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บทน า 
 

 กำรเขียนบทควำมวิจัย หมำยถึง งำนเขียนที่นักวิจัยหรือผู้เขียน เขียนขึน้จำกงำนวิจัยของตนเองโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน ำเสนอเผยแพร่งำนวิจัยให้นักวิชำกำรหรือนักวิจัยในสำขำวิชำกำร หรือวิชำชีพเดียวกันได้รับรู้ 
โดยเขียนให้มีขนำดควำมยำวภำยใต้เงื่อนไขท่ีวำรสำรทำงวิชำกำรประสงค์จะลงตีพิมพ์ก ำหนดไว้ ดังนั้น กำรเขียน
บทควำมวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ของคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพ จึงถือว่ำมีบทบำทสำคัญ
ต่อแวดวงกำรศึกษำอย่ำงมำกในปัจจุบัน เนื่องจำกเป็นวิธีกำรที่จะน ำเสนอผลงำนวิชำกำรออกสู่สำธำรณะชนได้
อย่ำงกว้ำงขวำง มีส่วนเสริมให้สังคมได้รับรู้ถึงปัญหำกฎหมำยที่กระทบต่อสิทธิหรือเป็นอุปสรรคต่อหน้ำที่ของ
ประชำชนบำงมิติทำงสังคม เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้ภำครัฐให้ควำมสนใจน ำควำมรู้จำกกำรค้นคว้ำวิจัยของนักวิจัย
ไปใช้ในกำรพัฒนำกฎหมำยให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมมำกยิ่งขึ้น และถือเป็นเรื่องที่น่ำยินดียิ่งหำกบทควำม
วิจัยของตนได้รับกำรยอมรับจำกกองบรรณำธิกำรของวำรสำร  

เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพเพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถและเติบโตอย่ำงยั่งยืน เป้ำประสงค์ที่ 2.1 ระบบบริหำรจัดกำรมีควำม
คล่องตัวและมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล กลยุทธิ์ที่ 2.1.3 พัฒนำระบบและ
กลไกบริหำรงำนบุคคลเพ่ือบริหำรอัตรำก ำลังคน กำรจัดกำร และพัฒนำขีดควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะของ
บุคลำกรและผู้น ำทุกระดับ ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะนิติศำสตร์ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของกำรจัดกำรควำมรู้เนื่องจำกเป็นเครื่องมือในกำรจัดระบบองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่เกิดจำกประสบกำรณ์
หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะบุคคล และควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนมำบันทึกในรูปแบบของเอกสำร เพ่ือให้ทุก
คนสำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ได้ และพัฒนำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้  ซ่ึงในปีกำรศึกษำ 2559 นี้ คณะนิติศำสตร์
ได้รับกำรสนับสนุนจำกส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ฝ่ำยงำนจัดกำรควำมรู้ ได้ในควำมรู้ด้ำนวิธีกำรด ำเนินงำน
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ถูกต้อง สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริงและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้ ตำมหัวข้อควำมรู้ที่
ระบุไว้ตั้งแต่ต้น 
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แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 
 

คณะนิติศำสตร์  มหำวิทยำลัยพำยัพ ได้ระบุหัวข้อองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย : ทักษะกำรเขียนบทควำม 

วิจัย เพ่ือลงตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร มำจำกคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปี 2559 ได้

ร่วมกันประชุมกับคณำจำรย์คณะนิติศำสตร์ทั้งหมด  เพ่ือร่วมกันเลือกองค์ควำมรู้จำกอำจำรย์ที่ มีประสบกำรณ์

ด้ำนกำรเขียนบทควำมวิจัย เนื่องจำกคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพ มีควำมเห็นว่ำองค์ควำมรู้นี้มีควำมส ำคัญ

มำก เพรำะบทควำมวิจัยเป็นงำนเขียนที่ถูกเรียบเรียงขึ้นจำกผลกำรศึกษำวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมุ่งน ำเสนอ

เผยแพร่งำนวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำรเฉพำะทำง  กำรเขียนบทควำมวิจัยมีส่วนประกอบและวิธีเขียนที่ต้องใช้

ทักษะ จึงจะสำมำรถส่งผลต่อกำรน ำไปใช้อย่ำงกว้ำงขวำงได้ต่อไป ดังนั้น กำรจะท ำให้กำรเขียนบทควำมวิจัยเป็น

งำนเขียนที่ดี มีคุณภำพ น่ำเชื่อถือ เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ จึงต้องอำศัยทักษะจำกผู้มีประสบกำรณ์  

นอกจำกนี้ยังเป็นพันธกิจหนึ่งของสถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยจึงให้ควำมส ำคัญกับกำรสนับสนุนให้

บุคลำกรท ำงำนวิจัยมำกขึ้น ด้วยเหตุนี้กำรเขียนบทควำมวิจัยจึงมีส่วนส ำคัญต่อกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย  เพ่ือ

ตีพิมพ์ลงในวำรสำรวิชำกำรเป็นอย่ำงมำก 

ด้วยเหตุนี้กำรจัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ทักษะกำรเขียนบทควำมวิจัย เพ่ือลงตี พิมพ์ใน

วำรสำรวิชำกำร” จึงเป็นกำรประมวลควำมรู้และประสบกำรณ์จำกอำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์กำรเขียนบทควำม

วิจัยภำยในคณะนิติศำสตร์ มำเป็นแนวทำงให้อำจำรย์ภำยในคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพ ที่ต้องกำร

เผยแพร่บทควำมวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร แต่ยังขำดประสบกำรณ์ ได้เรียนรู้ ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะ

ควำมสำมำรถในกำรเขียนบทควำมวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร 
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แผนการจัดการความรู้ (ตามหัวเรื่อง) 
 

แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงำน : คณะนิติศำสตร์ 

ขอบเขต KM : “ทักษะกำรเขียนบทควำมวิจัย เพ่ือลงตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร” 

เป้ำหมำย KM (Desired State) : อำจำรย์ของคณะฯ สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรเขียน

บทควำมวิจัย เพ่ือลงตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :  

1. อำจำรย์ประจ ำสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรเขียนบทควำมวิจัย เพ่ือลงตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร  

2. อำจำรย์ประจ ำที่มีควำมสนใจในกำรเขียนบทควำมวิจัย แต่ขำดประสบกำรณ์ สำมำรถเขียนบทควำม

วิจัย เพ่ือลงตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ในปีกำรศึกษำ 2559  

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สถำนะ 

1 กำรประชุมคณะกรรมกำร

จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้

คณะนิติศำสตร์เพื่อระดม

ควำมคิดในกำรคัดเลือก

หัวข้อที่ส ำคญัในกำรจัดจ ำ

แผนกำรจัดกำรควำมรู้ซึง่

ได้แก่  
“ทักษะกำรเขียนบทควำม 
วิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ใน

วำรสำรวิชำกำร” 

8 กันยำยน 

2559 

คณะกรรมกำรฯ มีส่วน

ร่วมในกำรก ำหนด

ประเด็นควำมรู้ที่

สอดคล้องกบัเป้ำหมำย

ที่ก ำหนด 

อย่ำงน้อย ร้อย

ละ 80 ของ

คณะกรรมกำร

จัดท ำแผนกำร

จัดกำรควำมรู้

คณะ

นิติศำสตร์

ทั้งหมด 

- คณะกรรมกำร

จัดท ำแผนกำร

จัดกำรควำมรู้คณะ

นิติศำสตร์ 

 

2 ค้นหำผู้มทีักษะควำมรู้ ใน

กำรเขียนบทควำมวิจัย เพื่อ

ลงตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร 

ซึ่งคณะกรรมกำรได้เสนอ 

รศ. ดิเรก ควรสมำคม ผศ.

ดร.สัญลกัข์ ปญัวัฒนลิขิต 

และ ผศ.ดร. เขตไท  ลังกำร์

พินธ์ุ ที่มีประสบกำรณ์ในด้ำน

เขียนบทควำมวิจัย เพื่อลง

ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร 

- 19 ตุลำคม 

2559  

-25 มกรำคม 

2560  

- 8 กมุภำพนัธ์ 

2560 และ  

- 29 มีนำคม 

2560  

จัดกิจกรรมกำร

จัดกำรควำมรู้จ ำนวน 

4 ครั้ง โดยให้        

รศ. ดิเรก ควรสมำคม 

เป็นประธำนกลุ่ม และ

ให้คณำจำรยท์ี่มีควำม

สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม

เพื่อให้ได้องคค์วำมรู้

ด้ำนกำรเขียนบทควำม

วิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ใน

วำรสำร วิชำกำร 

อย่ำงน้อย 5 

คน ขึน้ไปและ

ทุกคนทีเ่ข้ำ

ร่วมกิจกรรม

ได้เสนอ

ควำมรูแ้ละได้

แสดงควำม

คิดเห็นทกุ

กิจกรรมทีจ่ัด 

คณะกรรมกำร

จัดท ำแผนกำร

จัดกำรควำมรู้คณะ

นิติศำสตร์ 

บุคลำกรในคณะ

นิติศำสตร์ และ

วิทยำกรรับเชิญ

ภำยนอกคณะ

นิติศำสตร์ มี

ส่วนร่วมในกำร

แลกเปลีย่น

เรียนรู้ 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงำน : คณะนิติศำสตร์ 

ขอบเขต KM : “ทักษะกำรเขียนบทควำมวิจัย เพ่ือลงตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร” 

เป้ำหมำย KM (Desired State) : อำจำรย์ของคณะฯ สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรเขียน

บทควำมวิจัย เพ่ือลงตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :  

1.   อำจำรย์ประจ ำสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรเขียนบทควำมวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ใน 
      วำรสำรวิชำกำร  
2.    อำจำรย์ประจ ำที่มีควำมสนใจในกำรเขียนบทควำมวิจัย แต่ขำดประสบกำรณ์ สำมำรถเขียนบทควำม 
       วิจัย เพ่ือลงตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ในปีกำรศึกษำ 2559 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สถำนะ 

3 เลขำนกุำรของกลุ่มสรุป

ควำมรู้ตำมประเด็นและ

จัดหมวดหมู่ควำมรู้จำก

กิจกรรมแลกเปลีย่น

เรียนรู้ 

1-20

พฤษภำคม 

2560 

เอกสำรสรุปควำมรู้

ตำมประเด็นควำมรู้ 
 

 

 

 
 

ได้เอกสำร

ควำมรู้

ครบถ้วนตำม

ประเด็นที่

ก ำหนด 

 คณะกรรมกำร

จัดท ำแผนกำร

จัดกำรควำมรู้คณะ

นิติศำสตร์ 

คณะกรรมกำร

จัดท ำแผนกำร

จัดกำรควำมรู้คณะ

นิติศำสตร์ 

4 กำรประมวลและ

กลั่นกรองควำมรู้ 

พิจำรณำเนื้อหำควำม

ถูกต้องขององค์ควำมรู้

โดยผู้เช่ียวชำญ และ

จัดท ำเป็นเล่มควำมรู้ 

21-31 
พฤษภำคม 

2560 

เล่มควำมรู้ 1 เล่ม คณะกรรมกำร

จัดท ำแผนกำร

จัดกำรควำมรู้คณะ

นิติศำสตร์ 

คณะกรรมกำร

จัดท ำแผนกำร

จัดกำรควำมรู้คณะ

นิติศำสตร์ 

5 กำรเข้ำถึงควำมรู้น ำองค์

ควำมรู้ประชำสัมพันธ์ให้

บุคลำกรภำยในคณะ

รับทรำบ 

1-10 

มิถุนำยน

2560 

มีกำรเผยแพร่องค์

ควำมรู้บนฐำนควำมรู้

ของมหำวิทยำลัยแจ้ง

ในที่ประชุมคณะ

เพื่อให้บคุลำกร

รับทรำบ 

ภำยใน 1 

สัปดำห์ 

หลงัจำกได้เล่ม

ควำมรู้ฉบบั

สมบูรณ์มีวำระ

แจ้งให้

บุคลำกรได้รับ 
ทรำบถึง

ช่องทำงในกำร

เข้ำถึงควำมรู้ 

คณะกรรมการ

จดัท าแผนการ

จดัการความรู้คณะ

นิติศาสตร์ 

คณะกรรมการ

จดัท าแผนการ

จดัการความรู้คณะ

นิติศาสตร์ 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงำน : คณะนิติศำสตร์ 

ขอบเขต KM : “ทักษะกำรเขียนบทควำมวิจัย เพ่ือลงตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร” 

เป้ำหมำย KM (Desired State) : อำจำรย์ของคณะฯ สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำร

เขียนบทควำมวิจัย เพ่ือลงตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :  

1.   อำจำรย์ประจ ำสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรเขียนบทควำมวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์   
     ในวำรสำรวชิำกำร  
2.   อำจำรย์ประจ ำที่มีควำมสนใจในกำรเขียนบทควำมวิจัย แต่ขำดประสบกำรณ์ สำมำรถเขียนบทควำม 

           วิจัย เพ่ือลงตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ในปีกำรศึกษำ 2559 
ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สถำนะ 

6 กำรแบ่งปันแลกเปลีย่นควำมรู้ 
จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ภำยในคณะวิชำ 
 

14 มิถุนำยน 

2560 

มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรีนนรู้ให้กบับคุลำกร

ภำยในคณะโดยเปน็

วำระหนึ่งในกำรประชุม

คณำจำรย์ โดยให้

เลขำนกุำรทีป่ระชุม

ร่วมกับประธำนของแต่

ละกลุ่มร่วมกำร

บรรยำยควำมรู้ที่ได้รับ

ให้คณำจำรยท์ุกท่ำนฟัง 

คณำจำรย์

ได้รับควำมรู้

จำกกำรจัด

กิจกรรม

แลกเปลีย่น

เรียนรู้อย่ำง

น้อย 1 คร้ัง 

 คณะกรรมกำรจัดท ำ

แผนกำรจัดกำร

ควำมรู้คณะ

นิติศำสตร์ 

คณำจำรย์คณะ

นิติศำสตร์ และ

คณะกรรมกำร

จัดท ำแผนกำร

จัดกำรควำมรู้

คณะนิติศำสตร์ 

7 กำรน ำองคค์วำมรู้ด้ำนกำร

เขียนเคำ้โครงข้อเสนอเพื่อขอ

ทุนวิจัยมำปรับใช้ไปใช้

ประโยชน์ในกำรเขียนเคำ้

โครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย 

1 ภำค

กำรศึกษำ 

จ ำนวนอำจำรยท์ี่ได้น ำ

ทักษะควำมรู้มำใช้ใน

กำรเขียนเค้ำโครง

ข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย 

อย่ำงน้อย 1 

คน 

คณะกรรมกำรจัดท ำ

แผนกำรจัดกำร

ควำมรู้คณะ

นิติศำสตร์ 
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คณะผูร้่วมด าเนินการ 

1. รศ.ดิเรก  ควรสมำคม             

2. ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต     

3. ผศ.ดร.เขตไท ลังกำร์พินธุ์  

4. ดร. ธัชพงษ์  วงษ์เหรียญทอง     

5. อำจำรย์ชุติพงษ์  สมทรัพย์     

6. อำจำรย์กษมำ  เดชรักษำ     

7. อำจำรย์ธนะ  เนตรศุภลักษณ์     

8. อำจำรย์อธิป   จันทนโรจน์     

9. อำจำรย์นันท์มนัส  จันทรำศัพท์  

10. อำจำรย์กษมำ เดชรักษำ 

11. อำจำรย์วัชรพล คนเที่ยง   

12. อำจำรย์สุรชัย เดชพงษ์             

13. อำจำรย์ธนัญชัย  ทิพยมณฑล            

14. อำจำรย์จักรพันธ์  โอฬำริกชำติ  

15.  อำจำรย์นวกำล สิรำรุจำนนท์     

16. อำจำรย์ปำรินุช บริสุทธิ์ศรี      

17. อำจำรย์นิษณำ เตชำวงศ ์
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การถอดบทเรียนและสงัเคราะห์ความรู้ 

 คร้ังที่ 1 : เทคนิคการได้มาซึ่งการตอบรับบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

ตามประสบการณ์ของแต่ละท่าน 

 เล่ำเรื่อง รศ. ดิเรก ควรสมำคม 

สรุปประเด็น  

1. ต้องศึกษำ โดยกำรอ่ำนบทควำมในวำรสำรนั้น ๆ ที่เคยได้รับกำรตีพิมพ์  

2. ต้องเขียนบทควำม ตำมที่วำสำรได้ก ำหนดให้ตรงตำมที่วำรสำรนั้น ๆ ก ำหนดให้ครบทุกข้อ 

3. ส่งบทคัดย่อไปให้บรรณำธิกำรในวำรสำรนั้น ๆ ช่วยพิจำรณำเบื้องต้น 

 

 เล่ำเรื่อง ผศ.ดร. เขตไท      ลังกำร์พินธุ์ 

สรุปประเด็น บทควำมวิจัยล่ำสุดที่ท ำคือบทควำมวิจัยหัวข้อเรื่อง “กฎหมำยและนโยบำย 
เศรษฐศำสตร์กำรเมืองของพืชจีเอ็มโอศึกษำเปรียบเทียบประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น” ซึ่งมำจำกงำนวิจัยที่ท ำ
อยู่แล้ว และได้รับเลือกให้เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำร ในกำรประชุมวิชำกำรเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ 
มหำวิทยำลัยพำยัพ พ.ศ.2560 ที่ก ำลังจะมีข้ึนในต้นปีหน้ำ ซึ่งอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรปรับแก้ ซึ่งแน่นอนกำร
ปรับแก้ก็จะต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดเงื่อนไขตำมที่วำรสำรก ำหนด  
 

 เล่ำเรื่อง ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต 

สรุปประเด็น  ส ำรวจช่วงเวลำกำรตีพิมพ์ ว่ำสอดคล้องกับงำนวิจัยที่ท ำว่ำจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่  
ประมำณกำรระยะเวลำมีกำรวำงแผนล่วงหน้ำ  เนื่องจำกมำตรำฐำนของวำรสำรนั้นค้อนข้ำงมีข้ันตอน มีควำม
เข้มงวดและกินเวลำตั้งแต่หลักเดือน ไปจนถึงหลักข้ำมปีกันทีเดียว ดังนั้น จึงส ำรวจเพื่อน ำผลงำนของตนเองไปยัง
ช่องทำงที่ใช้เวลำน้อยกว่ำ มีขั้นตอนที่สั้นกว่ำ นั้นก็คือ เวทีกำรประชุมวิชำกำรนั่นเอง ดังเช่น บทควำมวิจัยซึ่ง
ก ำลังจะได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิขำกำรในหัวข้อร่วมกับผศ.ดร. เขตไท   ลังกำร์พินธุ์ และบทควำมวิจัยเรื่อง 
“กำรศึกษำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกำรคลังและงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่เอ้ือต่อ
ควำมเป็นอิสระทำงกำรคลัง”  ซึ่งได้รับกำรเผยแพร่ ในกำรประชุมวิชำกำรเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ 
มหำวิทยำลัยพำยัพ พ.ศ.2559 ไปแล้ว เป็นต้น 
 

 เล่ำเรื่อง อ.กษมำ เดชรักษำ 

สรุปประเด็น บทควำมวิจัยที่ผ่ำนมำซึ่งได้รับกำรตีพิมพ์ เห็นด้วยในประเด็นของระยะเวลำที่ต้องมี 
กำรวำงแผนตั้งแต่ต้น มิเช่นนั้นอำจมีปัญหำในเรื่องของกำรไม่อำจเผยแพร่ได้ตำมก ำหนดระยะเวลำ และต้อง
ศึกษำตำมกรอบเงื่อนไขของแต่ละวำรสำรที่เลือกจะลงตีพิมพ์ไว้ เพรำะแต่ละวำรสำรมีลักษณะเฉพำะในตัว 
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 เล่ำเรื่อง อ. ชุติพงศ์ สมทรัพย์ 

สรุปประเด็น บทควำมวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ และเผยแพร่ ก่อนที่จะท ำบทควำมวิจัย จะเลือกว่ำเรำ 
ตั้งใจจะลงในวำรสำรวิชำกำรอะไร เมื่อเลือกได้แล้วก็จะศึกษำข้ันตอน ข้อก ำหนด ในกำรเขียนจำกวำรสำรนั้น 
และศึกษำบทควำมวิจัยที่เคยเขียนในวำรสำรนั้น ๆมำเป็นแนวทำงเพ่ือท ำให้งำนเขียนบทควำมวิจัยของดีขึ้น แก้ไข
ให้น้อยลง  และได้รับกำรตอบรับในที่สุด ในกำรประชุมวิชำกำรเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ มหำวิทยำลัยพำยัพ 
พ.ศ.2559 ในหัวข้อเรื่อง “ปัญหำกำรใช้พระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลย
ในคดอีำญำ พ.ศ. 2544: ศึกษำคดีในจังหวัดเชียงใหม่”  

 
 เล่ำเรื่อง ดร. ธัชพงษ์ วงษเ์หรียญทอง 

สรุปประเด็น เนื่องจำกว่ำตนเองนั้นยังไม่เคยมีประสบกำรณ์ในกำรเขียนบทควำมวิจัย แต่มีงำนวิจัย 
ซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จ ซึ่งอำจต้องศึกษำวำรสำรแต่ละแห่งก่อนเพ่ือเป็นกำรวำงแผนตำมที่อำจำรย์แต่ละท่ำนได้
แนะน ำ 
 

 เล่ำเรื่อง อ. สุรชัย เดชพงษ์ 

สรุปประเด็น ส ำหรับผลงำนวิจัยตอนนี้มีใกล้แล้วเสร็จ ซึ่งก ำลังเตรียมตัวท ำบทควำมวิจัยเช่นเดียวกัน  

ซึ่งคำดว่ำน่ำจะลงในวำสำรมหำวิทยำลัยพำยัพ เป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่บทควำมวิจัย ซึ่งคำดว่ำกำร KM ครั้งนี้ 

จะได้รับควำมรู้ในกำรท ำบทควำมวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ที่ตนเองคำดว่ำจะท ำ 

 

 เล่ำเรื่อง อ.อธิป จันทโรจน์ 

สรุปประเด็น บทควำมวิจัยที่ได้ท ำมำ ผมมีประสบกำรณ์อยู่ครั้งเดียว ซึ่งต้องแก้ไขอยู่หลำยครั้ง แต่ 

ในทีสุ่ดก็ได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์เผยแพร่ ในมุมมองกำรหำวำรสำรเพื่อตีพิมพ์และได้รับกำรตอบรับ อันดับ

แรกของผมคือดูที่ควำมสำมำรถตนเองว่ำเหมำะกับวำรสำรประเภทใดในฐำน TCI และคุณค่ำของงำนเรำไปถึง

หรือไม่ และเมื่อพิจำรณำเลือกได้แล้ว ก็ศึกษำว่ำวำรสำรนั้นๆ มีข้อก ำหนด เงื่อขไขอย่ำงไร ก็ท ำตำมนั้นอย่ำง

เคร่งครัด และเมื่อท ำให้ถูกต้องตำมระเบียบ ในตัวเนื้อหำคือกำรปรับแก้ข้อควำม ให้กระชับและเข้ำใจในกระบวน

เนื้อหำกำรวิจัย  

 

สรุปประเด็นจากคณาจารย์ 

เทคนิคกำรได้มำซึ่งกำรตอบรับบทควำมวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ตำมประสบกำรณ์ของแต่ละ

ท่ำน ที่ส ำคัญคือกำรวำงแผนระยะเวลำ กล่ำวคือ กำรตีพิมพ์ในวำรสำรนั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยำก และซับซ้อน

พอสมควร ฉะนั้นควรมีกำรเผื่อเวลำไว้ให้ได้มำกที่สุดเท่ำที่ผู้วิจัยจะท ำได้ และเลือกวำรสำรให้ถูกต้อง ในขั้นตอนนี้

ผู้วิจัยต้องรู้ศักยภำพของงำนตนเองก่อนว่ำ มีคุณค่ำเชิงวิชำกำรและน ำเสนอคุณค่ำนั้นได้ดีเพียงใด เพรำะวำรสำร

แต่ละฉบับจะรับพิจำรณำบทควำมตำมประเภทที่จดทะเบียนไว้เท่ำนั้น ดังนั้น ผู้วิจัยจ ำเป็นต้องเลือกวำรสำรให้

ถูกต้องตรงกับตัวงำนที่มีเสียก่อน 
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 คร้ังที่ 2 : เทคนิคแนวทางการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

 เล่ำเรื่อง รศ.บุษบำ อำรีย์ วิทยำกร 

สรุปประเด็น ในหัวข้อนี้มีสิ่งอันดับแรกที่นึกข้ึนได้เมื่อครั้งที่เขียนบทควำมวิจัย ซึ่งอยำกน ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ฐำนะวิยำกรนั่นก็คือ องค์ประกอบของบทควำมวิจัยมักจะมีรูปแบบที่เป็นมำตรำฐำนตำยตัว โดยจะถูกกำหนดโดย
กองบรรณำธิกำรของวำรสำรนั้นๆ เพ่ือให้เกิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ควำมสวยงำม และท่ีสำคัญในกำรกำ
หนดรูปแบบกำรเขียนหรือองค์ประกอบของบทควำมก็คือ กำรน ำเสนอถึงองค์ควำมรู้ที่ครบถ้วนนั้นเอง โดย
องค์ประกอบของกำรเขียนบทควำมวิจัยมักจะประกอบไปด้วย  6 ส่วน ดังนี้ 
1) บทคัดย่อ เป็นบทสรุปที่จ ำเป็นต้องย่อบทควำมทั้งหมดให้เหลืออยู่ภำยใน 1 หน้ำกระดำษ โดยในนั้น
จ ำเป็นต้องระบุถึงวัตถุประสงค์กำรวิจัย วิธีกำรวิจัย กำรสุ่มตัวอย่ำง สถิติที่ใช้ ข้อค้นพบ และในกำรเขียนควรมี
ลูกเล่นหลอกล่อให้ผู้อ่ำนรู้สึกอยำกติดตำมเข้ำไปอ่ำนเนื้อหำที่เหลือด้ำนในอีกด้วย  
2) เนื้อหา เป็นส่วนหลักท่ีผู้เขียนจ ำเป็นต้องน ำเสนองำนวิจัยของตน ตั้งแต่ท่ีมำและควำมส ำคัญของงำนวิจัย 
กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ ทฤษฎีที่ใช้ รูปแบบกำรวิจัย วิธสีุ่มกลุ่มตัวอย่ำง กำรพัฒนำและทดสอบเครื่องมือ กำร
รวบรวมข้อมูล โดยในส่วนนนีจ้ะใช้พ้ืนที่ค้อนข้ำงมำก เพรำะผู้วิจัยจ ำเป็นต้องแสดงให้ผู้พิจำรณำบทควำม(Peer 
reviewer) เห็นถึงควำมส ำคัญของงำนวิจัย และต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรวิจัยที่ถูกต้องมีเหตุ มีผลของกำร
เลือกวิธีกำรในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ กับงำนวิจัย  
3) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยคล้ำยคลึงกับบทที่ 4 ในรำยงำนวิจัย แต่จะเป็นกำรสรุปควำม
เฉพำะเนื้อหำที่ส ำคัญๆ เท่ำท่ีจ ำเป็น ส่วนใหญ่มักเลือกวิธีกำรน ำเสนอด้วยตำรำง และแผนภูมิและมีกำรบรรยำย
ประกอบเพื่ออธิบำยควำมอีกครั้ง  
4) ก ารอภิปรายผล เป็นกำรน ำเสนอและอภิปรำยข้อค้นพบคล้ำยคลึงกับกำรอภิปรำยผลในบทที่ 5 ของรำยงำน
วิจัย โดยกำรอภิปรำยผลควรโยงเข้ำกับวัตถุประสงค์ท่ีได้น ำเสนอไว้ข้ำงต้น และควรอภิปรำยถึงสมมติฐำนที่ตั้งไว้
ด้วย  
5) ข้อจ ากัด/ข้อเด่น ในส่วนนี้จะอธิบำยถึงปัญหำและอุปสรรคที่ผู้วิจัยพบในกำรท ำวิจัย หรือข้อจ ำกัดของงำนวิจัย 
อำจกล่ำวล่วงไปถึงรูปแบบกำรวิจัยในอนำคตเพ่ือต่อยอดงำนชิ้นปัจจุบัน  
6) การอ้ างอิง ได้แก่ บรรณำนุกรม เชิงอรรถ และภำคผนวก เช่น ตัวอย่ำงแบบสอบถำม หรือแบบสัมภำษณ์  

  สิ่งที่ส ำคัญคือกำรพิจำรณำว่ำสิ่งใดที่ไม่ควรเขียนในบทควำมวิจัย ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้  
 1) บทควำมที่ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมและต่อแวดวงวิชำกำร เช่น งำนที่ศึกษำอยู่ในหน่วยงำนของตนเอง 
บุคคลภำยนอกและสำธำรณชนไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกงำนนั้นๆ ได้  
2) เป็นบทควำมที่ผิดหลักวิชำกำร เช่น งำนที่ไม่มีกำรอ้ำงอิงที่ถูกต้อง ไม่มีกำรใช้วิธีกำรวิจัยที่เหมำะสม ไม่มีเหตุมี
ผลในงำนชิ้นนั้นๆ  
3) ไม่ตรงกับหัวข้อ คืองำนที่มีหัวข้ออย่ำงนึงแต่น ำเสนอเนื้อหำอีกอย่ำงหนึ่งนั่นเอง  
4) โครงสร้ำงในกำรเขียนไม่ดี คืองำนที่มีล ำดับกำรเล่ำเรื่องที่ผิดพลำด อ่ำนแล้วไม่สำมำรถเข้ำใจเรื่องรำวได้ 
สื่อสำรไม่ชัดเจน ไม่มีประเด็นหลักในกำรเขียน  
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 เล่ำเรื่อง รศ. ดิเรก ควรสมำคม 

สรุปประเด็น ส ำหรับผม มีแนวคิดว่ำต้องเข้ำใจอันดับแรกก่อนว่ำบทควำมวิจัยคืออะไร เขียนอย่ำงไร ใน
ส่วนของกำรน ำเสนอ ต้องน ำเสนอประเด็นเนื้อหำ ที่ค้นพบเป็นส ำคัญ และต้องโดดเด่น ซึ่งเรื่องนั้นต้องโดดเด่น 
ใหม่ ท้ำทำย น่ำสนใจ ทั้งนี้กำรเขียนบทควำมวิจัย ต้องเขียนให้ผู้อ่ำนเกิดควำมกระจ่ำงว่ำปัญหำกำรวิจัยคืออะไร 
นักวิจัยมีวิธีกำรด ำเนินกำรวิจัยหรือหำค ำตอบให้กับปัญหำกำรวิจัยนั้นอย่ำงไร ผลค้นพบคืออะไรหรือมีลักษณะ 
เช่นไร และผลที่พบนี้ท ำไมจึงเป็นเช่นนั้น มีควำมหมำยและควำมส ำคัญเพียงไร ดังนั้นกำรเขียน 
บทควำมวิจัยจึงมีส่วนประกอบที่ส ำคัญๆได้แก่ 1) ชื่อเรืองและชื่อผู้วิจัย 2) บทคัดย่อ และค ำส ำคัญ 
3) บทน ำ 4) วิธีกำรวิจัย 5) ผลกำรวิจัย 6) อภิปรำย วิจำรณ์ผลกำรวิจัย และข้อเสนอแนะ  
7)เอกสำรอ้ำงอิงเอกสำรอ้ำงอิง 
 

 เล่ำเรื่อง ผศ.ดร. เขตไท   ลังกำร์พินธุ์ 

สรุปประเด็น ขอตอบเพ่ิมข้อมูลในกำรท ำควำมเข้ำใจว่ำบทควำมวิจัยคืออะไร กำรเขียนบทควำมวิจัย 
มีลักษณะเฉพำะแตกต่ำงจำกกำรท ำงำนวิจัยซึ่งมีถึง 5 บทด้วยกัน ในความตา่งนี ้บทความวิจยั ต้องน ารายงาน

วิจยัมาเรียบเรียงให้เกิดความกระชบั เข้าใจง่าย เข้าถึงผู้อา่นได้จ านวนมาก ถกูต้องตามหลกัวิชาการ และ

สามารถแยกรายงานวิจยั 1 เลม่เป็นบทความวิจยัได้หลายเลม่ตามขอบเขตท่ีผู้ เขียนก าหนด  

 
 เล่ำเรื่อง ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต 

สรุปประเด็น  ตำมท่ีรศ. ดิเรก ควรสมำคม กล่ำงถึงกำรพิจำรณำเบื้องตเนในเรื่องกำรท ำควำมเข้ำใจบทควำมวิจัย 
ซึ่งผมเองเห็นด้วยเป็นอย่ำงยิ่ง โดยส่วนตัวอย่ำงเพ่ิมประเด็นนี้ในส่วน ของลักษณะเฉพำะของบทควำมวิจัยที่มี
ควำมแตกต่ำงจำกงำนวิจัย คือ  

1) น ำเสนอในพ้ืนที่จ ำกัด กล่ำวคือ บทควำมวิจัยเป็นกำรนำเสนอข้อค้นพบจำกงำนวิจัยที่มีควำมกระชับ ตรง
ประเด็น และไม่ยำวจนเกินไป 
2) สำมำรถแยกน ำเสนอได้ กล่ำวคือ บทควำมวิจัยอำจนำเสนอพียงเนื้องำนบำงส่วนของรำยงำนวิจัยเล่มนั้นๆ 
ตำมขอบข่ำยที่ผู้เขียนก ำหนด อำจเนื่องมำจำกพ้ืนที่ในกำรน ำเสนอและจ ำนวนของข้อมูลไม่สัมพันธ์กัน จึง
จ ำเป็นต้องแยกเนื้อหำออกเป็นส่วนๆ เพื่อน ำเสนอเป็นบทควำม 
3) ขอบเขตของก ำรเผยแพร่ที่กว้ำงกว่ำ กล่ำวคือ รำยงำนวิจัยส่วนใหญ่ก็จะถูกเก็บในห้องสมุด หรือเว็ปไซด์
บำงเว็ปไซด์ซึ่งอัตรำกำรเข้ำถึงนั้นต่ ำกว่ำ กำรเผยแพร่ผ่ำนวำรสำรต่ำงๆ เนื่องจำกวำรสำรมีเนื้อหำที่กระชับ
มำกกว่ำจึงท ำให้ผู้อ่ำนนั้นสำมำรถเข้ำใจเนื้อหำของกำรวิจัยได้ในเวลำอันสั้น จึงท ำให้ได้รับควำมนิยมมำกกว่ำ 
โดยส่วนมำกบทควำมวิจัยที่เขียนจะต้องมีควำมยำวประมำณ 10 -15 หน้ำกระดำษ A4 
 

 เล่ำเรื่อง อ.กษมำ เดชรักษำ 
สรุปประเด็น ในส่วนขององค์ประกอบของบทความวิจยัก็ถือวา่เป็นเร่ืองส าคญั ซึง่อาจเรียกได้ว่า 

เป็นเทคนิคก็ไมเ่ชิงเพราะมกัจะมีรูปแบบท่ีเป็นมาตราฐานตายตวั โดยจะถกูก าหนดโดยกองบรรณาธิการของ
วารสารนัน้ๆ เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม และท่ีส าคญัในการก าหนดรูปแบบการ
เขียนหรือองค์ประกอบของบทความก็คือ การน าเสนอถึงองค์ความรู้ท่ีครบถ้วนนัน้เอง  
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 เล่ำเรื่อง อ. ชุติพงศ์ สมทรัพย์ 
สรุปประเด็น โดยส่วนตัว ผมเห็นด้วยกับ อ. กษมำ ว่ำจะเรียกเทคนิคดีหรือไม่ เพรำะเป็นรูปแบบที่ 

ตำยตัว แต่ด้วยองค์ประกอบเหล่ำนี้ในส่วนรูปแบบเรำสำรมำรถเลือกได้ ปรับแต่งได้ทั้งนี้เพ่ือให้เหมำะสมกับ
เนื้อหำบทควำมวิจัยของเรำ  
 

 เล่ำเรื่อง อ.อธิป จันทโรจน์ 
สรุปประเด็น ผมอยำกเพ่ิมประเด็นในส่วนที่ไม่ควรเขียนในบทควำมวิจัยนิดหน่อย ซึ่งขออนุญำต  

เพรำะบำงทีอำจลืมไปในส่วนของเนื้อหำที่มีข้อบกพร่องมำกเกินไป บำงครั้งบทควำมอำจถูกตีตกเพรำะกำรไม่จัด

หน้ำกระดำษให้ดี พิมพ์ผิดเยอะเกินไป จัดรูปแบบบทควำมไม่สมบูรณ์ เพรำะผู้พิจำรณำบทควำมจำไม่มำเสียเวลำ

ในกำรพอสูจน์อักษรให้กับเรำ ถ้ำเรื่องแค่นี้ทำไม่ได้ ก็ตกไปสิครับ อีกท้ังเนื้อหำบทควำมไม่มีควำมเป็นตัวของ

ตัวเอง คืองำนที่อ้ำงอิงของคนอ่ืนมำกจนเกินไป 10 หน้ำ เป็นกำรอ้ำงคนอ่ืนไป 8 หน้ำ มีเนื้อหำที่ผู้วิจัยตกผลึก

เพียงน้อยนิด ซึ่งไม่ได้แสดงออกถึงองค์ควำมรู้ที่เพ่ือขึ้น 

 เล่ำเรื่อง อ.ปำรินุช บริสุทธิ์ศรี 
สรุปประเด็น กำรเขียนบทควำมวิจัยสิ่งส ำคัญคือหัวข้อวิจัย(ชื่อเรื่อง) กับประเด็นสรุปควรสัมพันธ์ 

เกี่ยวข้องกัน และควรเขียนให้กระชับ สั้น แต่เข้ำใจง่ำยขึ้น 
 

 เล่ำเรื่อง อ.วัชรพล คนเที่ยง 
สรุปประเด็น อำจเขียนจำกผลกำรวิจัยในบำงประเด็นที่โดดเด่น เลือกมำเป็นบทควำมวิจัย โดยไม่ 

ต้องทุกประเด็นก็ได้ 
 
สรุปประเด็นจากคณาจารย์ 

บทควำมวิจัยคือกำรน ำรำยงำนวิจัยมำเรียบเรียงให้เกิดควำมกระชับ เข้ำใจง่ำย เข้ำถึงผู้อ่ำนได้จ ำนวน

มำก ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และสำมำรถแยกรำยงำนวิจัย 1 เล่มเป็นบทควำมวิจัยได้หลำยเล่มตำมขอบเขตที่

ผู้เขียนก ำหนดนั่นเอง   
 องค์ประกอบของบทควำมวิจัยมักจะมีรูปแบบที่เป็นมำตรำฐำนตำยตัว โดยจะถูกก ำหนดโดยกอง

บรรณำธิกำรของวำรสำรนั้นๆ เพ่ือให้เกิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ควำมสวยงำม และที่สำคัญในกำรกำหนด

รูปแบบกำรเขียนหรือองค์ประกอบของบทควำมก็คือ กำรนำเสนอถึงองค์ควำมรู้ที่ครบถ้วนนั้นเอง โดย

องค์ประกอบของกำรเขียนบทควำมวิจัยมักจะประกอบไปด้วย 6 ส่วนดังนี ้

 1) บทคัดย่อ เป็นบทสรุปที่จ ำเป็นต้องย่อบทควำมทั้งหมดให้เหลืออยู่ภำยใน 1 หน้ำกระดำษ โดยในนั้น
จ ำเป็นต้องระบุถึงวัตถุประสงค์กำรวิจัย วิธีกำรวิจัย กำรสุ่มตัวอย่ำง สถิติที่ใช้ ข้อค้นพบ และในกำรเขียนควรมี
ลูกเล่นหลอกล่อให้ผู้อ่ำนรู้สึกอยำกติดตำมเข้ำไปอ่ำนเนื้อหำที่เหลือด้ำนในอีกด้วย  
2) เนื้อหา เป็นส่วนหลักท่ีผู้เขียนจ ำเป็นต้องน ำเสนองำนวิจัยของตน ตั้งแต่ท่ีมำและควำมส ำคัญของงำนวิจัย 
กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ ทฤษฎีที่ใช้ รูปแบบกำรวิจัย วิธสีุ่มกลุ่มตัวอย่ำง กำรพัฒนำและทดสอบเครื่องมือ กำร
รวบรวมข้อมูล โดยในส่วนนนีจ้ะใช้พ้ืนที่ค้อนข้ำงมำก เพรำะผู้วิจัยจ ำเป็นต้องแสดงให้ผู้พิจำรณำบทควำม(Peer 
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reviewer) เห็นถึงควำมส ำคัญของงำนวิจัย และต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรวิจัยที่ถูกต้องมีเหตุ มีผลของกำร
เลือกวิธีกำรในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ กับงำนวิจัย  
3) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยคล้ำยคลึงกับบทที่ 4 ในรำยงำนวิจัย แต่จะเป็นกำรสรุปควำม
เฉพำะเนื้อหำที่ส ำคัญๆ เท่ำท่ีจ ำเป็น ส่วนใหญ่มักเลือกวิธีกำรน ำเสนอด้วยตำรำง และแผนภูมิและมีกำรบรรยำย
ประกอบเพื่ออธิบำยควำมอีกครั้ง  
4) ก ารอภิปรายผล เป็นกำรน ำเสนอและอภิปรำยข้อค้นพบคล้ำยคลึงกับกำรอภิปรำยผลในบทที่ 5 ของรำยงำน
วิจัย โดยกำรอภิปรำยผลควรโยงเข้ำกับวัตถุประสงค์ท่ีได้น ำเสนอไว้ข้ำงต้น และควรอภิปรำยถึงสมมติฐำนที่ตั้งไว้
ด้วย  
5) ข้อจ ากัด/ข้อเด่น ในส่วนนี้จะอธิบำยถึงปัญหำและอุปสรรคที่ผู้วิจัยพบในกำรท ำวิจัย หรือข้อจ ำกัดของงำนวิจัย 
อำจกล่ำวล่วงไปถึงรูปแบบกำรวิจัยในอนำคตเพ่ือต่อยอดงำนชิ้นปัจจุบัน  
6) การอ้ างอิง ได้แก่ บรรณำนุกรม เชิงอรรถ และภำคผนวก เช่น ตัวอย่ำงแบบสอบถำม หรือแบบสัมภำษณ์  

  สิ่งใดที่ไม่ควรเขียนในบทความวิจัย ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้  
 1) บทควำมที่ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมและต่อแวดวงวิชำกำร เช่น งำนที่ศึกษำอยู่ในหน่วยงำนของตนเอง 
บุคคลภำยนอกและสำธำรณชนไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกงำนนั้นๆ ได้  
2) เป็นบทควำมที่ผิดหลักวิชำกำร เช่น งำนที่ไม่มีกำรอ้ำงอิงที่ถูกต้อง ไม่มีกำรใช้วิธีกำรวิจัยที่เหมำะสม ไม่มีเหตุมี
ผลในงำนชิ้นนั้นๆ  
3) ไม่ตรงกับหัวข้อ คืองำนที่มีหัวข้ออย่ำงนึงแต่น ำเสนอเนื้อหำอีกอย่ำงหนึ่งนั่นเอง  
4) โครงสร้ำงในกำรเขียนไม่ดี คืองำนที่มีล ำดับกำรเล่ำเรื่องที่ผิดพลำด อ่ำนแล้วไม่สำมำรถเข้ำใจเรื่องรำวได้ 

สื่อสำรไม่ชัดเจน ไม่มีประเด็นหลักในกำรเขียน 

5) มีข้อบกพร่องมำกเกินไป บำงครั้งบทควำมอำจถูกตีตกเพรำะกำรไม่จัดหน้ำกระดำษให้ดี พิมพ์ผิดเยอะเกินไป 

จัดรูปแบบบทควำมไม่สมบูรณ์ เพรำะผู้พิจำรณำบทควำมจะไม่มำเสียเวลำในกำรพิสูจน์อักษรให้กับ 

 6) ไม่มีควำมเป็นตัวของตัวเอง คืองำนที่อ้ำงอิงของคนอ่ืนมำกจนเกินไป 10 หน้ำ เป็นกำรอ้ำงคนอ่ืนไป 8 หน้ำ มี

เนื้อหำที่ผู้วิจัยตกผลึกเพียงน้อยนิด ซึ่งไม่ได้แสดงออกถึงองค์ควำมรู้ที่เพ่ือขึ้น 

 

 

 คร้ังที่ 3 : วิธีการเผยแพร่บทความวิจัย และเลือกวารสารวิชาการเพื่อตีพิมพ์ที่เหมาะสม 

 เล่ำเรื่อง รศ. ดิเรก ควรสมำคม 

สรุปประเด็น เลือกเผยแพร่ในงำนประชุมวิชำกำรต่ำง ๆ เลือกเผยแพร่โดยกำรเขียนบทคววำมวิจัย 

ปรับแก้บทควำมวิจัยให้เป็นไปตำมระเบียบของวำรสำรวิชำกำรนั้น ๆ และควรเลือกวำรสำรที่อยู่ในฐำน TCI 

ทั้งนี้ได้แนบไว้ในในวำระกำรประชุมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เกี่ยวกับประเภทของวำรสำรที่อยู่ในฐำน TCI 

 เล่ำเรื่อง ผศ.ดร. เขตไท   ลังกำร์พินธุ์ 

สรุปประเด็น เลือกวำรสำรให้ถูกต้อง ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยต้องรู้ศักยภำพของงำนตนเองก่อนว่ำ มี 
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คุณค่ำเชิงวิชำกำรและน ำเสนอคุณค่ำนั้นได้ดีเพียงใด เพรำะวำรสำรแต่ละระดับชั้นย่อมมีควำมเค่ียวในกำรตีพิมพ์
แตกต่ำงกัน ที่ส ำคัญงำนของเรำเป็นงำนประเภทใด อย่ำงที่เรำรู้กันของเรำเป็นนิติศำสตร์ ก็น่ำจะไปอยู่ในเชิง
นิติศำสตร์ สังคมศำสตร์ เป็นต้น  เพรำะวำรสำรแต่ละฉบับจะรับพิจำรณำบทควำมตำมประเภทที่จดทะเบียนไว้
เท่ำนั้น ดังนั้นผู้วิจัยจ ำเป็นต้องเลือกวำรสำรให้ถูกฝำถูกตัวกับงำนที่มีเสียก่อนครับ 
  

 เล่ำเรื่อง ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต 
สรุปประเด็น เผื่อเวลำ อย่ำงที่ผมได้เกริ่นไว้ตั้งแต่กำร km ครั้งแรก นั่นก็เพรำะกำรตีพิมพ์ในวำรสำร 

นั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยำก และซับซ้อนพอสมควร ฉะนั้นควรมีกำรเผื่อเวลำไว้ให้ได้มำกที่สุดเท่ำที่ผู้วิจัยจะท ำได้ 
 

 เล่ำเรื่อง อ.กษมำ เดชรักษำ 
สรุปประเด็น ในขั้นตอนของกำรท ำบทควำมวิจัยโดยภำพรวมอำจเป็นเรื่องยุ่งยำกไม่ว่ำจะเป็นเนื้อหำที่เรำก็ว่ำยำก
แล้ว แต่ยำกยิ่งกว่ำคือ เรำจะได้รับกำรตีพิมพ์และเผยแพร่เมื่อไหร่ สิ่งที่เรำต้องปรับแนวคิดคือ ขอให้คิดว่ำ 

กำรแก้ไขเป็นเรื่องธรรมดำ หำกถูกกองบรรณำธิกำรสั่งให้แก้ไขบทควำม จงมองมันเป็นเรื่องธรรมดำ ยิ่งหำกเป็น
บทควำมแรกๆ ของเรำยิ่งต้องถูกแก้ไข และจงมองค ำแนะน ำของผู้พิจำรณำบทควำมว่ำคือเสียงสวรรค์ จงท ำใจ
และยอมรับมัน  
 

 เล่ำเรื่อง อ.จักรพันธ์  โอฬำริกชำติ 
สรุปประเด็น “กำรตีพิมพ์” ซึ่งถือเป็นจุดสุดยอดของกำรเขียนบทควำมวิจัย เพรำะคงไม่มีใครเขียน 

บทควำมแล้วตั้งใจจะเก็บไว้อ่ำนเพียงคนเดียว แต่กำรตีพิมพ์ก็ยังคงมีเทคนิคแฝงอยู่เล็กน้อย ซึ่งก็เป็นไปตำมที่
อำจำรย์หลำยท่ำนได้กล่ำวไว้แล้ว 
 
สรุปประเด็นจากคณาจารย์ 

“กำรตีพิมพ์” ซึ่งถือเป็นจุดสุดยอดของกำรเขียนบทควำมวิจัย แต่กำรตีพิมพ์ก็ยังคงมีเทคนิคแฝงอยู่
เล็กน้อย โดยสำมำรถสรุปเป็น 3 ประเด็นดังนี้  

1) เลือกวารสารให้ถูกต้อง ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยต้องรู้ศักยภำพของงำนตนเองก่อนว่ำ มีคุณค่ำเชิงวิชำกำร
และน ำเสนอคุณค่ำนั้นได้ดีเพียงใด เพรำะวำรสำรแต่ละระดับชั้นย่อมมีควำมเคี่ยวในกำรตีพิมพ์แตกต่ำงกัน ที่
ส ำคัญงำนของเรำเป็นงำนประเภทใด อย่ำงที่เรำรู้กันของเรำเป็นนิติศำสตร์ ก็น่ำจะไปอยู่ในเชิงนิติศำสตร์ 
สังคมศำสตร์ เป็นต้น  เพรำะวำรสำรแต่ละฉบับจะรับพิจำรณำบทควำมตำมประเภทที่จดทะเบียนไว้เท่ำนั้น 
ดังนั้นผู้วิจัยจ ำเป็นต้องเลือกวำรสำรให้ถูกต้องกับตัวงำน 

2) เผื่อเวลา กำรตีพิมพ์ในวำรสำรนั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยำก และซับซ้อนพอสมควร ฉะนั้นควรมีกำรเผื่อเวลำ
ไว้ให้ได้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีผู้วิจัยจะท ำได้  

3) กำรแก้ไขเป็นเรื่องธรรมดำ หำกถูกกองบรรณำธิกำรสั่งให้แก้ไขบทควำม จงมองมันเป็นเรื่องธรรมดำ 
ยิ่งหำกเป็นบทควำมแรกๆ ของเรำยิ่งต้องถูกแก้ไข และจงมองค ำแนะน ำของผู้พิจำรณำบทควำมว่ำคือเสียงสวรรค์ 
จงท ำใจและยอมรับมัน  
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 คร้ังที่ 4 : อภิปรายเทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ          

ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

 เล่ำเรื่อง รศ. ดิเรก ควรสมำคม 

สรุปประเด็น เทคนิคท่ีอำจำรย์แต่ละท่ำนร่วมกันถ่ำยทอด ล้วนมำจำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนกำรตีพิมพ์

ในวำรสำรวิชำกำรเสนอมำแล้ว ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่คณำจำรย์ทุกท่ำน 

 เล่ำเรื่อง ผศ.ดร. เขตไท   ลังกำร์พินธุ์ 

สรุปประเด็น คิดว่ำน่ำจะจุดประกำยให้แก่กับอำจำรย์ที่ก ำลังเริ่มเขียนบทควำมวิจัยเป็นครั้งแรก รวม 
ไปถึงคณำจำรย์ที่ยังไม่เคยเขียนบทควำมวิจัยมำก่อนได้เรียนรู้เทคนิคและน ำไปใช้พัฒนำ 

 เล่ำเรื่อง ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต 
สรุปประเด็น จำกประสบกำรณ์ต่ำง ๆ เทคนิคเหล่ำนี้จะยังประโยชน์ให้แก่คณำจำรย์ทุกท่ำน ในกำร 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ และหวังว่ำจะก่อให้เกิดบทควำมวิจัยที่คุณค่ำ และได้รับกำรตีพิมพ์ในวำสำรวิชำกำรท่ี
อยู่ในฐำน TCI แก่คณำจำรย์ทุกท่ำนได้ 

 เล่ำเรื่อง อ.กษมำ เดชรักษำ 
สรุปประเดน็ มีควำมรู้สึกยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่ได้มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ และหวังว่ำคณะเรำจะ 

จัดอยู่เรื่อย ๆ เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นคณำจำรย์ในกำรผลิตผลงำนทำงด้ำนวิชำกำรให้กว้ำงไกล 

 ร่วมเล่ำเรื่อง อ. ชุติพงศ์ สมทรัพย์ 
สรุปประเด็น กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำกกำรบอกเล่ำประสบกำรณ์ และเทคนิคต่ำง ๆ ย่อมจะ 

ก่อให้เกิดผลดี และพัฒนำอำจำรย์รุ่นใหม่ ให้มีผลงำนวิชำกำรมำกขึ้น 

 เล่ำเรื่อง อ.ปำรินุช บริสุทธิ์ศรี 

สรุปประเด็น กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ สนุก มีสำระ และน่ำสนใจ โดยเฉพำะเทคนิคต่ำง ๆ จำก  
อำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์ 

 เล่ำเรื่อง อ. นิษณำ เตชำวงศ์ 

สรุปประเด็น เป็นกิจกรรมที่สนุก และได้เรียนรู้เทคนิคต่ำง ๆ เพื่อจะได้ยื่นเสนอขอทุนวิจัยต่อไป  

 

 เล่ำเรื่อง อ. ธนัญชัย  ทิพยมณฑล 

สรุปประเด็น  จำกประสบกำรณ์ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ท ำให้ได้เทคนิคบำงอย่ำงกลับไป  

เช่น ในเรื่องกำรวำงแผนระยะเวลำในกำรเขียนบทควำมวิจัย เพื่อตีพิมพ์ที่ควรค ำนึงถึง เป็นต้น 
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 เล่ำเรื่อง อ.สุรชัย เดชพงษ์ 

     สรุปประเด็น จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งแม้จะไม่มีประสบกำรณืในกำรเขียนบทควำมวิจัยมำก่อน   

ท ำให้สำมำรถพัฒนำบทควำมวิจัยที่ก ำลังด ำเนินกำรเขียนอยู่  ท ำให้สำมำรถเขียนบทควำมได้อย่ำงมีควำมสุข แม้

จะติดขัดอุปสรรคไปบ้ำงในส่วนของกำรแก้ไข แต่เพรำะได้รับค ำแนะน ำของอำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์ในกำร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อเกิดก ำลังใจ ไม่รู้สึกท้อ จึงสำมำรถพัฒนำเป็นโจทย์บทควำมวิจัย  จนได้รับกำรตอบรับ

บทควำมวิจัยในปีกำรศึกษำ 2559 จำกกองบรรณำธิกำรวำรสำรมหำวิทยำลัยพำยัพ ในบทควำมเรื่อง “ปัญหำ

และแนวทำงแก้ไขกำรค้ำงภำษีโรงเรือนและที่ดินกรณีศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่” ให้ตีพิมพ์ในปีที่ 27 ฉบับที่ 2 

เดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2560 เพ่ือเผยแพร่บทควำมวิจัยต่อไป จึงรู้สึกว่ำได้น ำทักษะของอำจำรย์แต่ละท่ำนที่

ได้ km ไปใช้และก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่ำงดี 

 

 เล่ำเรื่อง ดร. ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง 

สรุปประเด็น ในระหว่ำงที่เรำได้จัด km นี้ ท ำให้ได้รับเทคนิคต่ำง ๆ ของอำจำรย์ทุกท่ำนน ำไปใช้  

และสำมำรถเสนอบทควำมวิจัย ซึ่งได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้จะติดขัดอยู่บ้ำง ใน

กำรแก้ไขบทควำมวิจัย ซึ่งอำจต้องแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง แต่ก็ถือเป็นสิ่งท้ำทำย ที่ท ำให้ผลงำนของเรำที่จะได้ออกสู่

วงกำรวิชำกำรมีคุณค่ำ และเกิดควำมน่ำเชื่อถือ ก่อเกิดบทควำมวิจัยซึ่งเป็นผลงำนชิ้นแรก ในบทควำมเรื่อง “กำร

ฟ้องซ้ ำคดีอำญำ ศึกษำกรณีตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

แห่งชำติ พ.ศ. 2542” ในวำสำรสืบเนื่องกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 3 ปีกำรศึกษำ 

2559  

 

สรุปประเด็นจากคณาจารย์ 

 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำกกำรบอกเล่ำประสบกำรณ์ และเทคนิคต่ำง ๆ จำกอำจำรย์ผู้มีประสบกำรณ์

ย่อมจะก่อให้เกิดผลดี และอำจก่อให้เกิดกำรพัฒนำ และก่อให้เกิดผลงำนวิชำกำร ในด้ำนบทควำมวิจัยแก่อำจำรย์

ที่ยังไม่เคยเขียนบทควำมวิจัย และ/หรือ อำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์อยู่ก่อนแล้ว เพรำะกำรตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงำนวิจัย มีบทบำทสำคัญต่อแวดวงกำรศึกษำอย่ำงมำกในปัจจุบัน เนื่องจำกเป็นวิธีกำรที่จะน ำเสนอผลงำน

วิชำกำรออกสู่สำธำรณะชนได้อย่ำงกว้ำงขวำง และถือเป็นเรื่องที่น่ำยินดียิ่งหำกบทควำมวิจัยของตนได้รับกำร

ยอมรับจำกกองบรรณำธิกำรของวำรสำร อันจะก่อให้เกิดผลงำนวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่องของคณำจำรย์ในคณะ

นิติศำสตร์ 
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สรปุความรูท้ีไ่ด ้

 จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรวิจัย เรื่อง “ทักษะกำรเขียนบทควำมวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร” สำมำรถถอดองค์ควำมรู้ ซึ่งสำมำรถสรุปได้ กล่ำวคือ 

 1) เทคนิคกำรได้มำซึ่งกำรตอบรับบทควำมวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร  
2) เทคนิคแนวทำงกำรเขียนบทควำมวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร  
3) วิธีกำรเผยแพร่บทควำมวิจัย และเลือกวำรสำรวิชำกำรเพ่ือตีพิมพ์ที่เหมำะสม 

  
1) เทคนิคการได้มาซึ่งการตอบรับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 สิ่งที่ส ำคัญและควรค ำนึงถึงคือกำรท ำควำมเข้ำใจในควำมหมำยของบทควำมวิจัย ปรับทัศนคติ

เพ่ือก่อให้เกิดกำรเขียนบทควำมวิจัยที่มีคุณค่ำ เป็นไปตำมข้อก ำหนดของวำรสำรวิชำกำรนั้นๆ ซึ่งบทควำมวิจัย
จัดเป็นเอกสำรทำงวิชำกำรประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นกำรน ำเอำสำระสำคัญของงำนวิจัยออกมำเขียนเป็นบทควำมที่มี
ควำมกระชับมำกกว่ำรำยงำนวิจัย (เล่มวิจัย 5 บท) และจะมีลักษณะที่แตกต่ำงจำกงำนวิจัยดังนี้ 

1) น ำเสนอในพื้นที่จ ำกัด กล่ำวคือ บทควำมวิจัยเป็นกำรน ำเสนอข้อค้นพบจำกงำนวิจัยที่มีควำม 
กระชับ ตรงประเด็น และไม่ยำวจนเกินไป 

2) สำมำรถแยกน ำเสนอได้ กล่ำวคือ บทควำมวิจัยอำจน ำเสนอพียงเนื้องำนบำงส่วนของรำยงำน 
วิจัยเล่มนั้นๆ ตำมขอบข่ำยที่ผู้เขียนก ำหนด อำจเนื่องมำจำกพ้ืนที่ในกำรน ำำเสนอและจ ำนวนของข้อมูลไม่
สัมพันธ์กัน จึงจ ำเป็นต้องแยกเนื้อหำออกเป็นส่วนๆ เพ่ือน ำเสนอเป็นบทควำม 

3) ขอบเขตของกำรเผยแพร่ที่กว้ำงกว่ำ กล่ำวคือ รำยงำนวิจัยส่วนใหญ่ก็จะถูกเก็บในห้องสมุด  
หรือเว็ปไซด์บำงเว็ปไซด์ซึ่งอัตรำกำรเข้ำถึงนั้นต่ำกว่ำ กำรเผยแพร่ผ่ำนวำรสำรต่ำงๆ เนื่องจำกวำรสำรมีเนื้อหำที่
กระชับมำกกว่ำจึงท ำให้ผู้อ่ำนนั้นสำมำรถเข้ำใจเนื้อหำของกำรวิจัยได้ในเวลำอันสั้น จึงท ำให้ได้รับควำมนิยมมำก 
  กล่ำวโดยสรุป บทควำมวิจัยคือกำรน ำรำยงำนวิจัยมำเรียบเรียงให้เกิดควำมกระชับ เข้ำใจง่ำย 
เข้ำถึงผู้อ่ำนได้จ ำนวนมำก ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และสำมำรถแยกรำยงำนวิจัย 1 เล่มเป็นบทควำมวิจัยไ ด้
หลำยเล่มตำมขอบเขตที่ผู้เขียนก ำหนดนั่นเอง 
 

2) เทคนิคแนวทางการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

  องค์ประกอบของบทควำมวิจัยมักจะมีรูปแบบที่เป็นมำตรำฐำนตำยตัว โดยจะถูกก ำหนดโดย
กองบรรณำธิกำรของวำรสำรนั้นๆ เพ่ือให้เกิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ควำมสวยงำม และที่สำคัญในกำรกำ
หนดรูปแบบกำรเขียนหรือองค์ประกอบของบทควำมก็คือ กำรนำเสนอถึงองค์ควำมรู้ที่ครบถ้วนนั้นเอง โดย
องค์ประกอบของกำรเขียนบทควำมวิจัยมักจะประกอบไปด้วย 6 ส่วนดังนี้ 
  1) บทคัดย่อ เป็นบทสรุปที่จ ำเป็นต้องย่อบทควำมทั้งหมดให้เหลืออยู่ภำยใน 1 หน้ำกระดำษ 
โดยในนั้นจ ำเป็นต้องระบุถึงวัตถุประสงค์กำรวิจัย วิธีกำรวิจัย กำรสุ่มตัวอย่ำง สถิติที่ใช้ ข้อค้นพบ และในกำร
เขียนควรมีลูกเล่นหลอกล่อให้ผู้อ่ำนรู้สึกอยำกติดตำมเข้ำไปอ่ำนเนื้อหำที่เหลือด้ำนในอีกด้วย  

2) เนื้อหำ เป็นส่วนหลักท่ีผู้เขียนจ ำเป็นต้องน ำเสนองำนวิจัยของตน ตั้งแต่ท่ีมำและควำมส ำคัญ 
ของงำนวิจัย กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ ทฤษฎีที่ใช้ รูปแบบกำรวิจัย วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง กำรพัฒนำและทดสอบ
เครื่องมือ กำรรวบรวมข้อมูล โดยในส่วนนนี้จะใช้พ้ืนที่ค้อนข้ำงมำก เพรำะผู้วิจัยจ ำเป็นต้องแสดงให้ผู้พิจำรณำ
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บทควำม(Peer reviewer) เห็นถึงควำมส ำคัญของงำนวิจัย และต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรวิจัยที่ถูกต้องมี
เหตุ มีผลของกำรเลือกวิธีกำรในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ กับงำนวิจัย  

3) กำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยคล้ำยคลึงกับบทที่ 4 ในรำยงำนวิจัย แต่จะ 
เป็นกำรสรุปควำมเฉพำะเนื้อหำที่ส ำคัญๆ เท่ำที่จ ำเป็น ส่วนใหญ่มักเลือกวิธีกำรน ำเสนอด้วยตำรำง และแผนภูมิ
และมีกำรบรรยำยประกอบเพ่ืออธิบำยควำมอีกครั้ง  

4) กำรอภิปรำยผล เป็นกำรน ำเสนอและอภิปรำยข้อค้นพบคล้ำยคลึงกับกำรอภิปรำยผลในบทที่  
5 ของรำยงำนวิจัย โดยกำรอภิปรำยผลควรโยงเข้ำกับวัตถุประสงค์ท่ีได้น ำเสนอไว้ข้ำงต้น และควรอภิปรำยถึง
สมมติฐำนที่ตั้งไว้ด้วย  

5) ข้อจ ำกัด/ข้อเด่น ในส่วนนี้จะอธิบำยถึงปัญหำและอุปสรรคที่ผู้วิจัยพบในกำรท ำวิจัย หรือ 
ข้อจ ำกัดของงำนวิจัย อำจกล่ำวล่วงไปถึงรูปแบบกำรวิจัยในอนำคตเพ่ือต่อยอดงำนชิ้นปัจจุบัน  

6) กำรอ้ำงอิง ได้แก่ บรรณำนุกรม เชิงอรรถ และภำคผนวก เช่น ตัวอย่ำงแบบสอบถำม หรือ 
แบบสัมภำษณ์  
 
  สิ่งใดที่ไม่ควรเขียนในบทความวิจัย ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้  

 1) บทควำมที่ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมและต่อแวดวงวิชำกำร เช่น งำนที่ศึกษำอยู่ในหน่วยงำน 
ของตนเอง บุคคลภำยนอกและสำธำรณชนไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกงำนนั้นๆ ได้  

2) เป็นบทควำมที่ผิดหลักวิชำกำร เช่น งำนที่ไม่มีกำรอ้ำงอิงที่ถูกต้อง ไม่มีกำรใช้วิธีกำรวิจัยที่ 
เหมำะสม ไม่มีเหตุมีผลในงำนชิ้นนั้นๆ  

3) ไม่ตรงกับหัวข้อ คืองำนที่มีหัวข้ออย่ำงนึงแต่น ำเสนอเนื้อหำอีกอย่ำงหนึ่งนั่นเอง  
4) โครงสร้ำงในกำรเขียนไม่ดี คืองำนที่มีล ำดับกำรเล่ำเรื่องที่ผิดพลำด อ่ำนแล้วไม่สำมำรถเข้ำใจ 

เรื่องรำวได้ สื่อสำรไม่ชัดเจน ไม่มีประเด็นหลักในกำรเขียน 
5) มีข้อบกพร่องมำกเกินไป บำงครั้งบทควำมอำจถูกตีตกเพรำะกำรไม่จัดหน้ำกระดำษให้ดี  

พิมพ์ผิดเยอะเกินไป จัดรูปแบบบทควำมไม่สมบูรณ์ เพรำะผู้พิจำรณำบทควำมจะไม่มำเสียเวลำในกำรพิสูจน์
อักษรให้กับ 
   6) ไม่มีควำมเป็นตัวของตัวเอง คืองำนที่อ้ำงอิงของคนอ่ืนมำกจนเกินไป 10 หน้ำ เป็นกำรอ้ำง
คนอ่ืนไป 8 หน้ำ มีเนื้อหำที่ผู้วิจัยตกผลึกเพียงน้อยนิด ซึ่งไม่ได้แสดงออกถึงองค์ควำมรู้ที่เพ่ือขึ้น 
 
 3) วิธกีารเผยแพร่บทความวิจัย และเลือกวารสารวิชาการเพื่อตีพิมพ์ที่เหมาะสม 

“กำรตีพิมพ์” ซึ่งถือเป็นจุดสุดยอดของกำรเขียนบทควำมวิจัย แต่กำรตีพิมพ์ก็ยังคงมีเทคนิคแฝงอยู่
เล็กน้อย โดยสำมำรถสรุปเป็น 3 ประเด็นดังนี้  

1) เลือกวารสารให้ถูกต้อง ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยต้องรู้ศักยภำพของงำนตนเองก่อนว่ำ มีคุณค่ำเชิง 
วิชำกำรและน ำเสนอคุณค่ำนั้นได้ดีเพียงใด เพรำะวำรสำรแต่ละระดับชั้นย่อมมีควำมเคี่ยวในกำรตีพิมพ์แตกต่ำง
กัน ที่ส ำคัญงำนของเรำเป็นงำนประเภทใด อย่ำงที่เรำรู้กันของเรำเป็นนิติศำสตร์ ก็น่ำจะไปอยู่ในเชิงนิติศำสตร์ 
สังคมศำสตร์ เป็นต้น  เพรำะวำรสำรแต่ละฉบับจะรับพิจำรณำบทควำมตำมประเภทที่จดทะเบียนไว้เท่ำนั้น 
ดังนั้นผู้วิจัยจ ำเป็นต้องเลือกวำรสำรให้ถูกต้องกับตัวงำน 

2) เผื่อเวลา กำรตีพิมพ์ในวำรสำรนั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยำก และซับซ้อนพอสมควร ฉะนั้นควรมีกำร 
เผื่อเวลำไว้ให้ได้มำกที่สุดเท่ำที่ผู้วิจัยจะท ำได้  
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3) กำรแก้ไขเป็นเรื่องธรรมดำ หำกถูกกองบรรณำธิกำรสั่งให้แก้ไขบทควำม จงมองมันเป็นเรื่อง 
ธรรมดำ ยิ่งหำกเป็นบทควำมแรกๆ ของเรำยิ่งต้องถูกแก้ไข และจงมองค ำแนะน ำของผู้พิจำรณำบทควำมว่ำคือ
เสียงสวรรค์ จงท ำใจและยอมรับมัน  
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ภาคผนวก 

 รปูภาพประกอบ 

บรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 – ครั้งท่ี 4 
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เรียนรู้ท าความเข้าใจใน km และ

บอกเล่าเทคนิคการได้มาซึ่งซึ่งการ

ตอบรับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ ตามประสบการณ์

ของแต่ละท่าน  
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เทคนิคแนวทางการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 



24 
 

            

                               

 

 

 

 

Km : วิธีการเผยแพร่บทความวิจัย และเลือกวารสารวิชาการเพื่อตีพิมพ์ที่เหมาะสม 

Km : อภิปรายเทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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