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ความหมาย
“การเขยีนผลงานวชิาการให้มคุีณภาพ”

ในความหมายน้ี หมายถึง การเขียนผลงานวิชาการท่ีถูกตอ้งตามหลกั
วิชาการ มีความสมเหตุสมผล ความน่าเช่ือถือ รวมทั้งเขียนเรียบเรียงเน้ือให้
อ่านเขา้ใจง่าย และชดัเจน ผูอ่้านแลว้ไม่สบัสน หรือไม่เกิดขอ้สงสัยใน

ประเดน็ต่างๆข้ึนในใจ โดยมีเน้ือหาเช่ือมโยงกนัตั้งแต่ตน้จนจบ 
ผลงานเชิงวชิาการที่ส่งเสริม

1. บทความเชิงวิชาการ 
2. บทความวิจยั  



1. แนวทางการเขียนบทความวชิาการ

บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซ่ึงมีการก าหนด
ประเดน็ท่ีตอ้งการอธิบายหรือวิเคราะห์อยา่งชดัเจน ทั้งน้ีมีการวเิคราะห์
ประเดน็ดงักล่าวตามหลกัวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ใน
ประเดน็นั้นได ้เพ่ือใหค้วามรู้อะไรบางอยา่งแก่สังคม 
หรืออาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียง
เพ่ือวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ โดยท่ีผูเ้ขียนแสดงทศันะทางวชิาการของตน
ไวอ้ยา่งชดัเจน และใหค้วามรู้แก่สังคม (สกอ., 2550)

หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง บทความวชิาการเป็นการรวบรวมผลงานท่ีผูอ่ื้นท าไว ้
แลว้น ามาประมวล วเิคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงใหม่ ใหเ้ป็นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
โดยเฉพาะท่ีใหอ้ะไรใหม่แก่สังคมหรือวงการวิชาการ 



โครงสร้างของบทความวชิาการ

1. บทคดัยอ่ 
2. บทน า 
3. ส่วนเน้ือหา

3.1 เน้ือหาหลกั แนวคิดต่างๆ 
3.2 การวเิคราะห์ การวจิารณ์ หรือ สะทอ้นความคิดเห็น
มุมมอง หรือ ประสบการณ์ของผูเ้ขียน ฯลฯ 
3.3 การสงัเคราะห์

4. บทสรุป – ใหแ้นวคิด แง่คิด มุมมอง ความรู้ หรือขอ้สรุปอะไร
ใหม่บา้ง



การเขียนบทความวชิาการให้มีคุณภาพ 
1. บทคดัย่อ – อาจบอกสาเหตุทีม่าของบทความ วตัถุประสงค์ของบทความ เน้ือหา

หรือ โครงสร้างของบทความ และ ประโยชน์จากบทความ 

2. บทน า – กล่าวถึงเน้ือหาที่เกีย่วข้องกบับทความ เช่น ความเป็นมา ความส าคัญ 

หรือปัญหาทีเ่กีย่วกบัเร่ืองของบทความ 

3.     ควรบอกวตัถุประสงค์ของบทความด้วย เช่น บทความนีจ้ะวเิคราะห์ จะทบทวน 

จะแตกประเดน็ หรือ จะน าเสนอประเดน็อะไรให้ผู้อ่านได้รับความรู้เพิม่เตมิ   

4. เน้ือหาหลกั - น าเสนอเน้ือหาหลกัให้ชัดเจน รอบด้าน เรียงเน้ือหาจากเบาไปหาหนัก

และควรเน้ือหาแต่ละหัวข้อ หรือ ย่อหน้าให้เช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั  

4. ควรมกีารวเิคราะห์ และ น าเสนอหลกัฐานเชิงวชิาการมาสนับสนุนประเดน็ต่าง   

6. บทสรุป – ได้เรียนรู้อะไรใหม่/ให้ข้อคิดหรือแง่คดิอะไรแก่สังคม หรือช้ีน าอะไรให้

สังคม ควรช้ีให้เห็นถึงองค์ความรู้ทีไ่ด้รับจากบทความวชิาการ



การเขียนบทความวชิาการให้มีคุณภาพ 

“การสร้างความรู้ใหม่ให้แก่สังคม  (New Knowledge) ไม่ได้จ ากดัว่า ต้องมาจากงานวจิัย
แต่เพยีงอย่างเดยีว แต่อาจมาจากบทความวชิาการทีไ่ด้ทบทวน แยกแยะ แตกประเด็น

ตลอดจน วเิคราะห์ และสังเคราะห์ จนได้ความรู้ใหม่ได้เช่นกนั” 

(อศัวนิ แสงพกิลุ, คณะการท่องเทีย่วและการโรงแรม มธบ. 15 มิย 64)

ตัวอย่างเช่น 

ส่วนประสมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ (Ecotourism Mix)

คุณภาพการบริการเชิงรูปธรรมและนามธรรม (Subjective & objective service quality)



ประเด็นปัญหาทีพ่บบ่อยในบทความวิชาการ 
1. บทความวชิาการบางเร่ืองมุ่งแต่วเิคราะห์สถานการณ์บางอย่าง แล้วสรุปผล

ปรากฏการณ์น้ัน แล้วอ้างเป็นบทความวชิาการ แต่น่าจะเป็นบทความเชิงวิเคราะห์
มากกว่า หรือ บทความวชิาการบางเร่ืองเป็นเพยีงเน้ือหาวชิาการทีน่ ามาจาก
หนังสือ/ต ารา แล้วน ามาเขียนใหม่ สรุปใหม่ โดยไม่ได้ความรู้ใหม่อะไร 

บทความวชิาการทีด่มีีคุณภาพ ควรได้ผลลพัธ์ ทีส่ามารถอธิบายเพิม่เตมิหรือ

ขยายความรู้ในเชิงวชิาการ/เชิงทฤษฎไีด้ด้วย (รู้อะไรใหม่ขึน้กว่าเดมิในแง่ของ

แนวคิด ทฤษฎ ีหรือหลกัการน้ัน )

2. วตัถุประสงค์ของบทความไม่ชัดเจน ว่าจะท าอะไร 

3. เน้ือหาไม่ลุ่มลกึ ไม่มอีะไรใหม่ ขาดการน าเสนอ/วเิคราะห์ประเดน็ให้ชัดเจน 

4. เน้ือหาไม่สมเหตุสมผล ไม่มปีระเดน็ทีน่่าสนใจหรือส าคญั  

5. ขาดการวเิคราะห์ ขาดหลกัฐานเชิงวชิาการมาสนับสนุน 

6. บทสรุปไม่ชัดเจน และไม่ได้ความรู้ใหม่ 



แนวทางการเขยีนบทความวจัิยให้มีคุณภาพ

บทความวิจัย หมายถึง งานเขียนทางวิชาการท่ีเขียนข้ึนจากผลงานวิจยั
ของผูว้ิจยัเอง โดยมีการก าหนดประเดน็ปัญหา วตัถุประสงคก์ารวิจยั
วิธีด าเนินการวิจยั ตลอดจนการวิเคราะห์ผล สรุป อภิปราย และให้
ขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ หรือน าไปสู่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

(ม.มหิดล, 2554)



การเขียนบทความวจัิยให้มีคุณภาพ  

• บทคดัยอ่ – ควรเขียนบทคดัยอ่ใหน่้าสนใจ และครบถว้น ประกอบดว้ย 
ปัญหาวจิยันิดหน่อย ตามดว้ยวตัถุประสงคก์ารวจิยั ระเบียบวธีิวจิยั ผลการวจิยัตาม
วตัถุประสงค ์และขอ้เสนอแนะนิดหน่อย

• ช่ือเร่ือง - ควรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั และผลลพัธ์จากการวจิยั 
• มีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัประเดน็การวิจยั ไม่ใช่เพียงการสรุป

วรรณกรรม แต่ควรทบทวนใหเ้ช่ือมโยงกบัประเดน็การวจิยั ทบทวนแลว้ควรได้
อะไรออกมา เพ่ือน าไปใชใ้นการวิจยัของเรา เช่น ทบทวนแลว้ไดช่้องวา่งการวิจยั 
ไดต้วัแปรการวจิยัออกมา หรือ ไดก้รอบแนวคิดการวจิยั เป็นตน้ 

• ควรอธิบายท่ีมาของตวัแปรในการวจิยั และ กรอบแนวคิดในการวจิยั 



การเขียนบทความวจัิยให้มีคุณภาพ  

• ควรอธิบายวธีิวจิยัใหช้ดัเจน ตั้งแต่ประชากร (อาย)ุ หรือ คุณสมบติับางอยา่งให้
ชดัเจน วธีิการเลือกตวัอยา่งสมเหตุสมผล การสร้างเคร่ืองมือมาไดอ้ยา่งไร น่าเช่ือถือ
มากนอ้ยเพียงใด การวเิคราะห์ผลอยา่งไร และสถิติท่ีใชอ้ะไรบา้ง เช่น วตัถุประสงค์
ขอ้น้ีใชส้ถิติอะไรวเิคราะห์ เป็นตน้ 

• การแปลผล ไม่ควรแปลผลตามตวัเลขสถิติเพียงอยา่งเดียว แต่ควรแปลในบริบทของ
การเดินทางท่องเท่ียวดว้ย เช่น คุณภาพการบริการ ส่งผลต่อ ความพึงพอใจ ควรแปล
ผลใหเ้ห็นบริบทของจริง เช่น ตวัแปรน้ีในบริบทจริง ส่งผลต่อความพึงพอใจอยา่งไร 

• ควรอภิปรายผล ใหมี้ความน่าเช่ือถือวา่ผลงานของเราคลา้ยคลึงกบัขอ้ใคร และเพราะ
เหตุใด ผลจึงเป็นเช่นนั้น อาจใชท้ั้ง Fact และ งานวจิยัมาช่วยอภิปรายผล ได ้

• ขอ้เสนอแนะควรมาจากผลการวจิยั ตามวตัถุประสงค ์ควรเกร่ินน าผลการวิจยัก่อน 
แลว้จึงเสนอแนะ และควรเป็นขอ้เสนอแนะท่ีสังคมน าไปใชไ้ดจ้ริง 



ประเด็นปัญหาทีพ่บบ่อยในผลงานวจิัย 
1. ช่ือเร่ือง/วตัถุประสงค์/ผลลพัธ์จากการวจิัยไม่สอดคล้องกนั 

2. วตัถุประสงค์ไม่ชัดเจน/ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน

3. ทบทวนวรรณกรรมไม่เพยีงพอ/ไม่ลุ่มลกึ /ไม่แสดงความเช่ือมโยงมาสู่ประเดน็การวจิัย  

4.     วรรณกรรมเก่า 

5. ไม่แสดงทีม่าของตวัแปรต้นเหตุ/ตวัแปรตามให้ชัดเจน / ไม่มีที่มาของกรอบแนวคดิ 

6. กรอบแนวคดิผดิ / ไม่ครบถ้วน / ไม่มทีีม่าของสมมตฐิานการวจิัย 

7. ระเบียบวธีิวจิัยไม่ชัดเจน/ไม่น่าเช่ือถือ 

8. ผลการวจิัยไม่ตอบวัตถุประสงค์/การแปลผลไม่ถูกต้อง/ไม่ชัดเจน 

9. การอภิปรายผลไม่ถูกต้อง 

10. ข้อเสนอแนะน้อยเกนิไป/ข้อเสนอแนะไม่ตรงประเดน็กบัช่ืองานวจิัย  



ค าถาม ???


