หทัยรัตน์  บุญม ี

7.  อาจารย์ฉัตรชัย  สุพรรณบรรจง 

8.  อาจารย์ศิรพิร  วิษณุมหิมาชัย 

9.  อาจารย์ทรวงชนก  รักษ์เจริญ 

10. อาจารย์ณฏัฐ์ปาลิดา  ศรคีําหน้อย 

11. อาจารย์ธนาภรณ์  พันธ์ุจิรา 

 

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับเร่ือง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่  ประเด็น: 

สาเหตุสําคัญในการถูกปฏิเสธการรับลงตีพิมพ์บทความวิจัย”  ซึ่งสมาชิกได้อภิปรายดังน้ี  

 

อาจารย์ธนาภรณ์  พันธุ์จิรา  กล่าวว่า  ข้อบกพร่องที่ควรตระหนักในการเขียนบทความวิจัยเพ่ือไม่ให้

ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ 

รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร  กล่าวว่า  จุดเริ่มต้นของการจะนําบทความวิจัยตีพิมพ์  จะต้องศึกษา

ขอบเขตวารสารวิชาการที่จะลงตีพิมพ์  ว่าเป็นวารสารในกลุ่มสาขาเดียวกับ Content ของบทความหรือไม่  เช่น 

วารสารพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  ก็จะรับตีพิมพ์บทความวิจัยที่ผลงานวิจัยน้ันมี Impact ต่อชุมชนและ

สังคม  เป็นต้น 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามัญ  กล่าวว่า นอกจากน้ันยังต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ

เง่ือนไข  รูปแบบการพิมพ์  และระยะเวลาที่เปิดรับ  เพราะวารสารแต่ละเล่มมักมีเง่ือนไขในรายละเอียดที่ไม่

เหมือนกัน   

รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ  กล่าวว่า  รายละเอียดของเง่ือนไขของวารสารบางเล่มน้ัน

กําหนดจํานวนคําของ Abstract ต้องไม่เกิน 200 คํา  หรือการอ้างอิงต้องระบุจํานวนหน้าของเอกสารทั้งเล่ม  

และไม่ให้อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ นอกจากน้ันอาจกําหนดให้มีการอ้างอิง

ข้อมูลจากบทความอ่ืนที่เคยลงในวารสารน้ัน  เป็นต้น 

รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร   กล่าวว่า  เง่ือนไขของวารสารบางเล่มน้ันระบุให้ข้อมูลในตาราง  

Flow Chart  และคําอธิบายใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษ  นอกจากน้ันการระบุจํานวนหน้าของเอกสารแต่ละเล่มก็

ไม่เท่ากัน  บางเล่มระบุไว้ 10 หน้า  บางเล่มอาจให้ 15 หน้า 

รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ  กล่าวว่า  หลัการพ้ืนฐานในการเขียนบทความวิจัยคือ  การ

ใช้ภาษาเขียนตามหลักวิชาการ  ไม่ใช้ภาษาพูด  ตรวจทานการสะกดคํา  การวรรคตอนประโยค  จํานวนเน้ือหา

เกินจํานวนหน้าที่กําหนด  และส่วนที่สําคัญในการนําเสนอคือ เน้ือหากระบวนการวิจัย  การสรุป อภิปรายผล  

และข้อเสนอแนะ 

 อาจารย์ทรวงชนก  รักษ์เจริญ  กล่าวว่า  เราควรเขียนบทความวิจัยภายหลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น
แล้วใช่หรือไม่   
 รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ  กล่าวว่า  การเขียนบทความวิจัยควรจะดําเนินการภายหลัง
จากงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์น้ันก็เป็นเรื่องที่เหมาะสม  เน่ืองจากผลงานวิจัยน้ันได้มีการผ่านกระบวนการวิพากษ์ 
ตรวจสอบและปรับปรุงจนมีความสมบูรณ์แล้ว  ซึ่งจะส่งผลให้บทความวิจัยมีความสมบูรณ์ตามไปด้วย  แต่หาก
งานวิจัยน้ันมีระยะเวลาการดําเนินการหลายช่วง  และมีการกําหนวัตถุประสงค์ไว้หลายข้อ  และการ
ดําเนินการวิจัยสามารถตอบวัตถุประสงค์ในบางน้ันได้อย่างสมบูรณ์  ผู้วิจัยก็อาจเลือกมานํามาเขียนเป็น
บทความวิจัยเฉพาะวัตถุประสงค์ข้อน้ันได้เช่นกัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงคราญ  ไชยเมือง  กล่าวว่า  บทความวิจัยที่มีปัญหามักไม่ได้ตีพิมพ์  เน่ืองจาก

คุณภาพของงานวิจัย  และ Impact ของงาน   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามัญ  กล่าวว่า บางครั้งงานวิจัยล้าสมัยไปแล้ว  แต่ยังนํามา

เขียนบทความวิจัย ก็อาจไม่ได้รับการตีพิมพ์  เช่น ทําวิจัยเก่ียวกับปัญหาค่าแรงขั้นตํ่า  แต่งานวิจัยแล้วเสร็จ

ภายหลังที่มีการปรับเปลี่ยนค่าแรงขั้นตํ่าแลว้ 

  รองศาสตราจารย์พรรณนชุ  ชัยปินชนะ  กล่าวว่า  ดังน้ันบทความวิจัยที่มีคุณภาพก็ต้องมาจาก

งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

สรุปความรู ้
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การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพเ์ผยแพร่ 
ประเด็นย่อย: สาเหตุสาํคญัในการถูกปฏิเสธการรับลงตีพมิพ์บทความวิจัย 

 
สาเหตุสําคัญในการถูกปฏิเสธการรับลงตีพิมพ์บทความวิจัย ได้แก่   
 1) บทความวิจัยในสาขาที่ไม่อยู่นอกขอบเขตของวารสารวิชาการที่ต้องการจะตีพิมพ์   
 2) บทความที่มาจากผลงานวิจัยที่มีกระบวนการไม่สมบูรณ์ถูกต้อง และ Impact ของงานน้อย 
 3) บทความที่มาจากผลวิจัยในเป็นประเด็นที่สังคมมีคําตอบแล้ว หรือผลการวิจัยมีความล้าสมัย 
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ครั้งท่ี 3 
วันที่ 19  ตุลาคม  2560  เวลา  09.00 – 10.00 น. 

การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 
การเขียนบทความวิจัยเพือ่การตีพิมพเ์ผยแพร ่

ประเด็นย่อย: เทคนิคการเขยีนบทความวิจัยเพื่อการตีพมิพ์เผยแพร ่

 

รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ  กล่าวว่า  หลัการพ้ืนฐานในการเขียนบทความวิจัยคือ  การ

ใช้ภาษาเขียนตามหลักวิชาการ  ไม่ใช้ภาษาพูด  ตรวจทานการสะกดคํา  การวรรคตอนประโยค  จํานวนเน้ือหา

เกินจํานวนหน้าที่กําหนด  และส่วนที่สําคัญในการนําเสนอคือ เน้ือหากระบวนการวิจัย  การสรุป อภิปรายผล  

และข้อเสนอแนะ 

  
 รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ  กล่าวว่า  บทความวิจัยที่เลือกนําเสนอในบางวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยน้ัน  การเขียนบทความวิจัยอาจจะต้องดําเนินการปรับช่ือบทความใหม่ให้สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ที่เลือกมานําเสนอ ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับช่ือเรื่องของงานวิจัย  นอกจากน้ันจะต้องทําการปรับ
หลักการและความสําคัญของปัญหา  กลุ่มตัวอย่าง  ตลอดจนระเบียบวิธีวิจัย  โดยนําเสนอเฉพาะที่เก่ียวข้อง
กับการได้มาซึ่งผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ได้เลือกนํามาเขียนบทความ 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามัญ  กล่าวว่า  งานวิจัยที่มีคุณภาพและมีขอบเขตการวิจัยที่
หลากหลายและกว้างขวางน้ัน  อาจจะสามารถนํามาเขียนเป็นบทความวิจัยได้หลายบทความ 
 
 อาจารย์หทัยรัตน์  บุญมี  กล่าวว่า  การระบุช่ือในบทความวิจัยต้องตรงกับรายช่ือที่ระบุไว้ในงานวิจัย
ครบทุกคนหรือไม่  จะสามารถเพ่ิมรายช่ือบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในทีมวิจัย  ได้หรือไม่ 
  
 อาจารย์ฉัตรชัย  สุพรรณบรรจง กล่าวว่า  ในกรณีที่เราต้องการเพ่ิมการอ้างอิงข้อมูลในการอภิปราย
ผลในบทความวิจัยเพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น  สามารถทําได้หรือไม่ 
  
  รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร  และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามัญ   มีความเห็นตรงกันว่าสามารถทําได้  โดยจะต้องเพ่ิมการอ้างอิงใน
บรรณานุกรมให้ครบถ้วน 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงคราญ  ไชยเมือง  กล่าวว่า  การเขียนบรรณานุกรมท้ายบทความน้ัน  ให้เลือก
เฉพาะที่มีการอ้างอิงในบทความวิจัย   
 
 รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ  กล่าวว่า  การเขียนบรรณานุกรมควรหลีกเลี่ยงการอ้างอิง
จากเว๊ปไซด์  วารสาร TCI 1 บางเล่มจะให้ยอมรับการอ้างอิงจากเว๊ปไซด์  นอกจากน้ันยังให้ต้องทําการระบุ
จํานวนหน้าของเล่มเอกสารที่เราใช้อ้างอิง  เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่ได้เป็นการอ้างอิงต่อๆ กันมา 

 
สรุปความรู ้

การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพเ์ผยแพร่ 
ประเด็นย่อย: เทคนิคการเขยีนบทความวิจัยเพื่อการตีพมิพ์เผยแพร ่

 
เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่  สรุปได้ดังนี้ 

 

 1) การเขียนบทความวิจัยสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องให้งานวิจัยน้ันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่อาจเลือก
นําผลการวิจัยที่ดําเนินการบรรลุผลในบางวัตถุประสงค์มาเขียนเป็นบทความวิจัยเพ่ือการเผยแพร่ได้ 
 2) งานวิจัยที่มีขอบเขตการวิจัยที่หลากหลายและกว้างขวาง  สามารถนํามาแยกเขียนเป็นบทความ
วิจัยได้หลายบทความ 
   3) บทความวิจัยที่เลือกนําเสนอในบางวัตถุประสงค์ของงานวิจัยน้ัน   ต้องพิจารณาปรับช่ือเร่ือง
บทความใหม่ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่เลือกมานําเสนอ  ดังน้ันช่ือบทความอาจจะไม่ตรงกับช่ือเรื่องของ
งานวิจัย นอกจากน้ันผู้เขียนบทความจะต้องทําการปรับหลักการและความสําคัญของปัญหา  กลุ่มตัวอย่าง  
ตลอดจนระเบียบวิธีวิจัย การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลการวิจัยให้สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ที่เลือกมานําเสนอ 
 4) บทความวิจัยเพ่ือการเผยแพร่ถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการวิจัย   ดังน้ันการระบุช่ือในบทความ
วิจัยควรจะต้องตรงกับรายช่ือทีมวิจัย ยกเว้นจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนระหว่างทีมวิจัย  แต่การระบุช่ือ
บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ทีมวิจัยเป็นผู้เขียนบทความวิจัยน้ันถือว่าไม่ควรกระทํา 
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สรุปความรู ้
การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพเ์ผยแพร่ 

 
สรุปประเด็นหลักการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ 4 ประเด็น คือ 
 
1. ประเภทบทความวิชาการ มีดังน้ี 

ประเภทของบทความวิชาการทั่วไปที่นักวิชาการส่วนใหญ่มักจะใช้ลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
มี 2  ประเภท ได้แก่   

1) บทความวิชาการ คือ เอกสารที่เรียบเรียงจากผลงานวิชาการของตนเองหรือผู้อ่ืนในลักษณะที่เป็น
การวิเคราะห์ วิจารณ์หรือเป็นบทความท่ีเสนอแนวความคิดใหม่ๆ จากพ้ืนฐานทางวิชาการน้ันๆ   

2) บทความวิจัย คือ บทความที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยของตนเอง มีการกําหนดปัญหาและวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจน มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรปุและอภิปรายผลการวิจัย อันนําไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
2. สาเหตุสําคัญในการถูกปฏิเสธการรับลงตีพิมพ์บทความวิจัย ได้แก่   

1) บทความวิจัยในสาขาที่ไม่อยู่นอกขอบเขตของวารสารวิชาการที่ต้องการจะตีพิมพ์   
 2) บทความที่มาจากผลงานวิจัยที่มีกระบวนการไม่สมบูรณ์ถูกต้อง และ Impact ของงานน้อย 
 3) บทความที่มาจากผลวิจัยในเป็นประเด็นที่สังคมมีคําตอบแล้ว หรือผลการวิจัยมีความล้าสมัย 
 

3. ข้อบกพร่องที่ควรตระหนักในการเขียนบทความวิจัย  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ได้แก่ 
 3.1 ด้านเน้ือหา 
    1)  เน้ือหาบทความวิจัยที่มาจากกระบวนการวิจัยที่ไม่ถูกต้อง   
   2)  การตัดตอนเน้ือหาที่สําคัญทําให้นําเสนอผลไม่ครบตามวัตถุประสงค์    
 3.2 ด้านการเขียนและรูปแบบการเขียน 
    1)  การใช้ภาษาพูด   
   2)  การสะกดคาํ  การวรรคตอนประโยค   
   3)  จํานวนเน้ือหาเกินจํานวนหน้าที่กําหนด   
   4)  เน้ือหาการนําเสนอกระบวนการวิจัยมากกว่าการสรุป อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
    5)  รูปแบบการเขียนอ้างอิงไม่ถูกต้องและใช้หลากหลายรูปแบบการเขียนและไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของวารสาร 
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4. เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

 1) การเขียนบทความวิจัยสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องให้งานวิจัยน้ันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่อาจเลือก
นําผลการวิจัยที่ดําเนินการบรรลุผลในบางวัตถุประสงค์มาเขียนเป็นบทความวิจัยเพ่ือการเผยแพร่ได้ 
 2) งานวิจัยที่มีขอบเขตการวิจัยที่หลากหลายและกว้างขวาง  สามารถนํามาแยกเขียนเป็นบทความ
วิจัยได้หลายบทความ 
   3) บทความวิจัยที่เลือกนําเสนอในบางวัตถุประสงค์ของงานวิจัยน้ัน   ต้องพิจารณาปรับช่ือเร่ือง
บทความใหม่ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่เลือกมานําเสนอ  ดังน้ันช่ือบทความอาจจะไม่ตรงกับช่ือเรื่องของ
งานวิจัย นอกจากน้ันผู้เขียนบทความจะต้องทําการปรับหลักการและความสําคัญของปัญหา  กลุ่มตัวอย่าง  
ตลอดจนระเบียบวิธีวิจัย การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลการวิจัยให้สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ที่เลือกมานําเสนอ 
 4) บทความวิจัยเพ่ือการเผยแพร่ถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการวิจัย   ดังน้ันการระบุช่ือในบทความ
วิจัยควรจะต้องตรงกับรายช่ือทีมวิจัย ยกเว้นจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนระหว่างทีมวิจัย  แต่การระบุช่ือ
บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ทีมวิจัยเป็นผู้เขียนบทความวิจัยน้ันถือว่าไม่ควรกระทํา 
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ภาคผนวก 

 

ภาพการประชุมแลกเปลี่ยนความรู ้
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ภาพการประชมุสรุปผลการนําเอาความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
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