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กำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้
โครงกำรเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องกำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำร หรือบทควำมวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
อาจารย์ชาญชัย สุขสกุลได้กล่าวนาถึงเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ว่า ก่อนที่จะมีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย อาจารย์หรือนักวิจัยทุก
คนต้องมี“งานวิจัย” เป็นของตัวเองก่อน งานวิจัยนั้นควรเป็นงานวิจัยที่ดี มี
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ที่ ชั ด เจน และเป็ น งานวิ จั ย ที่ น่ า สนใจสิ่ ง เหล่ า นี้ ถื อ ว่ า เป็ น
จุดเริ่มต้นของการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
อาจารย์ชาญชัย ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ผู้
มีประสบการณ์ในนาเสนอผลงานวิจัย รวมไปถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ ได้ชี้แนะให้
นั ก วิ จั ย ในคณะวิ ท ยาการจั ด การถึ ง หลั ก การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ โดยที่ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร ได้ให้แนวคิดที่สาคัญ ดังนี้
1.
นั ก วิ จั ย ต้ อ งเลื อ กว่ า จะตี พิ ม พ์ ล งในวารสารอะไร และต้ อ ง
ทาการศึกษาวารสารนั้น ๆ เป็น อย่ างดีในเรื่องของประเภทของบทความวิจัย
ข้อกาหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ และความยากง่ายของการเลือกบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ของวารสารนั้นๆยกตัวอย่างเช่น การใช้รูปแบบตัวอักษร
(Front) จานวนคาของบทคัดย่อ (Abstract) จานวนหน้า รูปแบบการอ้างอิง
ถ้าเป็นรูปแบบการนาเสนอ ก็ต้องดูว่าต้องใช้เวลาในการนาเสนอเท่าใด จะต้อง
เตรียมจานวนของไฟล์นาเสนอไว้กี่หน้า สิ่งเหล่านี้เราต้องศึกษาให้ดี
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2. การน าเสนอบทความวิจั ย ที่มีช าวต่างชาติเข้าร่ว มประชุมด้ว ย
นักวิจัยควรเตรียมคาตอบและคาอธิบายไว้ตอบชาวต่างชาติให้เข้าใจ ในกรณีที่
บทความวิจัยของเราเป็นงานวิจัยมี่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นหรือชุมชน
เช่น บทความวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมการกินเหล้าในงานศพของคนไทยเป็นต้น
3. นักวิจัยจะต้องระบุในส่วนของวิธีการที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างให้
ชัดเจน รวมไปถึงวิธีการศึกษา เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญของระเบียบวิธี
วิจัย
อาจารย์บวรลักษณ์ เงินมา กล่าวว่า นอกจากแนวคิดที่สาคัญในการ
เลื อกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว แล้ วการเลือกตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารต่างๆ ยังขึ้นอยู่ กับปัจจัยอะไรบ้าง เช่น วารสารฉบับไหนที่
ได้รับการยอมรับ ฉบับไหนที่ไม่ค่อยได้รับการยอมรับ และกล่าวเพิ่มว่า เราควรที่
จะเลื อ กส่ ง บทความไปยั ง วารสารที่ มี ชื่ อ เสี ย งในศาสตร์ นั้ น ๆ เช่ น ศาสตร์
ทางด้านบัญชี เราควรที่จะส่งใน วารสารสภาวิชาชีพบัญชี หรือวารสารทางด้าน
ที่เกี่ยวกับข้องกับศาสตร์บัญชีในวารสารที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
เพราะบางครั้งการที่เราส่งบทความไปยัง วารสารดังกล่าวข้างต้นนั้นก็ตามทีแต่
บทความวิจัยของเรานั้นอาจจะไม่ได้รับการตีพิมพ์ก็ตามแต่ วารสารที่เราได้ทา
การส่งไปจะได้รับข้อเสนอแนะรวมไปถึงข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้อ่าน
บทความของเราที่ได้ส่งไป โดยข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับมา จะช่วยให้ทาให้ใน
การเขียนบทความงานวิจัยของเรานั้นดียิ่งขึ้น
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อาจารย์ ดร.รัชนก สัมศักดิ์ ได้ให้แนวคิดว่า วารสารวิชาการต่างๆ จะ
ถู ก จั ด อั น ดั บ โดยศู น ย์ ดั ช นี ก ารอ้ า งอิ ง วารสารไทย หรื อ TCI(Thai-Journal
Citation Index Centre) โดยได้แบ่งกลุ่มวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม
คือ
วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31
ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้ อมูล
ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31
ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
วารสารกลุ่ มที่ 3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต
โดยนักวิจัยสามารถตรวจสอบได้จาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยว่า
วารสารที่จะทาการตีพิมพ์เผยแพร่อยู่ในกลุ่มใด เพื่อจะได้เป็นตัวเลือกในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจั ยต่อไป โดอาจารย์ ดร.รัช นก ได้ชี้แนะว่า ควรที่จะนา
บทความวิจั ย ไปตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารกลุ่ มที่ 1 จะดีที่สุ ด เนื่องจากมี
มาตรฐานและได้รับการยอมรับมากที่สุดนั่นเอง
อาจารย์ กริชชัย ขาวจ้อย กล่าวว่า บทความวิชาการและบทความวิจัย
มีความแตกต่างกันอย่างไร
อาจารย์ชาญชัย ได้เสนอแนะว่า บทความทางวิชาการ เป็นบทความที่
มุ่ง ถ่ า ยทอดความรู้ ความคิ ด หรื อ ผลการค้ น พบ ลั ก ษณะของบทความทาง
วิช าการจะแตกต่างไปจากบทความอื่น ๆ ตรงที่จะเรียบเรียงขึ้นไว้อย่างเป็น
ระเบียบ ผู้เขียนอาจเป็นบุคคล สมาคมวิชาชีพ หรือหน่วยงานต่าง ๆ
-4-

ดังนั้น บทความทางวิชาการจึงมีได้ทุกสาขา ซึ่งลักษณะการนาเสนอ
เนื้ อ หาของบทความทางวิ ช าการต่ า งๆ จะมี ลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งกั น ตาม
วัตถุประสงค์ของผู้เขียน ซึ่งมีทั้งการแสดงความคิดเห็นทั่วไปให้คนอ่านโดยไม่
จ ากั ด กลุ่ ม หรื อ เขี ย นวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บ หรื อ น าเสนอ
ผลการวิจัยเพื่อนักวิชาการสาขาเดียวกันอ่านเท่านั้นก็ได้
โดยลักษณะสาคัญของบทความทางวิชาการ มีดังนี้
1. มี การน าเสนอความรู้ ความคิด ที่ตั้ งอยู่บ นพื้ นฐานทางวิ ช าการที่
เชื่อถือได้ในเรื่องนั้น ๆ โดยมีหลักฐานทางวิชาการอ้างอิง
2. มี ก ารวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ ให้ ผู้ อ่ า นเห็ น ประเด็ น ส าคั ญ อั น เป็ น
สารประโยชน์ ที่ ผู้ เ ขี ย นต้ อ งการน าเสนอแก่ ผู้ อ่ า น ซึ่ ง อาจจ าเป็ น ต้ อ งใช้
ประสบการณ์ส่วนตัว หรือประสบการณ์และผลงานของผู้อื่นมาใช้
3. มีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเกิด
ความกระจ่างในความรู้ความคิดที่นาเสนอ
4. มีการอ้างอิงทางวิชาการและให้แหล่งอ้างอิงทางวิชาการอย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักวิชาการ และจรรยาบรรณของนักวิชาการ
5. มี ก ารอภิ ป รายให้ แ นวคิ ด แนวทางในการน าความรู้ ความคิ ด ที่
นาเสนอไปใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือมีประเด็นใหม่ๆ ที่กระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความ
ต้องการสืบเสาะหาความรู้หรือพัฒนาความคิดในประเด็นนั้น ๆ ต่อไป
ในส่วนของบทความวิจัย จะเป็นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับ
รายงานการวิจัย แต่มีลักษณะต่างจากรายงานการวิจัย 3 ประการ คือ
1. บทความวิจัยมีความยาวจากัด จานวนหน้าน้อยกว่ารายงานการวิจัย
จัดทาขึ้นเพื่อนาเสนอในวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือที่ประชุมสัมมนา
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2. บทความวิ จั ย เป็ น เอกสารทางวิ ช าการที่ มี ค วามทั น สมั ย ทั น ต่ อ
เหตุการณ์มากกว่ารายงานการวิจัย เพราะสามารถตัดต่อผลการวิจัยบางส่วนมา
นาเสนอ เพื่อเผยแพร่หรือตรวจสอบความคิดได้
3. คุณภาพของบทความวิจัย ค่อนข้างเป็นมาตรฐานกว่ารายงานการ
วิจัย เนื่องจากการพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยต้องผ่านการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
และรู ป แบบการจั ด พิ ม พ์ ใ ห้ ไ ด้ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานของวารสารหรื อ
คณะกรรมการประชุ ม บทความวิ จั ย จึ ง มี คุ ณ ค่ า ส าหรั บ นั ก วิ ช าการทุ ก คน
โดยเฉพาะนักวิจัย เพราะเป็นตัวเชื่อมความรู้ในอดีตกับความรู้ใหม่ที่ได้จากการ
วิจัยในการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ
อาจารย์ชาญชัย ได้ให้อาจารย์เอกชัย แสงโสดา ซึ่งได้เพิ่งได้รับรางวัล
นักวิจัยดีเด่น จากการนาเสนอบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ที่ผ่านมาได้ให้คาแนะนา
การเขียนบทความวิจัย โดยอาจารย์เอกชัย ได้กล่าวว่า แน่นอนที่สุดว่าก่อนที่จะ
มี บ ทความวิ จั ย ก็ จ ะต้ อ งมี ง านวิ จั ย ซึ่ ง งานวิ จั ย ที่ ดี จ ะต้ อ งเป็ น งานวิ จั ย ที่ มี
ผลกระทบ (Impact) ต่อชุมชนและสังคม กล่ าวคือ เป็นงานวิจัยที่ต้องรับใช้
สังคม สามารถนาไปใช้ได้จริง และเกิดผลกระทบที่เป็นบวกต่อสังคมนั่นเอง เช่น
เกิดการสร้างรายได้ หรือสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น
นอกจากนี้ อาจารย์ เอกชั ย ได้ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ย วกับการนาเสนอ
บทความวิจัยที่ดีว่า การนาเสนอบทความวิจัย จะต้องเริ่มต้นด้วยการมีรายงาน
การวิจัย เขียนบทความวิจัย และการสร้างไฟล์นาเสนอ โดยสิ่งที่สาคัญอีกอย่าง
หนึ่งก็คือ การนาเสนอ โดยอาจารย์เอกชัยให้ข้อเสนอแนะว่า การนาเสนอควร
ต้องนาเสนอด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย สามารถให้ผู้ฟังที่ไม่ใช่นักวิชาการ
เข้าใจได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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อาจารย์ชาญชัย ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อไปว่า การเขียนบทความวิจัยใน
การตีพิมพ์เผยแพร่ หรือการนาเสนอ สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือ การทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นักวิจัยจะต้องอ่านให้มากๆ อ่านงานวิจัยของนักวิจัย
หลายๆ คน หลายๆ เรื่อง สิ่งที่ได้นอกจากที่นักวิจัยจะได้เห็นผลงานที่เคยศึกษา
มาก่อนแล้ว สามารถตกผลึกนามาใช้กับงานวิจัยของตนเองได้แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่
ได้ก็คือ การที่นักวิจัยจะได้เห็นถึงเทคนิค และรูปแบบวิธีการเขียนของนักวิจัย
หลายๆ คน ซึ่งเราสามารถนามาเป็นเทคนิค และเป็นประสบการณ์ในการเขียน
บทความวิชาการหรือบทความวิจัยของเราต่อไป
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1.นักวิจัยต้องเลือกว่าจะตีพิมพ์ลงในวารสารที่ทาการศึกษาแล้วอย่างดี
ในเรื่องของประเภทของบทความวิจัย ข้อกาหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ และ
ความยากง่ายของการเลือกบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ของ
วารสารนั้นๆ

6. บทความวิจัยเป็นเอกสารทางวิชาการที่มีความทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์มากกว่ารายงานการวิจัย เพราะสามารถตัดต่อ
ผลการวิจัยบางส่วนมานาเสนอ เพื่อเผยแพร่หรือตรวจสอบ
ความคิดได้

2. การนาเสนอบทความวิจัยที่มีชาวต่างชาติเข้าร่วมด้วย นักวิจัยควร
เตรียมคาตอบและคาอธิบายไว้ตอบชาวต่างชาติให้เข้าใจ ในกรณีที่
บทความวิจัยของเราเป็นงานวิจัยมีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น
หรือชุมชน

7. งานวิจัยที่ดีจะต้องเป็นงานวิจัยที่มีผลกระทบ (Impact) ต่อ
ชุมชนและสังคม กล่าวคือ เป็นงานวิจัยที่ต้องรับใช้สังคม สามารถ
นาไปใช้ได้จริง และเกิดผลกระทบที่เป็นบวกต่อสังคมนั่นเอง

3. นักวิจัยจะต้องระบุในส่วนของวิธีการที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างให้
ชัดเจน รวมไปถึงวิธีการศึกษา เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญของ
ระเบียบวิธีวิจัย
4. การเลือกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เราควรที่จะเลือกส่งบทความไป
ยัง วารสารที่มีชื่อเสียงในศาสตร์นั้นๆ หรือวารสารทางด้านที่เกี่ยวกับ
ข้องกับศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
5. การที่เราส่งบทความไปยังวารสารที่มีชื่อเสียงในศาสตร์นั้นๆ แต่
บทความวิจัยของเรานั้นไม่ได้รับการตีพิมพ์ แต่ เราจะได้รับ
ข้อเสนอแนะรวมไปถึงข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้อ่านบทความ
ของเรา และโดยข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับมา จะช่วยให้ทาให้ในการ
เขียนบทความงานวิจัยของเรานั้นดียิ่งขึ้น

8. การนาเสนอบทความวิจัย จะต้องเริ่มต้นด้วยการมีรายงานการ
วิจัย เขียนบทความวิจัย และการสร้างไฟล์นาเสนอ

9. การนาเสนองานวิจัยควรต้องนาเสนอด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจ
ง่าย สามารถให้ผู้ฟังที่ไม่ใช่นักวิชาการเข้าใจได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
10. การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมากๆ นักวิจัยจะ
ได้เห็นผลงานที่เคยศึกษามาก่อนแล้ว สามารถตกผลึกนามาใช้กับ
งานวิจัยของตนเอง และจะได้เห็นถึงเทคนิค รูปแบบวิธีการเขียน
ของนักวิจัยหลายๆ คน ซึ่งเราสามารถนามาประยุกต์ใช้เขียน
บทความวิชาการหรือบทความวิจัยของเราต่อไป
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