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การเขียนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ตามลักษณะของบทความวิชาการที่จะนำไปเผยแพร่
โดยเฉพาะในวารสารที่ได้รับการยอมรับ มีข้อเสนอแนะในการเขียนบทความ ส่วนใหญ่แล้วลักษณะในการเขียน ได้แก่ ชื่อ
บทความ บทคัดย่อ บทนำ และการอภิปรายผล ทั้งนี้ข้อแนะนำในการเขียนแต่ละส่วนมีดังนี้
1. การเขียนชื่อบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เป็นการเขียนผลของงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ซึ่งงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ เป็น
ฐานของการเขียน การเขียนชื่อบทความจึงไม่จ ำเป็นต้องชื่อเหมือนงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์เพราะอาจเป็นส่วนหนึ่งของ
งานวิจัยเท่านั้น แต่ต้องแสดงสิ่งสำคัญในงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ดังนั้นการเขียนชื่อบทความจึงควรคำนึงถึงหลักในการเขียน
ดังนี้
1.1 ชื่อเรื่องควรเป็นนามวลี ไม่ใช้คำที่แสดงเป็นประธานหรือกริยาด้านประโยคและควรมีจำนวนคำระหว่าง 5–20
คำ
การประมาณผลผลิตข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม MODIS ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
1.2 ชื่อเรื่องไม่ควรยาวเกินไป อธิบายงานวิจัยอย่างย่อที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่ต้องทำให้ผู้อ่านเข้าใจงานวิจัย
1.3 ควรระบุคำสำคัญ (Keyword) และไม่ควรใช้คำศัพท์เทคนิค หรือคำฟุ่มเฟือยมากเกินไป
ตัวอย่างการเขียนชื่อบทความวิจยั ที่สั้น กะทัดรัด ได้ใจความ
ตัวอย่าง: การประมาณผลผลิตข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม MODIS ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
Rice Yield Estimation from MODIS Data by Using Artificial Neural Networks
2. การเขียนบทคัดย่อ
บทคัดย่อเป็นข้อความสรุปภาพรวมของผลงานที่ทำอย่างกระชับเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและน่าสนใจ ควรเป็นส่วนที่
เขียนขึ้นหลังจากเขียนบทความเสร็จเรียบร้อยเท่านั้น โดยมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้อ่านว่าควรอ่านบทความทั้ง
ฉบับหรือไม่(ผู้เขียนควรทบทวนการเขียนบทความหลายๆรอบ) หลักในการเขียนบทคัดย่อ จึงควรคำนึงถึงส่วนประกอบ และ
วิธีการเขียน ดังนี้
2.1 องค์ประกอบในบทคัดย่อ ควรประกอบด้วยส่วนนำ จุดประสงค์ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ ผลการศึกษา และสรุป
โดยเรียบเรียงการเขียนแบบอย่างต่อเนื่อง อย่างย่อ กะทัดรัด ชัดเจน และเข้าใจง่าย ได้ใจความ
2.2 เขียนบอกเฉพาะ ปัญหาหลัก วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย วิธีดำเนินการ ผลงานวิจัย สรุปผลวิจัย
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2.3 ไม่ควรเขียนรายละเอียดข้อมูลทั่วๆไปและไม่ต้องอภิปรายผลและข้อเสนอแนะและไม่ควรเขียนผลการวิจัยเป็น
ข้อ ๆ
2.4 ควรมีความยาวประมาณ 100–300 คำ และระบุคำ สำคัญ 1–4 คำ
2.5 ควรเขียนเป็น 1 ย่อหน้า
โดยอาจแสดงออกเป็นส่วนต่างๆดังนี้
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยแรงจูงใจ ปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีวิจัย และ
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย ผลของการวิจัย
ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อของบทความวิจัย
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการประมาณผลผลิตข้าวโดยใช้ดัชนีพืชพรรณ NDVI สูงสุด และผลรวมดัชนี
พืชพรรณ NDVI รายวัน จากข้อมูลดาวเทียม MODIS โดยใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียม ทำการเก็บข้อมูลผลผลิตข้าวภาคสนาม
100 ชุด แบ่งเป็นข้อมูลในการสร้างแบบจำลอง 75 ชุด และทดสอบแบบจำลอง 25 ชุด ผลการศึกษาพบว่า การประมาณ
ผลผลิตข้าวโดยใช้ดัชนีพืชพรรณ NDVI สูงสุด และผลรวมดัชนีพืชพรรณ NDVI มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่กับ 0.965
และ 0.975 ค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (RMSE) เท่กับ 0.017 และ 0.008 ตันต่อไร่ ตามลำดับ
คำสำคัญ การรับรู้ระยะไกล ดาวเทียม MODIS, ผลผลิตข้าว, โครงข่ายประสาทเทียม
Abstract
The aim of this study was used to evaluate rice yield by using NDVImax and SNDVI from MODIS
data with the use of Artificial Neural Networks. For 100 samples from the field survey, 75 samples were
used for creating the model and 25 samples were used for testing the model. The results showed that
NDVImax and SNDVI data provided higher accuracy for estimating the rice yield with R2 of O.965 and 0.975
and RMSE of O.017 and 0.008
ในการเขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมาะสม อาจใช้วิธีศึกษาจากวารสารต่าง ๆ ใน
ประเด็นการศึกษารูปแบบเดียวกันหรือใกล้เคียง เพื่อนามาใช้เป็นแนวทาง และเป็นตัวแบบในการเขียนได้เช่นกัน
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3. การเขียนบทนำ
การเขียนบทนำ เป็นการเสนอความรู้พื้นฐานและงานวิจัยที่เคยมีผู้อนื่ ทำไว้แล้วอย่างย่อโดยมีหลักฐานอ้างอิง โดย
การเขียนบทนำที่ดีควรเขียนอย่างกระชับ โดยมีแนวทางการเขียน ดังนี้
3.1 ควรเสนอลักษณะและความเป็นมารวมทั้งขอบเขตของปัญหาทีน่ ำมาศึกษาให้ชัดเจน
3.2 มีการทบทวนเอกสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ความก้าวหน้า และคำถามใดที่ยังไม่มีการศึกษาหา คำตอบ
ซึ่งจะสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในบทความนั้น ๆ
3.3 ระบุวิธีการที่จะศึกษาวิจัย
3.4 มีความยาวประมาณ 2-3 ย่อหน้า ข้อความควรมี ความกระชับ ชัดเจน ไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ไม่จำเป็น
หรือยาวเกินความต้องการ
3.5 การเขียนต้องมีการแสดงหลักฐานอ้างอิงแทรกไว้ในเนื้อหา โดยอาจเป็นแนวคิดจากนักวิชาการ และผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างการจัดลำดับข้อความในการเขียนบทนำ
ข้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญทางอาหารของโลกประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของโลกบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ' ประเทศ
ผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกได้แก่ จีน (197.22 ล้านตัน) อินเดีย (120.62 ล้านตัน)อินโดนีเซีย (66.41 ล้านตัน)
บังกลาเทศ (49.36 ล้านตัน) เวียดนาม (39.99 ล้านตัน) พม่า (33.20 ล้านตัน)และไทย (31.56 ล้านตัน) คิดเป็นประมาณร้อย
ละ80.12 ของการผลิตในปี 2010 ของโลก2 ต้องมีการจัดการข้อมูลพื้นที่และการกระจายตัวของพื้นที่ปลูกข้าวเป็นข้อมูลที่
สำคัญที่จำเป็นสำหรับการจัดการความมั่นคงด้านอาหารและทรัพยากรน้ำง เนื่องจากปัญหาด้านความมั่นคงด้านอาหารยังคงมี
อยู่ในหลายพื้นที่ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการบริโภคข้าว ดังนั้นการคาดการณ์การผลผลิตข้าวจึงเป็นเรื่องสำคัญ
การประเมินพื้นที่เพาะปลูกข้าวและผลผลิตข้าวจะต้องมีความน่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดเตรียม
ข้อมูลสำหรับผู้วางแผนและผู้ตัดสินใจในการกำหนดนโยบายข้าวในกรณีที่ขาดแคลนหรือส่วนเกิน 3 การรวบรวมข้อมูลผลผลิต
ข้าวโดยตรงจากการสำรวจในพื้นที่ต้องใช้ทรัพยากรแรงงานและเวลามากจึงไม่เหมาะสมสำหรับขนาดใหญ่การสำรวจโดยใช้
ข้อมูลดาวเทียมเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกับพื้นที่ขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นวิธีการสำรวจที่ไม่
ทำลายตัวอย่างลดระยะเวลาและแรงงานในการสำรวจ 5-6 หลายรายงานการศึกษาแสดงให้เห็ นว่าการสำรวจโดยใช้ข้อมูล
ดาวเทียมเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบและทำแผนที่ข้าวที่ปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่ 7-12 หลายรายงานการประมาณ
ผลผลิตของข้าวโดยใช้ข้อมูลจากดาวเที่ยม13-17และมีรายงานการวิจัยการหาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณกับข้อมูลจาก
ดาวเทียม MODIS เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการประมาณผลผลิตข้าว18-21 โดยรายงานการศึกษาแสดงให้เห็นว่าดัชนีพีชพรรณ NDVI
เป็นดัชนีที่ได้จากความสัมพันธ์ของข้อมูลดาวเที่ยมมีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ดีกับข้อมูลผลผลิตข้าว21-23 จากรายงานการวิจัยที่
กล่าวมาพบว่าข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมในรูปแบบของดัชนีพืชพรรณ NDVI สามารถใช้ประมาณผลผลิตข้าวได้ดังนั้นการ
วิจัยนี้จะทำการประเมินการประมาณผลผลิตข้าว เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณ NDVI ด้วยการประมาณค่า
แบบไม่ใช้พารามิเตอร์โดยใช้วิ ธีโครงข่ายประสาทเทียม โดยใช้ค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI สูงสุดและและผลรวมดัชนีพืชพรรณ
NDVI รายวัน ของแปลงนาข้าวที่ได้จากข้อมูลภาพ MODIS 250 เมตร โดยทำการตรวจสอบแบบจำลองด้วยข้อมูลผลผลิตข้าว
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ภาคสนามที่เป็นอิสระ เพื่อรายงานค่าความถูกต้องของการประมาณค่าผลผลิตข้าวในรู ปแบบของค่ารากที่สองของค่ า
คลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE)
บทนำ ควรประกอบด้วย 4 ย่อหน้า ซึ่งมีประเด็นสำคัญในแต่ละย่อหน้า ดังนี้
ย่อหน้าที่ 1 : ที่มาของงานวิจัย: เป็นการนำเรื่องข้าวมาอธิบาย
ย่อหน้าที่ 2 : ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง:การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับข้าว
ย่อหน้าที่ 3 : แนวทางการวิจัย: การใช้ข้อมูลดาวเทียมเป็นเครื่องมือในการทำวิจัย
ย่อหน้าที่ 4 : อธิบายวิธีดำเนินการวิจัยอย่างสั้นๆของบทความนี้และผลของงานวิจัยแบบกระชับ: ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณ NDVI ด้วยการประมาณค่าแบบไม่ใช้พารามิเตอร์โดยใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียม
4.วิธีดำเนินงานวิจัย
นักวิจัยควรออกแบบวิธีดำเนินการวิจัยเองให้มีเอกลักษณะเฉพาะเข้าใจง่าย
ตัวอย่าง วิธีการดำเนินการวิจัย
1. การกำหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การไปรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ต่างๆ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การวิเคราะห์จากกราฟ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากสมการทางคณิตศาสตร์ จาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
5. สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
5. การเขียนอภิปรายผลการวิจัย
จุดประสงค์ในการเขียนคือ เพื่อให้ค ำวิจารณ์ แสดงความคิดเห็นอธิบายผลการวิจัยที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเน้นการอธิบายสาเหตุของการค้นพบผลวิจัย การเปรียบเทียบผลของข้อมูลหรือข้อสรุปจากการทบทวน
วรรณกรรม ในกรณีที่ผลไม่ตรงกับทฤษฎีหรือไม่ เป็นที่น่าพอใจ อาจอ้างถึงผลการวิจัยที่เคยมีผู้ทำไว้แล้ว เพื่อนำมาสนับสนุน
ผลการทดลองข้อสันนิษฐานหรือข้อสรุป เพื่อเพิ่มน้ ำหนักความน่าเชื่อถือ โดยมีข้อสรุปว่าผลที่ได้จากการวิจัยสามารถ
ประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้อย่างเป็นเหตุผล การเขียนอภิปรายผลเช่นเดียวกับการเขียนบทนำ คือควรกระชับ อ่านง่าย
และได้ใจความสำคัญ ตามประเด็นของวัตถุประสงค์ และข้อค้นพบจากหลักฐานอ้างอิงประกอบ
6.สรุปผลการวิจัย
การเขียนสรุปวิธีการดำเนินงานนัน้ ผู้วิจัยจะต้องเขียนลำดับขั้นตอนก่อนหลังในส่วนที่เป็นหัวใจของการดำเนินการ
วิจัยว่ามีอะไรเป็นหลัก และกระทำอย่างไร ทั้งการรวบรวมข้อมูล การปฏิบัตติ ิต่อข้อมูลที่ได้มา พร้อมที่จะเขียนลงไว้ในบทสรุป
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7. การเขียนเอกสารอ้างอิง
ในการเขียนบทความวิจัย ซึ่งเป็นเอกสารทางวิชาการ การเขียนหลักฐาน การอ้างอิงจากเอกสารทุกแห่งที่ปรากฏใน
บทความ เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องแสดงในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ โดยผู้เขียนบทความควรตรวจสอบรูปแบบการ
เขียนรายการอ้างอิงให้ถูกต้อง ตามประเภทการอ้างอิง รูปแบบการอ้างอิง ตามที่วารสารนั้นกาหนดรูปแบบไว้ และถูกต้อง ตาม
ระบบการอ้างอิงของวารสารนั้น ๆ โดยทั่วไปวารสารแต่ละชื่อเรือ่ งจะระบุรูปแบบและระบบการอ้างอิง ดังนั้นผู้ที่เขียนบทความ
วิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ ควรปรับรูปแบบให้เป็นรูปแบบตามที่วารสารนั้น ๆ กำหนดด้วยนอกเหนือจากประเด็นสำคัญในการ
เขียนที่เป็นปัญหา ส่วนอื่น ๆ ในองค์ประกอบของการเขียนก็มีความสำคัญเช่นกัน ดังนั้น ผู้ที่เขียนบทความวิจัยควรทำความ
เข้าใจประเด็นปัญหา และศึกษาเกณฑ์และข้อกำหนดของวารสารนั้น ๆ ด้วย โดยศึกษาจาก Template ของวารสารนั้นๆ
ตัวอย่างรูปแบบการเขียนอ้างอิงในวารสาร
1. รูปแบบการเขียนอ้างอิงจากหนังสือ
ชื่อผู้เขียน/ชื่อเรื่อง/ชื่อชุดและลำดับที่(ถ้ามี),/ครั้งที่พิมพ์(กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง)/จำนวนเล่ม
(กรณีมีหลายเล่มจบ)/(สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์,/ปีพิมพ์),/หน้าหรือจำนวนหน้าทีอ่ ้างถึง.
2.รูปแบบการเขียนอ้างอิงจากบทความในวารสาร
ชื่อผู้เขียนบทความ/“ชื่อบทความ,”/ชื่อวารสาร/ปีที่หรือเล่มที/่ (เดือนปีที่พิมพ์):/เลขหน้า.

ข้อเสนอแนะในการจัดทำบทความวิจัย
ในการเขียนบทความวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ โดยทั่วไปพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่วน
ใหญ่ จะเป็นปัญหาในด้าน การขาดประสบการณ์ในการเขียนงานวิจัยประเภทบทความ ดังนั้นเมื่อต้องเขียนบทความวิจัยจาก
งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นงานวิชาการที่แตกต่างกันกับรายงานการวิจัย จึงไม่สามารถเขียนได้อย่างมีคุณภาพและถูกต้อง
จึงใคร่ขอเสนอแนะปัญหาในการเขียนเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาหรับผู้ที่สนใจและผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่มีต้องจัดทาบทความวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาแนวทาง คู่มือ ข้อกำหนด และคำแนะนาในการจัดทำ บทความของวารสารนั้น ๆ ซึ่งอาจมีข้อแตกต่างและ
ลักษณะเฉพาะ และ ปฏิบัตติ ามข้อกำหนดและคำแนะนำด้วย
2. ในกรณีการเลือกวารสารที่จะตีพิมพ์ ก็ควรพิจารณาว่าเป็นวารสารที่สอดคล้องกับสาขาวิชา หรือเป็นวารสารที่มี
การรับรองคุณภาพ เช่น อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารที่มี Impact Factor ซึ่งสามารถสืบค้นได้ จากฐานข้อมูล
อินเทอร์เน็ต เพราะเป็นวารสารทีม่ ีความน่าเชื่อถือ และ สามารถประกันคุณภาพของผลงาน ควรเป็นวารสารที่ กพอ รับรอง
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/151/T_0013.PDF
3. การเขียนบทความควรระวังการใช้ภาษาให้มีความเป็นมาตรฐาน มีความเป็นวิชาการใช้ภาษาที่ถูกต้อง โดย
ตรวจสอบจากพจนานุกรมศัพท์ บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
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4. การใช้คำศัพท์ควรเลือกใช้คาศัพท์ที่เป็นไปตามศัพท์บญ
ั ญัติ ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศควรมีวงเล็บกำกับ ในกรณี
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ถ้าไม่แปลก็ควรใช้ทับศัพท์ แต่ถ้าแปลก็ต้องแปลให้หมดข้อความหรือคำในทุกแห่ง หลีกเลี่ยงการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสลับไปมา นอกจากนี้ควรหลีกเลีย่ งการใช้ภาษาอังกฤษให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในวงเล็บของคาศัพท์เฉพาะควรเขียนคาศัพท์ในวงเล็บเฉพาะคาแรกเท่านั้น ถ้ามีการใช้คำนั้น ๆ อีก ก็ไม่ต้องวงเล็บคำ
ภาษาอังกฤษซ้ำอีก
5. ควรลำดับเนื้อหาให้เป็นไปตามรูปแบบ และเขียนให้มีความต่อเนือ่ งกัน การเขียนข้อความควรเป็นประโยคที่
สมบูรณ์ ประโยคสั้นและระวังการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
6. ควรมีการนำเสนอกรอบแนวคิด ผลการวิเคราะห์ข้อมูล หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่น่าสนใจด้วยการใช้กราฟิกประเภท
ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจได้ง่าย แต่ควรระวังการใช้รูปแบบ สี และพื้นผิวของกราฟิก เนื่องจากวารสารวิชาการส่วน
ใหญ่จะพิมพ์ด้วยระบบสีขาว-ดำ จึงควรจัดทำต้นฉบับเพื่อการพิมพ์ทสี่ ามารถแสดงรายละเอียดได้ชัดเจนด้วย
7. ตรวจสอบและทบทวนลีลาการเขียน โดยเว้นระยะห่าง 1–2 สัปดาห์หลังจากเขียนจบเพื่อทบทวนการใช้ภาษา
และวิธีเขียนให้ถูกต้อง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพิสูจน์อักษรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
8. บทความวิจัยไม่ใช่วิทยานิพนธ์ ดังนั้นไม่ควรคัดลอก บทคัดย่อ บทนำ รวมทั้งอภิปรายผลจากวิทยานิพนธ์มาเขียน
โดยไม่ปรับใหม่ให้เหมาะสมก่อน
9. ควรวางแผนในเรื่องระยะเวลา เมื่อต้องการส่งบทความไปยังกองบรรณาธิการของวารสารเนื่องจากการประเมิน
คุณภาพของบทความมีกระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการดาเนินการ ผู้ส่งบทความจึงไม่สมควรเร่งรัดผลการตอบรับ และต้อง
เตรียมพร้อมสำหรับการแก้ไขตามขั้นตอนของการจัดพิมพ์ จนกว่าจะได้หนังสือรับรองจากกองบรรณาธิการและวารสารที่
ตีพิมพ์เรียบร้อย ซึ่งแสดงว่าผลงานได้มีการเผยแพร่แล้วตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียนบทความวิจัยนั้น ๆ
บทสรุปในการเขียนบทความวิจยั
การเขียนบทความวิจัยเป็นงานที่เน้นคุณภาพของงานอย่างมากซึ่ง ต้องการเผยแพร่ในลักษณะที่เป็นผลงานวิชาการ
จึงจำเป็นที่ตอ้ งปฏิบัติตามรูปแบบและฝึกฝนการเขียนเพื่อนำเสนอผลงาน และควรให้ความร่วมมือกับกองบรรณาธิการในการ
พัฒนา ปรับปรุงบทความวิจัยให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ ทั้งนี้จะต้องระลึกไว้ด้วยว่าการจัดทำผลงานวิชาการที่ดีมีคณ
ุ ภาพ
ผู้นำเสนอต้องมีความตั้งใจจริงในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ให้มากที่สุด โดยไม่บิดเบือนข้อมูล วิเคราะห์
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะ หรือการเอาผลงานผู้อื่นมาเป็นงานของตน ซึ่งเป็นการผิดจรรยาบรรณของนักวิชาการ
การนำเสนอบทความวิจัยซึ่งเป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าและนามาเผยแพร่ จึงควรมุ่งเน้นประโยชน์ ทางวิชาการและการ
พัฒนาสังคมเป็นประเด็นสำคัญ
การเลือกวารสารสำหรับตีพิมพ์
เมื่อทำการวิจัยจนสำเร็จลุล่วง งานวิจัยนั้นจะเกิดประโยชน์ในวงกว้างก็ต่อเมื่อมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนนาไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือการประยุกต์ใช้ต่อไป ซึ่งการเผยแพร่องค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการหรือวิชาชีพก็
จะต้องมีการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ โดยนักวิจัยนำผลงานวิจัยที่ได้มาเรียบเรียงถ่ายทอดออกมาเป็นบทความทาง
วิชาการหรือต้นฉบับที่เรียกว่า Manuscript แล้วนำส่งวารสารเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป การเลือกวารสารจึงถือเป็นขั้นตอนแรก
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ที่สำคัญ เพื่อจัดเตรียมต้นฉบับได้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่วารสารแต่ละฉบับกำหนดไว้ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่
เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ที่มีก ำหนดการเผยแพร่ที่ชัดเจนแน่นอน แนวทางในการเลือกวารสารสำหรับ
ตีพมิ พ์ มีดังนี้
1. ควรเลือกวารสารทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ซึ่งจะมีการตรวจคัดกรองคุณภาพผลงานโดยผู้ประเมินอิสระ
(peer review)
2. วารสารนั้นควรอยู่ในฐานข้อมูลสากลอันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เช่น TCI 1 และ 2 ,ISI , Scopus เป็นต้น
3. ควรพิจารณาค่า Impact factor ประกอบด้วย เพราะเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพของวารสารซึ่งวัดจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่
บทความในวารสารนั้นจะได้รับการอ้างอิงในแต่ละปี

ปัจจุบันมีการผลิตและเผยแพร่วารสารแบบเสรีหรือวารสารแบบเปิด (open access journals) ครอบคลุม
หลากหลายสาขาวิชาทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ฯลฯ วารสารแบบ
เปิด เป็นวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดกว้างสาหรับผู้อ่านในการเข้าถึง อ่าน ดาวน์โหลด ทำสาเนา เผยแพร่ พิมพ์
ค้นหา หรือเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาฉบับเต็ม (full text) ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่ต้องขออนุญาตจากผู้เขียนหรือผู้
สร้างสรรค์งาน แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาภายใต้ลิขสิทธิ์ด้วย ซึ่งกฎหมายใหม่ของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร (UK) และ
สหภาพยุโรป (EU) กาหนดว่างานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากรัฐบาลจะต้องเผยแพร่ให้สาธารณชนเข้าถึงได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย จึงเป็นประโยชน์สาหรับนักวิจัยในการสืบค้นข้อมูลและตีพมิ พ์เผยแพร่ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ตัวอย่างวารสารแบบ
เปิดที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น Science Direct เป็นต้น
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