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ความนำ
บทความนี้มีวัตถุ ประสงค์เพื่ อให้ผู้ที่มีความตั้ ง ใจที่ จ ะเขี ย นบทความหรื อ เขี ย น
บทความทางวิ ช าการมี ความรู้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ งความหมาย ลั ก ษณะ ความสำคั ญ
หลักการ องค์ประกอบการเตรียมตัว และขัน้ ตอนการเขียนบทความทางวิชาการอย่างกว้างๆ
เป็นเบือ้ งต้น เพือ่ ประโยชน์ในการเขียนบทความทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ของการสำเร็จการศึกษา คือ การส่งบทความวิจัยเป็นภาษาไทยในระดับปริญญาโทและ
ภาษาอังกฤษในระดับปริญญาเอก รวมทั้งแนวทางในการเขียนบทความหรืองานวิชาการได้
อย่างมีหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานทีม่ หาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด ดังจะกล่าวตามลำดับต่อไป

ความหมายของบทความวิชาการ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า
บท หมายถึงข้อความเรือ่ งหนึง่ ๆ หรือ ตอนหนึง่ ๆ ดังนัน้ บทความ จึงหมายถึง ข้อเขียนซึง่ อาจจะ
เป็นรายงานหรือการแสดงความคิดเห็น มักตีพมิ พ์ในหนังสือพิมพ์ วารสาร สารานุกรม เป็นต้น
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 602) งานวิชาการ เป็นวิชาความรูส้ าขาใดสาขาหนึง่ หรือหลายสาขา
ซึง่ อาจจะอยูใ่ นหมวดวิทยาศาสตร์ หมวดสังคมศาสตร์ หรือหมวดมนุษยศาสตร์ งานวิชาการ
อาจจะเป็นประเภทของบทความวิชาการ บทความวิจยั สัมมนาวิชาการ การประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัย ตำรา งานแปล เอกสารประกอบการสอนและเอกสารประกอบคำสอน จึงอาจ
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กล่าวได้ว่า เอกสารทุกประเภทที่มีเนื้อหาทางวิชาการถือว่าเป็นเอกสารทางวิชาการทั้งสิ้น
(ประเสริฐ ทองเจริญ 2547 : 1) ดังนั้น การเขียนบทความทางวิชาการทุกสาขาวิชาต้อง
คำนึงถึงมาตรฐานของงานเป็นสำคัญ
* บทความนี้ปรับปรุงจากเอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 22 มิถุนายน 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ลักษณะของบทความทางวิชาการ

ลักษณะงานที่ดีโดยทั่วไปต้องมีเนื้อหาสาระถูกต้อง เป็นภาษาราชการและอ่าน
เข้าใจง่าย มีเนื้อหาเหมาะแก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเป้าหมายและมีการเรียงลำดับเนื้อหาอย่างเป็น
ระบบเดียวกันตลอดเล่ม รวมทัง้ มีการอ้างอิงแหล่งทีม่ าอย่างชัดเจนจากผลงานของผูเ้ ชีย่ วชาญ
หรือผู้มีชื่อเสียงในสาขานั้นๆ ดังนั้น ผลงานวิชาการที่ดีมีคุณภาพและได้มาตรฐานย่อมขึ้นอยู่
กับความรูค้ วามสามารถของผูเ้ ขียนในการเรียบเรียงถ้อยคำ เพือ่ สือ่ ความหมายให้ผอู้ า่ นได้รบั
ความรู้ความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาหรือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
งานต่างๆ ของตน
ลักษณะของบทความที่ดีต้องมีคุณค่าทางวิชาการซึ่งผู้รู้ทางภาษาด้านการเขียน
เพื่อการสื่อสาร (วรวรรธน์ ศรียาภัย 2555 : 118) ได้สรุปไว้ดังนี้
เป็นเรือ่ งทีใ่ ห้กำลังใจคน
เนือ้ เรือ่ งมีสาระ มีแก่นสาร มีหลักฐานข้อเท็จจริงทีพ่ สิ จู น์ได้
มีขนาดกะทัดรัดไม่ยาวจนเกินไป
แทรกทัศนะทีก่ ว้างขวางและลึกซึง้
มีความชัดเจนไม่คลุมเครือ
ตัง้ ชือ่ เรือ่ งได้เหมาะกับกาลเทศะ แปลกใหม่ คม จำง่าย และคลุมเนือ้ หาทัง้ หมด
ใช้ภาษาเร้าใจผูอ้ า่ นตัง้ แต่ตน้ จนจบ
	

ความสำคัญของงานวิชาการ

การเขียนบทความทางวิชาการมีความสำคัญมาก เพราะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
(มีทั้งความรู้และลีลาในการเขียน) ดังนั้น ผู้เขียนแต่ละคนจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่เพียงพอ
ในการเขียนบทความแต่ละเรือ่ ง ต้องฝึกฝนในการนำข้อมูล ข้อความ ตลอดจนความเห็นของ
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นักวิชาการด้านนั้นๆ เพื่อเรียบเรียงถ้อยคำและเนื้อหาให้เป็นระบบและถูกต้องตามอักขรวิธี
และพจนานุ ก รม โดยมี เ ป้ า หมายสำคั ญ เพื่ อ ให้ ผู้ อ่ า นเข้ า ใจและได้ รั บ ความรู้ ตลอดจน
ความคิดเห็นทีเ่ ป็นเหตุเป็นผล จึงต้องอาศัยข้อมูลใหม่ๆ หรือมีการปรับปรุงแก้ไขผลงานเพือ่ ให้
มีความถูกต้องและทันสมัยอยูเ่ สมอ เพราะฉะนัน้ การเขียนบทความวิชาการจึงมีความสำคัญ
ทัง้ ต่อผูเ้ ขียนเองในอันทีจ่ ะพัฒนาไปเป็นนักวิชาการทีม่ ชี อื่ เสียงระดับมืออาชีพและมีความสำคัญ
ต่อผูอ้ า่ นในการให้เขาได้ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งนัน้ ๆ เช่นเดียวกัน
องค์ประกอบของบทความโดยทัว่ ไปย่อมประกอบด้วยเนือ้ หา ความคิดเห็น และวิธี
การเขียน ซึง่ ธิดา โมสิกรัตน์ (2538 : 58 - 59) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบไว้ดงั นี้
1. เนือ้ หา บทความจะต้องมีเนือ้ หาทีถ่ กู ต้อง ชัดเจน เป็นเรือ่ งจริง ไม่ใช่เรือ่ งสมมติ
และเขียนโดยใช้ความรูท้ ถี่ กู ต้อง ไม่บดิ เบือน ข้อมูลทีน่ ำมาเขียนมักนำมาจากการค้นคว้าจาก
เอกสารต่างๆ และประสบการณ์ตรงของผูเ้ ขียน การเลือกเรือ่ งมาเขียนบทความอาจพิจารณา
จากความสนใจของผู้อ่าน เป็นเรื่องที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ หรือเกิดจากความต้องการของ
ผูเ้ ขียนที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ ความคิดของตนไปสูผ่ อู้ า่ น เพือ่ สะท้อนและกระตุน้ ให้ผอู้ ่าน
ตระหนักถึงสาระสำคัญทีเ่ สนอในบทความ อาจนำเรือ่ งทีแ่ ปลกใหม่ ไม่เคยมีใครเขียนมาก่อน
มาเสนอในบทความ บางเรือ่ งเกิดขึน้ ในอดีต แต่ยงั ไม่มผี ใู้ ดเขียนถึงมาก่อน เนือ้ หาของบทความไม่
มีขอบเขตจำกัด มีทง้ั เรือ่ งประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม เหตุการณ์สงั คม เศรษฐกิจ
และการเมือง เป็นต้น หลักการสำคัญในการเลือกประเด็นเนื้อหาในการเลือกประเด็นเนื้อหา
มาเขียนคือ เป็นเรือ่ งทีแ่ ปลกใหม่ น่าสนใจ และมีประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ น
2. ความคิดเห็น ลักษณะของความเห็นในบทความนับว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ประการหนึง่ ควรเป็นความเห็นทีแ่ ปลกใหม่ เทีย่ งตรง และสร้างสรรค์ ซึง่ เกิดจากการสำรวจ
ข้อมูลหรือปัญหา แล้ววิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน ความเห็นที่แสดงออกมาควรน่าสนใจ มีสาระ
มีเหตุผล มิใช่การแสดงความคิดเห็นอย่างพืน้ ๆ ทีใ่ ครๆ ก็คดิ ได้ และไม่ได้เกิดจากอคติสว่ นตัว
แต่ตอ้ งเป็นการสร้างสรรค์ นำไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาได้
3. วิธกี ารเขียน องค์ประกอบด้านวิธกี ารเขียนของบทความนัน้ ต้องเป็นวิธเี ขียนทีด่ ี
ดึงดูดความสนใจของผูอ้ า่ นตัง้ แต่ตน้ ไปจนจบ มีการใช้ภาษาทีด่ ี คือ ถูกต้อง กะทัดรัด ชัดเจน
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บทความมีหลายประเภท ซึ่งมีกลวิธีการเขียนที่แตกต่างกันออกไป
ตามประเภท เช่น บทความวิชาการ จะต้องมีการอ้างอิงทีถ่ กู ต้อง มีการใช้ทฤษฎีและข้อมูลต่างๆ
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อย่างมีเหตุผล มีการใช้คำศัพท์เฉพาะ และใช้ภาษาทีส่ อื่ ความหมายอย่างตรงไปตรงมา เป็นต้น
ส่วนข้อควรระวังในการเขียนบทความมีดงั นี้ (วรวรรธน์ ศรียาภัย 2555 : 122)
ระวังการเขียนซ้ำซาก วกวน สับสน
ขยายความไม่ชดั เจน แสดงว่าผูเ้ ขียนมีความรูน้ อ้ ย ความคิดคับแคบ
หากใช้คำฟุม่ เฟือยเกินความจำเป็นให้ตดั ออก
เขียนประโยคสัน้ ๆ กะทัดรัด เลือกใช้คำง่ายๆ ความหมายชัดเจน
เลือกใช้คำให้เหมาะกับ (ข้อ) ความ และใช้คำทีช่ ว่ ยให้ความกระจ่างชัด
โวหารต้องเหมาะสมกับเรือ่ ง และเป็นโวหารทีต่ นถนัดเขียน
รูจ้ กั ความหมายของคำทุกคำก่อนทีจ่ ะลงมือเขียน ไม่ใช้คำไร้นำ้ หนัก

หลักการเขียนผลงานทางวิชาการ

การจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้กำหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ทำกิจกรรมเพิ่มเติมจากการศึกษาในชั้นเรียน ได้แก่การทำ
รายงาน (Report) ภาคนิ พ นธ์ (Term Paper) การค้ น คว้ า อิ ส ระ / การศึ ก ษาอิ ส ระ
(Independent Study) วิทยานิพนธ์ (Thesis) ปริญญานิพนธ์ / ดุษฎีนพิ นธ์ (Dissertation)
บางมหาวิทยาลัยกำหนดให้เขียนการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
แต่โดยทัว่ ไปแล้วการทำวิทยานิพนธ์จะเป็นงานเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ทีน่ สิ ติ / นักศึกษาจะต้องวิจยั
ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและ
นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ เพือ่ รับปริญญา นิสติ นักศึกษา ต้องได้รบั การเรียนรูแ้ ละฝึกฝน
การทำสารนิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ (Independent Study) วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์
ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ทำนั้นอย่างรู้จริงและรู้ลึก โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้
คำแนะนำหรื อ เป็ น พี่ เ ลี้ ย ง (Mentor) จนกว่ า จะทำวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ส ำเร็ จ
อย่างสมบูรณ์และได้มาตรฐานตามที่สถาบันการศึกษานัน้ ๆ กำหนด ในปัจจุบนั ผูท้ จี่ ะสำเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อเขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์และนำส่งบัณฑิตวิทยาลัย
ทีต่ นศึกษาแล้ว ยังต้องเขียนบทความวิจยั เป็นภาษาไทย (ระดับปริญญาโท) และบทความวิจยั
เป็นภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาเอก) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับ
ประเทศหรือระดับนานาชาติ (ส่วนใหญ่นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ) หรือตีพมิ พ์ในเอกสารทาง
วิชาการซึง่ เป็นทีย่ อมรับในทางวิชาการอีกด้วย นับว่าเป็นขัน้ ตอนทีท่ างคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้กำหนด
หลักเกณฑ์ขึ้นเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
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เมือ่ ทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนพิ นธ์เสร็จแล้ว เจ้าของผลงานอาจนำเรือ่ งราวบางตอน
หรือทั้งหมดเรียบเรียงเป็นบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในที่ประชุม
สัมมนาทางวิชาการที่จัดขึ้นโดยสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศซึ่งมีหัวข้อหรือประเด็น
(Theme) ทีต่ รงกับงานวิจยั ของเรา หรือเรียบเรียงเป็นผลงานเพือ่ นำลงในวารสารทางวิชาการ
ของสถานศึกษาหรือสถาบันวิจัยต่างๆ ได้อีกด้วย การเขียนบทความทางวิชาการต้องทำตาม
รูปแบบให้ถกู ต้องตามทีส่ ถาบันนัน้ ๆ กำหนด เช่น ความยาวของบทความ ขนาดของตัวหนังสือ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) การอ้างอิง และบรรณานุกรม รวมทัง้ กำหนดเวลาใน
การส่งบทความนำเสนอในทีป่ ระชุมหรือตีพมิ พ์ในวารสาร ยิง่ กว่านัน้ งานวิชาการทีจ่ ะลงพิมพ์
ในวารสารในปัจจุบนั ยังต้องให้ผเู้ ชีย่ วชาญอ่านและตรวจต้นฉบับ (Peer Review) หรือประเมิน
บทความเพือ่ ความถูกต้องตามหลักวิชา โดยทัว่ ไปแล้วบทความวิจยั หรือบทความทางวิชาการ
จะกำหนดให้มีความยาวประมาณ 10 - 15 หน้า และโครงสร้างของบทความโดยทั่วไปจะ
ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ความนำ เนื้อเรื่อง และบทสรุป ซึ่งจะขอขยายความเพื่อความเข้าใจ
ดังนี้
1. ชื่อเรื่อง (Title) เพื่อบอกให้ผู้อ่านทราบว่า เรื่องที่เขียนเกี่ยวกับอะไร สามารถ
ดึงดูดความสนใจจากผูอ้ า่ นได้มากน้อยเพียงใด การตัง้ ชือ่ เรือ่ งควรบอกใจความสำคัญ ผูเ้ ขียน
ต้องเลือกประเด็นเรือ่ งทีต่ นมีความรูเ้ รือ่ งนัน้ ๆ เป็นอย่างดี ถ้ามีประสบการณ์เกีย่ วกับเรือ่ งทีจ่ ะ
เขียนมากยิ่งดี และมีความสนใจเป็นพิเศษ หรือเป็นเรื่องที่นำมาจากงานวิจัยที่ได้องค์ความรู้
ใหม่ๆ เป็นต้น
2. ความนำ (Introduction) ลักษณะของ ความนำที่ดีต้องสามารถดึงดูดให้ผู้อ่าน
อยากอ่านบทความตั้งแต่แรกอ่านความนำ จึงต้องเขียนด้วยลีลาภาษาให้น่าสนใจ กระชับ
และเป็นการชักชวนให้ผู้อ่านติดตามเนื้อหาต่อไป ถ้าเป็นบทความวิจัยก็จะระบุวัตถุประสงค์
วิธดี ำเนินการวิจยั และข้อค้นพบหรือผลการวิจยั ตามทีม่ หาวิทยาลัยนัน้ ๆ กำหนด
3. เนื้อเรื่อง (Content) เป็นส่วนสำคัญที่ผู้เขียนต้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นเนื้อหา
สาระอย่างครบถ้วน ซึง่ ได้มาจากการค้นคว้ารวบรวม แสวงหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยผ่าน
การเรียบเรียงข้อมูล ความคิดอย่างเป็นระบบ ส่วนเนือ้ เรือ่ งนัน้ เป็นส่วนทีผ่ อู้ า่ นคาดหวังว่าจะ
ได้รับรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อตนทั้งข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ดังนั้น การนำเสนอ
ข้อมูลนอกจากต้องให้ตอ่ เนือ่ งเป็นเรือ่ งราวเดียวกันแล้ว ยังต้องให้มคี วามน่าเชือ่ ถือด้วย
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4. บทสรุป (Conclusion) เป็นส่วนท้ายสุดของเรื่อง แต่มีความสำคัญมาก เพราะ
เป็นส่วนที่ผู้เขียนสามารถใช้ภาษาและเทคนิคการเขียนให้ผู้อ่านประทับใจได้มากหรือน้อย
มีสาระสำคัญครบถ้วนหรือไม่ สำหรับบทความทั่วๆ ไปอาจเป็นการสรุปจากการนำเสนอ
เนือ้ หาอย่างมีเหตุมผี ล ผูเ้ ขียนอาจให้ขอ้ คิดหรือตัง้ ข้อสังเกตหรือตัง้ คำถามให้ผอู้ า่ นคิดต่อก็ได้
จึงขึ้นอยู่กับลีลาการนำเสนอความคิดของผู้เขียนตั้งแต่ต้นว่าสามารถโน้มน้าวให้ผู้อ่านคล้อย
ตามจนเกิดความเห็นด้วยหรือแย้ง
ดังนั้น ผู้เขียนบทความทางวิชาการจึงต้องเรียบเรียงบทความที่มีรูปแบบขั้นตอน
การเขียนตามทีท่ างสถาบันนัน้ ๆ กำหนด และคำนึงถึงความถูกต้องของเนือ้ หา ตลอดจนการใช้
ภาษาทีส่ ละสลวย อ่านเข้าใจง่าย และเป็นธรรมชาติซงึ่ จะทำให้ผอู้ า่ นสามารถเข้าใจได้งา่ ยขึน้
นัน่ เอง

การเตรียมตัวในการเขียนบทความทางวิชาการ

การเขียนบทความทางวิชาการเป็นการนำเสนอความรูค้ วามคิดในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
การทีผ่ เู้ ขียนสามารถเสนอทัง้ ความรู้ ความคิดในแง่มมุ ต่างๆ ตลอดจนการใช้ภาษาราชการทีม่ ี
ความถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมกับเรือ่ ง จะกลายเป็นคนมีชอื่ เสียงทางวงวิชาการและย่อม
นำมาซึง่ การมีอำนาจบารมีทางวิชาการแก่ผเู้ ขียนเอง จึงอาจกล่าวได้วา่ “การเขียนคืออำนาจ”
(Writing is power) ซึง่ หมายความว่า ผูเ้ ขียนผลงานทางวิชาการได้ดี มีมาตรฐาน และเขียน
เป็นจำนวนหลายเรื่องมาแล้วย่อมนำมาซึ่งความมีอำนาจบารมีทางวิชาการ ดังนั้น การเขียน
ต้ อ งใช้ พ ลั ง (Writing needs POWER) ซึ่ ง อาจนำเอาคำ POWER เป็ น คำสำคั ญ
(Key word) ในแต่ละขั้นตอนมาขยายหรือให้สาระสำคัญแต่ละขั้นตอนเพื่อให้การดำเนิน
การเขียนได้อย่างเป็นระบบ จึงควรตระหนักถึงขัน้ ตอนหรือการเตรียมตัวในแนวทาง 5 ประการ
(เวคิน นพนิตย์ ม.ป.ป.) ดังนี้
P = Planning คือ การวางแผนการเขียน
O = Outlining คือ การเขียนโครงร่าง
W = Writing คือ การเขียน การเรียบเรียง
E = Evaluation and Editing คือ การประเมิน การตรวจ การแก้ไข
R = Re - writing คือ การเขียนใหม่ หรือการเขียนแก้ไขร่างอีกครัง้ ให้สมบูรณ์
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ขั้นตอนหรือกระบวนการทั้ง 5 ขั้นนี้ เป็นหลักในการเขียนผลงานให้มีคุณภาพ
ผูเ้ ขียนต้องลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง โดยการเตรียมวางแผน (P - Planning) ว่าจะเขียนผลงาน
เรือ่ งอะไร (ถ้าเป็นบทความวิชาการ หรือ บทความวิจยั จากวิทยานิพนธ์ตอ้ งปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างใกล้ชิด) แล้วนำมาจัดกลุ่มในการเขียนโครงร่าง (O - Outline) เป็นหัวข้อย่อย
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ขั้นที่สามเป็นขั้นเขียนร่าง (W - Writing) หรือเรียบเรียงโดยใช้
ภาษาราชการให้ถกู ต้องตามหลักไวยากรณ์ โดยการใช้ขอ้ มูลทีท่ นั สมัยและอ้างอิงให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาที่เราเรียบเรียงด้วยเหตุและผล (cause and effect) ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ซึง่ เป็นขัน้ การประเมินตรวจแก้ไข (E - Evaluation and Editing) และขัน้ เรียบเรียงใหม่อกี
ครั้งหนึ่ง (R - Re - writing) เป็นครั้งสุดท้าย เราควรอ่านเพื่อตรวจและแก้ไขเองหรือให้
กัลยาณมิตรทางวิชาการอ่านและตรวจคำผิดหรือเสนอแนะให้ยงิ่ ดีมากๆ (แต่อย่าโกรธ ต้องใจ
กว้าง) เพราะการอ่านเองบางครัง้ เราอาจข้ามคำหรือข้อความทีผ่ ดิ พลาดได้เช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ดี การเขียนงานทางวิชาการควรยึดหลักใหญ่ๆ 4 ประการ (ประเสริฐ
ทองเจริญ 2547 : 6) ดังนี้
มีความแม่นยำ (Accurate)
มีความถูกต้องชัดเจน (Clear)
มีความกะทัดรัด (Concise)
มีความเทีย่ งตรงประณีต (Precise)
หลักเกณฑ์ทคี่ วรยึดถือในการเขียนผลงานทางวิชาการดังกล่าว ประเสริฐ ทองเจริญ
ผู้มีประสบการณ์ในการเขียนผลงานประเภทต่างๆ และได้เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ
และตีพิมพ์ผลงานอย่างแพร่หลายได้เน้นถึงการเขียนผลงานทางวิชาการไว้ว่า “...การเขียน
ให้มงุ่ สูป่ ระเด็นไม่ออ้ มค้อม (directive) ให้มใี จความสมบูรณ์ (context) และมีความต่อเนือ่ ง
ติดต่อกันไปไม่ขาดตอน (content) ไม่กระโดดไปกระโดดมา มีความคงเส้นคงวา มีเหตุผล
มีความคล้องจอง (smooth and consistent) มีลำดับก่อนหลังไม่ยอกย้อน จากน้อยไปหามาก
จากโบราณมาสูป่ จั จุบนั (succession and sequence) ... รูจ้ กั ตัดตอนย่อหน้า ไม่เขียนยาว
พรืดจนเป็นที่น่ารำคาญตา รู้จักเน้นจุดสำคัญ ใช้อักษรหนา อักษรเอน ขีดเส้นใต้เพื่อเน้น...
คำแปล คำย่อ ต้องให้เหมือนกันโดยตลอดทั้งเรื่อง และให้ใช้ภาษาเขียนอย่าใช้ภาษาพูด...”
(ประเสริฐ ทองเจริญ 2547 : 6) ดังนัน้ จึงควรพิจารณายึดหลักและรูปแบบในการเขียนผลงาน
ทางวิชาการอย่างเป็นระบบตามที่ผู้รู้แนะนำหรือตามรูปแบบการเขียนของสถาบันการศึกษา
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จึงต้องฝึกฝนและปฏิบัติด้วยความตั้งใจและมีใจรัก จากประสบการณ์ของผู้เขียนเห็นว่าสิ่งที่
สำคัญทีส่ ดุ ในการเขียนผลงานทางวิชาการให้สำเร็จคือ การเอาชนะใจตนเองให้ได้และต้องมีใจรัก
เพราะฉะนัน้ ในการเขียนผลงานทางวิชาการประเภทต่างๆ ต้องทำอย่างต่อเนือ่ งด้วยใจจดจ่อ
จนกว่างานนัน้ จะเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้ภาษาทีเ่ ป็นทางการและมีลลี าการเขียนทีใ่ ช้ภาษาง่ายๆ
และเป็นธรรมชาติ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ตลอดทั้งเรื่อง เพื่อสื่อให้ผู้อ่าน (ผู้ศึกษา) เข้าใจได้
รวดเร็ว (ไพฑูรย์ มีกศุ ล 2545)
ส่วนผลงานประเภทบทความทางวิชาการสำหรับผู้ที่จะขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการระดับผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ (เฉพาะผูข้ อ ผศ. เท่านัน้ ในปัจจุบนั ) ต้องเข้าหลักเกณฑ์ตาม
ประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ฉบับที่ 10
พ.ศ. 2556 (ฉบับล่าสุด) การเผยแพร่ในลักษณะของบทความทางวิชาการในวารสารทาง
วิชาการหรือเผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอืน่ ทีม่ กี ารบรรณาธิการ (Peer review)
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆ ทีน่ ำเสนอนัน้ แล้ว หรือเผยแพร่ในหนังสือ
ประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆ
ทีน่ ำเสนอนัน้ แล้ว
อย่างไรก็ดีปัญหาที่พบของการเขียนงานทางวิชาการหรือบทความวิจัยอาจสรุป
กว้างๆ จากประเด็นของการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านผลงานทางวิชาการได้
ดังนี้
เนือ้ หาของงานเขียนทางวิชาการขาดการอธิบายหรือการวิเคราะห์อย่างชัดเจนตาม
หลักวิชาการ เช่น ไม่ครอบคลุมเนือ้ หา ไม่มรี ะบบของการศึกษา การอ้างอิง หรืองานค้นคว้า
อย่างมีระบบ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ เป็นต้น
ด้ า นรู ป เล่ ม มี อ งค์ ป ระกอบที่ ไ ม่ ค รบถ้ ว นนั บ ตั้ ง แต่ คำนำ สารบั ญ เนื้ อ เรื่ อ ง
การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิงแหล่งข้อมูลและบรรณานุกรมที่พิมพ์ผิด
ไม่ทันสมัยและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ด้านคุณภาพของผลงานล้าสมัย ขาดการวิเคราะห์และ
ขาดการเสนอความรูห้ รือวิธกี ารทีท่ นั สมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเป็นประโยชน์ตอ่
วงวิชาการ หรือถ้าเป็นงานวิจยั ก็ยงั ขาดกระบวนการวิจยั ในขัน้ ตอนต่างๆ ของงานวิจยั นัน้
ด้านภาษายังมีการใช้ภาษาพูดหรือภาษาปากแทนภาษาทางการค่อนข้างมาก หรือ
เป็นภาษาทางการที่ไม่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น ไม่ใช้ภาษาแบบโบราณ (ดังฤา ดังนี้แล ฯลฯ)
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รวมทัง้ การใช้ภาษาต่างประเทศถ้ามีการแปลเป็นภาษาไทยหรือใช้ทบั ศัพท์และใช้กนั แพร่หลาย
แล้วควรใช้เป็นคำไทย เช่น เทคโนโลยีและไม่จำเป็นต้องเขียนภาษาอังกฤษในวงเล็บ เป็นต้น
ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการยังพบว่ามีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น
โดยไม่มีการอ้างอิงหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน
กล่าวโดยสรุป การเขียนผลงานทางวิชาการหรือบทความวิจัยนั้น ต้องคำนึงถึง
ความถูกต้อง ความทันสมัยของเนื้อหา ตลอดจนการอ้างอิงที่เป็นระบบ รวมทั้งการอาศัย
หลักเกณฑ์ตา่ งๆ เช่น การวางแผนการเขียน การค้นคว้าเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง การเสนอความรูอ้ ย่าง
เป็นระบบ การใช้ภาษาที่มีรูปประโยคสั้น แต่รู้เรื่อง กำหนดวรรคตอน ย่อหน้าแต่ละย่อหน้า
ควรเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกัน จนถึงบทสรุปควรย้ำให้ผู้อ่านเห็นสาระสำคัญได้อย่างชัดเจน
การพิมพ์ต้องมีรูปแบบที่เป็นรูปเล่มที่ถาวรและทันสมัย รวมทั้งประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ผู้
ประเมินหรือผูเ้ ชีย่ วชาญได้เสนอแนะในการเขียนผลงานทางวิชาการดังกล่าวข้างต้น เพือ่ ให้ผู้
เขียนบทความทางวิชาการหรืองานเขียนทางวิชาการอื่นๆ เช่น หนังสือ ตำรา และงานวิจัย
เป็นต้นได้สร้างผลงานที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานทางวิชาการอย่างครบถ้วนตามที่สถาบัน
การศึกษานัน้ กำหนด
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