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คู่มอื
“เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ”

จัดทาโดย

สานักวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่องสาอาง
มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
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คานา
ในปี การศึกษา 2559 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสานักวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่ องสาอาง ร่ วมกับที่
ประชุ มสานักวิชาได้มีมติให้จดั โครงการจัดการความรู้เรื่ อง “เทคนิ คการนาเสนอและเผยแพร่ ผลงานวิจยั ”
ซึ่ งเป็ นการต่อยอดจากแนวปฏิ บตั ิที่ดีที่ได้ดาเนิ นการในปี การศึกษา 2557 ทั้งนี้ เนื่ องจากสานักวิชาฯ มีการ
ทางานวิจยั ที่โดดเด่น มีการเผยแพร่ งานวิจยั จานวนมากแต่ยงั กระจุกอยูท่ ี่อาจารย์ที่มีประสบการณ์ ซึ่ งอาจารย์
รุ่ นใหม่ นักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา และนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ยงั ไม่มีประสบการณ์ ในการเผยแพร่
งานวิจยั โดยกาหนดให้มีการจัดกิ จกรรม ได้แก่ การเชิ ญวิทยากรผูท้ รงคุ ณวุฒิมาบรรยายให้ความรู ้ และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ นอกจากนี้ ยงั ได้รวบรวมความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ มาจัดทาเป็ นคู่มือ เพื่อเผยแพร่
เป็ นแนวปฏิบตั ิให้กบั คณาจารย์และนักศึกษาในสานักวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่ องสาอาง เรื่ อง เทคนิคการเขียน
บทความวิจยั และบทความทางวิชาการ เพื่อผูท้ ี่สนใจได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

คณะกรรมการจัดการความรู้
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ประเภทของบทความทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ (academic article) หมายถึง งานเขียนวิชาการ ซึ่ งมีการวิเคราะห์ประเด็น ตามหลัก
วิชาการ โดยมีการสารวจวรรณกรรมและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ เพื่อสนับสนุ นจนสามารถสรุ ปผลการ
วิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ โดยรู ปแบบประกอบด้วยการแสดงเหตุผลของประเด็นที่ตอ้ งการอธิ บายหรื อ
วิเคราะห์ กระบวนการอธิ บายหรื อวิเคราะห์ และบทสรุ ป มีการอ้างอิงบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์
มีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักวิชาการในวงการวิชาการ/ วิชาชี พ บทความทางวิชาการจะผ่านการอ่านและพิจารณา
จากผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ
ตัวอย่าง: อนุภาคขนาดนาโนทางเครื่ องสาอาง
บทความวิจัย (research article) คือ บทความที่เขียนขึ้นจากงานวิจยั ของตนเอง มีการกาหนดปั ญหาและ
วัตถุประสงค์ที่ชดั เจน มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั อันนาไปสู่ ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ
ตัวอย่าง: การเก็บกักสารสกัดจากกระเทียมในนีโอโซมสาหรับเครื่ องสาอางขจัดรังแค
บทความทางวิชาการทีเ่ สนอเนือ้ หาความรู้ วชิ าการไม่ เข้ มข้ นนัก เน้นกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นประชาชนทัว่ ไป
ตัวอย่าง: กระเทียม สมุนไพรมหัศจรรย์สาหรับเส้นผม
บทความปฏิทัศน์ หรือบทความวิจารณ์ (review article) คือ บทความที่ศึกษาผลงานหรื อแนวคิดอย่างใด
อย่างหนึ่งโดยละเอียด รวมทั้งมีการวิเคราะห์และอภิปรายผลของเรื่ องที่ศึกษาให้เห็นแนวโน้มว่าควรไปใน
ทิศทางใด มีขอ้ ดี ข้อเสี ย อย่างไร
ตัวอย่าง: ระบบนาส่ งทางเครื่ องสาอาง
บทความเชิงวิจารณ์ คือ บทความที่เขียนจากการศึกษาค้นคว้า เฉพาะกรณี เกี่ยวกับสิ่ งที่ศึกษาเพื่อหาสาเหตุ
ของปั ญหาและแนวทางแก้ไข
ตัวอย่าง: ข้อดีและข้อเสี ยของการประยุกต์เทคโนโลยีนาโนทางเครื่ องสาอาง
นอกจากนี้ยงั มี Short Communication, Case Report, Letter to the Editor, ปกิณกะ (Miscellany)
และ Educational Article เป็ นต้น
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ส่ วนประกอบของบทความวิชาการ

ชื่อเรื่ อง

ชื่อผูเ้ ขียน

บทคัดย่อ

ความนา/บทนา

เนื้อเรื่ อง

บทสรุ ป

คุณลักษณะของบทความวิชาการทีด่ ี
1.มีประเด็นที่ชดั เจน มีเนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย
2.มีการวิเคราะห์ประเด็นตามหลักวิชาการ มีการสรุ ปประเด็น มีการสังเคราะห์ความรู ้จากแหล่งต่างๆและ
เสนอความรู้หรื อวิธีการที่เป็ นประโยชน์
3. สอดแทรกความคิดริ เริ่ ม หรื อความรู ้ใหม่ที่เป็ นประโยชน์หรื อแสดงทัศนะทางวิชาการของผูเ้ ขียนอย่าง
ชัดเจนและเที่ยงตรง
4. มีการค้นคว้าอ้างอิงจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ทันสมัย ครอบคลุมและมีการอ้างอิงอย่างเป็ นระบบ
ถูกต้องตามแบบแผน
5. มีการนาเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย ใช้ภาษาทางวิชาการเหมาะสม มีตาราง แผนภูมิ แผนภาพประกอบตาม
ความจาเป็ น
6. เหมาะกับผูอ้ ่านเป้ าหมาย

จริยธรรมในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ
จะต้องไม่ส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ในเวลาเดียวกัน
จะต้องไม่ส่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วไปตีพิมพ์ที่อื่นอีก
จะต้องเป็ นข้อมูลจริ งและถูกต้อง ต้องไม่มีเจตนาให้ขอ้ มูลเท็จ
ต้องระบุชื่อของผูเ้ ขียนทุกคนที่มีส่วนร่ วมตามความเป็ นจริ ง และให้ระบุชื่อผูเ้ ขียน/ ผูว้ ิจยั หลัก (ชื่อแรก,
corresponding author)
5. ต้องระบุหรื อมีการอ้างอิงหากมีการนาผลงานของคนอื่นมาใส่ ในบทความ
6. ควรต้องกาหนด/ มีขอ้ ตกลงให้ชดั เจนของสัดส่ วนของผูม้ ีส่วนร่ วมวิจยั / ร่ วมเขียนทุกคน
1.
2.
3.
4.

อ้างอิง
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การเขียนบทความวิชาการ

- กลุ่มเป้ าหมายของวารสาร
- ประโยชน์ที่ผอู ้ ่านจะได้รับ
- หัวข้อที่คนเท่าไปไม่รู้ หรื อมองข้าม

การเลือกเรื่ อง

การวางโครงเรื่ อง

คานา
- เทคนิคจูงใจให้ติดตาม
- เป็ นเรื่ องเล่า
- คาถาม
-บรรยายสถานการณ์
- แสดงความขัดแย้ง

เนื้อเรื่ อง
- ทาให้เกิดความคิด ความรู้
และแนวปฏิบตั ิ
- อธิบายอย่างเป็ นระบบ
- มีการยกตัวอย่างประกอบ
- อาจมีแผนภูมิ รู ปภาพ ตาราง

บทส่งท้าย
- ตอบคาถาม
- สรุ ปสาระสาคัญ
- เชิญชวนให้ร่วมมือ
- แสดงมติของผูเ้ ขียน

- ความเชี่ยวชาญของผูเ้ ขียน
- ความสนใจของผูเ้ ขียน
- เป้ าหมายเฉพาะ
- ความต้องการของหน่วยงาน
- กระแสความสนใจของสังคม

เอกสารอ้างอิง
- ยืนยันความถูกต้อง
- ให้เกียรติขอ้ มูลที่นามา
- เปิ ดโอกาสให้คน้ คว้าเพิ่มเติม
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การเขียนบทความวิจัย
องค์ ประกอบ
Title

Abstract

- กระชับ สั้นๆ ได้ใจความ เป็ นวลี ไม่มีหวั ข้อย่อย

- 150-250 คา ย่อหน้าเดียว ประกอบด้วยส่วนย่อของ วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการศึกษา สรุ ป

Keywords

- หลักการ เหตุผล งานที่ทามาก่อน ปั ญหา ขอบเขตของปั ญหา การศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทฤษฏีที่
เกี่ยวข้อง และวัตถุประสงค์ (5-10% ของเนื้อหาทั้งหมด)

Introduction/
Objective

- ใช้ past tense ระบุการศึกษาให้กระชับ ชัดเจน เป็ นขั้นตอน

Methodology

Results

- เขียนเรี ยงตาม methodology และวัตถุประสงค์

Discussion

Acknowledgement

References

Tables and Figures

- อธิบายการค้นพบ เหมือนหรื อต่างจากที่นกั วิจยั อื่นหรื อไม่ อย่างไร ดาเนินการแก้ไขปั ญหาอย่างไร
ไม่เขียนซ้ ากับ result และ introduction เกิดองค์ความรู ้ใหม่อย่างไร นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
- ขอบคุณแหล่งทุนและหน่วยงานต่างๆ

- เลือกอ้างอิงวารสารที่มี impact สูง มีรายชื่อใน index medicus ใช้รูปแบบตามที่วารสารกาหนด

- มีชื่อและคาอธิบายบน table และล่าง figure
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ขั้นตอนการเตรียมและตีพมิ พ์บทความวิชาการและบทความวิจัย

รวบรวมข้อมูล
กาหนดชื่อเรื่ อง

วิเคราะห์ขอ้ มูล
การเตรี ยม

เลือกวารสาร

การเขียนตามรู ปแบบของวารสาร

Impact factor
นานาชาติ
Page charges
มี Peer reviewer
Format ของวารสาร
วิธีการส่ง

การ Submit บทความ

การตอบข้อซักถามของ Reviewers
การสัง่ Reprint

Copyright transfer
การดาเนินการหลังได้รับการ Accept บทความ

จ่ายค่า Page charge (ถ้ามี)

การตรวจ Proof
ตีพิมพ์ (On-line หรื อ Hard copy)
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ความแตกต่ างระหว่ างบทความวิชาการและบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ส่ วนประกอบส่ วนต้ น/ส่ วนนา
- ชื่อเรื่ อง
- ข้อความเกี่ยวกับผูเ้ ขียน
- บทคัดย่อหรื อสาระสังเขป
ส่ วนเนือ้ หา
- ความนา เป็ นการเขียนสาระสาคัญและจุ ดมุ่งหมายของ
เรื่ องที่ จะเขียน ซึ่ งจะเป็ นการปูพ้ืนฐานเข้าสู่ เนื้ อความของ
บทความ
- เนื้อความ เขี ยนรายละเอียดของประเด็นตามที่ ผูเ้ ขียนได้
วางโครงเรื่ อ งไว้ โดยหัว ข้อ อาจแตกต่ า งกัน ในบทความ
วิชาการแต่ละเรื่ อง โดยผูเ้ ขียนจะเขียนทั้งข้อเท็จจริ ง ข้อมูล
ข้อค้นพบต่างๆ และแทรกความคิดเห็นของผูเ้ ขียนตลอดจน
ทรรศนะในด้านต่างๆ
- บทสรุป สรุ ปสาระของรายละเอียดในเนื้อหาหรื อเสนอเป็ น
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อเนื้ อหา การสรุ ปจะเน้นประเด็น
สาคัญหรื อประเด็นหลักทาให้ผอู ้ ่านเห็นภาพของส่วนเนื้อหา
ได้
ส่ วนประกอบตอนท้ าย
- บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง

บทความวิจัย
ส่ วนประกอบส่ วนต้ น/ส่ วนนา
- ชื่อเรื่ อง
- ข้อความเกี่ยวกับผูเ้ ขียน
- บทคัด ย่อ หรื อ สาระสังเขป (โดยเน้นเฉพาะประเด็น ข้อ
ค้นพบที่สาคัญของผลการวิจยั )
ส่ วนเนือ้ หา
- ความนา เป็ นการเขียนความเป็ นมาของปั ญหาการวิจยั
- เนือ้ ความ เป็ นการเขียนองค์ประกอบของการวิจยั ตามที่ได้
ดาเนินการวิจยั ได้แก่
1) วัตถุประสงค์การวิจยั
2) สมมติฐานการวิจยั
3) การทบทวนวรรณกรรม
4) ระเบียบวิธีวจิ ยั ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการวิจยั
- บทสรุ ป การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ สรุ ปประเด็น
หลัก ของการวิ จัย รวมถึ ง อภิ ป รายผลการวิ จัย ตามหลัก
แนวคิ ด ทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และข้อ เสนอแนะในการน า
ผลการวิจยั ไปใช้
ส่ วนประกอบตอนท้ าย
- บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง
- กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

ที่ ม า:
วรางคณา จั น ทร์ คง, จุ ล สารสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุ ขภาพออนไลน์ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุ ขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ตัวอย่ างวารสารวิชาการทางเครื่องสาอางในระดับนานาชาติ






















American Journal of Clinical Dermatology
Journal of Clinical Dermatology
Clinical Dermatology
Clinic in Dermatology
Clinical and Experimental Dermatology
Journal of Clinical and Experimental Dermatology Research
International Journal of Clinical Dermatology & Research (IJCDR)
The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology
International Journal of Cosmetic Science
Journal of Pharmaceutical and Cosmetic Sciences
Panacea Journal of Cosmetic Science and Technology
Research Journal of Topical and Cosmetic Sciences
The Science of Cosmetics
Journal of Cosmetic Science
Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications (JCASA)
European Journal of Pharmaceutical Science
Pharmaceutical Biology
International Journal of Pharmaceutics
Pharmaceutical Research
Journal of Pharmaceutical Science
Advanced Natural Products (ANP)
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เอกสารอ้างอิง
Prof. Dr. Richard Randall Wickett เอกสารประกอบกิจกรรมการอบรมบรรยาย/ สาธิ ต “Guidelines for
preparing and writing of a treatise, research article, review article in cosmetics and related fields ”
สานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่ องสาอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 21-25 สิ งหาคม 2559
Prof. Dr. Richard Randall Wickett เอกสารประกอบกิจกรรมการอบรมบรรยาย/ สาธิ ต “Presenting and
writing scientific papers ” สานักวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่ องสาอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 21-25
สิ งหาคม 2559
ชุติมา สัจจานันท์ เอกสารการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หลักสู ตร “เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ” จัดโดย
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 30-31 สิ งหาคม 2549
มนัส สุ วรรณ, ภาคีสมาชิ กราชบัณฑิ ต ส านักธรรมศาสตร์ และการเมือง, เทคนิ คการเขียนบทความทาง
วิชาการ
ดาเรศ บรรเทงจิตร, การเขียนบทความทางวิชาการ, สานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีตุลาคม 2549 http://kmcenter.rid.go.th/kmc10/data/article/2554/006.pdf ดาวน์โหลดวันที่
25 พฤศจิกายน 2559
วรางคณา จัน ทร์ ค ง, จุ ล สารสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพออนไลน์ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช http://www.stou .ac.th/Schools /Shs/booklet /book573/ rsearch
573.pdf ดาวน์โหลดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
สมบัติ ทีฆทรัพย์ การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจยั http://research.eau.ac.th/ pdf/km /km_7/ km2.
PDF ดาวน์โหลดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
อรัญญา มโนสร้อย เอกสารประกอบกิจกรรมการอบรมบรรยาย/ สาธิ ต ในโครงการ “Research Camp” เรื่ อง
“เขียนบทความวิจยั และบทความทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ เครื่ องสาอางอย่างไร เพื่อให้ได้รับการ
ตีพิมพ์” สานักวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่ องสาอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4 สิ งหาคม 2557
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รายนามผู้จดั ทา
คณะกรรมการจัดการความรู้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่องสาอาง
อาจารย์ นฤนันท์ วุฒิสินธุ์
อาจารย์ ดร. วิทยาพันธ์ นันติตานนท์
อาจารย์ ดร.ถวนันท์ ศรี พิสุทธิ์
อาจารย์ ดร.นภัตสร กุมาร์
อาจารย์ เศฐินีย ์ จันทร์ ภิรมย์
อาจารย์ วรัฏฐยา ศรี พฒั นกุล
นางสาว วิไล ดวงใจ

