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ประกาศแนวปฏิบัติที่ด้านการวิจัย 

เรื่อง การเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ 
โดย คณะกรรมการจัดการความรู้สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

*************************** 
ผศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.ศริิวรรณ อนันต์โท 

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ดูจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลส าหรับนักศึกษาและนักวิชาการ ยิ่ง
เป็นบทความที่ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้ว ดูจะเป็นสิ่งที่คนไทยหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว 
อุปสรรคที่ส าคัญที่สุดน่าจะอยู่ที่การเขียนร่างหนึ่งของบทความหรือก้าวแรกของการเขียนนั่นเอง Elena D. 
Kallestinova ได้ให้ค าแนะน าึึงขันนตอนในการเขียนบทความวิจัย ซึ่งผู้เขียนได้น ามาสรุปรวมกับข้อแนะน า
ของผู้รู้ท่านอ่ืนๆ และประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเอง ได้ข้อแนะน าดังนีน 

1. จัดท าตารางเวลาส าหรับการเขียนบทความ 
การเขียนบทความเป็นเรื่องไม่ง่ายส าหรับคนหลายคน แตเ่ราจะสามารึเขียนบทความให้ส าเร็จลุล่วง

ได้ หากเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เราต้องหาเวลาที่เหมาะสมในแต่ละวัน ซึ่งแต่ละคนย่อมมีภารกิจ
และเวลาว่างแตกต่างกันไป บางคนอาจสะดวกท่ีจะเขียนในเวลาเช้า แต่บางคนชอบที่จะท างานในเวลาดึก แต่
ไม่ว่าเราจะเลือกเขียนในเวลาใด เราต้องเริ่มท า และท าอย่างสม่ าเสมอ มีบางคนเชื่อว่าการจัดสรรเวลาในตอน
เช้าส าหรับการเขียนบทความจะท าให้เราเกิดความรู้สึกในเชิงบวกและจะส่งผลไปึึงทัศนคติต่อความส าเร็จของ
การท างานอ่ืนๆต่อไปทันงวัน 

2. เริ่มต้นด้วยการเขียนโครงร่าง 
วิธีการเริ่มต้นการเขียนที่ดีที่สุดคือการเขียนโครงร่าง (outline) เป็นอันดับแรก การเขียนโครงร่างนันน

เปรียบได้กับรูปแบบหลัก (template) ส าหรับผลงานของเรา เรื่มแรกนันนโครงร่างจะเป็นโครงสร้างของ
บทความของเรา ควรเริ่มด้วยการเขียนแนวคิดหลักๆลงในกระดาษเปล่าก่อน จะเรียงล าดับอย่างไรก็ได้ 
(Whitesides, 2004) เช่น หัวข้อ ความส าคัญของปัญหา สมมติฐาน วิธีด าเนินการวิจัย และผลการวิจัย 
ต่อจากนันน ก็เพ่ิมโครงร่างระดับรองลงไป เช่น ความส าคัญของปัญหาควรจะกล่าวึึงอะไรบ้าง วิธีด าเนินการ
วิจัย ควรประกอบด้วย ประชากร วิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล เป็นต้น 

3. การเขียนร่างที่ 1 
การเขียนบทความวิจัยในร่างที่ 1 เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบโครงร่างที่ก าหนด ควรเริ่มจาก

ความน าที่สามารึดึงดูดผู้อ่านให้สนใจงานของเรา ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ไม่
น้อย ความน าจะน าพาผู้อ่านไปสู่เนืนอหาซึ่งเป็นข้อมูลสาระท่ีเราต้องการน าเสนอต่อผู้อ่าน ซึ่งควรเขียนอย่างมี
การล าดับความคิดและกระบวนการท างานวิจัยตามขันนตอน ไม่วกวน สิ่งส าคัญคือการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง
ึูกต้องตามหลักวิชาการ เพราะเราก าลังเขียนบทความวิจัย ซึ่งเป็นบทความวิชาการ 

การเขียนบทสรุป หรือย่อหน้าสรุป เราไม่ควรจบลงด้วยการสรุปผลการวิจัยแต่เพียงอย่างเดียว ควรมี
การอภิปรายผล หรือมีการน าเสนอแนวทางการวิจัยในอนาคตด้วย จะเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับบทความของ
เราอย่างมาก  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kallestinova%20ED%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kallestinova%20ED%5Bauth%5D


2 
 

ส่วนส าคัญในการเขียนบทความวิจัยอีกส่วนหนึ่งคือการอ้างอิง อย่ามองข้ามความส าคัญ ึ้ามีการ
อ้างอิงงานของผู้อ่ืน ต้องท าด้วยความึูกต้อง เพราะหากผู้อ่านพบว่าการอ้างอิงงานของเราไม่ึูกต้อง จะท าให้
งานของเราขาดความน่าเชื่อึือทางวิชาการ หากบทความของเรามีภาคผนวกต่างๆ ควรระบุหมวดหมู่และชื่อ
เรื่องให้เรียบร้อยด้วย 

4. การทบทวนและแก้ไข 
มีค าแนะน าว่า หลังจากเขียนร่างที่ 1 เสร็จแล้ว ควรทินงเวลาไว้สัก 1 หรือ 2 วัน ก่อนที่จะกลับไปอ่าน

ใหม่อีกครันง และควรอ่านออกเสียงดังๆ เพ่ือการรับรู้ด้วยประสาทการฟังและการมองเห็น ซึ่งจะช่วยให้เรารับรู้
ึึงความคิดท่ียังไม่ชัดเจนหรือยังมีความซน าซ้อน รวมทันงยังเป็นการตรวจสอบไวยากรณ์และปัญหาด้าน
โครงสร้างของบทความ (proquestk12.com) หลังจากการทบทวนบทความด้วยตนเองแล้ว ควรขอให้ผู้รู้ช่วย
อ่านบทความที่แก้ไขปรับปรุงแล้วของเรา เพ่ือจะตรวจสอบว่าบทความของเรามีความชัดเจนเพียงพอหรือไม่ 
ผู้อ่านสามารึท าความเข้าใจได้หรือไม่อย่างไร 

5. การตรวจสอบไวยากรณ์และตัวสะกด 
การเขียนบทความภาษาอังกฤษโดยผู้เขียนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษานับว่าเป็นสิ่งที่ยากเย็นและหาความ

ึูกต้องสมบูรณ์ได้ยาก สิ่งที่ผู้เขียนควรกระท าเพ่ือผ่อนหนักเป็นเบา คือการหาผู้ตรวจสอบตัวสะกด การใช้
ไวยากรณ ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและรูปประโยคที่ึูกต้อง แม้ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะช่วยเรา
ตรวจสอบได้ในระดับหนึ่ง แต่มนุษย์ย่อมมีความเข้าใจงานของเราได้มากกว่า ผู้ตรวจสอบควรเป็นเจ้าของภาษา
หรือผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษดีเทียบเท่าเจ้าของภาษา และควรมีความรู้ในศาสตร์ที่เราเขียนด้วย จึงจะช่วยให้
งานออกมาสมบูรณ์ 

6. การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ 

ปัจจุบันนีน มีเวทีระดับนานาชาติจ านวนมากที่เปิดรับบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการ ผู้เขียนต้องศึกษาข้อก าหนดของแต่ละเวทีอย่างละเอียด และปฏิบัติตามข้อก าหนดนันน เพ่ือให้
งานของเรามีโอกาสได้รับให้เข้าร่วมน าเสนอหรือเผยแพร่ได้ เช่น การจัดกลุ่ม (theme) ของงาน รูปแบบ 
(format) ของงานที่เจ้าภาพต้องการ ระยะเวลาการส่งผลงานและขันนตอนการลงทะเบียน เป็นต้น เวทีวิชาการ
ระดับนานาชาติบางเวทีมีการแข่งขันสูง เปิดรับข้อเสนอบทความล่วงหน้าเป็นเวลานาน ท าให้เราต้องมีการ
เตรียมตัวล่วงหน้านานเช่นเดียวกัน การได้รับการตอบรับผลงานให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือให้ไปน าเสนอ
ในเวทีวิชาการ นับว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับความเหนื่อยยากในการเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัย
ภาษาอังกฤษ 

7. เทคนิคการเขียนบทความวิจัย 
 1) การเขียนเพ่ือน าเสนอด้วยวาจาควรใช้ภาษาท่ีไม่เป็นทางการ เพื่อให้คนฟังเข้าใจง่าย ต่างจากการ

เขียนในรูปบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่เป็นศัพท์วิชาการและใช้ภาษาเขียน  

 2) รูปแบบกริยาควรเป็นแบบ Active Voice มากกว่า Passive voice ลดการใช้ค าที่ฟุ่มเฟือย 

หลีกเลี่ยงการตัดแปะ 
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 3) การเขียนบทความควรแบ่งเป็น 4 ส่วน  คือ  

   - บทน า ควรมีสัดส่วนใกล้เคียงกับส่วนสุดท้ายคือ อภิปรายผล  

   - ระเบียบวิธีการวิจัย และผลการวิจัย ควรมีสัดส่วนที่น้อยกว่า เพราะส่วนแรกบทน าเป็นส่วน

ที่ส าคัญมากในการดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน  

   - ส่วนสุดท้ายคืออภิปรายผล ควรให้พืนนทีใ่นการน าเสนอมากกว่า ระเบียบวิธีการวิจัย  

ผลการวิจัยตามล าดับ 

 4) รูปแบบการเขียนบทความวิจัย 

   - อาจใช้วิธีการจากบนลงล่าง หรือ ล่างขึนนบน ล่าง เริ่มต้นด้วย เพราะเหตุใดจึงท าการวิจัย

(why) ตามด้วยการรายงานผล (what)  

   - การเขียนบทความวิจัยจากล่างขึนนบนเริ่มต้นจากผลการวิจัยตามด้วยวิธีการวิจัย  

 การเขียนทบความวิจัยนันนต้องดูว่าวารสารที่เราส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ ต้องการอะไร เรา

ต้องท าตามกฏของวารสารนันน  

5) ล าดับการเขียนบทความวิจัยมีดังนีน 

 1. ชื่อเรื่องวิจัย (Title) 

 2. บทคัดย่อ (Abstract)  

 3. บทน า (Introduction)  

 4. ระเบียบวิธีการวิจัย (Methodology) 

 5. ผลการวิจัย (Results)  

  6. อภิปรายผล (Discussion) 

  7. สรุปผลการวิจัย (Conclusion) 

  8. เอกสารอ้างอิง (References) 

บทความวิจัยควรมาจากองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่  

 1. ผลการศึกษา (My study) เช่น ระเบียบวิธีการวิจัย และผลการวิจัย   

  2. ความสนใจ (My interest/situation/context) 

  3. ศาสตร์ (The field) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

การเขียนบทความวิจยัภาษาอังกฤษ บรรยายโดย Chis Hinkle และ รศ.ดร.โสฬศา สาตพร 
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