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การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย
รศ.ดร.สมบัติ  ทีฆทรัพย

1. บทนํ า
บทความสํ าคัญของนักวิชาการก็คือบทบาทในการเผยแพรความรูซ่ึงอาจทํ าไดหลายรูปแบบ เชน

การพูด การแสดงการสาธิต การออกแบบ และการสรางหรือการเขียน เม่ือเปรียบเทียบผลกระทบในการ
เผยแพรความรูจะเห็นไดวาการเขียนจะเผยแพรไดกวางขวางมากที่สุด อีกท้ังยังคงทนถาวรอีกดวย การเผย
แพรความรูโดยการเขียนนี้สวนใหญมักทํ าในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัย

ผูมีการศึกษาสูงหลายทานคิดวาการเขียนเปนเร่ืองงาย อยากเสนอความรูหรือความคิดเห็นอยางไร
ก็เขียนไปตามท่ีคิดน้ันไดเลย ตามความเปนจริงแลวจะเห็นไดวาความคิดเชนนี้ไมจริงเลย มีบทความ
จํ านวนมากที่มิไดมีการเผยแพรในสิ่งพิมพมาตรฐาน เพราะมิไดมีคุณภาพเพียงพอซึ่งอาจเกิดจากแนวคิด
ปริมาณและความถูกตองของขอมูลหรือวิธีการนํ าเสนอขอมูลมีบทความบางเรื่องถึงแมจะตีพิมพเผยแพร
แลวก็ตาม แตผูเขียนเองอยากถอดถอนออกจากส่ิงพิมพไปแลว เพราะอายท่ีเปนบทความท่ีไมไดมาตรฐาน

บทความท่ีดีคือ  'ความเรียงท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเสนอสาระจากขอมูลท่ีถูกตองและเสนอความคิดเห็น
สวนตัวของผูเขียน โดยมีเน้ือหาและวิธีการนํ าเสนอที่เหมาะสมตามกาลสมัยและเหมาะกับกลุมผูอาน
เปาหมาย' โดยท่ัวไปบทความจะประกอบดวยเร่ืองราวตางๆ ที่คนทั่วไปไมรูและ / หรือ เสนอความคิด
บางอยางท่ีคนอ่ืนยังคิดไมถึง ในแตละบทความควรนํ าเสนอประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียว

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาบทความตางจากขาวหรือเรียงความโดยขาวจะเปนการเสนอ
ขอมูลอยางตรงไปตรงมาวา ใครทํ าอะไร ที่ไหน อยางไร สาเหตุและผลเปนอยางไร การเขียนขาวจะตอง
ไมสอดแทรกความคิดเห็นของผูเขียน ตลอดจนไมแสดงอารมณหรือความรูสึกของผูเขียน สวนเรียงความ
จะเปนการพรรณารายละเอียดตางๆ ตามจินตนาการของผูเขียน ซึ่งอาจมีขอมูลสนับสนุนก็ได แตโดยท่ัวไป
ขอมูลท่ีนํ ามาสนับสนุนจะไมกวางขวางและลึกซึ้งมากนัก  นอกจากน้ันเปาหมายของเรียงความมักเขียน
เพื่อใหบุคคลทั่วไปอานเปนหลักไมเนนกลุมวิชาชีพโดยเฉพาะ แตบทความจะเปนการเสนอขอมูลท่ีเปนจริง
ตามท่ีผูเขียนศึกษาหรือคนความาและผูเขียนบทความมักแทรกความคิดเห็น พรอมท้ังขอเสนอแนะของตน
ไวเสมอ บทความโดยท่ัวไปจะเนนการส่ือสารไปยังกลุมเปาหมายเฉพาะ  ดังนั้นจึงตองนํ าเสนอขอมูลและ
ความเห็นอยางลึกซึ้ง

โดยท่ัวไปการเขียนบทความจะเปนการเสนอขอมูล และแนวคิดแกผูอาน สวนผูอานจะเห็น
คลอยตามหรือไมน้ันจะข้ึนอยูกับความนาเช่ือถือของขอมูล แนวคิดและเหตุผล รวมท้ังเทคนิคและวิธีการ
นํ าเสนอดวย บางกรณีความเช่ือม่ันของผูอานตอผูเขียนก็มีผลตอการยอมรับของผูอานดวย
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บทความอาจแบงออกเปนประเภท ไดดังน้ี
ก. บทความวิชาการ
ข. บทความวิจัย
ค. บทความโตแยง
ง. บทความคํ าแนะนํ า
จ. บทความแสดงความคิดใหม
ฉ. บทความทองเท่ียวเดินทาง
ช. บทความก่ึงชีวะประวัติ
ซ. บทความสัมภาษณ
ฌ. บทความอุปมาอุปไมย
ญ. บทความเหตุการณสํ าคัญ

มีผูรูบางทานจัดใหบทความวิชาการและบทความวิจัยจัดอยูในกลุมเดียวกัน แตตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการขาราชการมหาวิทยาลัย (ก.ม.) แยกกลุมผลงานทั้ง 2 แบบน้ีออกจากกัน โดยมีคํ าจํ ากัด
ความไววา

'บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารซ่ึงเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผูอ่ืน
ในลักษณะท่ีเปนการวิเคราะห วิจารณหรือเปนบทความท่ีเสนอแนวความคิดใหมๆ  จากพ้ืนฐานทางวิชาการ
น้ันๆ

'ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานคนควาอยางมีระบบและมีความมุงหมายชัดเจน เพื่อใหไดขอมูลหรือ
หลักการบางอยางที่จะนํ าไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือการนํ าวิชาการมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชน

ผลงานวิจัยมีลักษณะเปนเอกสารท่ีมีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เชนมีการตั้งสมมุติฐาน
หรือมีการกํ าหนดปญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล โดยจะตองระบุวัตถุประสงคท่ีเดนชัดแนนอนมีการรวบรวม
ขอมูล พิจารณาวิเคราะห ตีความและสรุปผลการวิจัยท่ีสามารถใหคํ าตอบหรือบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ
ได' 1

ดังน้ันในท่ีน้ีจึงจะแยกบทความวิชาการและบทความวิจัยออกจากกัน และในบทความนี้จะเสนอ
เนนในเร่ืองการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัยเทาน้ัน

______________________________________________________________________________________
1 มต ิก.ม. ตามหนังสือเวียนที่ ทม 0202/ว6 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2527
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2.  การเลือกเรื่อง
ดังไดกลาวมาแลวในตอนตนวา โดยท่ัวไปบทความจะประกอบดวยเร่ืองราวตางๆ ที่คนทั่วไปไมรู

และ/หรือเสนอความคิดบางอยางท่ีคนอ่ืนยังคิดไมถึงหรือมองขามไป  ดังนั้นการเลือกเรื่องจึงตองพิจารณา
ถึงประเด็นตางๆ เหลานี้ เม่ือพิจารณาแลวจะเห็นไดวาความตองการของกลุมเปาหมายท่ีผูเขยีนตองการ
จะสื่อความถึงมีความสํ าคัญมาก  ถาหากผูเขียนสามารถสนองความตองการของกลุมผูอานได จะทํ าให
บทความน้ันไดรับการยอมรับและนํ าแนวคิดหรือผลสรุปไปใชซ่ึงนับวาประสบความสํ าเร็จ การพิจารณาวา
กลุมเปาหมายคือใครยอมผูกพันกับวารสารท่ีจะลงตีพิมพเปนอยางมากเพราะวารสารแตละฉบับจะมีกลุม
ผูอานเปาหมายอยูแลว  ดังน้ันถาหากเลือกเร่ืองไมตรงกับกลุมเปาหมายของวารสารแลว วารสารท่ี
พิจารณาเรื่องก็จะไมนํ าไปตีพิมพ สิ่งสํ าคัญท่ีสุดท่ีผูเขียนจะตองยึดไวเปนหลักในการเลือกเร่ืองมาเขียน
ก็คือประโยชนท่ีผูอานจะไดรับ

การเลือกเรื่องใดๆ มาเขียน อาจแบงไดเปน 4 ลักษณะคือ
2.1 เลือกตามความเชี่ยวชาญของผูเขียน
ในการเลือกเรื่องในลักษณะเชนนี้ ผูเขียนจะสามารถเสนอขอมูลหรือแนวคิดไดอยางลึกซ้ึง

เนื่องจากความรูและประสบการณที่สะสมมานาน การเขียนในหัวขอเชนน้ีผูเขียนจะเขียนไดไมยาก แตถา
ผูเขียนเลือกเร่ืองท่ีมีขอมูลและแนวคิดในลักษณะเดียวกันมาเขียนเสมอ จะทํ าใหผูอานท่ีติดตามผลงาน
ของผูเขียนรูสกึวาไมมีส่ิงใหมใหนาติดตาม  ดังนั้นการเลือกเรื่องลักษณะนี้จึงจํ าเปนตองศึกษาคนควา
ขอมูลใหมๆ ตลอดจนศึกษาและทดสอบแนวความคิดใหมท้ังทางกวางและทางลึก เพื่อนํ ามาเสนออยาง
ตอเน่ือง

2.2 เลือกตามความสนใจของผูเขียน
ผูเขียนมือใหมที่เริ่มเขาสูวงวิชาชีพไดไมนาน จะยังขาดความรูความชํ านาญเฉพาะเรื่องอยางลึกซึ้ง

 แตคนกลุมน้ีมักเปนกลุมท่ีมีความคิดเห็นใหมท่ีอาจจะแตกตางจากผูท่ีเคยทํ างานในสาขาน้ันๆ มานาน
ความเห็นหรือการตรวจสอบทบทวนขอมูลมักจะนํ าไปสูการพัฒนาแนวคิดหรือวิธีการใหมๆ  ที่ผูเชี่ยวชาญ
อาจมองขามไป

2.3 เลือกตามความตองการของหนวยงาน หรือเปาหมายเฉพาะ
การเลือกเรื่องในลักษณะเชนนี้ผูเขียนมักจะอยูในฐานะที่จํ าเปนตองเขียน เชน เปนนักเขียน

คอลัมนประจํ า เปนนักประชาสัมพันธของหนวยงาน เปนหัวหนาหนวยงาน หรือ ฯลฯ  ดังนั้นขอมูลและ
ความเห็นของผูเขียนจึงมักอยูในวงจํ ากัดตามนโยบายหรือวัตถุประสงคของหนวยงาน  เน่ืองจากเน้ือหา
สวนใหญมักเปนเร่ืองท่ีผูเขียนไมถนัดหรือไมตรงกับความสนใจหรือแนวคิดของผูเขียน ดังน้ันผูเขียนจะตอง
เขียนอยางระมัดระวัง พยายามหาขอมูล ตลอดจนเสนอแนวคิดใหกวางขวางใหมากท่ีสุดตามท่ีเวลาและ
โอกาสจะอํ านวย  อยางไรก็ตามผูเขียนไมสมควรจะลืมวาผูท่ีรับผิดชอบเน้ือหาและแนวคิดคือตัวผูเขียนเอง
ดังน้ันจึงตองพยายามเขียนอยางระมัดระวังเปนอยางย่ิง
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2.4 เลือกตามกระแสความสนใจของสังคม
ในบางชวงเวลาอาจเกิดกระแสความสนใจของสังคมในบางเร่ือง อันเน่ืองมาจากเหตุการณหรือ

สถานะการณบังคับ เชน เกิดภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม หรือการปรับสภาพสังคมอยางกระทันหัน เปนตน
สิ่งเหลาน้ีจะทํ าใหสังคมเกิดความสนใจหรือเกิดปญหาสํ าคัญท่ีตองรีบแกไขหรือปรับสภาพตางๆ ใหเขากับ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การเลือกเร่ืองในลักษณะน้ีจะสามารถชักจูงใหผูอานสนใจอานบทความได
โดยไมจํ าเปนตองใชเทคนิคมากนัก  อยางไรก็ตามผูเขียนจะตองพยายามหาขอมูลใหถูกตองและลึกซ้ึง
ภายในระยะเวลาสั้นและตองลงมือเขียนทันที ขอจํ ากัดหลักของการเลือกเร่ืองลักษณะน้ีคือขอมูล และ
ความเห็นท่ีผูเขียนอาจไมมีเวลารวบรวมใครครวญใหรอบคอบได ผูที่เลือกเขียนเรื่องในลักษณะนี้ ควรมี
ความรูรอบตัวอยางกวางขวาง มีความสามารถในการจับประเด็นและกระแสความสนใจของสังคมไดอยาง
รวดเร็ว ตลอดจนมีจินตนาการและความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูลใหกลมกลืนไดโดยงาย

ตามความเปนจริงแลวเรื่องตางๆ ท่ีคนท่ัวไปอาจเห็นวาเปนเร่ืองธรรมดา ก็อาจจะนํ ามาเขียนให
นาสนใจได  ถาผูเขียนสามารถหาขอมูลหรือแนวความคิดท่ีแตกตางออกไปจากท่ีเคยมีอยูหรือในบางกรณี
อาจจะเปนการอธิบายดวยวิธีท่ีเขาใจงาย หรือยกตัวอยางท่ีเหมาะสม

มักมีคํ าถามอยูเสมอวาจะเลือกเรื่องใหกวางหรือแคบเทาใดจึงจะเหมาะสม การตอบคงตอบ
ชี้ชัดลงไปไดยากมาก แตโดยท่ัวไปบทความท่ีดีจะมีประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียว  ดังน้ันการเลือก
ประเด็นท่ีกวางขวางหรือแคบจึงมีผลตอการวางโครงเร่ืองและการนํ าเสนออยูมาก บทความทั่วไปมักจะมี
ความยาวอยูในชวง 8 ถึง 15 หนาพิมพดีดมาตรฐาน บทความท่ีส้ันเกินไปมักใหขอมูลและความเห็นได
ไมลึกซึ้ง แตถาความยาวเกินไปมักเย่ินเยอหรือผูอานหมายความสนใจท่ีจะอานอยางละเอียดต้ังแตตน
จนจบ  นอกจากผูเขียนจะมีวิธีการนํ าเสนอท่ีชวนติดตาม แตวิธีการทํ าเชนนี้มักจะทํ าไดยาก เพราะ
บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยมักเปนเร่ืองท่ีเปนจริงเปนจัง และมีเน้ือหาท่ีตองทํ าใหผูอาน
ใครครวญติดตามอยูเกือบทุกถอยคํ า
3.  การวางโครงเร่ือง

โครงเร่ืองของการเขียนบทความวิชาการ อาจมีรูปแบบท่ีถึงแมนจะคอนขางตายตัวก็มีการ
ปรับเปลี่ยนไดบาง แตในการเขียนบทความวิจัยมักนิยมวางโครงเร่ืองตามมาตรฐาน

3.1 โครงเรื่องบทความวิชาการ
การนํ าเสนอบทความนิยมแบงออกเปนหัวขอยอย เพื่อใหผูอานและผูเขียนทราบพัฒนาการและ

การนํ าเขาสูประเด็นสํ าคัญท่ีตองการนํ าเสนอในบทความน้ัน  ดังน้ันเพ่ือใหการเขียนบทความงายข้ึน
ไมหลงประเด็นและสามารถแยกเขียนเปนชวงๆ ตามเวลาและโอกาสจะอํ านวยโดยไมจํ าเปนตองเขียน
รวดเดียวจบ ผูเขียนจึงควรวางโครงเร่ืองโดยละเอียด ในการทํ าเชนน้ียังชวยใหผูเขียนทราบดวยวาขอมูล
ท่ีมีอยูน้ันเพียงพอและเหมาะสมหรือไม โดยท่ัวไปแลวบทความวิชาการมักแบงออกเปน 3 สวนที่สํ าคัญคือ
ความนํ า เน้ือเร่ือง และบทสงทาย
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3.1.1ความนํ า
คงไมมีผูคัดคานวาผูอานสนใจจะอานบทความเม่ือเห็นช่ือบทความนาสนใจ แตเม่ือเร่ิม

อานในตอนตนซึ่งเปนความนํ า ผูอานจะตัดสินใจตอไปอีกคร้ังวาจะอานตอไปหรือไม  ดังน้ันการเขียน
ความนํ าจึงตองใชเทคนิคการจูงใจใหผูอานติดตาม แรงจูงใจที่สํ าคัญของผูอานบทความก็คือการช้ีใหเห็น
วาผูอานจะไดรับประโยชนอะไรจากการอานคร้ังน้ี

ความนํ าที่มีผูใชอยูเสมอและยังคงใชไดดี
ก. ความนํ าที่เปนเรื่องเลา
ข. ความนํ าท่ีเปนคํ าถาม
ค. ความนํ าท่ีบรรยายสถานการณ
ง. ความนํ าท่ีแสดงความขัดแยง
จ. ความนํ าท่ีสรุปความสํ าคัญ
ฉ. ความนํ าท่ีเปนการชวนสนทนา
ช. ความนํ าท่ีเปนสุภาษิตหรือบทกวี
ซ. ความนํ าท่ีแสดงเจตนาของผูเขียน
ฌ. ความนํ าท่ีใชคํ ากระตุนเพ่ือสรางความประทับใจ
ญ. ความนํ าท่ีมาจากขาว
การเลือกใชความนํ าแบบใด จะข้ึนอยูกับเน้ือหาบทความ ลีลาในการนํ าเสนอ ความชอบและ

ความคุนเคยของผูเขียนดวย การเขียนความนํ านั้นจะไมมีกฎตายตัว แตความสํ าเร็จจะวัดไดจากการ
ท่ีผูอานจะติดตามอานตอไปจนจบหรือไม

3.1.2 เน้ือเร่ือง  การดํ าเนินเน้ือเร่ืองควรแบงออกเปนหัวขอยอยๆ โดยการเขียนเช่ือมโยง
ใหผูอานสามารถเขาใจต้ังแตตนจนจบ การเขียนในสวนน้ีจะตองพยายามเขียนตามลักษณะของผูอาน
ท่ีเปนกลุมเปาหมาย ผูเขียนบทความท่ีละเลยในเร่ืองเหลาน้ี มักยึดถือความชอบและความถนัดของตนเอง
เปนหลัก เชนผูเขียนท่ีมีความเขาใจทางคณิตศาสตรดีเย่ียมก็อาจอธิบายเหตุการณตางๆ ในรูปแบบของ
สมการทางคณติศาสตร ซึ่งผูอานบางกลุมอาจไมเขาใจ วิธีการนํ าเสนอมีอยูมากมายท่ีจะนํ าเขาสู
วัตถุประสงคได แตตามปกติมักนิยมเสนอขอมูลพ้ืนฐานและหลักการเบ้ืองตนกอน แลวจึงพัฒนาเนื้อหา
เขาสูประเด็นหลักของบทความ โดยตองจัดระเบียบเน้ือหาใหเปนระบบท่ีเขาใจงายพรอมท้ังใชระบบ
การอางอิงที่มาของขอมูลใหชัดเจน
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การแบงหัวขอเร่ืองในเร่ือง ตามปกติจะทํ าใน 2 ลักษณะคือ
ก.) จากกวางมาแคบ คือ เร่ิมจากการอธิบายท้ังระบบและคอยอธิบายในรายละเอียดเฉพาะเร่ือง

ท่ีแคบลง หรือ
ข.) อธิบายจากสวนยอยๆ ในรายละเอียดแลวจึงนํ ามารวมเปนระบบใหญทั้งหมด
อยางไรก็ตาม  ผูเขียนตองไมลืมวัตถุประสงคหลักของบทความเน้ือหาและคํ าอธิบายควรนํ าเขาสู

จุดประสงคหลักทั้งหมด การใหขอมูลและความคิดเห็นท่ีไมตรงประเด็นจะนํ าไปสูการเขาใจคลาดเคล่ือน
หรือสับสนเปนอยางมาก

การนํ าเสนอเนื้อหาใหงายและสะดวกขึ้นอาจทํ าไดโดยการยกตัวอยาง การใชภาพประกอบหรือ
การใชตารางสรุปชวยในการนํ าเสนอในแตละชวงตอนท่ีเหมาะสม

3.1.2.1  การยกตัวอยาง  ตัวอยางจะชวยนํ าเสนอขอมูลหรือการวิเคราะหท่ีเปน
ไปตามวัตถุประสงคไดดี สามารถอธิบายจุดเนนไดโดยผูอานมักมีความสนใจมากกวาการอธิบายปกติ
อีกท้ังยังเสมือนเปนการเปล่ียนบรรยากาศในการติดตามเร่ืองอีกดวย การยกตัวอยางจึงควรสรางเน้ือหา
ของตัวอยางใหใกลกับสถานการณจริงที่ทันสมัยและตรงเปาหมายพรอมทั้งแสดงขอมูลใหเพียงพอตอ
การวิเคราะห

3.1.2.2 ภาพประกอบ  ภาพประกอบจะชวยใหสามารถนํ าเสนอขอมูลจํ านวนมากไดอยางสะดวก
และกระชับ  นอกจากน้ียังชวยใหผูอานทราบและเขาใจขอมูลไดอยางรวดเร็วและลึกซึ้ง ภาพประกอบมีอยู
หลายรูปแบบ เชน

ก. แผนภูมิ  (Chart)  อาจแบงออกไดเปนหลายลักษณะเชน แผนภูมิวงกลม (Pie หรือ
Circle Chart) ใชแสดงปริมาณเปรียบเทียบ (รูป1) แผนภูมิแทง (Bars Chart) ใชแสดงขอมูลท่ีมีได
มีความตอเนื่องกันหรือเปนการเปรียบเทียบของสิ่งตางๆ ในลักษณะเดียวกัน (รูป 2) และแผนภูมิเสน
(Line Chart หรือ Graph) แสดงลักษณะเปนขอมูลที่มีลักษณะขอมูลตอเนื่องกัน (รูป 3)

รูปท่ี 1 แผนภูมิวงกลมแสดงการใชไฟฟาในประเทศไทย ป 2520
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รูปท่ี 2 แผนภูมิแทงแสดงการคาดการณการใชนํ้ ามันปโตรเลียมของไทย
โดยการพลังงานแหงชาติเมื่อป พ.ศ. 2531

รูปท่ี 3 ผลของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสภาพแวดลอมตอความดัน
เคร่ืองควบแนนสํ าหรับความดันที่ออกแบบที่อุณหภูมิอากาศ 100°°°° F

ข. แผนผัง (Diagram) แผนผังมีอยูหลายลักษณะเชน แบบกลองซ่ึงใชแสดงสวนประกอบสํ าคัญ
ของระบบ และแสดงความสัมพันธระหวางสวนประกอบเหลานี้ (รูป 4) แผนผังภาพราง (Schematic Line
Diagram) เปนแผนผังท่ีมีลกัษณะคลายแผนผังแบบกลองแตกตางกันตรงท่ีสวนประกอบจะแสดงรูปราง
ที่เปนเคาโครงของอุปกรณพอที่จะเขาใจไดอยางรวดเร็วและมีเสนโยงแสดงความสัมพันธของสวนประกอบ
เหลาน้ี (รูป 5)
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รูปท่ี 4 แผนผังแบบกลองแสดงการบริหารงาน

รูปท่ี 5 แผนผังภาพราง แสดงชุดทดสอบหาประสิทธิภาพของแผงรับแสงอาทิตย
แบบตวัรับพลังงานเปนตระแกรง

ค. ภาพ  ภาพท่ีใชประกอบอาจเปนภาพถาย ภาพเหมือนที่เขียนขึ้นหรือภาพในลักษณะ
การเขียนแบบทางชางอุตสาหกรรม ในกรณีท่ีตองการลดความจริงจังของเน้ือหา การเสริมภาพลอหรือภาพ
การตูน อาจทํ าใหบรรยากาศการอานดีข้ึนแตจะลดความจริงจังทางวิชาการลง การใชภาพควรเลือกภาพ
ท่ีเนนจุดท่ีตองการนํ าเสนออยางชัดเจนและไมควรมีจํ านวนภาพเกินความจํ าเปน ในบางกรณีอาจนํ าภาพ
มาซอนภาพเพื่อผูอานเขาใจชัดเจนขึ้น (ดูรูป 6,7 และ 8)
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รูปท่ี 6 แผนภูมิความเร็วของใบพัดของกังหันไอนํ้ า

รูปท่ี 7 ภาพประกอบเปนแผนภูมิแสดงหลักการถายเทความรอน 3 คือ
การนํ า การแผรังสี และ การพา
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รูปท่ี 8 การตั้งสมมุติฐานวาแรงดูดของดาวพระเคราะห
มีผลกระทบตอการเดินทางของยานอวกาศนอย

3.1.2.3  ตาราง  การใชตารางสามารถแสดงขอมูลเปรียบเทียบเชิงตัวเลขหรือเชิงบรรยายสัน้ๆ
ไดดี  แตท้ังตัวเลขและการบรรยายควรอยูในลักษณะสรุปมากกวาท่ีจะเปนขอมูลดิบ การใชตารางควรใช
ประกอบคํ าอธิบายที่ชี้เฉพาะใหเห็นดวย  การจัดวางตํ าแหนงขอมูลในตารางควรทํ าอยางระมัดระวัง
โดยคํ านึงวาผูอานเม่ืออานตารางแลวควรเขาใจความสัมพันธ ความตอเน่ือง ความสมบูรณ และหนวยของ
ขอมูลอยางชัดเจน ตลอดจนความนาเช่ือถือและท่ีมาของขอมูลดวย

3.1.3 บทสงทาย  เปนสวนที่มีความสํ าคัญไมย่ิงหยอนกับสวนอ่ืนเปนสวนท่ีแสดงการจบของ
บทความ การจบบทความที่ดีตองทํ าใหผูอานเขาใจ ประเด็นสํ าคัญหรือมีความตองการศึกษาเร่ืองน้ันๆ
ตอไปหรือไดความคิดที่จะนํ าไปใชประโยชน การลงทายบทความนิยมทํ ากันหลายลักษณะ เชน

ก. ตอบคํ าถาม
ข. สรุปสาระสํ าคัญของเร่ือง
ค. เชิญชวนใหรวมมือ
ง. แสดงมติของผูเขียน
จ. เลนคํ าใหขบขันหรือคํ าคมท่ีกระทบความรูสึกในทางสรางสรรค
ฉ. เสยีดสีใหผูอานสะใจ
อยางไรก็ตามบทความที่ดีจะตองมีเนื้อหาในทางสรางสรรคที่ทํ าใหผูอานเกิดความคิดหรือความรู

หรือแนวปฏิบัติในทางสรางสรรคท่ีดีตอไปในบทสงทายน้ีไมควรมีขอมูลหรือแนวคิดเพ่ิมเติมจากท่ีนํ าเสนอ
มาแลวอีก กรณีท่ีตองการเสนอแนวคิดเพ่ิมเติมควรทํ าในลักษณะการเสนอแนะเพ่ือศึกษาตอไป
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3.1.4 หลักฐานอางอิงและเชิงอรรถ  (Footnote) ในการเขียนบทความวิชาการโดยท่ัวไปจะตอง
ต้ังอยูบนพื้นฐานท่ีเปนจริงและถูกตองโดยมีขอมูลสนับสนุน และขอมูลเหลานี้อาจเปนขอมูลที่ผูเขียน
คนควาเอง หรือของหนวยงาน หรือของบุคคลอ่ืน  ดังน้ันเพ่ือแสดงความเคารพและใหเกียรติแกเจาของ
ผลงานและเปดโอกาสใหผูอานท่ีสนใจในรายละเอียดสามารถศึกษาคนควาตอไปไดสะดวก กับเปนการ
ยืนยันความถูกตองหรือระดับความนาเช่ือถือของขอมูลท่ีนํ ามาวิเคราะหผูเขียนจึงควรแสดงหลักฐานอางอิง
ประกอบ

วิธีการเขียนหลักฐานอางอิงและเชิงอรรถมีอยูหลายระบบ ผูเขียนบทความจะตองศึกษาเองวา
แหลงท่ีตีพิมพบทความน้ันกํ าหนดวิธีการเขียนหลักฐานอางอิงอยางไร ตามความเปนจริงแลวไมวาจะใช
วิธีการเขียนตามระบบใดก็ตาม จะตองมีขอมูลสํ าคัญคลายคลึงกันท้ังส้ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองมี
ขอมูลท่ีทํ าใหผูอานสามารถติดตามคนหาหลักฐานน้ันๆ ไดโดยสะดวก ขอมูลเหลาน้ีจะตองประกอบดวย
ชื่อผูแตง ชื่อหนังสือ หรือช่ือบทความและช่ือวารสาร หมายเลขของรายงานเลมที่ ปท่ี วัน เดือน ปที่พิมพ
สํ านักพิมพหรือ แหลงพิมพ เมือง ประเทศ หนาท่ี ตัวอยางของการเขียนหลักฐานอางอิง จะเปนดังนี้
หนังสอื
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โดยท่ัวไปในการเขียนหลักฐานอางอิง ช่ือบุคคลท่ีเปนภาษาตางประเทศ นิยมใชชื่อสกุล
นํ าหนาและใชอักษรยอช่ือตัวและช่ือกลาง แตในการเขียนช่ือท่ีเปนคนไทย นิยมใชช่ือตัว กอนแลว จึงใช
นามสกุลตอมา

3.2 โครงเรื่องบทความวิจัย
โครงเร่ืองของบทความวิจัยจะมีความคลายคลึงกับโครงสรางของวิทยานิพนธนั่นคือ

จะประกอบดวย บทคัดยอ บทนํ า วิธีการวิจัย ผลและการวิจารณผล บทสรุป ขอเสนอแนะในการศึกษาและ
วิจัยตอไป หลักฐานอางอิง และภาคผนวก โดยบทความวิจัยตองสามารถนํ าเสนอขอมูลใหผูอานเขาใจได
โดยงายและรวดเร็วในเร่ืองตอไปน้ี

ก. ปญหาท่ีวิจัยคืออะไร
ข. นักวิจัยดํ าเนินการวิจัย ศึกษาปญหาน้ันอยางไร
ค. นักวิจัยคนพบอะไร
ง. สิ่งคนพบไดนี้มีความหมายอยางไร
วิทยานิพนธจะแตกตางจากบทความวิจัยในแงท่ีวิทยานิพนธอาจมีวัตถุประสงคหรือประเด็น

ปญหาหลายประเด็นประกอบกัน และแตละประเด็นยังอาจเสนอวิธีคนควาหลายวิธี ซึ่งบางกรณีอาจรวมถึง
กระบวนการในจินตนาการของนักศึกษากอนท่ีจะลงมือทํ าวิจัย แตสํ าหรับบทความวิจัยควรจะมีจุดเนน
ในเรื่องหน่ึงเรื่องใดเพียงเรื่องเดียว โดยเปนการนํ าเสนอความรูใหมและแสดงใหเห็นถึงความถูกตองของ
วิธีการคนควาและวิจัยที่นํ ามาใช กระบวนการท่ีอยูในจินตนาการและการพัฒนาเพ่ือกํ าหนดปญหาต้ังแต
ตอนเริ่มตนตลอดจนสมมุติฐานที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับผลที่ไดมักจะไมนํ าเสนอไว สิ่งที่นํ าเสนอจะเปน
เพียงขอความแสดงปญหาและสมมุติฐานที่พิจารณาในตอนทายสุด พรอมทั้งหลักฐานสนับสนุนตางๆ

3.2.1 บทคัดยอ  บทคัดยอคือขอความสรุปผลงานท่ีทํ าอยางรัดกุม โดยท่ัวไปจะเขียนหลังจาก
เขียนบทความเสร็จเรียบเรอยแลวตามธรรมดาบทคัดยอจะยาวเพียง 1 ถึง 2 ยอหนาส้ันๆ โดยเปนการช้ี
ใหเห็นประเด็นหลักท่ีเปนจุดเดน น่ันคือเปนการสรุปบทนํ าและบทสรุปน่ันเอง โดยท่ัวไปบทคัดยอจะ
ประกอบดวยการแสดงปญหา วิธีการแกปญหาและผลสรุปหลักแกผูอานเพ่ือแสดงวาบทความน้ีจะนํ าเสนอ
ขอมูลที่เขาสนใจหรือไม  ดังน้ันบทคัดยอจึงจะตองมีขอมูลเพียงพอท่ีผูอานสามารถตัดสินใจไดวาควรอาน
บทความท้ังฉบับหรือไม

3.2.2 บทนํ า  จะเปนการเสนอปญหาความสํ าเร็จของปญหาและการกํ าหนดขอบเขตของ
ปญหาและวัตถุประสงคของการวิจัย ควรแสดงการศึกษาจากเอกสารอ่ืนๆ ที่สํ าคัญไวดวย การเนน
ความสํ าคัญของปญหาท่ีกระทบตอสังคมหรือผูอานจะเปนจุดจูงใจใหผูอานสนใจไดดี

3.2.3 วิธีการวิจัย  ผูเขียนควรเสนอรูปแบบและวิธีการวิจัยท่ีทํ าอยางชัดเจนเพ่ือใหผูอานทราบ
และมั่นใจวาวิธีการท่ีทํ าถูกตองและเหมาะสมกับปญหาการวิจัยน้ัน
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3.2.4 อุปกรณการวัดและวิธีวัด  จะเปนสวนท่ีแสดงใหผูอานเช่ือม่ันไดวาขอมูลของการวิจัยน้ี
มีความละเอียดและนาเชื่อถือเพียงใด  ดังน้ันในหลายกรณีจึงมีการนํ าเสนอรายละเอียดของอุปกรณหลัก
ท่ีใชในการวัดในบทความดวย

3.2.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  จะเปนการนํ าเสนอหลักการสํ าคัญเชิงทฤษฎีท่ีผูวิจัยประยุกตจาก
ทฤษฎีท่ียอมรับแลวมาใชกับปญหาการวิจัยท่ีกํ าหนดข้ึน ในสวนน้ีจะแสดงใหผูอานทราบความลึกซ้ึงของ
ผลงานในเชิงวิชาการวาอยูในระดับใด ในหลายกรณีการตัดสินวาผลงานท่ีทํ าเปนงานวิจัยหรือพัฒนางาน
อาจทํ าโดยใชการประยุกตทฤษฎีน้ีเปนเกณฑสํ าคัญดวย

3.2.6 ผลและการวิจารณผล  การนํ าเสนอขอมูลอาจอยูในรูปของตารางหรือกราฟ หรือ
แผนภูมิ เพื่อความกระทัดรัด และแสดงการเปรียบเทียบอยางชัดเจน การวิจารณผลควรทํ าเปนเรื่องๆ
อยางชัดเจนตามวัตถุประสงคของการวิจัย การใหขอมูลอ่ืน นอกเหนือจากวัตถุประสงคก็อาจทํ าได
แตควรแสดงเปนขอสังเกตท่ีพบ

3.2.7 การเขียนสวนอ่ืนๆ  จะเปนการเขียนในทํ านองเดียวกันกับการเขียนบทความวิชาการ
ในการเขียนบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยจะตองพยายามส่ือสารขอมูลใหท้ังผูเขียนและผูอาน
เขาใจตรงกันอยางถูกตองและชัดเจนใหมากที่สุดเทาที่จะทํ าได และผูเขียนควรพยายามเขียนใหผูอาน
เขาใจไดงายท่ีสุดดวย  ดังน้ันจึงควรหลีกเล่ียงการใชภาษาหรือสํ านวนท่ีกวน หรือตีความไดหลายรูปแบบ
ในการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย

วัตถุประสงคสํ าคัญก็คือ การส่ือสารหรืออธิบายส่ิงท่ีคนพบหรือหลักการบางประการมิใชเพ่ือ
พิสูจนวาผูเขียนเกงกวาผูอานในเรื่องใด ดวยเหตุน้ีจึงควรเขียนประโยคส้ันๆ ไมซับซอน การเลือกคํ า
ควรเลือกคํ าท่ีใหความหมายถูกตองชัดเจนและเขาใจงาย ไมใชคํ าฟุมเฟอย หลีกเล่ียงการใชศัพทเทคนิค
เฉพาะมากเกินความจํ าเปนและผูเขียนเองจะตองรูความหมายของคํ าทุกคํ าท่ีเขียนข้ึนอยางลึกซ้ึง คํ าที่มา
จากภาษาตางประเทศควรพยายามแปลใหเปนภาษาตางประเทศควรพยายามแปลใหเปนภาษาไทย
ที่สื่อความหมายไดดีที่สุดและวงเล็บภาษาตางประเทศไวเพื่อความเขาใจ ควรเลือกใชคํ าอยางระมัดระวัง
โดยท่ัวไปควรใชศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตสถาน พยายามใชสํ านวนไทยในลักษณะเปนภาษาไทย
มิใชภาษาไทยท่ีถอดความแบบคงรูปภาษาตางประเทศ ประโยคและยอหนาควรมีความส้ันยาวตาม
ความเหมาะสมของเนื้อหาและจุดเนน

ในการเขียนเน้ือเรื่อง จะตองคํ านึงวาเน้ือเร่ืองจะตองมีสาระเปนเร่ืองเปนราวมีแนวคิดประเด็นหลัก
แตละยอหนาท่ีเขียนจะตองมีสาระสํ าคัญท่ีตองการถายทอดถึงผูอาน การดํ าเนินเน้ือหาจะตองสอดคลอง
กลมกลืนกันตลอดบทความ และมีความเก่ียวพันกันเปนข้ันเปนตอนขอมูลตางๆ จะตองเช่ือถือได และ
ผูเขียนตองแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาสวนใดเปนขอมูลและสวนใดเปนความเห็น นักวิชาการท่ีดีจะตอง
ไมใชอารมณในการแสดงความเห็นอยางเด็ดขาด ไมควรสรุปความเห็นในลักษณะของการตัดสินช้ีขาด
ตามความคิดของตน แตถาจํ าเปนตองตัดสินตามเหตุและผล โดยอิงหลักวิชาการเปนสํ าคัญ
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4. การตั้งชื่อบทความ
การต้ังชื่อบทความนับวามีความสํ าคัญมาก เพราะเปนสิ่งที่จูงใจขั้นตนที่จะทํ าใหผูอานสนใจ

อานเรื่องที่เขียน  ดังนั้นผูเขียนจึงตองพยายามตั้งชื่อใหเหมาะสม อยางไรก็ตามการต้ังช่ือบทความวิชาการ
และบทความวิจัยจะตางจากการต้ังช่ือบทความโดยท่ัวไปอยูมาก โดยท่ัวไปช่ือบทความวิชาการและวิจัย
มักต้ังชื่อท่ีสอดคลองกับเน้ือหาของบทความน้ันโดยตรง ควรใชคํ าใหส้ันและกระชับอาจใชคํ าตามสมัยนิยม
ใหดึงดูดผูอานไดบาง แตไมควรถือเปนจุดหลักการต้ังช่ือโดยต้ังในลักษณะของคํ าถามก็อาจทํ าไดสํ าหรับ
บทความในบางลักษณะ
5. จรรยาบรรณของนักวิชาการ

ในการเขียนบทความทางวิชาการและวิจัยพึงระลึกไวเสมอวาจะตองเขียนโดยมีความ
ต้ังใจจริงในการนํ าเสนอขอมูลท่ีถูกตองเพ่ือพัฒนาและเผยแพรวิชาการในสาขาของตน การบิดเบือนขอมูล
และการวิเคราะหเพ่ือผลประโยชนของตนหรือหมูคณะ และการโกงเอาผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนนับได
วาเปนการกระทํ าท่ีผิดจรรยาบรรณของนักวิชาการอยางรุนแรง ผูเขียนตองพยายามศึกษาและนํ าเสนอผล
งานในสวนท่ีจะสรางสรรคสังคมและวงวิชาการใหดีขึ้น และตองไมกลาวรายปายสีนักวิชาการคนอ่ืนๆ ที่มี
ความคิดแตกตางจากตน การวิจารณผลงานผูอ่ืนควรทํ าเฉพาะเพื่อประโยชนทางวิชาการและการพัฒนา
สังคมเทานั้น
6. สรุป

การเขียนบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยจะไมเปนสิ่งที่มีความยากลํ าบากเกินกวา
นักวิชาการจะทํ าได แตก็ไมงายจนใครๆ ก็ทํ าไดทุกคน เปนท่ีแนชัดวาการเขียนบทความน้ี ถาพยายาม
ฝกฝนอยางจริงจังแลวจะทํ าไดทุกคน พึงระลึกไวเสมอดวยวาบทความท่ีเขียนข้ึน ถาหากไมมีสวนใดดีกวา
บทความคนอื่นที่ตีพิมพแลวบทความนั้นจะยังคงเปนบทความที่ดีไมได
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