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การเขียนบทความวชิาการให้มคุีณภาพ 

1. บทความวิชาการ 
• ความใหม่ ความทนัสมยัของเร่ือง 
• มีแนวคิดท่ีชดัเจน และแสดงถึงประโยชน์เชิงวชิาการ/คุณค่าของผลงานชดัเจน  
• มีการทบทวนวรรณกรรมหรือหลกัวชิาการ
• มีการทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
• แสดงถึงความรู้เก่า-ความรู้ใหม่ หรือมุมมอง/หลกัการใหม่ๆ 
• การสอดแทรกความคิด ความรู้/ประสบการณ์ของผูเ้ขียน 
• การวเิคราะห์ หรือการสงัเคราะห์ประเดน็ต่างๆ ท่ีไดค้วามรู้ใหม่   
• มีการยกตวัอยา่งหรือสะทอ้นสถานการณ์จริงของภาคธุรกิจ/สงัคม 
• การเขียนเรียบเรียง การอธิบาย/การพรรณนาเขา้ใจง่าย 
• แสดงถึงการน าความรู้จากบทความวชิาการไปใชป้ระโยชน์ 



ลกัษณะของบทความวชิาการที่ดี 

1. มีประเดน็หรือแนวคิดท่ีชดัเจน ถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และทนัสมยั 
2. มีการวิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ หรือสะทอ้นความคิดเห็นเชิงวิชาการ/เชิง

วิชาชีพของผูเ้ขียน 
3. มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิม หรือความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ หรือ

อา้งอิงงานวจิัยประกอบ 
4. มีการเรียบเรียงเน้ือหาท่ีดี ชดัเจน เป็นล าดบั และอ่านเขา้ใจง่าย 
5. มีการสรุปประเดน็ท่ีชดัเจน ดว้ยเหตุผลเชิงวิชาการ/วิชาชีพ 
6. ไดรั้บแนวคิดใหม่/ขยายฐานความรู้ พฒันาต่อยอด หรือการน าไปใช้

ประโยชน์ 



ตัวอย่างบทความวชิาการ 
Internationalization of Hospitality and Tourism 

Higher Education: A Perspective from Thailand

(faculty, students, curriculum, alliance)

Journal of Teaching in Travel and Tourism 

ECOTOURISM MIX, GOOD PRACTICE, AND GREEN 

MARKETING: AN APPROACH TOWARDS THE QUALITY 

TOURISM BUSINESS

(nature element, education, impact, conservation, 

community, company)

วารสารมหาวทิยาลยันเรศวร 



การเขียนผลงานวจัิยให้มีคุณภาพ 

2. ผลงานวจิัย 

• ช่ือเร่ืองสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั และผลลพัธ์จากการวจิยั 
• ความสมเหตุสมผล หรือความน่าสนใจของงานวิจยั / ความเหมาะสมของเร่ือง 
• มีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัประเดน็การวิจยั (analytical review)
• ความถูกตอ้งของตวัแปรในการวจิยั และมีท่ีมาของกรอบแนวคิดในการวิจยั 

(กรอบแนวคิดเชิงปริมาณ/กรอบแนวคิดกระบวนการวิจยั)
• ความถูกตอ้งของวิธีการวจิยั การวเิคราะห์ผล และสถิติท่ีใช ้
• ความถูกตอ้งของการแปลผล 
• ขอ้เสนอแนะท่ีชดัเจน เหมาะสม และสะทอ้นมาจากผลการวจิยั 



เทคนิคการท างานวจิัยให้มคุีณภาพ

1. การเขียนประเดน็ปัญหาการวิจัยให้ชัดเจน 

2. การทบทวนวรรณกรรมอย่างละเอยีดลกึซ้ึง มีการวเิคราะห์และหรือการสังเคราะห์
วรรณกรรม  น าส่ิงท่ีทบทวนมาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั 
3. อธิบายวธีิการวจิัยอย่างละเอยีดชัดเจน  

4. น าเสนอผลการวิจัยด้วยการแปลความหมายทีค่นทั่วไปเข้าใจได้ง่าย พร้อมกบัการมี
สรุปผลทีชั่ดเจน 

5. การให้ข้อเสนอแนะ พร้อมการน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ (เขียนให้ผู้ทีเ่กีย่วข้อง
น าไปใช้ประโยชน์ได้)

6. การเขียนเรียบเรียงผลงานวจิัยทีเ่ข้าใจง่าย



การเขียนหนังสือ/ต าราให้มีคุณภาพ 

3. หนังสือ/ต ารา 

• โครงเร่ืองของหนงัสือ/ต ารามีความเหมาะสม การจดัเรียงล าดบัเน้ือหาเหมาะสม  
• ความใหม่ของเน้ือหา/หวัขอ้ท่ีแตกต่างจากเล่มก่อนๆท่ีมีอยู่
• ความถูกตอ้ง/ความสมบูรณ์ของเน้ือหาแต่ละบท 
• การเขียนเรียบเรียงดว้ยเน้ือหาท่ีอ่านเขา้ใจง่าย 
• การอา้งอิงผลงานของผูอ่ื้น/การอา้งอิงรูปภาพ 
• การสอดแทรกความคิด มุมมองของผูเ้ขียน 
• การสอดแทรกผลงานวิจยัของผูเ้ขียน/การท าวจิยัประกอบการเขียนหนงัสือหรือต ารา
• การทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
• การยกตวัอยา่งประกอบ 



ประเดน็ปัญหาทีพ่บบ่อยในการเขยีนบทความวชิาการ

❖ขาดการใหค้วามรู้ใหม่ หรือประเดน็ความคิดใหม่ๆ  
❖ เนน้เน้ือหา/ทฤษฎี/หลกัวชิาการมากเกินไป ขาดการวเิคราะห์/วิพากษว์ิจารณ์ของ

ผูเ้ขียน หรือสะทอ้นมุมมองของผูเ้ขียน หรือผลงานวจิยัมาสนบัสนุน
❖ทบทวนวรรณกรรมโดยไม่อา้งอิงท่ีมา 
❖ขาดการเช่ือมโยงประเดน็ต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 
❖ขาดหลกัฐานสนบัสนุนเชิงวิชาการท่ีชดัเจน 
❖การสรุปประเดน็หรือแนวคิดไม่ชดัเจน 
❖การน าไปประยกุตใ์ช ้ไม่ชดัเจน 



ประเดน็ปัญหาทีพ่บบ่อยในการเขยีนบทความวจิัย

❖ ปัญหาการวจิยัไม่ชดัเจน   
❖ เขียนวตัถุประสงคก์ารวจิยัไม่ถูกตอ้ง/ไม่ชดัเจน 
❖ ประโยชน/์คุณค่าของงานวจิยัไม่ชดัเจน 
❖ ขาดการสรุปเช่ือมโยงวรรณกรรมท่ีมีอยูก่บังานของเรา
❖ ทบทวนวรรณกรรมไม่กวา้งขวาง  
❖ ขาดการก าหนดตวัแปรในการวจิยั หรือกรอบแนวคิดในการวจิยั 
❖ ระเบียบวธีิวจิยัยงัไม่ถูกตอ้ง/ไม่ชดัเจน
❖ น าเสนอผลการวจิยัไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
❖ ขอ้เสนอแนะนอ้ยเกินไป/กวา้งเกินไป/ไม่ชดัเจน/ไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ 



ลกัษณะของบทความวจิัยที่ดี 

1. มีการก าหนดประเดน็ปัญหาท่ีชดัเจน น่าเช่ือถือ ทนัสมยั 
2. มีวตัถุประสงคก์ารวิจยัท่ีชดัเจน ตรงประเดน็ และสามารถหาค าตอบได ้
3. มีการทบทวนวรรณกรรมท่ีทนัสมยั ใหม่ ช้ีใหเ้ห็นถึงช่องวา่งองคค์วามรู้

ท่ีมีอยู ่และเช่ือมโยงมาสู่กรอบแนวคิด 
4. มีวิธีการวิจยัท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือ และชดัเจน สมเหตุสมผล 
5. มีการวิเคราะห์ผลท่ีชดัเจน ตรงกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
6. อภิปรายผลชดัเจน ตรงประเดน็ และมีเหตุผล 
7. ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นไปได ้สมเหตุสมผล และน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
8. ช้ีใหเ้ห็นถึงคุณค่าของงาน (contribution)



การตีพมิพ์ในวารสารระดบันานาชาติ

วารสารระดบันานาชาติพิจารณาอะไรบา้งในการรับบทความวจิยั
❖ ความน่าสนใจ หรือความส าคญัของประเดน็ท่ีศึกษา  
❖ ความใหม่ หรือคุณค่าของงานวจิยัต่อวางการวชิาการระดบันานาชาติ   

(contributions - คุณค่าทางวชิาการ)
❖ ความถูกตอ้งของวธีิการวจิยั  

บางวารสารใหต้อบค าถามอยา่งเช่น 
* What is new and why your work is important?

* What is known and unknown from previous studies  

and your research?

* How is your research significantly different from other 

research?

* Indicate the advantage of your work that improves the 

existing knowledge
* What is a key contribution of your work? 

บก. จะ review บทความเบ้ืองตน้ก่อน หากไม่ดีพอ ใหต้กเลย ไม่ส่งต่อให ้reader 

http://www.google.co.th/url?q=http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jtr.727/full&sa=U&ei=GLW6U4yoB9OXuAStmIGQCQ&ved=0CB8Q9QEwBA&usg=AFQjCNE0LR1mPhyoL0CCovWqABUOHEeRoQ


ประเดน็ปัญหาทีพ่บบ่อยในการเขยีนบทความวจิัยเพ่ือลง
ตีพมิพ์ในวารสารระดบันานาชาติ

• ส่ิงทา้ทายในการเขียนบทความเป็นภาษาองักฤษ 
• ตอ้งใหค้วามรู้ใหม่ (new or original contributions)

• ตอ้งระบุช่องวา่งองคค์วามรู้ (knowledge gap)

• ปัญหาการวจิยัไม่ชดัเจน   
• ทบทวนวรรณกรรมไม่กวา้งขวาง ไม่ทนัสมยั
• ขาดการสรุปช่องวา่งวรรณกรรม 
• ระเบียบวธีิวจิยัยงัไม่ชดัเจน 
• ความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือวจิยั 
• จ านวนตวัอยา่งนอ้ยเกินไป  
• อภิปรายผลไม่ชดัเจน 
• ขอ้เสนอแนะไม่ลุ่มลึก 



ความแตกต่างระหว่างผลงานที่ดี กบั ดีมาก

ผลงานวิชาการท่ีไดรั้บการประเมินระดบัดี หมายถึง ผลงานท่ีมีคุณภาพตาม
หลกัเกณฑก์ารประเมินทัว่ไป (ตามความคาดหวงัของผูป้ระเมิน)

ผลงานวิชาการท่ีไดรั้บการประเมินระดบัดีมาก หมายถึง ผลงานท่ีมีคุณภาพ
ตามหลกัเกณฑก์ารประเมินทัว่ไป แต่มีรายละเอียดท่ีชดัเจน มีความลุ่มลึกของ
งาน และมีประเดน็เน้ือหาท่ีอาจมากกวา่ หรือเกินความคาดหวงัของผูป้ระเมิน



ตัวอย่างการเขียนผลงานวจิัย
บทน า  
- ควรระบุปัญหาการวจิยัใหช้ดัเจน หมายถึง อธิบายส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามท่ี
ควรจะเป็น (ปัญหา) และอาจระบุเป็นขอ้ๆ เช่น ประการแรก ประการท่ีสอง 
- อาจอธิบายเพิ่มเติมถึงความส าคญัของงาน หากไม่ท าวจิยัเร่ืองน้ี จะมีผลกระทบอยา่งไร 
การทบทวนวรรณกรรม 
- ควรสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการทบทวนจริงๆ เช่น มีวเิคราะห์ประเดน็ มีทบทวนใหเ้ห็น

พฒันาการของหวัขอ้/ประเดน็นั้นๆ มีระบุช่องวา่งความรู้ มีการสังเคราะห์ เป็นตน้ 
- ควรมีการสรุปเช่ือมโยงวรรณกรรมกบัประเดน็การวจิยั หรือการน าวรรณกรรมมาใช้

ประโยชน์ 
- ควรอธิบายท่ีมาของกรอบแนวคิดและความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 



ตัวอย่างการเขียนผลงาน
วิธีการวจิยั 
- ควรอธิบายขั้นตอนหรือวธีิการวจิยัใหช้ดัเจน พร้อมเหตุผล หรือความสมเหตุสมผล 
- ควรอธิบายวธีิการสร้างเคร่ืองมือวจิยั สร้างค าถามแต่ละตอนอยา่งไร ไดค้  าถามมาจาก

ไหน 
- ควรอธิบายสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล 
ผลการวจิยั 
- ควรน าเสนอผลงานวิจยัตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
- ควรอธิบายค่าสถิติต่างๆ ดว้ย นอกจากผลการวจิยั และแปลผลโดยใชค้  าง่ายๆ เขา้ใจ

ง่าย 
- หากผลการวิจยัมีจ านวนมาก อาจท าสรุปตอนทา้ยบท 



ตัวอย่างการเขียนผลงาน
การเขียนขอ้เสนอแนะ 
- ควรเขียนขอ้เสนอแนะตามผลการวจิยั หากมีเน้ือหาเยอะ อาจแบ่งเป็นขอ้เสนอหลกั 

ขอ้เสนอรอง หรือระดบันโยบาย / เชิงปฏิบติั 
- หากเป็นงานวจิยัท่ีสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ควรระบุประโยชน์เชิงวิชาการดว้ย 

(academic or theoretical contribution)

วารสารต่างประเทศเนน้ ความรู้ใหม่ (แตกต่างจากงานเก่าอยา่งไร และใหอ้งคค์วามรู้ดา้น
ใด งานวจิยัน้ีท าใหเ้ขา้ใจและทราบอะไรลึกซ้ึงมากกวา่ความรู้ท่ีมีอยูปั่จจุบนัในบริบท
สากล ไม่ใช่บริบทของไทย)



ค าถาม??


