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การเขียนบทความทางวิชาการ *
ดาเรศ บรรเทิงจิตร
คําสําคัญ

บทความทางวิชาการ เทคนิคการเขียน การเขียนบทความ

บทความทางวิชาการมีความสําคัญทัง้ ตอตัวผูเขียน ตอวงการวิชาการ/วิชาชีพ และตอสังคม
ในดานความสําคัญตอผูเขียน บทความทางวิชาการเปนภาพสะทอนถึงความตื่นตัวทางวิชาการของผูเขียน
ในการติดตามความรูและวิทยาการใหม ๆ ในแวดวงการศึกษา ตลอดจนความสามารถในการจัดระบบ
ความคิดและนําเสนอ ในดานความสําคัญตอวงการวิชาการ/วิชาชีพ บทความทางวิชาการเปนกิจกรรม
ที่กอใหเกิดการกระจายความรูและการพัฒนาองคความรู ในดานความสําคัญตอสังคม บทความทาง
วิชาการเสนอสาระความรูและแนวความคิดตาง ๆ อันเปนจุดเริ่มตนที่กอใหเกิดประโยชนในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติในดานตาง ๆ ดังนัน้ จึงจําเปนทีน่ กั วิชาการไมวา จะอยูในวงการวิชาการ/วิชาชีพใด
จะตองมีความรูเกี่ยวกับการเขียนบทความทางวิชาการ
ความหมายของบทความทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ คืองานเขียนขนาดสัน้ ซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ชัดเจนโดยผูเ ขียนเรียบเรียง
จากผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือของผูอื่นในลักษณะที่เปนการวิเคราะห วิจารณ หรือเสนอ
แนวความคิดใหม ๆ จากพืน้ ฐานทางวิชาการนั้น ๆ บทความทางวิชาการที่เผยแพรโดยทัว่ ไป อาทิ
1. บทความทางวิชาการที่เสนอเนื้อหาความรูวิชาการอยางเขมขน และผานการอานและพิจารณา
จากผูท รงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ มีกลุมเปาหมายเปนนักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ
2. บทความทางวิชาการที่เสนอเนื้อหาความรู วิชาการไมเขมขนนัก เนนกลุมเปาหมายทีเ่ ปน
ประชาชนทัว่ ไป
3. บทความวิจัย (research article) คือบทความที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยของตนเอง มีการกําหนด
ปญหาและวัตถุประสงคทชี่ ดั เจน มีการรวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปและอภิปรายผลการวิจยั อันนําไปสู
ความกาวหนาทางวิชาการ

* หมายเหตุ : สรุปและเรียบเรียงจาก การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ
บรรยายโดย รศ.ดร. ชุติมา สัจจานันท จัดโดย สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ วันที่ 30-31 สิงหาคม 2549
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4. บทความวิจารณ (review article) คือบทความที่ศึกษาผลงาน หรือแนวคิดอยางใดอยางหนึง่
โดยละเอียด รวมทัง้ มีการวิเคราะหและอภิปรายผลของเรื่องที่ศึกษาใหเห็นแนวโนมวาควรเปนไปในทางใด
มีขอดีขอเสียอยางไร
5. บทความเชิงวิจารณ เปนบทความที่เขียนจากการศึกษา คนควา เฉพาะกรณีเกีย่ วกับ
สถานภาพ หรือปญหาของสิง่ ที่ศึกษา เพื่อหาสาเหตุของปญหา และเสนอแนะแนวทางแกไข
แหลงเผยแพรบทความทางวิชาการ
แหลงเผยแพรบทความทางวิชาการ มีทงั้ ที่เปนสื่อสิง่ พิมพ สื่อบุคคล และสื่ออิเล็กทรอนิกส
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ อาทิ วารสารทางวิชาการ วารสารกึง่ วิชาการ หนังสือรวมเรื่อง และเอกสารประกอบ
การประชุม สัมมนาทางวิชาการ สื่อบุคคล อาทิ การนําเสนอผลงานในการประชุม สัมมนาทางวิชาการ
การบรรยาย/อภิปราย และสื่ออิเลคทรอนิกส อาทิ เว็บไซต ฐานขอมูล
ในการเตรียมบทความทางวิชาการ ตองทราบแหลงเผยแพรและวิธีจดั เตรียมตนฉบับที่แหลง
เผยแพรนนั้ ๆ กําหนด เชน ตองทราบวาแหลงเผยแพรเปนวารสารวิชาการ หรือวารสารกึ่งวิชาการ
วัตถุประสงคในการเผยแพรเปนอยางไร กลุมเปาหมายคือกลุมใด ความยาวของบทความกําหนดไวกี่หนา
อักษรที่ใชในการพิมพเปนแบบไหน ใชการอางอิงรูปแบบใด เพื่อสามารถจัดเตรียมบทความทางวิชาการได
อยางเหมาะสม
ในการเลือกแหลงเผยแพรทเี่ ปนวารสารวิชาการ เพื่อการเผยแพรบทความทางวิชาการ
มีหลักเกณฑดงั นี้
1. เปนวารสารที่จัดพิมพตอเนื่องทุกป ตรงตามเวลาทีก่ ําหนด
2. เปนวารสารที่ออกตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา 3 ป
3. กองบรรณาธิการประกอบดวย ผูท ี่มีความรู ประสบการณในวิชาชีพ เพียงพอ
4. มีผทู รงคุณวุฒิอานพิจารณาบทความ อยางนอย 2 ทาน
5. ถูกนําไปทําดรรชนีวารสารไทย
6. มีคา impact factor สูง (การวัดคาความถี่ของการอางอิงบทความสารสารในแตละป เปน
เครื่องมือชวยประเมินเปรียบเทียบวารสาร)
7. มีบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
8. มีเอกสารอางอิง
9. มีรายชื่ออางอิงอยูในฐานขอมูลของตางประเทศ
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สวนประกอบของบทความทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ ประกอบดวยสวนประกอบ 3 สวนคือ สวนนํา สวนเนื้อหา และสวนอางอิง
บทความทางวิชาการโดยทัว่ ไป ประกอบดวย สวนนํา ไดแก ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน และขอความ
แนะนําผูเขียน สวนเนื้อหา ไดแก ความนํา เนื้อเรื่อง ซึง่ แบงเปนประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นยอย
และบทสรุป สวนอางอิง ไดแก บรรณานุกรม / เอกสารอางอิง
บทความเชิงวิเคราะห ประกอบดวย สวนนํา ไดแก ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน และขอความแนะนําผูเขียน
สวนเนื้อหา ไดแก ความนํา วัตถุประสงค วิธีวิเคราะห ขอบเขตการวิเคราะห เนื้อเรือ่ ง ไดแก ลักษณะหรือ
สภาพของเรื่องทีว่ ิเคราะห การวิเคราะหสาเหตุของปญหา และการวิเคราะหแนวทางแกไข บทสรุปเปนการ
ยอสาระและวิเคราะหแนวทางแกไข สวนอางอิง ไดแก บรรณานุกรม / เอกสารอางอิง
บทความวิจยั ประกอบดวย สวนนํา ไดแก ชื่อเรื่องงานวิจยั ชื่อผูวิจยั และคณะ ตลอดจน
รายละเอียดของผูวิจัย และบทคัดยอทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สวนเนื้อหา ไดแก ความเปนมาและ
ความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค สมมุติฐานของงานวิจยั (ถามี) ขอบเขตที่ครอบคลุมในการวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ วิธีดําเนินการวิจัย (ประกอบดวยขอมูล
ประชากร กลุม ตัวอยาง การสุมตัวอยาง เครื่องมือการวิจัย และเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล)
ผลการวิจยั (สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ) สวนอางอิง ไดแก บรรณานุกรม /
เอกสารอางอิง และภาคผนวก (ถามี)
การเตรียมโครงเรื่องบทความวิชาการ
โครงเรื่อง คือ เคาโครงงานเขียน แสดงขอบเขตของเรื่อง แนวคิดหรือหัวขอสําคัญ กอนลงมือเขียน
บทความทางวิชาการทุกครั้งตองเขียนโครงเรื่องกอน เพราะการเขียนโครงเรื่องเปนการจัดความรูความคิด
ใหเปนระบบ เปนแนวทางเก็บรวมรวบขอมูล และเปนแนวทางนําเสนอเนื้อหาใหเปนสัดสวนเกีย่ วเนื่อง
สัมพันธกนั ครอบคลุมประเด็นสําคัญไดครบถวน
โครงเรื่องบทความทางวิชาการ แบงเปน 3 สวนหลัก คือ ความนํา เนื้อเรื่อง และสรุป ในสวน
เนื้อเรื่องแบงเปนประเด็นตาง ๆ โดยจัดลําดับใหเปนระบบ ในการจัดลําดับจัดไดหลายแบบแลวแตเทคนิค
การนําเสนอ อาทิ
1. จัดลําดับจากเรื่องกวาง ๆ หรือเรื่องทัว่ ไป ไปสูเรื่องเฉพาะ
2. จัดลําดับจากเรื่องเฉพาะไปสูเรื่องกวาง ๆ หรือเรื่องทัว่ ไป
3. จัดลําดับตามความสําคัญ
4. จัดลําดับตามเหตุการณหรือระยะเวลา
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5. จัดลําดับตามเหตุและผล
6. จัดลําดับตามสถานที่หรือทิศทาง
ทั้งนี้ ในการจัดลําดับโครงเรื่อง แตละประเด็นตองมีน้ําหนักสมดุลยกัน และการแตกเปนประเด็น
ยอย ตองแตกเปนลําดับขัน้ อยางเปนระบบ ควรใชตัวเลขหรือตัวอักษรกํากับหัวขอประเด็นตาง ๆ ไมควรใช
เครื่องหมายขีดสั้น (hyphen)
เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ
การเขียนบทความทางวิชาการทั่วไป มีเทคนิคการเขียน ดังนี้
1. ชื่อเรื่อง ในการเขียนบทความวิชาการ การกําหนดชือ่ เรื่อง ตองใชภาษาที่เปนทางการ ชื่อเรื่อง
ชัดเจน ตรงไปตรงมา และครอบคลุมประเด็นของเรื่อง สวนในการเขียนบทความเพื่อเผยแพรในวารสารกึง่
วิชาการอาจไมใชภาษาที่เปนทางการนัก โดยอาจเลือกใชคําหรือขอความที่ดงึ ดูดความสนใจของผูอ านก็ได
โดยทัว่ ไป ชื่อเรื่องจะตองสื่อถึงเนื้อหาของเรื่อง ซึ่งตองมีลักษณะทีเ่ จาะลึก ไมกวางเกินไป มีความใหมและ
นาสนใจสอดคลองกับเวลา สถานการณ และนโยบายของวารสาร
2. ชื่อผูเขียน ตองใชชื่อจริง ไมใชนามแฝง
3. บทคัดยอ วารสารแตละรายชื่อ มักจะกําหนดจํานวนคําสําหรับบทคัดยอ บทคัดยอควรมีความ
ยาวประมาณครึ่งหนา ไมควรเขียนบทคัดยอใหมีความยาวเกินกวา 1 หนา
4. ความนํา เขียนปูพนื้ ฐานเพื่อดึงความสนใจของผูอานสูเนื้อเรื่อง ใหผูอานเห็นความสําคัญ และ
สรางบรรยากาศใหติดตามตอไป ควรเขียนใหกระชับ ตรงประเด็น ไมยืดเยื้อ ตองเขียนใหสอดคลองกับ
ชื่อเรื่อง โดยจับประเด็นจากชื่อเรื่องและนําเรื่องเขาสูบริบท
5. เนื้อเรื่อง เขียนขอมูลใหมีความถูกตอง สมบูรณ เพือ่ ใหผูอานเกิดความรู ความเขาใจ สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูอานไดตามวัตถุประสงคของผูเขียน ควรจําแนกหัวขอหรือประเด็นใหชัดเจน
เพื่อความสะดวกในการอานและการทําความเขาใจ หัวขอตาง ๆ ในเนื้อเรื่อง ตองเปนคํา ขอความ หรือวลี
ที่สมบูรณชัดเจน ไมใสวงเล็บศัพทภาษาอังกฤษไวที่ขา งทายหัวขอเรื่อง หากจําเปนตองใสวงเล็บคําศัพท
ใหไปใสไวที่คาํ แรกที่กลาวถึงในยอหนา และใสเพียงครั้งเดียวเทานัน้
เนื้อหาสาระแตละตอนแบงเปนยอหนา แตละยอหนามีขอความตอนหนึง่ ทีม่ ีใจความสําคัญเพียง
เรื่องเดียว โดยอยูตอนตน ตอนกลาง หรือตอนทายยอหนาก็ไดแลวแตลีลาการเขียน แตโดยทัว่ ไปใจความ
สําคัญมักอยูตอนตนของยอหนา แตละยอหนาตองมีประโยคขยายใจความสําคัญใหแจมชัด ความยาวของ
ยอหนาหนึง่ ๆ ไมมีกําหนดไว แตโดยทั่วไปยอหนาหนึง่ ๆ มีความยาวประมาณ 3 – 10 บรรทัด
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ลักษณะของยอหนาที่ดีตองมีเอกภาพ (unity) มีสัมพันธภาพ (coherence) และมีสารัตถภาพ
1.) มีเอกภาพ ยอหนาหนึ่ง ๆ ตองมีใจความสําคัญเพียงประเด็นเดียว และมีประโยคขยาย
ชวยเสริมใจความสําคัญและขยายความใหชัดเจน เพื่อใหมีความสมบูรณของเนื้อหาในประเด็นที่กลาวถึง
2.) มีสัมพันธภาพ เนื้อหาสาระของเรื่องจากยอหนาหนึง่ ไปสูอีกยอหนาหนึง่ ตองมี
ขอความเกีย่ วเนื่องสัมพันธกนั ลําดับความในยอหนาตองมีระเบียบ เชน จากเหตุไปผล ตามลําดับเวลา
หรือตามลําดับความสําคัญ
3.) มีสารัตถภาพ ยอหนาตาง ๆ ในเรื่องตองมีสัดสวนที่เหมาะสม มีการเนนย้าํ ใจความ
สําคัญ และใหน้ําหนักหรือสัดสวนของขอความสวนที่ตอ งการเนนมากกวาขอความยอย
6. บทสรุป อาจเปนการนําเนื้อหาที่เขียนมาทัง้ หมดมาสรุปใหม เปนการสงทายใหสอดคลองกับ
ความนํา เนนย้ําความสําคัญในเนื้อหา และควรสรุปเชิงอภิปราย มีการเสนอแนวคิดของผูเขียนดวย
7. การนําเสนอเนื้อหา นอกจากการนําเสนอเนื้อหาในรูปของความเรียงแลว อาจมีตาราง แผนภูมิ
และภาพประกอบตามความจําเปน เพื่อชวยใหผูอา นเขาใจขอมูลไดงาย สะดวก รวดเร็ว และตองมีคํา
บรรยายตาราง แผนภูมิ หรือภาพประกอบที่นาํ เสนอดวย หากเปนการคัดลอกตองระบุแหลงที่มาดวย
8. การใชภาษา ควรใชภาษาทีเ่ ปนวิชาการ มีความสัน้ กะทัดรัด ชัดเจนไมคลุมเครือ ถูกตองตาม
หลักภาษา และเปนภาษาทางการ กรณีที่เปนศัพทเทคนิค ใหใชศัพทบัญญัติโดย ราชบัณฑิตยสถาน หรือ
สมาคมวิชาการ/วิชาชีพ ทีเ่ ปนทีย่ อมรับในวงการ ควรระวังในเรื่องความคงเสนคงวาของการใชภาษา
ตลอดจนการคงไวซึ่งลีลาการเขียนเฉพาะตนดวย
9. สวนอางอิง บทความทางวิชาการตองมีการอางอิงในเนื้อหา และมีบรรณานุกรมทายเรื่อง การ
อางอิงในเนื้อหามีความนิยมใชในปจจุบนั แตอาจทําเชิงอรรถอางอิงทายหนาหรือทายเรื่องแทนก็ได สวน
ขอความทีน่ ํามาอางอิงอาจเปนการเขียนหรือคัดขอความที่อา งอิง หรือการเขียนโดยเรียบเรียงหรือประมวล
ใหม รายการอางอิงในเนื้อหาทุกรายการตองอยูในบรรณานุกรมทายเรื่องดวย ในการอางอิงหากชื่อผูแตง
มีไมเกิน 3 คน ใหใสทกุ ชื่อ หากมีมากกวา 3 คน ใหใสชื่อผูแตงคนที่ 1 และตอดวยขอความ และคณะ
อยางไรก็ตามรูปแบบการอางอิงมีความยืดหยุน ได แลวแตแหลงเผยแพรบทความจะกําหนด
การอางอิง นอกจากจะเปนการปองกันการฟองรองจากการละเมิดลิขสิทธิ์ และเปนการแสดงความ
เคารพทางวิชาการแลว ยังเปนการสะทอนวาผูเขียนอานเอกสารมากเพียงใด และอานอยางมีคุณภาพ
เพียงใดดวย ดังนัน้ การอางอิงควรมีจํานวนรายชื่อเอกสารไมนอยจนเกินไป ไมควรอางอิงเอกสารเพียง
รายการเดียว ไมควรอางอิงเอกสารที่เกา ลาสมัย ไมควรอางอิงเอกสารตําราอยางเดียว ควรอางอิง
แหลงสารนิเทศที่ใหมกวา เชนบทความวารสารหรือบทความจากเว็บไซตที่เผยแพรใหม ๆ ดวย และไมควร
อางอิงเฉพาะเอกสารภาษาไทย ควรใชเอกสารภาษาตางประเทศดวย
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บทความทางวิชาการที่ดี
บทความทางวิชาการที่ดี มีลักษณะทางคุณภาพที่สาํ คัญ ประมวลไดดังนี้
1. มีประเด็นหรือแนวคิดทีช่ ัดเจน มีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ถกู ตอง สมบูรณ และทันสมัย
2. มีการวิเคราะหประเด็นตามหลักวิชาการ มีการสรุปประเด็น มีการสังเคราะหความรูจากแหลง
ตาง ๆ และเสนอความรู หรือวิธีการที่เปนประโยชน
3. สอดแทรกความคิดริเริ่ม หรือความรูใหมที่เปนประโยชน หรือแสดงทัศนะทางวิชาการของ
ผูเขียนอยางชัดเจนและเที่ยงตรง
4. มีการคนควาอางอิงจากแหลงอางอิงทีเ่ ชื่อถือได ทันสมัย ครอบคลุม และมีการอางอิงอยางเปน
ระบบ ถูกตองตามแบบแผน
5. มีการนําเสนอขอมูลที่เขาใจงาย และเปนระบบ ใชศพั ทและภาษาทางวิชาการอยางเหมาะสม
มีตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ประกอบตามความจําเปน เพื่อใหเขาใจงายและชัดเจน
ในยุคสังคมความรู ซึ่งมีขอมูล ความรูวิชาการตาง ๆ เติบโต และขยายตัวอยางรวดเร็ว การเขียน
บทความทางวิชาการโดยการนําขอมูล ความรูเหลานั้นมาวิเคราะหและสังเคราะห ตลอดจนเสนอแนวคิด
ใหม ๆ เปนกิจกรรมหนึง่ ทีช่ วยสรางบรรยากาศทางวิชาการและตอยอดความรู และกอใหเกิดการนําความรู
ไปใชในการพัฒนางาน พัฒนาองคกร และพัฒนาสังคมในดานตาง ๆ ความรูเกี่ยวกับบทความทางวิชาการ
ตลอดจนเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ จึงมีความสําคัญและจําเปนตอนักวิชาการในอันทีจ่ ะ
นําไปใชเปนแนวทางเขียนบทความวิชาการที่ดี และมีคณ
ุ คาตอสังคมไดตอไป
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