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บทนา
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย มีบทบาทสาคัญต่อแวดวงการศึกษาอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็น
วิธีการที่จะนาเสนอผลงานวิชาการออกสู่สาธารณะชนได้อย่างกว้างขวาง และถือเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งหากบทความ
วิจัยของตนได้รับการยอมรับจากกองบรรณาธิการของวารสาร แต่ทว่าก็ยังพบปัญหาในการตีพิมพ์งานวิจัยอยู่
เนืองๆ เนื่องจากมาตราฐานของวารสารนั้นค้อนข้างมีขั้นตอน มีความเข้มงวดและกินเวลาตั้งแต่หลักเดือน ไปจนถึง
หลักข้ามปีกันทีเดียว ดังนั้นคณาจารย์หลายๆ ท่านก็จะนาผลงานของตนเองไปยังช่องทางที่ใช้เวลาน้อยกว่า มี
ขั้นตอนที่สั้นกว่า นั้นก็คือ เวทีการประชุมวิชาการนั่นเอง แต่กระนั้นก็เถอะครับ ยังไงเสียการตีพิมพ์ลงในวารสาร
ดีๆ สักเรื่องก็เป็นเกียรติประวัติให้กับตนเองอย่างนึง และหลักสูตร คณะ หรือแม้แต่สถาบันการศึกษาที่เราสังกัดอยู่
ก็ยังได้รับค่าคะแนนที่สูงกว่าอีกด้วย แต่ต้องออกตัวก่อนนะครับ ว่าผู้เขียนก็อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
ตีพิมพ์ชนิ ดที่เรียกได้ว่า ถ้าเขียนต้ องได้ตี แต่ทว่า ผู้เขียนก็เคยถูกตองปฏิเสธบทความมาแล้ว และก็ได้รับการ
ยอมรับบทความมาพอควร จึงอยากจะแบ่งปันปรสบการณ์ของผู้เขียนให้เพื่อนๆ พี่ น้อง ชาวคณะบริหารธุรกิจ
ด้วยกันได้ฟังนั่นเอง
อะไรคือบทความวิจัย
บทความวิจัยจัดเป็นเอกสารทางวิชาการประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการนาเอาสาระสาคัญของงานวิจัยออกมา
เขียนเป็นบทความที่มีความกระชับมากกว่ารายงานวิจัย (เล่มวิจัย 5 บท) และจะมีลักษณะที่แต่ต่างจากงานวิจัย
ดังนี้
1) นำเสนอในพื้นที่จำกัด กล่าวคือ บทความวิจัยเป็นการนาเสนอข้อค้นพบจากงานวิจัยที่มีความกระชับ
ตรงประเด็น และไม่ยาวจนเกินไป
2) สำมำรถแยกนำเสนอได้ กล่าวคือ บทความวิจัยอาจนาเสนอพียงเนื้องานบางส่วนของรายงานวิจัยเล่ม
นั้นๆ ตามขอบข่ายที่ผู้เขียนกาหนด อาจเนื่องมาจากพื้นที่ในการยาเสนอและจานวนของข้อมูลไม่สัมพันธ์กัน จึง
จาเป็นต้องแยกเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ เพื่อนาเสนอเป็นบทความ
3) ขอบเขตของกำรเผยแพร่ที่กว้ำงกว่ำ กล่าวคือ รายงานวิจัยส่วนใหญ่ก็จะถูกเก็บในห้องสมุด หรือเว็ป
ไซด์บางเว็ปไซด์ซึ่งอัตราการเข้าถึงนั้นต่ากว่า การเผยแพร่ผ่านวารสารต่างๆ เนื่องจากวารสารมีเนื้อหาที่กระชับ
มากกว่าจึงทาให้ผู้อ่านนั้นสามารถเข้าใจเนื้อหาของการวิจัยได้ในเวลาอันสั้น จึงทาให้ได้รับความนิยมมากกว่า

กล่าวโดยสรุป บทความวิจัยคือการนารายงานวิจัยมาเรียบเรียงให้เกิดความกระชับ เข้าใจง่าย เข้าถึง
ผู้อ่านได้จานวนมาก ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถแยกรายงานวิจัย 1 เล่มเป็นบทความวิจัยได้หลายเล่ม
ตามขอบเขตที่ผู้เขียนกาหนดนั่นเอง
องค์ประกอบของบทความ
องค์ ป ระกอบของบทความวิ จั ย มั ก จะมี รู ป แบบที่ เ ป็ น มาตราฐานตายตั ว โดยจะถู ก ก าหนดโดยกอง
บรรณาธิการของวารสารนั้นๆ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม และที่สาคัญในการกาหนด
รู ป แบบการเขี ย นหรื อ องค์ ป ระกอบของบทความก็ คื อ การน าเสนอถึ ง องค์ ค วามรู ก ที่ ค รบถ้ ว นนั้ น เอง โดย
องค์ประกอบของการเขียนบทความวิจัยมักจะประกอบไปด้วย 6 ส่วนดังนี้
1) บทคัดย่อ เป็นบทสรุปที่จาเป็นต้องย่อบทความทั้งหมดให้เหลืออยู่ภายใน 1 หน้ากระดาษ โดยในนั้น
จาเป็นต้องระบุถึงวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ ข้อค้นพบ และในการเขียนควรมี
ลูกเล่นหลอกล่อให้ผู้อ่านรู้สึกอยากติดตามเข้าไปอ่านเนื้อหาที่เหลือด้านในอีกด้วย
2) เนื้ อหำ เป็น ส่ว นหลักที่ผู้เขีย นจาเป็นต้องนาเสนองานวิจัยของตน ตั้งแต่ที่มาและความสาคัญของ
งานวิจัย กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ ทฤษฎีที่ใช้ รูปแบบการวิจัย วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การพัฒนาและทดสอบ
เครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล โดยในส่วนนนี้จะใช้พื้นที่ค้อนข้ างมาก เพราะผู้วิจัยจาเป็นต้องแสดงให้ผู้พิจารณา
บทความ(Peer reviewer) เห็นถึงความสาคัญของงานวิจัย และต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องมีเหตุ
มีผลของการเลือกวิธีการในการดาเนินการต่างๆ กับงานวิจัย
3) กำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นการนาเสนอผลการวิจัยคล้ายคลึ งกับบทที่ 4 ในรายงานวิจัย แต่จะเป็นการ
สรุปความเฉพาะเนื้อหาที่สาคัญๆ เท่าที่จาเป็น ส่วนใหญ่มักเลือกวิธีการนาเสนอด้วยตาราง และแผนภูมิและมีการ
บรรยายประกอบเพื่ออธิบายความอีกครั้ง
4) กำรอภิปรำยผล เป็นการนาเสนอและอภิปรายข้อค้นพบคล้ายคลึงกับการอภิปรายผลในบทที่ 5 ของ
รายงานวิจัย โดยการอภิปรายผลควรโยงเข้ากับวัตถุประสงค์ที่ได้นาเสนอไว้ข้างต้น และควรอภิปรายถึงสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ด้วย
5) ข้อจำกัด/ข้อเด่น ในส่วนนี้จะอธิบายถึงปัญหาและอุปสรรคที่ผู้วิจัยพบในการทาวิจัย หรือข้อจากัดของ
งานวิจัย อาจกล่าวล่วงไปถึงรูปแบบการวิจัยในอนาคตเพื่อต่อยอดงานชิ้นปัจจุบัน
6) กำรอ้ำงอิง ได้แก่ บรรณานุ กรม เชิงอรรถ และภาคผนวก เช่น ตัว อย่างแบบสอบถาม หรือแบบ
สัมภาษณ์
สิ่งที่ไม่ควรทาในการเขียนบทความวิจัย
1) บทความที่ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมและต่อแวดวงวิชาการ เช่น งานที่ศึกษาอยู่ในหน่วยงานของตนเอง
บุคคลภายนอกและสาธารณชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากงานนั้นๆ ได้

2) เป็นบทความที่ผิดหลักวิชาการ เช่น งานที่ไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง ไม่มีการใช้วิธีการวิจัยที่เหมาะสม
ไม่มีเหตุมีผลในงานชิ้นนั้นๆ
3) ไม่ตรงกับหัวข้อ คืองานที่มีหัวข้ออย่างนึงแต่นาเสนอเนื้อหาอีกอย่างนึงนั่นเอง
4) โครงสร้างในการเขียนไม่ดี คืองานที่มีลาดับการเล่าเรื่องที่ผิดพลาด อ่านแล้วไม่สามารถเข้าใจเรื่องราว
ได้ สื่อสารไม่ชัดเจน ไม่มีประเด็นหลักในการเขียน
5) มีข้อบกพร่องมากเกินไป บางครั้งบทความอาจถูกตีตกเพราะการไม่จัดหน้ากระดาษให้ดี พิมพ์ผิดเยอะ
เกินไป จัดรูปแบบบทความไม่สมบูรณ์ เพราะผู้พิจารณาบทความจาไม่มาเสียเวลาในการพอสูจน์อักษรให้กับเรา ถ้า
เรื่องแค่นี้ทาไม่ได้ ก็ตกไปสิครับ
6) ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง คืองานที่อ้างอิงของคนอื่นมากจนเกินไป 10 หน้า เป็นการอ้างคนอื่นไป8
หน้า มีเนื้อหาที่ผู้วิจัยตกผลึกเพียงน้อยนิด ซึ่งไม่ได้แสดงออกถึงองค์ความรู้ที่เพื่อขึ้น
การตีพิมพ์
มาถึงหัวข้อสุดท้านในบทความนี้ ที่ผู้เขียนตั้งใจจะนาเสนอนั้นคือ “การตีพิมพ์” ซึ่งถือเป็นจุดสุดยอดของ
การเขียนบทความวิจัย เพราะคงไม่มีใครเขียนบทความแล้วตั้งใจจะเก็บไว้อ่านเพียงคนเดียว แต่การตีพิมพ์ก็ยังคงมี
เทคนิคแฝงอยู่เล็กน้อย โดยผู้เขียนจะแบ่งเป็น 4 ประเด็นดังนี้
1) เลือกวำรสำรให้ถูกต้อง ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยต้องรู้ศักยภาพของงานตนเองก่ อนว่า มีคุณค่าเชิงวิชาการ
และนาเสนอคุณค่านั้นได้ดีเพียงใด เพราะวารสารแต่ละระดับชั้นย่อมมีความเคี่ยวในการตีพิมพ์แตกต่างกัน ที่
สาคัญงานของเราเป็นงานประเภทใด สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เพราะวารสารแต่ละฉบับจะรับ
พิจารณาบทความตามประเภทที่จดทะเบียนไว้เท่านั้น ดังนั้นผู้วิจัยจาเป็นต้องเลือกวารสารให้ถูกฝาถูกตัวกับงานที่
มีเสียก่อนครับ
2) เผื่อเวลำ อย่างที่ผู้เขียนได้เกริ่ นไว้ตอนต้นและว่า การตีพิมพ์ในวารสารนั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และ
ซับซ้อนพอสมควร ฉะนั้นควรมีการเผื่อเวลาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผู้วิจัยจะทาได้
3) การแก้ไขเป็นเรื่องธรรมดา หากถูกกองบรรณาธิการสั่งให้แก้ไขบทความ จงมองมันเป็นเรื่องธรรมดา
ยิ่งหากเป็นบทความแรกๆ ของเรายิ่งต้องถูกแก้ไข และจงมองคาแนะนาของผู้พิจารณาบทความว่าคือเสียงสวรรค์
จงทาใจและยอมรับมัน
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