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คํานํา 
คูมือการเขียนการเขียนบทความลงวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพ เปนสวนหนึ่งของการจัดการองคความรู 

ดานการวิจัย ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ซ่ึงเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความ
ความรู ประสบการณตรงในดานการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา และหนังสือ จากผูท่ี
มีความความรูและประสบการณจากท้ังภายในและภายนอกขององคกร จากการจัดอบรมในวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2562 ไดมีการนํามากลั่นกรอง เรียบเรียง จนไดออกมาเปนคูมือฉบับนี้  

ซ่ึงคูมือฉบับนี้จัดทําเพ่ือเปนแนวทางในการเพ่ือนํามาใชในกระบวนการเรียนวิจัย การเขียนบทความ การ
ตีพิมพลงวารสารวิชารท่ีมีคุณภาพของคณาจารยในคณะบรหิารธุรกิจ 

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา ผูอานหรือผูท่ีสนใจจะนําคูมือฉบับนี้นําไปใชประโยชน เพ่ิมความรู 
ความสามารถในเรื่องการเขียนเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน 
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สวนท่ี 1 งานวิจัย 
 

1.1 โครงรางงานวิจัย องคประกอบท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
1.1.1 ชื่อโครงการวิจัย 
1.1.2 ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย 
1.1.3 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
1.1.4 สมมุติฐานการวิจัย 
1.1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
1.1.6 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
1.1.7 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
1.1.8 วิธีดําเนินการวิจัย 
1.1.9 เอกสารอางอิง 
1.1.10 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ และหนวยงานท่ีจะนําผลวิจัยไปใชประโยชน 
1.1.11 ระยะเวลาท่ีทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

1.2 การกําหนดปญหาและความสําคัญของการวิจัย 
1. ข้ันตอนในการกําหนดปญหาการวิจัย 

ท่ีมาของการกําหนดปญหาการวิจัย (Sources of Problems for Business Research) 
1. ความสนใจของผูวิจัย 
2. ความรูในศาสตร แขนงตางๆ 
3. ปญหาจากการทํางาน 
4. ปญหาท่ีเกิดข้ึนในสภาพเศรษฐกิจท่ัวไป 
5. การอานตํารางานวิจัย 
6. ขอเสนอแนะจากงานวิจัยท่ีทําเสร็จเรียบรอยแลว 
7. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและหลักสูตร 
8. อ่ืนๆ 

2. เทคนิคการตั้งชื่อเรื่อง 
1. กระชับและชัดเจนวาจะทําวิจัยเรื่องอะไร 
2. อานแลวเขาใจวาจะศึกษาตัวแปรอะไร 
3. ตองไมตองชื่อเรื่องเปนประโยคคําถาม 
4. นิยมตั้งชื่อเรื่องจากตัวแปรตาม กรณีท่ีเปนเรื่องท่ีซับซอน 

3. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย 
วิธีการเขียน 
1. ตองเขียนใหเห็นชัดเจนวาเรื่องท่ีจะทําวิจัยมีความสําคัญ 
2. เขียนเชื่อมโยงลําดับของเนื้อหา 
3. มีการอางอิงขอมูลเชิงตัวเลข 
4. มีการอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูลตามวิธีการอางอิงงานวิจัย 
5. มีการเขียนถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีจะทําวิจัยท่ีสะทอนถึงตัวแปรท่ีใชใน

การศึกษาของลําดับเนื้อหา 

1 
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1.3 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 วิธีการเขียน 
1. กระชับและชัดเจน สอดคลองกับชื่อเรื่อง 
2. มีความชัดเจนวาจะศึกษาอะไรบาง 
3. ครอบคลุมทุกปญหาการวิจัย นําไปสูการออกแบบการวิจัยได 
4. เรียงลําดับ 
5. การมีวัตถุประสงคหลายขอ อาจทําใหตองใชเวลา เพราะตองวิเคราะหและสรปุตอบใหครบทกุขอ 
6. มักเขียนวา เพ่ือศึกษา.../เพ่ือเปรียบเทียบ..ระหวาง.../เพ่ือศึกษา ความสัมพันธระหวางการ... 

1.4 สมมุติฐานการวิจัย (ถามี) 
 วิธีการเขียน 
1. สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย 
2. แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 
3. กําหนดจากการไดศึกษาคนควาทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
4. สามารถทดสอบได 

 สมมุติฐานท่ีดี ประกอบดวย 3 เง่ือนไข 
1. ตองนําไปสูจุดมุงหมายหรือจุดประสงคไดอยางเพียงพอ 
2. ตองสามารถวัดได หรือทดสอบได 
3. ตองดีกวาท่ีคนพบมากอน 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 วิธีการเขียน 
1. ขอบเขตดานประชากร 
2. ขอบเขตดานตัวแปร 
3. ขอบเขตดานสถานท่ีและเวลา 
4. เรียงลําดับ 

1.6 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  วิธีการเขียน 

1. แนวคิดแยกตามตัวแปร 
2. ทฤษฎีแยกตามตัวแปร 
3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของแยกตามตัวแปร 

1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  วิธีการเขียน 

1. แนวคิดแยกตามตัวแปร 
2. ทฤษฎีแยกตามตัวแปร 
3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของแยกตามตัวแปร 
4. นําท้ัง 3 ประเด็นมาสูการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงนิยมทําเปนรูปภาพ และอางอิงท่ีมา

ของกรอบแนวคิด 
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1.8 วิธีดําเนินการวิจัย 
  วิธีการเขียน 
  ประชากร :  
   ประชากรเปาหมายท่ีจะศึกษาคือใคร อยูท่ีไหน ทราบจํานวน ประชากรหรือไม 
  ขนาดของตัวอยาง และการสุมตัวอยาง :  
   ขนาดของตัวอยาง คือ จํานวนตวัอยางท่ีเหมาะสม ใชสูตรการคํานวณ/ตารางสําเรจ็รปู 
   การสุมตัวอยาง อาศัยความนาจะเปนหรือไม ดวยวิธีการอยางไร 
  เครื่องมือในการวิจัย :  
   แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ/สนทนากลุม/.... 
  การสรางและหาประสิทธิภาพของเครอ่ืงมือ :  
   ความเชื่อม่ันและความนาเชื่อถือ 
  การเก็บรวบรวมขอมูล :  
   ขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ/แหลงขอมูล ปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
  สถานท่ีเก็บขอมูล :  
   อยูท่ีไหน และเพราะเหตุใดจึงเลือกพนื้ท่ีดังกลาว 
  การวิเคราะหขอมูล :  

  วิธีวิเคราะหเชิงปรมิาณ / วิธีวิเคราะหเชิงคุณภาพ วิเคราะหแยกตามวัตถุประสงค/ 
สมมุติฐาน สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) /สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
statistics) 

1.9 เอกสารอางอิง 
  วิธีการเขียน 

1. การเขียนอางอิง มี 2 รูปแบบ 
- การอางอิงในเนื้อหา 
- การอางอิงในบรรณานุกรม/รายการอางอิง 

2. เม่ือมีการอางอิงในเนื้อหาแลว ตองมีการเขียนในบรรณานุกรม/ รายการอางอิงดวย  
1.10 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ และหนวยงานท่ีจะนําผลวิจัยไปใชประโยชน 

วิธีการเขียน 
1. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
2. หนวยงานท่ีจะนําผลวิจัยไปใชประโยชน 

1.11 ระยะเวลาท่ีทําการวิจัย และแผนการดําเนนิงานตลอดโครงการวิจัย 
   วิธีการเขียน 

1. ระยะเวลาท่ีทําการวิจัย 
2. แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
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สวนท่ี 2 การลงตีพิมพผลงานวิจัย 
 

องคประกอบของบทความโดยท่ัวไป (แบบท่ี 1) 

1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ/คําสําคัญ/ชื่อ-สกุล ท่ีอยู 
2. บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. บทนํา 
4. วัตถุประสงค 
5. สมมุติฐาน (ถามี) 
6. วิธีการศึกษา 
7. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
8. สรุป 
9. กิตติกรรมประกาศ 
10. รายการอางอิง 
 
องคประกอบของบทความโดยท่ัวไป (แบบท่ี 2) 
1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ/คําสําคัญ/ชื่อ-สกุล ท่ีอยู 
2. บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. บทนํา 
4. วัตถุประสงค 
5. สมมุติฐาน (ถามี) 
6. ขอบเขตของการวิจัย 
7. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
8. กรอบแนวคิดในการวจิัย 
9. ระเบียบวิธีวิจัย 
10. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
11. สรุป และขอเสนอแนะ 
12. กิตติกรรมประกาศ 
13. รายการอางอิง 
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