
การเขียนบทความวิชาการ 
 

 บทความทางวิชาการมีความสาคัญทั้งต่อตัวผู้เขียน ต่อวงการวิชาการ/วิชาชีพ และต่อสังคม ในด้าน
ความสาคัญต่อผู้เขียน บทความทางวิชาการเป็นภาพสะท้อนถึงความต่ืนตัวทางวิชาการของผู้เขียนในการ
ติดตามความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ในแวดวงการศึกษา ตลอดจนความสามารถในการจัดระบบความคิดและนา
เสนอ ในด้านความสาคัญต่อวงการวิชาการ/วิชาชีพ บทความทางวิชาการเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการกระจาย
ความรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ ในด้านความสาคัญต่อสังคม บทความทางวิชาการเสนอสาระความรู้และ
แนวความคิดต่างๆ อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ 
ดังน้ันจึงจาเป็นที่นักวิชาการไม่ว่าจะอยู่ในวงการวิชาการ/วิชาชีพใดจะต้องมีความรู้เก่ียวกับการเขียนบทความ
ทางวิชาการ  
 
ความหมายของบทความวิชาการ  
 บทความวิชาการ (academic article) เป็นข้อเขียนเชิงสาระที่ผู้เขียนต้ังใจหยิบยกประเด็นใด
ประเด็นหน่ึง หรือปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการ วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หรือวิพากษ์
ทัศนะหรือแนวคิดเดิม และหรือนาเสนอหรือเผยแพร่แนวคิดใหม่ เพ่ือมุ่งให้ผู้อ่าน เปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยน
แนวคิด ความเช่ือมาสู่แนวคิดของผู้เขียน บทความวิชาการเน้นการให้ความรู้เป็นสาคัญและต้องอาศัยข้อมูล
ทางวิชาการ เอกสารอ้างอิง และเหตุผลที่พิสูจน์ได้ เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผู้อ่าน  
 วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความวิชาการ  
วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความวิชาการมีอยู่หลายประเด็นด้วยกัน ส่วนใหญ่แล้วจะต้องการให้ผู้อ่านได้รับ 
ความรู้ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น แนวทางปฏิบัติ วิธีการแก้ปัญหาข้อคิด แรงบันดาลใจ ข้อแนะนา ข้อเสนอแนะ 
ในการเขียนบทความวิชาการแต่ละคร้ังผู้เขียนควรจะกาหนดวัตถุประสงค์ของการเขียนให้ชัดเจนว่าต้องการให้
ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากบทความในด้านใด เพราะในการเขียนบทความทางวิชาการถึงแม้จะเป็นเรื่อง
เดียวกันแต่อาจมีวิธีการนาเสนอแตกต่างๆกัน หากผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ในการเขียนต่างกัน  
 ในการกาหนดวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความวิชาการน้ัน ผู้เขียนจะต้องตอบคาถามตามหลัก 5 
W 1 H ก่อนที่จะทาการเขียนบทความวิชาการเพ่ือเป็นแนวในการกาหนดทิศทางของการเขียนและรูปแบบ
วิธีการนาเสนอเน้ือหาในบทความวิชาการดังกล่าว โดย 5 W 1H ประกอบด้วย  
 Who “จะเขียนให้ใครอ่าน” ผู้เขียนบทความวิชาการจะต้องทราบกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจนว่าบทความ
ดังกล่าวจะนาเสนอให้กลุ่มผู้อ่านที่เป็นกลุ่มหลักคือใคร เช่น พนักงานสอบสวน นักวิชาการ 23  



หรือประชาชนทั่ว ๆ ไป เป็นต้น ทั้งน้ีเน่ืองจากจะได้กาหนดวิธีการนาเสนอและเรื่องได้เหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่าน 
ตลอดจนเป็นแนวทางในการวางโครงเร่ืองและการยกตัวอย่างในเน้ือหาให้สอดคล้องกับผู้ผ่าน  
 What “จะเขียนเรื่องอะไร” หลังจากที่ได้กาหนดชัดเจนแล้วว่าจะเขียนบทความวิชาการให้กับใคร
อ่าน คาถามต่อมาที่ต้องตอบคือ จะเขียนเรื่องอะไร ซึ่งเรื่องที่จะเขียนจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มผู้อ่านด้วย  
 Where “จะเขียนเพื่อเผยแพร่ที่ไหน” สาหรับแหล่งที่จะเผยแพร่น้ันก็มีความสาคัญ เพราะแหล่ง
เผยแพร่แต่ละแห่งจะมีวัตถุประสงค์เฉพาะหรือมีกลุ่มผู้อ่านเฉพาะ เช่น เผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย เผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ หรือวารสารบันเทิงลักษณะการเขียนบทความวิชาการจะต่างกัน 
นอกจากน้ีรูปแบบการเขียน การอ้างอิง ลาดับหัวข้อของบทความที่เสนอผ่านแหล่งที่แตกต่างกันก็แตกต่างกัน
ด้วย  
 When “เวลาที่จะนาบทความลงเผยแพร่คือเม่ือใด” การรู้ช่วงเวลาที่จะเผยแพร่บทความนับเป็น
ประเด็นสาคัญอีกประเด็นหน่ึง เน่ืองจากบทความบางเรื่องหากนาเสนอในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะก็อาจจะไม่ดึงดูด
ความสนใจของผู้อ่าน หรือหากนาเสนอพ้นช่วงเวลาที่ควรนาเสนอแล้วบทความน้ันจะได้รับความสนใจน้อย
หรือไม่มีใครอ่าน เช่น หากจะนาเสนอบทความวิชาการเรื่อง “ประเด็นที่ควรคานึงถึงในการจัดทารัฐธรรมนูญ” 
ควรนาเสนอบทความดังกล่าวในช่วงก่อนที่จะมีการจัดทารัฐธรรมนูญหรือ ช่วงเวลาที่กาลังมีการจัดทาฉบับ 
“ร่าง” แต่หากเขียนบทความดังกล่าวหลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว เรื่องดังกล่าวจะดู
ล้าสมัยไป แต่สามารถแก้ไขได้โดยการปรับเปลี่ยนเน้ือหาเป็นเรื่อง “ขั้นตอนการจัดทารัฐธรรมนูญ” หรือ 
“ประเด็นที่คนไทยควรรู้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” แทนเรื่องเดิม เป็นต้น  
 Why “จะนาเสนอเรื่องนี้ทาไม” นอกจากผู้ที่จะเขียนบทความวิชาการจะต้องตอบคาถาม Who 
What Where และ When แล้วจะต้องอธิบายถึงเหตุผลของการเขียนบทความวิชาการว่าจะเขียนเรื่อง
ดังกล่าวทาไม ซึ่งจะเช่ือมโยงถึง คาถาม Who What Where และ When เช่น จะเขียนเพ่ือใช้สอนนักศึกษา 
จะเขียนเพ่ือไม่ให้คนไทยถูกหลอก หรือจะเขียนเพ่ือเผยแพร่กฎหมายให้พนักงานสอบสวนทั่วไปทราบ  
 How “จะนาเสนอเรื่องนี้อย่างไร” สาหรับหัวข้อน้ีผู้เขียนบทความวิชาการจะต้องกาหนดแนว
ทางการเขียนว่าจะนาเสนอสาระสาคัญ แยกเป็นก่ีประเด็น ประเด็นใหญ่ ๆ มีอะไรบ้าง ในประเด็นหลักมี
ประเด็นย่อย ๆ มีตัวอย่าง มีเหตุผล เพ่ือสนับสนุนประเด็นหลักอย่างไรบ้าง การวางโครงเร่ืองจะช่วยให้เขียน
เรื่องได้ง่าย ไปในทิศทางที่ต้องการ ไม่สับสน ไม่กล่าวซ้าซาก ไม่นอกเรื่อง  
ประเด็นที่ผู้เขียนบทความวิชาการที่ยึดตามหลัก 5 W 1 H ต้องคานึงถึงคือความเช่ือมโยง ต่อเน่ืองและ
สอดคล้องในแต่ละข้อของ 5 W 1 H เพ่ือไม่ให้ผู้อ่านบทความสับสนและผู้เขียนบทความเองก็จะได้ไม่หลง
ประเด็น 24  



การเขียนโครงเร่ืองของบทความวิชาการ  
 หลังจากที่ผู้เขียนได้เรื่องที่จะเขียนแล้ว ก่อนที่จะลงมือเขียนบทความ ผู้เขียนควรจะมีการเขียนหรือ
วางโครงเรื่องของบทความก่อน โครงเร่ืองหมายถึง การกาหนดเน้ือหาของบทความ โดยวิธีการจัดลาดับ
ความคิดให้เป็นหมวดหมู่ หรือเป็นขั้นตอนตามลาดับความสาคัญ และความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่จะเขียน โดย
ลักษณะโครงเรื่องที่ดีจะต้อง  
 1) อยู่ในขอบเขตของเรื่องที่จะเขียน  
 2) เน้ือเรื่องไม่ซ้าซ้อนกัน  
 3) ความสัมพันธ์ของเน้ือเร่ืองทุกหัวข้อมีการลาดับความก่อนหลังตามลาดับที่ควรเสนอ และมีความ
เช่ือมโยงเน้ือเรื่องเข้าด้วยกัน  
 4) สาระความสาคัญครบถ้วน  
ทั้งน้ีในการเขียนโครงเรื่องเพ่ือให้ผู้เขียนได้รู้ว่าตนเองควรจะมีการจัดลาดับของการเขียนอย่างไร ขั้นตอนของ
การเขียนโครงเรื่อง มีดังน้ี  
 (1) ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมเน้ือหาที่เป็นทั้งความรู้ ข้อเท็จจริง และประสบการณ์
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่จะเขียนจากเอกสารและสถิติต่างๆ ทั้งน้ีอาจจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ
อ่ืน ๆ ประกอบ เช่น การสัมภาษณ์ การสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯลฯ  

 (2) จัดหมวดหมู่การคิด เป็นการคัดสรรประเด็นที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่จะเขียนว่าเรื่องใดเก่ียวข้องมาก
น้อยเพียงใด แนวคิดใดที่เป็นเร่ืองเดียวกันหรือใกล้เคียงกันให้อยู่ในพวกเดียวกัน หรือจัดเป็นประเด็นหลัก 
ประเด็นรอง  

 (3) จัดลาดับความคิด เมื่อได้จัดหมวดหมู่ความคิดแล้ว จะนามาจัดลาดับความคิดตามวิธีการต่างๆ 
เช่น จัดลาดับความคิดเห็นตามเวลาหรือเหตุการณ์ตามลาดับการเกิดก่อน – หลัง จัดลาดับตามสถานที่ เช่น 
แบ่งตามภูมิภาค เหนือ กลาง ใต้ ตะวันออก และ ตะวันตก หรือการจัดลาดับความคิดจากส่วนรวมไปหา
ส่วนย่อย หรือจากส่วนย่อยๆ ไปหาส่วนรวม เป็นต้น ทั้งน้ีการจัดลาดับความคิดต้องจัดให้เป็นระบบ ให้เขียน
ตามลาดับขั้นตอนเพ่ือจะให้ผู้อ่านเข้าใจตามลาดับ  
 
ส่วนประกอบของบทความวิชาการ  
 บทความวิชาการท่ีจะตีพิมพ์ในวารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มี
ส่วนประกอบดังต่อไปน้ี  
 1) ชื่อเรื่อง (title) การกาหนดช่ือเรื่อง ต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการ ช่ือเรื่องชัดเจน ตรงไปตรงมา และ
ครอบคลุมประเด็นของเรื่องและมีความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร ช่ือเรื่องจะต้องสื่อถึงเน้ือหาของเร่ือง ซึ่งต้อง
มีลักษณะที่เจาะลึก ไม่กว้างเกินไป มีความใหม่และน่าสนใจสอดคล้องกับเวลา สถานการณ์ และนโยบายของ
วารสาร  



 
 2) บทคัดย่อ (abstract) ควรเขียนให้สั้น กระชับ เน้นประเด็นสาคัญของงานที่ต้องการนาเสนอจริงๆ 
มีความยาวไม่เกิน 10 ถึง 15 บรรทัด โดยบทคัดย่อมักจะประกอบด้วยเน้ือหาสามส่วน คือ เกริ่นนา สิ่งที่ทา 
สรุปผลสาคัญที่ได้ ซึ่งอ่านแล้วต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดของงาน ควรมีคาสาคัญอยู่ในบทคัดย่อเพ่ือให้ระบบ
สืบค้นฐานข้อมูลตรวจพบ และควรเขียนเป็นสิ่งสุดท้ายหลังจากเขียนส่วนอ่ืนทั้งหมดแล้ว  

 3) บทนา หรือคานา (introduction) ส่วนนาจะเป็นส่วนที่ผู้เขียนจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจใน
เรื่องน้ันๆ ซึ่งสามารถใช้วิธีการและเทคนิคต่างๆ ตามแต่ผู้เขียนจะเห็นสมควร เช่น อาจใช้ภาษาที่กระตุ้น จูงใจ
ผู้อ่านหรือยกปัญหาที่กาลังเป็นที่สนใจขณะนั้นขึ้นมาอภิปราย หรือต้ังประเด็นคาถามหรือปัญหาที่ท้าทาย
ความคิดของผู้อ่านหรืออาจจะกล่าวถึงประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับจากการอ่าน เป็นต้น นอกจากจะเป็นส่วนที่ใช้
จูงใจผู้อ่านแล้ว ส่วนนาเป็นส่วนที่ผู้เขียนสามารถกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความน้ัน หรือให้คา
ช้ีแจงที่มาของการเขียนบทความน้ัน ๆ รวมท้ังขอบเขตของบทความน้ัน เพ่ือช่วยให้ผู้อ่านไม่คาดหวังเกิน
ขอบเขตที่กาหนด นอกจากน้ันผู้เขียนอาจใช้ส่วนนาน้ีในการปูพ้ืนฐานที่จะเป็นในการอ่านเรื่องน้ันให้แก่ผู้อ่าน 
หรือให้กรอบแนวคิดที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเน้ือหาสาระที่นาเสนอต่อไป บทนาประกอบด้วย  
 (1) หลักการและเหตุผล (rationale) หรือความเป็นมาหรือภูมิหลัง (Background) หรือความ
สาคัญของเรื่องที่เขียน (justification) หัวข้อน้ีจะทาให้ผู้อ่านได้ทราบเป็นพ้ืนฐานไว้ก่อนว่าเรื่องที่เลือกมาเขียน
มีความสาคัญหรือมีความเป็นมาอย่างไรเหตุผลใดผู้เขียนจึงเลือกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาเขียน ในการเขียนบทนาใน
ย่อหน้าแรกซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวบทความทางวิชาการ และเป็นย่อหน้าที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน  

 (2) วัตถุประสงค์ เป็นการเขียนว่าในการเขียนบทความในคร้ังน้ีต้องการให้ผู้อ่านได้ทราบเรื่อง
อะไรบ้าง โดยจานวนวัตถุประสงค์แต่ละข้อไม่ควรมีมากเกินไปและวัตถุประสงค์แต่ละหัวข้อจะต้องสอดคล้อง
กับเรื่องหรือเน้ือหาของบทความ  

 (3) ขอบเขตของเรื่อง ที่ผู้เขียนต้องการจะบอกกล่าวให้ผู้อ่านทราบและเข้าใจตรงกัน เพื่อเป็นกรอบ
ในการอ่านโดยการเขียนขอบเขตน้ัน อาจข้ึนอยู่กับปัจจัยในการเขียน ได้แก่ ความยาวของงานท่ีเขียน หากมี
ความยาวไม่มากก็ควรกาหนดขอบเขตการเขียนให้แคบลงไม่เช่นน้ันผู้เขียนจะไม่สามารถนาเสนอเรื่องได้
ครบถ้วนสมบูรณ์ และระยะเวลาที่ต้องรวบรวมข้อมูล การกาหนดเรื่องที่จะเขียนที่ลึกซึ้ง สลับซับซ้อนหรือเป็น
เรื่องเชิงเทคนิคอาจจะยากต่อการรวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงเน้ือเรื่อง ดังน้ันหากมีเวลาน้อยก็ควรพิจารณา
เขียนเรื่องที่มีขอบเขตไม่กว้างหรือสลับซับซ้อนมากนัก  

 (4) คาจากัดความหรือนิยามต่าง ๆ ที่ผู้เขียนเห็นว่าควรระบุไว้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในกรณีที่
คาเหล่าน้ันผู้เขียนใช้ในความหมายท่ีแตกต่างจากความหมายท่ัวไปหรือเป็นคาที่ผู้อ่านอาจจะไม่เข้าใจ
ความหมายถือเป็นการทาความเข้าใจและการสื่อความหมายให้ผู้เขียนบทความ 



 
และผู้อ่านบทความเข้าใจตรงกัน รวมท้ังเป็นการขยายความหมายให้สามารถตรวจสอบหรือสังเกตได้ด้วย  
 4) เนื้อเรื่อง (body) การเขียนส่วนเน้ือเรื่องจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ประกอบกัน กล่าวคือ ใน
ส่วนที่เก่ียวข้องกับศาสตร์ (sciences) น้ันคือหลักวิชาการท่ีผู้เขียนจะต้องคานึงถึงในการเขียน ได้แก่ กรอบ
แนวความคิด conceptual framework) ที่ผู้เขียนใช้ในการเขียนจะต้องแสดงให้เห็นความเช่ือมโยงของเหตุที่
นาไปสู่ผล (causal relationship) การอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ ในส่วนศิลป์ (art) ได้แก่ ศิลป์ในการใช้ภาษาเพ่ือ
นาเสนอเรื่องที่เขียน การลาดับความ การบรรยาย วิธีการอ้างอิง สถิติและข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบ
เรื่องที่เขียน เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและประทับใจมากที่สุด  
 
ในส่วนเน้ือหาสาระผู้เขียนควรคานึงถึงประเด็นสาคัญๆ ดังต่อไปน้ี  
 (1) การจัดลาดับเน้ือหาสาระ ผู้เขียนควรมีการวางแผนจัดโครงสร้างของเน้ือหาสาระที่จะนาเสนอ 
และจัดลาดับเน้ือหาสาระให้เหมาะสมตามธรรมชาติของเน้ือหาสาระนั้น การนาเสนอเน้ือหาสาระควรมีความ
ต่อเน่ืองกัน เพ่ือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระนั้นได้โดยง่าย  
 (2) การเรียบเรียงเน้ือหา ในส่วนน้ีต้องอาศัยความสามารถของผู้เขียนในหลายด้านนอกเหนือจาก
ความเข้าใจในเน้ือหาสาระ เช่น ด้านภาษา ด้านสไตล์การเขียน ด้านวิธีการนาเสนอ การนาเสนอเน้ือหาสาระ
ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและได้อย่างรวดเร็วน้ัน จาเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ ในการนาเสนอเข้าช่วย เช่น การใช้สื่อ
ประเภทภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ เป็นต้น  
 (3) การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ต้องเป็นไปอย่างมีหลักการ ทฤษฎี หรือมีหลักฐานอ้างอิงอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความเป็นเหตุเป็นผลที่น่าเช่ือถือ มีการอ้างอิงข้อมูลที่เช่ือถือได้ เพ่ือนาไปสู่ข้อสรุป
ด้วยทรรศนะของกลุ่มและมุมมองของผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีการเรียบเรียงเร่ืองราวต่อเน่ืองกันตามลาดับอย่าง
ชัดเจนเพ่ือให้ผู้อ่านหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาเรื่องน้ัน ๆ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกทางหน่ึง  
 (4) การใช้ภาษา การเขียนบทความทางวิชาการ จะต้องใช้คาในภาษาไทยหากคาไทยน้ันยังไม่เป็นที่
เผยแพร่หลาย ควรใส่คาภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บ ในกรณีที่ไม่สามารถหาคาไทยได้ จะเป็นต้องทับศัพท์ก็
ควรเขียนคาน้ันให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตสถาน ไม่ควรเขียนภาษาไทยและต่างประเทศปะปน
กัน เพราะจะทาให้งานเขียนน้ันมีลักษณะของความเป็นทางการ (formal) ลดลง ผู้เขียนบทความทางวิชาการ
จาเป็นต้องพิถีพิถันในเรื่องการเขียนตัวสะกดการันต์ต่างๆ ให้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
และควรตรวจทานงานของตนไม่ให้ผิดพลาด เพราะงานน้ันจะเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการต่อไป  
 (5) วิธีการนาเสนอ การนาเสนอเน้ือหาสาระให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและได้อย่างรวดเร็วน้ัน จาเป็นต้อง
ใช้เทคนิคต่างๆ ในการนาเสนอเข้าช่วย เช่น การใช้สื่อประเภทภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ เป็นต้น ผู้เขียนควร
มีการนาเสนอสื่อต่างๆ น้ีอย่างเหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การเขียนช่ือตาราง การให้หัวข้อ
ต่างๆ ในตาราง เป็นต้น 27 คู่มือการเขียนบทความ  



 5) ส่วนสรุป บทความทางวิชาการท่ีดีควรมีการสรุปประเด็นสาคัญๆ ของบทความน้ันๆ ซึ่งอาจทาใน
ลักษณะที่เป็นการย่อ คือการเลือกเก็บประเด็นสาคัญๆ ของบทความน้ันๆ มาเขียนรวมกันไว้อย่างสั้นๆ ท้าย
บท หรือ อาจใช้วิธีการบอกผลลัพธ์ว่า สิ่งที่กล่าวมามีความสาคัญอย่างไร สามารถนาไปใช้อะไรได้บ้าง หรือจะ
ทาให้เกิดอะไรต่อไป (ปรีชา ช้างขวัญยืน และคณะ . 2539 : 14 ) หรืออาจใช้วิธีการต้ังคาถามหรือให้ประเด็น
ทิ้งท้ายกระตุ้นให้ผู้อ่านไปสืบเสาะแสวงหาความรู้ หรือคิดค้นพัฒนาเร่ืองน้ันต่อไป งานเขียนที่ดีควรมีการสรุป
ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงเสมอ  
 6) ส่วนอ้างอิง เน่ืองจากบทความทางวิชาการ เป็นงานที่เขียนขึ้นบนพ้ืนฐานของวิชาการท่ีได้มี
การศึกษา ค้นคว้า วิจัยกันมาแล้ว และการวิเคราะห์ วิจารณ์อาจมีการเช่ือมโยงกับผลงานของผู้อ่ืนจึงจาเป็น
ต้องมีการอ้างอิงเมื่อนาข้อความหรือผลงานของผู้อ่ืนมาใช้ โดยการระบุให้ชัดเจนว่าเป็นงานของใคร ทาเมื่อไร 
และนามาจากไหน เป็นการให้เกียรติเจ้าของงาน และประกาศให้ผู้อ่านรับรู้ว่า ส่วนน้ันไม่ใช่ความคิดของผู้อ่ืน 
รวมทั้งเป็นการให้หลักฐานแก่ผู้อ่าน ให้ผู้อ่านสามารถไปสืบเสาะแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม หรือติดตามตรวจสอบ
หลักฐานได้ การอ้างอิงควรจะเป็นการกระทาอย่างมีจุดหมาย เพ่ือให้ผู้อ่านได้ทราบแหล่งที่มาของความรู้ และ
ช่วยให้ผู้อ่านมีโอกาสหาความรู้เพ่ิมขึ้นและเป็นการแสดงว่าสิ่งที่นามากล่าวมีหลักฐานควรเช่ือถือได้เพียงใด 
ความรู้พ้ืนๆ ที่เป็นสิ่งที่ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย ไม่จาเป็นต้องมีการสืบค้นอะไรอีก ไม่จาเป็นต้องมีการอ้างอิง ควร
อ้างอิงเท่าที่จาเป็น การอ้างอิงมากเกินจาเป็น จะทาให้บทความดูรุ่มร่าม และก่อความราคาญในการอ่านได้ 
นอกจากน้ัน พึงตระหนักอยู่เสมอว่าการคัดลอกงานของผู้อ่ืนน้ันทาได้ แต่ต้องเป็นการนามาเพ่ืออธิบาย
สนับสนุนเท่าน้ัน ไม่ใช่ลอกเอามาเป็นเนื้องานของตน  
 
การเผยแพร่บทความวิชาการ  
 แหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการ มีทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ประเภทสื่อ
สิ่งพิมพ์ อาทิ วารสารทางวิชาการวารสารกึ่งวิชาการ หนังสือรวมเรื่อง และเอกสารประกอบการประชุม 
สัมมนาทางวิชาการ สื่อบุคคล อาทิ การนาเสนอผลงานในการประชุม สัมมนาทางวิชาการ การบรรยาย/
อภิปราย และสื่ออิเลคทรอนิกส์ อาทิ เว็บไซต์ ฐานข้อมูล  
 ในการเตรียมบทความทางวิชาการ ต้องทราบแหล่งเผยแพร่และวิธีจัดเตรียมต้นฉบับที่แหล่งเผยแพร่
น้ันๆ กาหนด เช่น ต้องทราบว่าแหล่งเผยแพร่เป็นวารสารวิชาการ หรือวารสารก่ึงวิชาการ วัตถุประสงค์ในการ
เผยแพร่เป็นอย่างไร กลุ่มเปูาหมายคือกลุ่มใด ความยาวของบทความกาหนดไว้กี่หน้า อักษรที่ใช้ในการพิมพ์
เป็นแบบไหน ใช้การอ้างอิงรูปแบบใด เพ่ือสามารถจัดเตรียมบทความทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม  
ในการเลือกแหล่งเผยแพร่ที่เป็นวารสารวิชาการ เพ่ือการเผยแพร่บทความทางวิชาการมีหลักเกณฑ์ดังน้ี  
 1) เป็นวารสารที่จัดพิมพ์ต่อเน่ืองทุกปี ตรงตามเวลาที่กาหนด 28  



 2) เป็นวารสารที่ออกต่อเน่ืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  
 3) กองบรรณาธิการประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ในวิชาชีพเพียงพอ  
 4) มีผู้ทรงคุณวุฒิอ่านพิจารณาบทความอย่างน้อย 2 ท่าน  
 5) ถูกนาไปทาดรรชนีวารสารไทย  
 6) มีค่า impact factor สูง (การวัดค่าความถึ่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี เป็น
เครื่องมือช่วยประเมินเปรียบเทียบวารสาร)  
 7) มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 8) มีเอกสารอ้างอิง  
 9) มีรายช่ืออ้างอิงอยู่ในฐานข้อมูลของต่างประเทศ  
 
หลักเกณฑ์สากลสาหรับพิจารณามาตรฐานบทความทางวิชาการ  
 1) มีความถูกต้อง เหมาะสม จากข้อเท็จจริงทางทฤษฎี  
 2) มีหลักฐานการอ้างอิงประกอบ เช่น สถิติ ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ  
 3) ข้อมูลที่เสนอมีความน่าเช่ือถือ อาจเป็นข้อมูลปฐมภูมิจากการสังเกต ทดลอง สอบถาม  
 4) เน้ือหาที่นาเสนอตรงประเด็น สาดับ ขั้นตอน เช่ือมโยง ต่อเน่ือง  
 5) ภาษาชัดเจน ไม่กากวม ฟุฎมเฟือย ใช้ศัพท์วิชาการได้ถูกต้อง  
 6) ข้อมูลทันสมัย อ้างอิงย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี 29 คู่มือการเขียนบทความ 
 
 


