
«‘∑¬æ—≤πè

μ—«Õ¬
ã“ß¿“

¬„π‡≈
ã¡



«‘∑¬æ—≤πè

μ—«Õ¬
ã“ß¿“

¬„π‡≈
ã¡



��������������������������������������� 1_1 ������������.indd   1 5/7/2560   16:48:43                         dummy 1

«‘∑¬æ—≤πè

μ—«Õ¬
ã“ß¿“

¬„π‡≈
ã¡



คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์

ศาสตราจารย์ ดร. สิน พันธุ์พินิจ

ฉบับพิมพ์ที่ 1 พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม 2560

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ห้ามท�าซ�้า ดัดแปลง คัดลอก ลอกเลียน หรือน�าไปเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง

ของหนังสือเล่มนี้ ตลอดจนห้ามมิให้สแกนหนังสือหรือคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อสร้างฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทวิทยพัฒน์ จ�ากัด

จัดท�ารูปเล่ม จัดพิมพ์ และจ�าหน่ายโดย

บริษัทวิทยพัฒน์ จ�ากัด

52/103-104 ซอยรามค�าแหง 60/5 ถนนรามค�าแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 02 374 9915 โทรสาร 02 374 6495

E-mail: contact@wphat.com Website: www.wphat.com

 ส�านักพิมพ์ วิทยพัฒน์ (www.facebook.com/wphat.edu)

 ID: wphat.com

ราคา 150 บาท

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

สิน พันธุ์พินิจ.

 คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์.--กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์, 2560.

 232 หน้า. 

 1. การเขียนบทความ. 2. การเขียนทางวิชาการ. I. ชื่อเรื่อง.

 808.066

 ISBN 978-616-424-006-3

หากท่านมีข้อติชม หรือค�าแนะน�าเกี่ยวกับหนังสือหรือบริการของบริษัทฯ กรุณาส่งจดหมายถึง
ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ตามที่อยู่ด้านบน หรือส่งอีเมลที่ admin@wphat.com จักเป็นพระคุณยิ่ง

��������������������������������������� 1_1 ������������.indd   2 13/7/2560   17:21:46                           dummy 3

«‘∑¬æ—≤πè

μ—«Õ¬
ã“ß¿“

¬„π‡≈
ã¡



ค�ำน�ำ

“ความรู้ทางวิชาการ” เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ส�าคัญ อันจะเป็นมันสมองส�าหรับ

การพัฒนาชาติในยุคสมัย “ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0) ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างมีศักดิ์ศรี 

มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ความรู้ทางวิชาการทุกศาสตร์มีความยากและซับซ้อน ต้องใช้

วิทยวิธีที่ลึกซึ้ง ค้นหา ศึกษา วิจัย รวมทั้งต้องทุ่มเททั้งก�าลังกาย ก�าลังใจ เงิน และเวลา 

เป็นจ�านวนมาก เมื่อได้ผลมาแล้วจึงต้องเผยแพร่สู่สังคม “อย่างฉับไวไร้พรมแดน” เพื่อให้ใช้

ประโยชน์ได้มากที่สุด จึงจะคุ้มกับการค้นหา เพราะถ้าหากว่า “ศึกษาวิจัยแล้วเก็บไว้ก็ไร้ค่า”  

การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรูปของ “บทความวิชาการ” เป็นนวัตกรรมการสื่อสาร

ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆไปสู่สังคมได้ไว ไปกว้างไกลในยุคดิจิทัล นักวิชาการจึงพึงบ่มเพาะ

และพัฒนาตนเอง ให้สามารถเขียนบทความวิชาการที่มีคุณภาพลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

ของฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ

จากประสบการณ์ในฐานะผู้เขียนบทความ ผู้ประเมินบทความ และผู้กลั่นกรอง

บทความวชิาการเพือ่ตพีมิพ์มาเป็นเวลานาน ท�าให้เหน็จดุอ่อนและปัญหาของการเขยีนบทความ

วิชาการ ที่ควรจะส่งเสริมให้นักวิชาการมีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะการเขียนบทความ

ที่มีคุณภาพ จึงได้ตกผลึกเนื้อหาที่ส�าคัญ และพิมพ์ใน คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อ

ตีพิมพ์ เล่มนี ้ ซึง่มทีัง้หมด 11 บท แบ่งตามจดุเด่นของเนือ้หาเป็น 2 Parts โดย Part I 

เทคนิคการเขียนบทความวิจัย ประกอบด้วย 6 บท คือ บทน�า สารัตถะของบทความวิจัย 

หลักการเขียนส่วนหน้าของบทความวิจัย หลักการเขียนบทน�า หลักการเขียนวิธีการวิจัยและ

ผลการวิจัย และหลักการเขียนสรุปผลการวิจัย ส�าหรับ Part II เทคนิคการเขียนบทความ

ปริทัศน์ ประกอบด้วย 5 บท คือ สารัตถะของบทความปริทัศน์ หลักการเขียนบทความ

ปริทัศน์ การเผยแพร่บทความวิชาการ จริยธรรมการเขียนบทความวิชาการ และกรณีศึกษา

บทความวิชาการ ลีลาการเรียบเรียงหนังสือคู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาซึ่งเป็นหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 

ที่เป็นฐานความรู้ อ่านเข้าใจง่าย สามารถประยุกต์เขียนบทความวิชาการได้จริง จัดล�าดับ

เนื้อหาให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ให้ตระหนักถึงจริยธรรม พร้อมกับตอกย�้ากรณี

ศกึษาของบทความวชิาการ อนัจะช่วยให้ผูอ่้านมองเหน็ภาพรวมตัง้แต่การเขยีนบทความ จนถงึ

การตีพิมพ์บทความ และสามารถเขียนบทความวิชาการที่มีคุณภาพ

ท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณบรรณาธิการวารสาร Kasetsart Journal of Social 

Sciences และบรรณาธิการวารสาร Agriculture and Natural Resources สถาบันวิจัย

และพฒันาแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เจ้าของวรรณกรรมทีใ่ช้อ้างองิ และบรษิทัวทิยพฒัน์ 

จ�ากดั ที่ไว้วางใจให้รังสรรค์วรรณกรรมเล่มนี้เป็นบริการแก่สังคม หวังว่าหนังสือคู่มือเล่มนี้จะ

เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและนักวิชาการที่เขียนบทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่อยู่บ้าง 

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหนังสือคู่มือ

เล่มนี้ให้ดีขึ้น ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

(ศาสตราจารย์ ดร. สิน พันธุ์พินิจ)
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บทที่ 1 บทน�ำ

งานวิชาการมีความยาก มีความละเอียดอ่อน และต้องการ

ความถูกต้องแม่นย�าสูง ผู้เป็นนักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์จึงต้อง

มีอุดมการณ์ มีความอดทน มีความรอบคอบ และมีแรงบันดาลใจใน

การพัฒนางานนี้อย่างจริงจัง พร้อมกับมีวิสัยทัศน์ในการมองเห็น

คุณค่าของงานวิชาการที่มีต่อตนเองและมวลมนุษยชาติ ทั้งในแง่การ

สร้างทฤษฎีใหม่ (theory construction) การประดิษฐ์คิดค้น

เครื่องจักรกลและนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ประเทศไทยอยู่ในยุคสังคมอุดมปัญญา (knowledge-based 

society) ยังต้องการองค์ความรู้จากหนังสือ ต�ารา และบทความ

วิชาการในแต่ละศาสตร์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ บทความวิชาการ ซึ่งเป็น

ศูนย์รวมของเนื้อหาวิชาการแต่ละเรื่องที่สมบูรณ์ในตัวเอง มีความ

กะทัดรัด ใช้เนื้อที่น้อย แต่สามารถถ่ายทอดหรือเผยแพร่ไปสู่บุคคล

เป้าหมายได้ทั่วโลกโดยผ่านสื่อต่างๆที่มีต้นทุนต�า่

ส�าหรบับทน�าทีเ่ป็นบทแรก ได้น�าเสนอเนือ้หาทีเ่ป็นแนวคดิและ

ความรู้พื้นฐานส�าคัญของการเขียนบทความวิชาการ ประกอบด้วย 

บริบทของสังคมไทย สารัตถะของบทความวิชาการ แนวการเขียน

บทความวิชาการ หลักการใช้ภาษาในบทความวิชาการ การคิดเชิง
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9บริบทของสังคมไทย

บทที่ 1 บทน�ำ

งานวิชาการมีความยาก มีความละเอียดอ่อน และต้องการ

ความถูกต้องแม่นย�าสูง ผู้เป็นนักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์จึงต้อง

มีอุดมการณ์ มีความอดทน มีความรอบคอบ และมีแรงบันดาลใจใน

การพัฒนางานนี้อย่างจริงจัง พร้อมกับมีวิสัยทัศน์ในการมองเห็น

คุณค่าของงานวิชาการที่มีต่อตนเองและมวลมนุษยชาติ ทั้งในแง่การ

สร้างทฤษฎีใหม่ (theory construction) การประดิษฐ์คิดค้น

เครื่องจักรกลและนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ประเทศไทยอยู่ในยุคสังคมอุดมปัญญา (knowledge-based 

society) ยังต้องการองค์ความรู้จากหนังสือ ต�ารา และบทความ

วิชาการในแต่ละศาสตร์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ บทความวิชาการ ซึ่งเป็น

ศูนย์รวมของเนื้อหาวิชาการแต่ละเรื่องที่สมบูรณ์ในตัวเอง มีความ

กะทัดรัด ใช้เนื้อที่น้อย แต่สามารถถ่ายทอดหรือเผยแพร่ไปสู่บุคคล

เป้าหมายได้ทั่วโลกโดยผ่านสื่อต่างๆที่มีต้นทุนต�่า

ส�าหรบับทน�าทีเ่ป็นบทแรก ได้น�าเสนอเนือ้หาทีเ่ป็นแนวคดิและ

ความรู้พื้นฐานส�าคัญของการเขียนบทความวิชาการ ประกอบด้วย 

บริบทของสังคมไทย สารัตถะของบทความวิชาการ แนวการเขียน

บทความวิชาการ หลักการใช้ภาษาในบทความวิชาการ การคิดเชิง

วพิากษ์บทความวชิาการ และกระบวนการเขยีนบทความวชิาการ เพือ่

ให้ผู้อ่านหรือผู้เขียนบทความวิชาการได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานการเขียนบทความวิชาการ และสามารถเขียน

บทความวิชาการเผยแพร่ได้อย่างเหมาะสม ตามรายละเอียดแต่ละ

เรื่องดังต่อไปนี้

บริบทของสังคมไทย

สังคมไทยมีพัฒนาการมาจากสังคมเกษตรกรรม (agrarian 

society) เข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งใน

ยุโรป อเมริกา ได้รับการถ่ายทอดวิชาการ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม

ที่หลากหลายในลักษณะโลกาภิวัตน์จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

(social change) ภายในประเทศหลายมิติท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนา

งานวิชาการของประเทศให้ก้าวหน้า ส�าหรับบริบทของสังคมไทยนี้

กล่าวถึงการเขียนบทความวิชาการใน 3 มิติ คือ มิติด้านสังคม มิติ

ด้านการศึกษา และมิติด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้

มิติด้านสังคม

ประเทศไทยมีฐานประชากรศาสตร์แคบ อัตราการ

เกิดของประชากรต�่า แต่ประชาชนมีอายุยืนยาวมากขึ้น จน

กลายเป็น สังคมผู้สูงอายุ (elderly society) รัฐต้องจัด

สวสัดกิารต่างๆให้อย่างเหมาะสม สร้าง สังคมแห่งการเรียน

รู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) ที่หลากหลาย และส่งเสริม 

การอ่านของประชาชนอย่างต่อเน่ือง อันจะท�าให้ประชาชน

ในชาติมีความรู้ ประสบการณ์ในการด�ารงชีพ การประกอบ

อาชีพ และสร้างความก้าวหน้าด้านวิชาการในสังคม ในขณะ
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เดียวกัน ประเทศไทยก็ได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง

สมบูรณ์ ประชาชนต้องด�ารงตนอยู่ในความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม (multiculture) กับประเทศเพื่อนบ้าน

มิติด้านการศึกษา

รัฐบาลได้ทุ ่มเทงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการ

ศึกษาของชาติสูงกว่าการพัฒนาด้านอื่นๆมาอย่างต่อเนื่อง 

กอปรกับเป็นยุคของการแข่งขัน การศึกษาในระดับประเทศ 

ระดับภูมิภาค และระดับโลก รัฐจึงต้องพัฒนาเข้าสู่ ยุค     

การศึกษาคุณภาพ มีการปรับโครงสร้างทางการศึกษา และ 

ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ให้ผู้เรียนมีทักษะ คิดได้ ท�า

เป็น ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการมากขึ้น 

เน้นการจัดการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ (Science) 

เทคโนโลย ี(Technology) วศิวกรรมศาสตร์ (Engineering) 

และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือเรียกชื่อย่อว่า 

STEM (สเต็ม) ระดับอุดมศึกษามีนโยบายเน้นให้อาจารย์ 

ท�าวจิยัและเขยีนบทความวชิาการ เผยแพร่ทัง้ระดบัชาตแิละ

ระดบันานาชาตอิย่างกว้างขวาง อนัจะส่งผลให้อาจารย์เสนอ

ขอก�าหนดต�าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น และสถาบันอุดมศึกษาก็

จะเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของประเทศ

มิติด้านเศรษฐกิจ

ประเทศไทยยังติด กับดักรายได้ปานกลาง (middle 

income trap, MIT) ซึ่งสามารถจะออกจากกับดักได้โดย

เปลี่ยนเป็น ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ให้ประเทศ
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11ส�รัตถะของ��คว�มวิช�ก�ร

อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยใช้เทคโนโลยี ความคิด

สร้างสรรค์ และนวตักรรม รวมทัง้ใช้การศกึษาพฒันานกัศกึษา

ให้เป็นบณัฑติทีม่คีวามรูค้วามสามารถออกสูส่ถานประกอบการ

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายได้ในสาขาอาชีพต่างๆให้มี

มูลค่าเพิ่มมากกว่าในปัจจุบัน ในท�านองเดียวกัน สถาน

ประกอบการของภาคอตุสาหกรรมจะต้องลงทนุ ด้านวจิยัและ

พัฒนา ของตนเองเพิ่มขึ้นมากกว่าภาครัฐ (ร้อยละ 70 : 30) 

ซึ่งจะท�าให้นักวิจัยหรือนักวิชาการของภาคอุตสาหกรรม  

เขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการอื่น เพิ่มขึ้น

กล่าวได้ว่า บริบทของสังคมไทยมีพัฒนาการมาจากสังคม

เกษตรกรรม เข้าสูส่งัคมอตุสาหกรรมยุคต่างๆจนเกดิการเปลีย่นแปลง

ทางสังคมหลายมิติ ซ่ึงมิติที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบทความวิชาการ

มากที่สุด ได้แก่ มิติด้านสังคม ที่ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ แต่

จะต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต อยู่ในวัฒนธรรมที่หลากหลาย มิติด้าน

การศึกษา ที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดการศึกษาแบบ STEM ให้

เข้มแข็ง ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์

ท�าวิจัยและเขียนบทความวิชาการมากขึ้น และมิติด้านเศรษฐกิจ ที่

เป็นหน้าที่ของภาคอุตสาหกรรมที่จะต้องเพิ่มงบประมาณด้านการวิจัย

และพัฒนาของตนเอง อันจะส่งผลให้มีการเขียนบทความวิชาการ 

เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

สารัตถะของบทความวิชาการ

บทความ (article) เป็น ข้อเขียนซึ่งอาจจะเป็นรายงานหรือ

การแสดงความคิดเห็น มักตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ วารสาร สารานุกรม 
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เป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน 2546: 602) และ บทความวิชาการ 

(academic article) เป็นข้อเขียนในเชิงหลักวิชาการที่อยู่บนฐานของ

วิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหาเฉพาะด้าน มักจะน�ามาตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารหรือนิตยสารวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สารัตถะของ

บทความวิชาการจะกล่าวถึงบริบทดังต่อไปนี้

ประเภทของบทความวิชาการ

บทความวิชาการเป็นบทความที่เขียนข้ึนและได้รับ

การตีพิมพ์ในเอกสารวิชาการ โดยมีการก�าหนดประเด็นที่

ชัดเจน มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ 

และมีการสรุปประเด็น อาจน�าความรู้จากแหล่งต่างๆมา

สงัเคราะห์ โดยทีผู่เ้ขยีนสามารถให้ทศันะทางวชิาการของตน

ได้อย่างชัดเจน บทความวิชาการแบ่งออกได้ 2 ประเภทดังนี้

1. บทความวิจัย (research article) เป็นบทความที่

เขียนจากรายงานวิจัยของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นผล

การศึกษาที่เป็น ข้อมูลปฐมภูม ิ (primary data) 

หรือข้อมูลมือหนึ่ง (first-hand data) ในลักษณะ

สรุปย่อให้สั้นลง และให้ครอบคลุมองค์ประกอบ

ส�าคัญของการวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สู่สังคม

2. บทความปริทัศน์ (review หรือ reviewed 

article) บางคนเรียกว ่า บทความทบทวน

วรรณกรรม บทความวจิารณ์ เป็นบทความทีเ่ขยีน

จากผลงานวิชาการของผู้อื่น ที่เป็น ข้อมูลทุติยภูมิ 

(secondary data) ทั้งผลงานวิจัย หนังสือ ต�ารา 

บทความวิชาการ ซึ่งผู ้อ ่านจะเห็นว่าบทความ

ประเภทนี้แตกต่างจากบทความวิจัยโดยสิ้นเชิง
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13แนวการเขียนบทความวิชาการ

แนวการเขียนบทความวิชาการ

ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับงานวิชาการอาจมีทัศนคติที่ไม่ดีหรือต่อต้าน

งานวิชาการต่างๆ รวมทั้งบทความวิชาการด้วย จึงเป็นสิ่งที่ควรระวัง

ส�าหรับผู้เขียนบทความวิชาการว่าควรจะเรียบเรียงบทความวิชาการ

ให้น่าสนใจ กะทัดรัด มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ โดยยึดหลักการเขียน 

8 ประการ ที่มีความหมายในภาษาอังกฤษเป็นรูปแบบ 8 Cs ดัง       

ต่อไปนี้

1. แนวคิด (concept) เป็น ความคิดที่มีแนวปฏิบัติ เช่น 

แนวคดิการปฏริปูการศกึษา (ราชบัณฑติยสถาน 2546: 599) 

แนวคิดอาจเน้นที่กระบวนการของจินตนาการ การก�าหนด

หรือการสร้างสรรค์มากกว่าผลลัพธ์ (Merriam-Webster 

Inc. 1987: 597) หรืออาจเรียกแนวคิดนี้ว่า ความคิดรวบ

ยอด ส่วน ความคิด (idea) คือ สิ่งที่นึกรู้ในใจ ความรู้ที่

เกิดขึ้นภายในใจก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ต่อไป เช่น 

เครือ่งบนิเกดิขึน้เพราะความคดิของมนษุย์ (ราชบณัฑติยสถาน 

2546: 231)

แนวคิดการเขียนบทความวิชาการ เป็นจินตนาการ

และความตั้งใจของผู้เขียนบทความที่ต้องการก�าหนดที่มา

และความส�าคัญของบทความอย่างชัดเจน รวมทั้งก�าหนด 

กรอบแนวคิด (conceptual framework) หรอืภาพรวมของ

เนื้อหา อันรวมถึงการจัดล�าดับองค์ประกอบ ประเด็น หรือ

ตัวแปรที่จะศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และวางแผนการ

เขียนที่เป็นระบบอย่างชัดเจน ถ้าปราศจากแนวคิดแล้ว 

บทความวชิาการกจ็ะไม่มคี�าตอบทีชั่ดเจนและขาดความสมบรูณ์
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ผู้เขียนบทความวิชาการมือใหม่ ไม่ว่าจะเป็นคน 

รุ ่นใหม่หรือคนรุ ่นเก่าที่อยู ่นานแต่ไม่เคยเขียนบทความ

วิชาการ โดยเฉพาะ บทความปริทัศน์ ที่ต้องมี ความคิด 

เชิงการสร้างสรรค ์ (creation construction) อาจได้จาก

การบอกเล่า การปริทัศน์วรรณกรรม การเข้าร่วมประชุม

สมัมนา ฯลฯ ทีจ่ะท�าให้เกดิความคดิ จนิตนาการ แรงบนัดาล

ใจ และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเขียนบทความวิชาการนั้น จึง

มีความส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะน�าไปสู่การสร้างแนวคิดการ

เขียนบทความวิชาการโดยตรง

2. ความเชื่อมโยง (connection) การเขียนเนื้อหา เนื้อเรื่อง

แต่ละประโยค แต่ละส่วน แต่ละองค์ประกอบต้องให้เชือ่มโยง 

กันอย่างสละสลวยและราบรื่น (smoothness) หรือถ้ามอง

ในภาพกว้างแล้ว  ส่วนของบทน�า ผลการศึกษา และสรุป 

ต้องมีความเชื่อมโยงกันตามเหตุและผล

3. ความสอดคล้อง (consistency) บางคนเรียกว่า ความ 

ถกูต้องตรงกนั ความเสมอต้นเสมอปลาย เป็นการใช้ค�า ศพัท์

วิชาการ หรือสัญลักษณ์ ชื่อคน ชื่อสถานที่ ฯลฯ ต้องเหมือน

กันในทุกที่ทั้งบทความ เช่น การใช้ค�าว่า ร้อยละ แทนค�าว่า 

เปอร์เซ็นต์ (percent) หรือ % ก็ต้องใช้ค�าว่า ร้อยละ ตลอด 

ยกเว้นเป็นส่วนทีผู่เ้ขยีนคัดลอก (quote) มาจากต้นฉบบัหรอื

อ้างอิงมาจากผู้อื่น ก็ให้ใช้ค�าหรือสัญลักษณ์เหมือนกับที ่

คัดลอกมา

4. ความชัดเจน (clarity) บางคนเรียกว่า ความกระจ่างหรือ

ความแจ่มชดั (clearly) เป็นการเขียนหรอืการน�าเสนอเน้ือหา

ในลักษณะต่างๆ ทั้งแบบร้อยแก้ว ตาราง ภาพ กราฟ ที่มี

ความชัดเจนหรือความกระจ่าง ไม่คลุมเครือ (vaguely) หรือ
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15แ�วก�รเข�ย�บทคว�มวิช�ก�ร

ก�ำกวม (ambigous) อ่ำนเข้ำใจยำก และตีควำมได้หลำย

ทำง ท�ำให้เกิดข้อสงสัย ผู ้เขียนบทควำมวิชำกำรจึงพึง

ตระหนักรู้และเขียนบทควำมทุกส่วนให้มีควำมชัดเจน

5. ความถูกต้อง (correctness) บทควำมวิชำกำรจะต้องไม่มี

ควำมผิดพลำดคลำดเคลื่อนในดำ้นวิชำกำรของแต่ละศำสตร์ 

รวมทั้งเนื้อหำ แนวคิด ทฤษฎี กำรทบทวนวรรณกรรม         

รูปแบบของตำรำง กำรอ้ำงอิง และกำรพิมพ์

6. ความกะทัดรัด (conciseness) บำงคนเรียกว่ำ ความสั้น

กระชับ กระชับ สั้นได้ใจความ เป็นกำรเขียนบทควำม

วิชำกำรแต่ละประโยค แต่ละส่วน หรือแต่ละองค์ประกอบให้

สั้นกระชับ สั้นได้ใจควำม ไม่มีควำมซ�้ำซ้อนหรือกำรใช้ค�ำ

ฟุ่มเฟือย (redundancy) เขียนวกวน อ่ำนจับประเด็นไม่ค่อย

ได้ ผู้เขียนบทควำมวิชำกำรจึงต้องมีประสบกำรณ์กำรเขียน

และใช้ภำษำเขียนที่มีควำมกะทัดรัด

7. ความทันสมัย (currency) กำรเผยแพร่ควำมรู ้หรือ

เทคโนโลยีก็มีขอบเขตจ�ำกัดเรื่องเวลำหรืออำยุเช่นเดียวกับ

สิ่งของ อำหำร และยำ อำทิ ผลงำนวิจัยที่จะเผยแพร่ไม่ควร

ท�ำเสร็จมำแล้วเกิน 5 ปี กำรทบทวนวรรณกรรมมำอ้ำงอิง

ก็ไม่ควรนำนจนล้ำสมัย นอกจำกงำนด้ำนประวัติศำสตร์ 

เป็นต้น ดงัน้ันนักวจิยัทีท่�ำวจิยัเสรจ็แล้วต้องรบีเขยีนบทควำม

วิจัยเผยแพร่ และผู้ที่จะเขียนบทควำมปริทัศน์ต้องแสวงหำ

องค์ควำมรูใ้นเรือ่งทีจ่ะเขยีนจำกวรรณกรรม หรอืผลงำนวจิยั

ใหม่ๆที่ยังทันสมัยอยู่ หรือเขียนบทควำมท่ีน�ำผู ้อ่ำนไปสู่

อนำคตทีจ่ะมำถงึ เพือ่ให้เกดิควำมใหม่ (novelty) ในบทควำม

8. ความน่าเชือ่ถอื (credibility) โดยท่ัวไปแล้วผูอ่้ำนบทควำม

ในวงวิชำกำรของแต่ละศำสตร์ก็มักจะให้ควำมเช่ือถือหรือ
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ความไว้วางใจในตัวผู้เขียนบทความเป็นเบื้องต้น ถ้าหากเป็น

ผูเ้ขียนบทความมือใหม่หรอืรุน่ใหม่ จะต้องเขยีนบทความตาม

แนวทางที่ให้ไว้ในเบื้องต้นโดยเคร่งครัดหรือท�าให้ดีกว่า เพื่อ

ให้ผู้อ่านประทับใจในบทความที่เป็นผลงาน ซึ่งจะเป็นสื่อช่วย

ประชาสัมพันธ์ตนเองให้กว้างขวางต่อไป

ส�าหรับแนวการเขียนบทความตาม รูปแบบ 8 Cs ดังกล่าว

ก็เป็นข้อตระหนักรู้หรือเป็นตุ๊กตาให้ผู ้เขียนมองเห็นในสิ่งที่จะต้อง

ด�าเนินการตั้งแต่เริ่มต้น ความเหมาะสมในการเขียนเนื้อหา และการ

จบของบทความที่ดี มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม แนวทางทั้ง 8 ข้อนี้

อาจยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมด นักวิชาการบางท่านอาจมีข้ออื่นๆอีก โดย

เฉพาะการแต่งเติมสีสัน ลีลา และเทคนิคต่างๆประกอบ เฉกเช่นการ

แต่งตัวตุ๊กตาให้สวยงาม ย่อมอาศัยรายละเอียดอีกมาก จึงขอเน้นย�า้

ว่า ผู้เขียนบทความจะต้องเตรียมบทความของตนเองให้ดีที่สุด อย่า

รอให้วารสารกลัน่กรองความถกูต้องต่างๆให้ เพราะจากประสบการณ์

ของผู้เขียนพบว่า อาจารย์บางท่านส่งบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารต่างประเทศ แต่การกลั่นกรองยังผิดพลาดอยู่หลายแห่งท�าให้

ผลงานวิชาการไม่ผ่านการประเมิน จึงน่าจะเป็นอุทาหรณ์ส�าคัญยิ่ง

ประการหนึ่งส�าหรับผู้เขียนบทความวิชาการเช่นกัน

หลักการใช้ภาษาในบทความวิชาการ

ภาษาเป็นสื่อกลางที่น�าความหมาย ความรู้สึก และเนื้อหา

วิชาการของบทความไปสู่ผู้อ่าน โดยผ่านข้อเขียนแต่ละค�าที่ร้อยเรียง

เข้าด้วยกันอย่างถูกต้องและสละสลวย แต่ ความหมายของค�าอยู่ 

ที่คน ทั้งผู้เขียนและผู้อ่าน ถ้าหากคนอยู่ต่างสังคม ต่างวัฒนธรรม 
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กนัแล้ว ค�าทีใ่ช้อาจมีความหมายไม่ตรงกนักเ็ป็นได้ ผูเ้ขยีนพงึพจิารณา

ธรรมชาตขิองคนในแง่นีด้้วย ถงึแม้จะใช้ค�าต่างๆท่ีเป็นสากล ตรงตาม

พจนานุกรมก็ตาม เช่น ค�าว่า “department” ประเทศไทยใช้กับ  

กรม แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้กับ กระทรวง เป็นต้น การใช ้

ภาษาในบทความวิชาการมีทั้ง การใช้ภาษาไทย และการใช้ภาษา 

ต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

การใช้ภาษาไทย

การใช้ภาษาไทยเขียนบทความวิชาการจะต้อง

พิจารณาถึง ความเป็นวิชาการ หรือความเป็นภาษาทาง

วิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา โดยทั่วไปแล้ว แม้จะ

เป็นผู้เขียนบทความมือใหม่แต่ก็ได้ผ่านการใช้ภาษาไทยใน

การเรียบเรียงงานวิชาการมาแล้วมากมาย เช่น การท�า

รายงาน การเขียนตอบข้อสอบ การเขียนวิทยานิพนธ์และ

บทความตีพิมพ์เผยแพร่ในระหว่างการศึกษา อย่างไรก็ตาม 

จากประสบการณ์การกลั่นกรองบทความวิชาการ การ

ประเมินหนังสือและต�าราของผู้เสนอขอก�าหนดต�าแหน่ง

วิชาการระดับต่างๆ ยังพบข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทยอยู่ 

จึงขอเสนอแนวทางการใช้ภาษาไทยดังต่อไปนี้

1. การใช้ภาษาเขยีนแทนภาษาพดู ภาษาเขียนเป็น

ภาษาที่ใช้สื่อสารด้วยการเขียนเป็นภาษาหนังสือ

หรือตัวเลข อาทิ ค�าว่า ใช่ไหม เป็นภาษาเขียน 

ส่วนภาษาพูดนั้นเป็นภาษาท่ีใช้สื่อสารด้วยการพูด 

บางค�ามีการเติมวรรณยุกต์ เช่น ค�าว่า ใช่มั้ย หรือ

บางค�าอาจพูดให้สั้นลง เช่น มหาลัย ภาษาเขียน
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ต้องใช้ว่า มหาวิทยาลัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ถ้า

หากเขยีนบทความวชิาการเผยแพร่ในส่ือสารมวลชน 

เช่น หนังสือพิมพ์ ก็อาจใช้ภาษาพูดได้เช่นกัน

2. การใช้ค�าให้ถูกต้องตามความหมาย มีความ

เหมาะสม ความชัดเจน รวมทั้งการใช้ภาษาไทยให้

ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

3. ไม่ใช้ภาษาสแลง (slang) ซึ่งมักจะเป็นภาษาพูด

และใช้ในกลุม่คนบางกลุม่ หรอือาจรวมถงึภาษาไทย

ยุคใหม่ เช่น ค�าว่า มโน หมายถึงนึกคิดไปเองฝ่าย

เดียว เกรียน เป็นค�าเรียกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

เป็นต้น

4. การใช้ภาษาไทยทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ 

เราควรทราบว่าภาษาต่างประเทศที่เราจะเขียนทับ

ศัพท์เป็นภาษาไทยนั้นเป็นภาษาอะไร เช่น ภาษา

อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน หรือภาษาจีน เพราะ

แต่ละภาษาจะออกเสียงไม่เหมือนกัน แม้ว่าบางค�า

เขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตาม เมื่อเราทราบราก

ศัพท์ (root) หรือภาษาดั้งเดิมแล้วจะทราบว่าออก

เสียงอย่างไร และจะเขียนสะกดอย่างไร ตามหลัก

การเขียนทับศัพท์ (transliteration) หรือที่บางคน

เรียกว่า การยืมศัพท์หรือค�า (lexical borrowing) 

การใช้ภาษาไทยทับศัพท์จะมีทั้งชื่อบุคคล ชื่อประเทศ 

ชื่อเมือง สิ่งของ ฯลฯ โดยหลักการแล้วจะไม่มี

วรรณยกุต์ เช่น ค�าว่า มลรฐัฟลอรดิา (Florida State) 

โควตา (quota) ธาตุโพแทสเซียม (potassium) 

นอกจากเป็นศัพท์ที่ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติขึ้น 
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