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องค์ ความรู้ เรื่ อง
การเขียนบทความวิจัย เพื่อลงตีพมิ พ์ ในวารสารระดับชาติ
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิฐาน รังคกูลนุวฒ
ั น์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ : อาจารย์ประจา คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
การเริ่มเขียนบทความวิจัย
โดยเฉพาะสาหรับผู้ที่เริ่มต้ นทาวิจยั ซึง่ ไม่สามารถหาประเด็นที่บทความอื่นยังไม่ได้ ทา ยัง
มองไม่ออกว่าจะวางแผนการเขียนบทความวิจยั อย่างไร ทาตามบทความวิจยั ที่ได้ ทบทวนมา แต่
เปลี่ยนเป็ น กรณีอื่น เช่น ใช้ แบบจาลองการส่งออกแบบเดียวกับงานวิจยั ก่อนหน้ านี ้ แต่เป็ น
กรณีศกึ ษาเป็ นสินค้ าข้ าวหาผู้เขียนร่วม (ควรเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจยั มา
บ้ างแล้ ว)
หัวข้ อที่ควรมีในบทความวิจยั ได้ แก่ บทนา ทบทวนวรรณกรรม (อาจเขียนรวมในบทนาถ้ า
มีไม่เยอะและน่าสนใจ) กรอบแนวคิดทางทฤษฏี/ แบบจาลองและข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา ผล
การศึกษา สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
เมื่อมีหวั ข้ อในการทาวิจยั มีการทบทวนวรรณกรรมแล้ ว สามารถวางแผนการเขียน
บทความวิจยั ได้ ก็ควรรี บเขียนบทความวิจยั ทันที ถ้ าผัดวันประกันพรุ่ง อาจมีงานอื่นเข้ ามาแทรก
ทาให้ เสียเวลา และอาจลืมสิ่งที่ได้ วางแผนว่าจะเขียนบทความวิจยั ในรูปแบบใด ลาดับและการให้
ความสาคัญของการเขียนบทความวิจยั หัวข้ อที่ควรเขียนก่อนคือ ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฏีที่ใช้ ใน
การศึกษา/ แบบจาลองและข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา ผลการศึกษา หลังจากนัน้ สิ่งที่ควรเขียนถัดไป
คือ บทนา ใช้ เวลาประมาณ 20% สรุปผลการศึกษา ใช้ เวลาประมาณ 20% ที่เหลืออีก 10% ใช้
เพื่อ อ่านงานวิจยั ชิ ้นนี ้ใหม่ทงหมดหลั
ั้
งจากที่เขียนเสร็จแล้ ว (อาจรอประมาณ 2 อาทิตย์)
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แนวทางการเขียน
1.บทนา ให้ นกึ ว่าจะวางแผนการเขียนในแต่ละ paragraph อย่างไร
ตัวอย่ างเช่ น
Paragraph 1
 แสดงให้ เห็นว่า หัวข้ อนี ้มีความน่าสนใจอย่างไร
Paragraph 2
 หาข้ อมูลสนับสนุนจากที่เราเขียนใน Paragraph แรก เช่นมีตวั อย่างเหตุการณ์
ปั จจุบนั , กราฟหรื อตัวเลขประกอบการเขียน, มีคนทาวิจยั เรื่ องนี ้มาเยอะหรื อไม่
Paragraph 3
 บอกถึงวัตถุประสงค์ในการทาวิจยั ชิ ้นนี ้ ซึง่ ต้ องสอดคล้ องกับสิ่งที่เราเขียนก่อน
หน้ านี ้ ถ้ าหากบทความวิจยั นี ้ มีประเด็นใหม่ที่ยงั ไม่มีใครทา ควรเขียนก็อย่าลืม
เขียนด้ วย
Paragraph 4
 บอกว่าหัวข้ อที่เหลือในบทความวิจยั นี ้ประกอบด้ วยอะไรบ้ าง
ความยาวของบทนา ไม่ควรเกิน 2 หน้ า
2.ทบทวนวรรณกรรม ควร group รวมวรรณกรรมให้ เป็ นประเภทเดียวกัน เช่น
 บทความวิจยั ที่เป็ นคนบุกเบิกเรื่ องนี ้มีใครบ้ าง
 ปี หลังๆ บทความวิจยั ในเรื่ องดังกล่าว มีการพัฒนาอย่างไร (ทังด้
้ าน Theories,
Models และ Econometrics)
3. กรอบแนวคิดทางทฤษฏี/ แบบจาลองและข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาอาจรวมเป็ นหัวข้ อ
เดียวกัน หรื อจะเขียนแยกหัวข้ อก็ได้
กรอบแนวคิดทางทฤษฎี
 เป็ นทฤษฎีที่เราจะนาไปใช้ สร้ างแบบจาลองจริงๆ
 จะบอกถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระที่จะใช้ สร้ าง
แบบจาลอง
แบบจาลองและข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
 จากทฤษฎีที่ได้ เกริ่นไว้ เราจะนามาประยุกต์ใช้ ในการสร้ างแบบจาลองของ
บทความวิจยั นี ้
 อธิบายความหมายของตัวแปรให้ ชดั เจน
 บอกถึงสมมุตฐิ านของความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆโดยอ้ างจากทฤษฎี
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 บอกด้ วยว่าข้ อมูลได้ มาจากไหน เป็ นรายเดือน หรื อรายไตรมาส หรื อรายปี เริ่ม
ตังแต่
้ ชว่ งใด สิ ้นสุดช่วงใด
4. ผลการศึกษา บทความวิจยั ขอแนะนาว่าต้ องใช้ ความรู้ทางเศรษฐมิติ ซึง่ อาจศึกษา
เพิ่มเติมได้ จาก
 หนังสือเศรษฐมิตเิ บื ้องต้ น พิมพ์ครัง้ ที่ 3 ของสานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 หนังสือการวิเคราะห์อนุกรมเวลาสาหรับเศรษฐศาสตร์ และธุรกิจ ของสานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายงานผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ ในแบบจาลองที่สร้ างไว้ ในหัวข้ อที่แล้ ว
อย่าลืมบอกความมีนยั สาคัญด้ วย และผลการประมาณค่าที่ได้ ตรงกับสมมุตฐิ านที่คาดไว้ ในหัวข้ อ
ที่แล้ วหรื อไม่?
5. สรุป การเขียน สรุป คือ พูดสิ่งที่ทามาทังหมด
้
อย่างย่อๆ ถ้ าผลการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ ไม่ตรงกับที่คาดไว้ (และมีนยั สาคัญ) ควรอธิบายด้ วยว่าเป็ นเพราะสาเหตุใด (แม้ จะ
เป็ นเรื่ องยาก) ห้ ามกลับไปแก้ ทฤษฎีให้ ตรงตามผลการศึกษา (เป็ นวิธีการที่ที่ผิด) และควรมี
ข้ อเสนอแนะว่าจะนาไปประยุกต์ใช้ อย่างไร
สาหรับวารสารที่จะตีพมิ พ์
วารสารระดับชาติที่สามารถตีพิมพ์งานวิจยั ทางด้ านเศรษฐศาสตร์ ได้ แก่ วารสารของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้ า วารสารเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วารสารเศรษฐศาสตร์ ประยุกต์ วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ นอกจากนี ้
มหาวิทยาลัยอื่นๆ กว่า 80% น่าจะมีวารสารของตนเองเช่นกัน

