การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย
รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย
1. บทนํา
บทความสําคัญของนักวิชาการก็คอื บทบาทในการเผยแพรความรูซ ง่ึ อาจทําไดหลายรูปแบบ เชน
การพูด การแสดงการสาธิต การออกแบบ และการสรางหรือการเขียน เมือ่ เปรียบเทียบผลกระทบในการ
เผยแพรความรูจะเห็นไดวาการเขียนจะเผยแพรไดกวางขวางมากที่สุ ด อีกทัง้ ยังคงทนถาวรอีกดวย การเผย
แพรความรูโดยการเขียนนี้สวนใหญมักทําในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจยั
ผูมีการศึกษาสูงหลายทานคิดวาการเขียนเปนเรือ่ งงาย อยากเสนอความรูห รือความคิดเห็นอยางไร
ก็เขียนไปตามทีค่ ดิ นัน้ ไดเลย ตามความเปนจริงแลวจะเห็นไดวาความคิดเชนนี้ไมจริงเลย มีบทความ
จํานวนมากที่มิไดมีการเผยแพรในสิ่งพิมพมาตรฐาน เพราะมิไดมีคุณภาพเพียงพอซึ่งอาจเกิดจากแนวคิด
ปริมาณและความถูกตองของขอมูลหรือวิธกี ารนําเสนอขอมูลมีบทความบางเรื่องถึงแมจะตีพิมพเผยแพร
แลวก็ตาม แตผูเขียนเองอยากถอดถอนออกจากสิง่ พิมพไปแลว เพราะอายทีเ่ ปนบทความทีไ่ มไดมาตรฐาน
บทความทีด่ คี อื 'ความเรียงที่เขียนขึน้ เพือ่ เสนอสาระจากขอมูลทีถ่ กู ตองและเสนอความคิดเห็น
สวนตัวของผูเขียน โดยมีเนือ้ หาและวิธกี ารนําเสนอที่เหมาะสมตามกาลสมัยและเหมาะกับกลุมผูอาน
เปาหมาย' โดยทั่วไปบทความจะประกอบดวยเรือ่ งราวตางๆ ที่คนทั่วไปไมรูและ / หรือ เสนอความคิด
บางอยางที่คนอืน่ ยังคิดไมถงึ ในแตละบทความควรนําเสนอประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียว
จากขอความขางตนจะเห็นไดวา บทความตางจากขาวหรือเรียงความโดยขาวจะเปนการเสนอ
ขอมูลอยางตรงไปตรงมาวา ใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร สาเหตุและผลเปนอยางไร การเขียนขาวจะตอง
ไมสอดแทรกความคิดเห็นของผูเขียน ตลอดจนไมแสดงอารมณหรือความรูส กึ ของผูเ ขียน สวนเรียงความ
จะเปนการพรรณารายละเอียดตางๆ ตามจินตนาการของผูเ ขียน ซึ่งอาจมีขอมูลสนับสนุนก็ได แตโดยทัว่ ไป
ขอมูลที่นํามาสนับสนุนจะไมกวางขวางและลึกซึ้งมากนัก นอกจากนัน้ เปาหมายของเรียงความมักเขียน
เพื่อใหบุคคลทั่วไปอานเปนหลักไมเนนกลุมวิชาชีพโดยเฉพาะ แตบทความจะเปนการเสนอขอมูลทีเ่ ปนจริง
ตามที่ผูเขียนศึกษาหรือคนความาและผูเ ขียนบทความมักแทรกความคิดเห็น พรอมทัง้ ขอเสนอแนะของตน
ไวเสมอ บทความโดยทัว่ ไปจะเนนการสือ่ สารไปยังกลุม เปาหมายเฉพาะ ดังนั้นจึงตองนําเสนอขอมูลและ
ความเห็นอยางลึกซึ้ง
โดยทั่วไปการเขียนบทความจะเปนการเสนอขอมูล และแนวคิดแกผอู า น สวนผูอานจะเห็น
คลอยตามหรือไมนน้ั จะขึน้ อยูก บั ความนาเชือ่ ถือของขอมูล แนวคิดและเหตุผล รวมทัง้ เทคนิคและวิธกี าร
นําเสนอดวย บางกรณีความเชือ่ มัน่ ของผูอ า นตอผูเ ขียนก็มผี ลตอการยอมรับของผูอ า นดวย
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บทความอาจแบงออกเปนประเภท ไดดงั นี้
ก. บทความวิชาการ
ข. บทความวิจยั
ค. บทความโตแยง
ง. บทความคําแนะนํา
จ. บทความแสดงความคิดใหม
ฉ. บทความทองเทีย่ วเดินทาง
ช. บทความกึง่ ชีวะประวัติ
ซ. บทความสัมภาษณ
ฌ.บทความอุปมาอุปไมย
ญ.บทความเหตุการณสําคัญ
มีผูรูบางทานจัดใหบทความวิชาการและบทความวิจยั จัดอยูใ นกลุม เดียวกัน แตตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการขาราชการมหาวิทยาลัย (ก.ม.) แยกกลุมผลงานทั้ง 2 แบบนีอ้ อกจากกัน โดยมีคําจํากัด
ความไววา
'บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารซึง่ เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผูอ น่ื
ในลักษณะที่เปนการวิเคราะห วิจารณหรือเปนบทความทีเ่ สนอแนวความคิดใหมๆ จากพืน้ ฐานทางวิชาการ
นัน้ ๆ
'ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานคนควาอยางมีระบบและมีความมุง หมายชัดเจน เพื่อใหไดขอมูลหรือ
หลักการบางอยางที่จะนําไปสูค วามกาวหนาทางวิชาการ หรือการนําวิชาการมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชน
ผลงานวิจัยมีลักษณะเปนเอกสารทีม่ รี ปู แบบของการวิจยั ตามหลักวิชาการ เชนมีการตั้งสมมุติฐาน
หรือมีการกําหนดปญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล โดยจะตองระบุวตั ถุประสงคทเ่ี ดนชัดแนนอนมีการรวบรวม
ขอมูล พิจารณาวิเคราะห ตีความและสรุปผลการวิจยั ทีส่ ามารถใหคําตอบหรือบรรลุวตั ถุประสงคทต่ี องการ
ได' 1
ดังนั้นในที่น้ีจึงจะแยกบทความวิชาการและบทความวิจยั ออกจากกัน และในบทความนี้จะเสนอ
เนนในเรือ่ งการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจยั เทานัน้
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2. การเลือกเรื่อง
ดังไดกลาวมาแลวในตอนตนวา โดยทัว่ ไปบทความจะประกอบดวยเรือ่ งราวตางๆ ที่คนทั่วไปไมรู
และ/หรือเสนอความคิดบางอยางทีค่ นอืน่ ยังคิดไมถงึ หรือมองขามไป ดังนั้นการเลือกเรื่องจึงตองพิจารณา
ถึงประเด็นตางๆ เหลานี้ เมือ่ พิจารณาแลวจะเห็นไดวา ความตองการของกลุม เปาหมายทีผ่ เู ขียนตองการ
จะสื่อความถึงมีความสําคัญมาก ถาหากผูเ ขียนสามารถสนองความตองการของกลุม ผูอ า นได จะทําให
บทความนั้นไดรับการยอมรับและนําแนวคิดหรือผลสรุปไปใชซง่ึ นับวาประสบความสําเร็จ การพิจารณาวา
กลุมเปาหมายคือใครยอมผูกพันกับวารสารทีจ่ ะลงตีพมิ พเปนอยางมากเพราะวารสารแตละฉบับจะมีกลุม
ผูอานเปาหมายอยูแ ลว ดังนัน้ ถาหากเลือกเรือ่ งไมตรงกับกลุม เปาหมายของวารสารแลว วารสารที่
พิจารณาเรื่องก็จะไมนําไปตีพิมพ สิ่งสําคัญทีส่ ดุ ทีผ่ เู ขียนจะตองยึดไวเปนหลักในการเลือกเรือ่ งมาเขียน
ก็คือประโยชนทผ่ี อู า นจะไดรบั

การเลือกเรื่องใดๆ มาเขียน อาจแบงไดเปน 4 ลักษณะคือ
2.1 เลือกตามความเชี่ยวชาญของผูเขียน
ในการเลือกเรื่องในลักษณะเชนนี้ ผูเ ขียนจะสามารถเสนอขอมูลหรือแนวคิดไดอยางลึกซึง้
เนื่องจากความรูและประสบการณที่สะสมมานาน การเขียนในหัวขอเชนนีผ้ เู ขียนจะเขียนไดไมยาก แตถา
ผูเขียนเลือกเรือ่ งทีม่ ขี อ มูลและแนวคิดในลักษณะเดียวกันมาเขียนเสมอ จะทําใหผอู า นทีต่ ดิ ตามผลงาน
ของผูเขียนรูสกึ วาไมมสี ง่ิ ใหมใหนา ติดตาม ดังนั้นการเลือกเรื่องลักษณะนี้จึงจําเปนตองศึกษาคนควา
ขอมูลใหมๆ ตลอดจนศึกษาและทดสอบแนวความคิดใหมทง้ั ทางกวางและทางลึก เพื่อนํามาเสนออยาง
ตอเนือ่ ง
2.2 เลือกตามความสนใจของผูเขียน
ผูเขียนมือใหมที่เริ่มเขาสูวงวิชาชีพไดไมนาน จะยังขาดความรูค วามชํานาญเฉพาะเรื่องอยางลึกซึ้ง
แตคนกลุมนี้มักเปนกลุม ทีม่ คี วามคิดเห็นใหมทอ่ี าจจะแตกตางจากผูท เ่ี คยทํางานในสาขานัน้ ๆ มานาน
ความเห็นหรือการตรวจสอบทบทวนขอมูลมักจะนําไปสูก ารพัฒนาแนวคิดหรือวิธกี ารใหมๆ ที่ผูเชี่ยวชาญ
อาจมองขามไป
2.3 เลือกตามความตองการของหนวยงาน หรือเปาหมายเฉพาะ
การเลือกเรื่องในลักษณะเชนนี้ผูเขียนมักจะอยูในฐานะที่จําเปนตองเขียน เชน เปนนักเขียน
คอลัมนประจํา เปนนักประชาสัมพันธของหนวยงาน เปนหัวหนาหนวยงาน หรือ ฯลฯ ดังนั้นขอมูลและ
ความเห็นของผูเขียนจึงมักอยูในวงจํากัดตามนโยบายหรือวัตถุประสงคของหนวยงาน เนือ่ งจากเนือ้ หา
สวนใหญมักเปนเรือ่ งทีผ่ เู ขียนไมถนัดหรือไมตรงกับความสนใจหรือแนวคิดของผูเ ขียน ดังนัน้ ผูเ ขียนจะตอง
เขียนอยางระมัดระวัง พยายามหาขอมูล ตลอดจนเสนอแนวคิดใหกวางขวางใหมากทีส่ ดุ ตามทีเ่ วลาและ
โอกาสจะอํานวย อยางไรก็ตามผูเ ขียนไมสมควรจะลืมวาผูท ร่ี บั ผิดชอบเนือ้ หาและแนวคิดคือตัวผูเ ขียนเอง
ดังนั้นจึงตองพยายามเขียนอยางระมัดระวังเปนอยางยิง่
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2.4 เลือกตามกระแสความสนใจของสังคม
ในบางชวงเวลาอาจเกิดกระแสความสนใจของสังคมในบางเรือ่ ง อันเนือ่ งมาจากเหตุการณหรือ
สถานะการณบังคับ เชน เกิดภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม หรือการปรับสภาพสังคมอยางกระทันหัน เปนตน
สิ่งเหลานี้จะทําใหสงั คมเกิดความสนใจหรือเกิดปญหาสําคัญทีต่ อ งรีบแกไขหรือปรับสภาพตางๆ ใหเขากับ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การเลือกเรือ่ งในลักษณะนีจ้ ะสามารถชักจูงใหผอู า นสนใจอานบทความได
โดยไมจําเปนตองใชเทคนิคมากนัก อยางไรก็ตามผูเ ขียนจะตองพยายามหาขอมูลใหถกู ตองและลึกซึง้
ภายในระยะเวลาสั้นและตองลงมือเขียนทันที ขอจํากัดหลักของการเลือกเรือ่ งลักษณะนีค้ อื ขอมูล และ
ความเห็นที่ผูเขียนอาจไมมีเวลารวบรวมใครครวญใหรอบคอบได ผูที่เลือกเขียนเรื่องในลักษณะนี้ ควรมี
ความรูรอบตัวอยางกวางขวาง มีความสามารถในการจับประเด็นและกระแสความสนใจของสังคมไดอยาง
รวดเร็ว ตลอดจนมีจินตนาการและความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูลใหกลมกลืนไดโดยงาย
ตามความเปนจริงแลวเรื่องตางๆ ทีค่ นทัว่ ไปอาจเห็นวาเปนเรือ่ งธรรมดา ก็อาจจะนํามาเขียนให
นาสนใจได ถาผูเ ขียนสามารถหาขอมูลหรือแนวความคิดทีแ่ ตกตางออกไปจากทีเ่ คยมีอยูห รือในบางกรณี
อาจจะเปนการอธิบายดวยวิธที เ่ี ขาใจงาย หรือยกตัวอยางทีเ่ หมาะสม
มักมีคําถามอยูเสมอวาจะเลือกเรื่องใหกวางหรือแคบเทาใดจึงจะเหมาะสม การตอบคงตอบ
ชี้ชัดลงไปไดยากมาก แตโดยทัว่ ไปบทความทีด่ จี ะมีประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียว ดังนัน้ การเลือก
ประเด็นที่กวางขวางหรือแคบจึงมีผลตอการวางโครงเรือ่ งและการนํ าเสนออยูม าก บทความทั่วไปมักจะมี
ความยาวอยูในชวง 8 ถึง 15 หนาพิมพดดี มาตรฐาน บทความทีส่ น้ั เกินไปมักใหขอ มูลและความเห็นได
ไมลึกซึ้ง แตถา ความยาวเกินไปมักเยิน่ เยอหรือผูอ า นหมายความสนใจทีจ่ ะอานอยางละเอียดตัง้ แตตน
จนจบ นอกจากผูเขียนจะมีวิธีการนําเสนอทีช่ วนติดตาม แตวธิ กี ารทําเชนนี้มักจะทําไดยาก เพราะ
บทความทางวิชาการหรือบทความวิจยั มักเปนเรือ่ งทีเ่ ปนจริงเปนจัง และมีเนือ้ หาทีต่ อ งทําใหผอู า น
ใครครวญติดตามอยูเ กือบทุกถอยคํา

3. การวางโครงเรือ่ ง
โครงเรื่องของการเขียนบทความวิชาการ อาจมีรปู แบบทีถ่ งึ แมนจะคอนขางตายตัวก็มกี าร
ปรับเปลี่ยนไดบาง แตในการเขียนบทความวิจยั มักนิยมวางโครงเรือ่ งตามมาตรฐาน
3.1 โครงเรื่องบทความวิชาการ
การนําเสนอบทความนิยมแบงออกเปนหัวขอยอย เพื่อใหผูอานและผูเขียนทราบพัฒนาการและ
การนําเขาสูประเด็นสําคัญทีต่ อ งการนําเสนอในบทความนัน้ ดังนัน้ เพือ่ ใหการเขียนบทความงายขึน้
ไมหลงประเด็นและสามารถแยกเขียนเปนชวงๆ ตามเวลาและโอกาสจะอํานวยโดยไมจําเปนตองเขียน
รวดเดียวจบ ผูเขียนจึงควรวางโครงเรือ่ งโดยละเอียด ในการทําเชนนีย้ งั ชวยใหผเู ขียนทราบดวยวาขอมูล
ที่มีอยูนั้นเพียงพอและเหมาะสมหรือไม โดยทัว่ ไปแลวบทความวิชาการมักแบงออกเปน 3 สวนที่สําคัญคือ
ความนํา เนือ้ เรือ่ ง และบทสงทาย
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3.1.1ความนํา
คงไมมีผูคัดคานวาผูอ า นสนใจจะอานบทความเมือ่ เห็นชือ่ บทความนาสนใจ แตเมือ่ เริม่
อานในตอนตนซึ่งเปนความนํา ผูอ า นจะตัดสินใจตอไปอีกครัง้ วาจะอานตอไปหรือไม ดังนัน้ การเขียน
ความนําจึงตองใชเทคนิคการจูงใจใหผอู า นติดตาม แรงจูงใจที่สําคัญของผูอ า นบทความก็คอื การชีใ้ หเห็น
วาผูอา นจะไดรบั ประโยชนอะไรจากการอานครัง้ นี้
ความนําที่มีผูใชอยูเสมอและยังคงใชไดดี
ก. ความนําที่เปนเรื่องเลา
ข. ความนําทีเ่ ปนคําถาม
ค. ความนําทีบ่ รรยายสถานการณ
ง. ความนําทีแ่ สดงความขัดแยง
จ. ความนําทีส่ รุปความสําคัญ
ฉ. ความนําทีเ่ ปนการชวนสนทนา
ช. ความนําทีเ่ ปนสุภาษิตหรือบทกวี
ซ. ความนําทีแ่ สดงเจตนาของผูเ ขียน
ฌ.ความนําทีใ่ ชคํากระตุน เพือ่ สรางความประทับใจ
ญ.ความนําทีม่ าจากขาว
การเลือกใชความนําแบบใด จะขึน้ อยูก บั เนือ้ หาบทความ ลีลาในการนําเสนอ ความชอบและ
ความคุนเคยของผูเขียนดวย การเขียนความนํานั้นจะไมมีกฎตายตัว แตความสําเร็จจะวัดไดจากการ
ที่ผูอานจะติดตามอานตอไปจนจบหรือไม
3.1.2 เนือ้ เรือ่ ง การดําเนินเนื้อเรือ่ งควรแบงออกเปนหัวขอยอยๆ โดยการเขียนเชือ่ มโยง
ใหผูอานสามารถเขาใจตัง้ แตตน จนจบ การเขียนในสวนนีจ้ ะตองพยายามเขียนตามลักษณะของผูอ า น
ที่เปนกลุมเปาหมาย ผูเ ขียนบทความทีล่ ะเลยในเรือ่ งเหลานี้ มักยึดถือความชอบและความถนัดของตนเอง
เปนหลัก เชนผูเขียนทีม่ คี วามเขาใจทางคณิตศาสตรดเี ยีย่ มก็อาจอธิบายเหตุ การณตา งๆ ในรูปแบบของ
สมการทางคณิตศาสตร ซึ่งผูอานบางกลุมอาจไมเขาใจ วิธกี ารนําเสนอมีอยูม ากมายทีจ่ ะนําเขาสู
วัตถุประสงคได แตตามปกติมกั นิยมเสนอขอมูลพืน้ ฐานและหลักการเบือ้ งตนกอน แลวจึงพัฒนาเนื้อหา
เขาสูประเด็นหลักของบทความ โดยตองจัดระเบียบเนือ้ หาใหเปนระบบทีเ่ ขาใจงายพรอมทัง้ ใชระบบ
การอางอิงที่มาของขอมูลใหชัดเจน
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การแบงหัวขอเรือ่ งในเรือ่ ง ตามปกติจะทําใน 2 ลักษณะคือ
ก.)จากกวางมาแคบ คือ เริม่ จากการอธิบายทัง้ ระบบและคอยอธิบายในรายละเอียดเฉพาะเรือ่ ง
ทีแ่ คบลง หรือ
ข.) อธิบายจากสวนยอยๆ ในรายละเอียดแลวจึงนํามารวมเปนระบบใหญทั้งหมด
อยางไรก็ตาม ผูเ ขียนตองไมลมื วัตถุประสงคหลักของบทความเนือ้ หาและคําอธิบายควรนําเขาสู
จุดประสงคหลักทั้งหมด การใหขอ มูลและความคิดเห็นทีไ่ มตรงประเด็นจะนําไปสูก ารเขาใจคลาดเคลือ่ น
หรือสับสนเปนอยางมาก
การนําเสนอเนื้อหาใหงายและสะดวกขึ้นอาจทําไดโดยการยกตัวอยาง การใชภาพประกอบหรือ
การใชตารางสรุปชวยในการนําเสนอในแตละชวงตอนทีเ่ หมาะสม
3.1.2.1 การยกตัวอยาง ตัวอยางจะชวยนําเสนอขอมูลหรือการวิเคราะหทเ่ี ปน
ไปตามวัตถุประสงคไดดี สามารถอธิบายจุดเนนไดโดยผูอ า นมักมีความสนใจมากกวาการอธิบายปกติ
อีกทั้งยังเสมือนเปนการเปลีย่ นบรรยากาศในการติดตามเรือ่ งอีกดวย การยกตัวอยางจึงควรสรางเนือ้ หา
ของตัวอยางใหใกลกับสถานการณจริงที่ทันสมัยและตรงเปาหมายพรอมทั้งแสดงขอมูลใหเพียงพอตอ
การวิเคราะห
3.1.2.2 ภาพประกอบ ภาพประกอบจะชวยใหสามารถนําเสนอขอมูลจํานวนมากไดอยางสะดวก
และกระชับ นอกจากนีย้ งั ชวยใหผอู า นทราบและเขาใจขอมูลไดอยางรวดเร็วและลึกซึ้ง ภาพประกอบมีอยู
หลายรูปแบบ เชน
ก. แผนภูมิ (Chart) อาจแบงออกไดเปนหลายลักษณะเชน แผนภูมิวงกลม (Pie หรือ
Circle Chart) ใชแสดงปริมาณเปรียบเทียบ (รูป1) แผนภูมิแทง (Bars Chart) ใชแสดงขอมูลทีม่ ไี ด
มีความตอเนื่องกันหรือเปนการเปรียบเทียบของสิ่งตางๆ ในลักษณะเดียวกัน (รูป 2) และแผนภูมิเสน
(Line Chart หรือ Graph) แสดงลักษณะเปนขอมูลที่มีลักษณะขอมูลตอเนื่องกัน (รูป 3)

รูปที่ 1 แผนภูมิวงกลมแสดงการใชไฟฟาในประเทศไทย ป 2520
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รูปที่ 2 แผนภูมิแทงแสดงการคาดการณการใชนํ้ามันปโตรเลียมของไทย
โดยการพลังงานแหงชาติเมื่อป พ.ศ. 2531

รูปที่ 3 ผลของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสภาพแวดลอมตอความดัน
เครื่องควบแนนสําหรับความดันที่ออกแบบที่อุณหภูมิอากาศ 100° F
ข. แผนผัง (Diagram) แผนผังมีอยูหลายลักษณะเชน แบบกลองซึง่ ใชแสดงสวนประกอบสําคัญ
ของระบบ และแสดงความสัมพันธระหวางสวนประกอบเหลานี้ (รูป 4) แผนผังภาพราง (Schematic Line
Diagram) เปนแผนผังที่มีลกั ษณะคลายแผนผังแบบกลองแตกตางกันตรงทีส่ ว นประกอบจะแสดงรูปราง
ที่เปนเคาโครงของอุปกรณพอที่จะเขาใจไดอยางรวดเร็วและมีเสนโยงแสดงความสัมพันธของสวนประกอบ
เหลานี้ (รูป 5)
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รูปที่ 4 แผนผังแบบกลองแสดงการบริหารงาน

รูปที่ 5 แผนผังภาพราง แสดงชุดทดสอบหาประสิทธิภาพของแผงรับแสงอาทิตย
แบบตัวรับพลังงานเปนตระแกรง
ค. ภาพ ภาพที่ใชประกอบอาจเปนภาพถาย ภาพเหมือนที่เขียนขึ้นหรือภาพในลักษณะ
การเขียนแบบทางชางอุตสาหกรรม ในกรณีทต่ี อ งการลดความจริงจังของเนือ้ หา การเสริมภาพลอหรือภาพ
การตูน อาจทําใหบรรยากาศการอานดีขน้ึ แตจะลดความจริงจังทางวิชาการลง การใชภาพควรเลือกภาพ
ที่เนนจุดที่ตองการนําเสนออยางชัดเจนและไมควรมีจํานวนภาพเกินความจําเปน ในบางกรณีอาจนําภาพ
มาซอนภาพเพื่อผูอานเขาใจชัดเจนขึ้น (ดูรปู 6,7 และ 8)
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รูปที่ 6 แผนภูมิความเร็วของใบพัดของกังหันไอนํ้า

รูปที่ 7 ภาพประกอบเปนแผนภูมิแสดงหลักการถายเทความรอน 3 คือ
การนํา การแผรงั สี และ การพา
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รูปที่ 8 การตั้งสมมุติฐานวาแรงดูดของดาวพระเคราะห
มีผลกระทบตอการเดินทางของยานอวกาศนอย
3.1.2.3 ตาราง การใชตารางสามารถแสดงขอมูลเปรียบเทียบเชิงตัวเลขหรือเชิงบรรยายสัน้ ๆ
ไดดี แตท้ังตัวเลขและการบรรยายควรอยูใ นลักษณะสรุปมากกวาทีจ่ ะเปนขอมูลดิบ การใชตารางควรใช
ประกอบคําอธิบายที่ชี้เฉพาะใหเห็นดวย การจัดวางตําแหนงขอมูลในตารางควรทําอยางระมัดระวัง
โดยคํานึงวาผูอา นเมือ่ อานตารางแลวควรเขาใจความสัมพันธ ความตอเนือ่ ง ความสมบูรณ และหนวยของ
ขอมูลอยางชัดเจน ตลอดจนความนาเชือ่ ถือและทีม่ าของขอมูลดวย
3.1.3 บทสงทาย เปนสวนที่มีความสําคัญไมยง่ิ หยอนกับสวนอืน่ เปนสวนทีแ่ สดงการจบของ
บทความ การจบบทความที่ดีตองทําใหผอู า นเขาใจ ประเด็นสําคัญหรือมีความตองการศึกษาเรือ่ งนัน้ ๆ
ตอไปหรือไดความคิดที่จะนําไปใชประโยชน การลงทายบทความนิยมทํากันหลายลักษณะ เชน
ก. ตอบคําถาม
ข. สรุปสาระสําคัญของเรือ่ ง
ค. เชิญชวนใหรวมมือ
ง. แสดงมติของผูเ ขียน
จ. เลนคําใหขบขันหรือคําคมทีก่ ระทบความรูส กึ ในทางสรางสรรค
ฉ. เสียดสีใหผอู า นสะใจ
อยางไรก็ตามบทความที่ดีจะตองมีเนื้อหาในทางสรางสรรคที่ทําใหผอู า นเกิดความคิดหรือความรู
หรือแนวปฏิบัติในทางสรางสรรคทด่ี ตี อ ไปในบทสงทายนีไ้ มควรมีขอมูลหรือแนวคิดเพิม่ เติมจากทีน่ ําเสนอ
มาแลวอีก กรณีทต่ี อ งการเสนอแนวคิดเพิม่ เติมควรทําในลักษณะการเสนอแนะเพือ่ ศึกษาตอไป
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3.1.4 หลักฐานอางอิงและเชิงอรรถ (Footnote) ในการเขียนบทความวิชาการโดยทัว่ ไปจะตอง
ตั้งอยูบนพื้นฐานทีเ่ ปนจริงและถูกตองโดยมีขอ มูลสนับสนุน และขอมูลเหลานี้อาจเปนขอมูลที่ผูเขียน
คนควาเอง หรือของหนวยงาน หรือของบุคคลอืน่ ดังนัน้ เพือ่ แสดงความเคารพและใหเกียรติแกเจาของ
ผลงานและเปดโอกาสใหผอู า นทีส่ นใจในรายละเอียดสามารถศึกษาคนควาตอไปไดสะดวก กับเปนการ
ยืนยันความถูกตองหรือระดับความนาเชือ่ ถือของขอมูลทีน่ ํามาวิเคราะหผเู ขียนจึงควรแสดงหลักฐานอางอิง
ประกอบ
วิธีการเขียนหลักฐานอางอิงและเชิงอรรถมีอยูหลายระบบ ผูเ ขียนบทความจะตองศึกษาเองวา
แหลงที่ตีพิมพบทความนัน้ กําหนดวิธกี ารเขียนหลักฐานอางอิงอยางไร ตามความเปนจริงแลวไมวาจะใช
วิธีการเขียนตามระบบใดก็ตาม จะตองมีขอมูลสําคัญคลายคลึงกันทัง้ สิน้ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองมี
ขอมูลที่ทําใหผูอา นสามารถติดตามคนหาหลักฐานนัน้ ๆ ไดโดยสะดวก ขอมูลเหลานีจ้ ะตองประกอบดวย
ชื่อผูแตง ชื่อหนังสือ หรือชือ่ บทความและชือ่ วารสาร หมายเลขของรายงานเลมที่ ปท่ี วัน เดือน ปที่พิมพ
สํานักพิมพหรือ แหลงพิมพ เมือง ประเทศ หนาที่ ตัวอยางของการเขียนหลักฐานอางอิง จะเปนดังนี้
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โดยทั่วไปในการเขียนหลักฐานอางอิง ชือ่ บุคคลทีเ่ ปนภาษาตางประเทศ นิยมใชชื่อสกุล
นําหนาและใชอักษรยอชือ่ ตัวและชือ่ กลาง แตในการเขียนชือ่ ทีเ่ ปนคนไทย นิยมใชชอ่ื ตัว กอนแลว จึงใช
นามสกุลตอมา
3.2 โครงเรื่องบทความวิจัย
โครงเรื่องของบทความวิจยั จะมีความคลายคลึงกับโครงสรางของวิทยานิ พนธนั่นคือ
จะประกอบดวย บทคัดยอ บทนํา วิธกี ารวิจยั ผลและการวิจารณผล บทสรุป ขอเสนอแนะในการศึกษาและ
วิจัยตอไป หลักฐานอางอิง และภาคผนวก โดยบทความวิจยั ตองสามารถนําเสนอขอมูลใหผอู า นเขาใจได
โดยงายและรวดเร็วในเรือ่ งตอไปนี้
ก. ปญหาทีว่ จิ ยั คืออะไร
ข. นักวิจัยดําเนินการวิจยั ศึกษาปญหานัน้ อยางไร
ค. นักวิจยั คนพบอะไร
ง. สิ่งคนพบไดนี้มีความหมายอยางไร
วิทยานิพนธจะแตกตางจากบทความวิจยั ในแงทว่ี ทิ ยานิพนธอาจมีวตั ถุ ประสงคหรือประเด็น
ปญหาหลายประเด็นประกอบกัน และแตละประเด็นยังอาจเสนอวิธคี น ควาหลายวิธี ซึ่งบางกรณีอาจรวมถึง
กระบวนการในจินตนาการของนักศึกษากอนทีจ่ ะลงมือทําวิจยั แตสําหรับบทความวิจยั ควรจะมีจดุ เนน
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเพียงเรื่องเดียว โดยเปนการนําเสนอความรูใ หมและแสดงใหเห็นถึงความถูกตองของ
วิธีการคนควาและวิจัยที่นํามาใช กระบวนการทีอ่ ยูใ นจินตนาการและการพัฒนาเพือ่ กําหนดปญหาตัง้ แต
ตอนเริ่มตนตลอดจนสมมุติฐานที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับผลที่ไดมักจะไมนําเสนอไว สิ่งที่นําเสนอจะเปน
เพียงขอความแสดงปญหาและสมมุติฐานที่พิจารณาในตอนทายสุด พรอมทั้งหลักฐานสนับสนุนตางๆ
3.2.1 บทคัดยอ บทคัดยอคือขอความสรุปผลงานทีท่ ําอยางรัดกุม โดยทัว่ ไปจะเขียนหลังจาก
เขียนบทความเสร็จเรียบเรอยแลวตามธรรมดาบทคัดยอจะยาวเพียง 1 ถึง 2 ยอหนาสัน้ ๆ โดยเปนการชี้
ใหเห็นประเด็นหลักทีเ่ ปนจุดเดน นัน่ คือเปนการสรุปบทนําและบทสรุปนัน่ เอง โดยทัว่ ไปบทคัดยอจะ
ประกอบดวยการแสดงปญหา วิธกี ารแกปญ
 หาและผลสรุปหลักแกผอู า นเพือ่ แสดงวาบทความนีจ้ ะนําเสนอ
ขอมูลที่เขาสนใจหรือไม ดังนัน้ บทคัดยอจึงจะตองมีขอ มูลเพียงพอทีผ่ อู า นสามารถตัดสินใจไดวา ควรอาน
บทความทัง้ ฉบับหรือไม
3.2.2 บทนํา จะเปนการเสนอปญหาความสําเร็จของปญหาและการกําหนดขอบเขตของ
ปญหาและวัตถุประสงคของการวิจยั ควรแสดงการศึกษาจากเอกสารอืน่ ๆ ที่สําคัญไวดว ย การเนน
ความสําคัญของปญหาทีก่ ระทบตอสังคมหรือผูอ า นจะเปนจุดจูงใจใหผอู า นสนใจไดดี
3.2.3 วิธีการวิจัย ผูเขียนควรเสนอรูปแบบและวิธกี ารวิจยั ทีท่ ําอยางชัดเจนเพือ่ ใหผอู า นทราบ
และมั่นใจวาวิธกี ารทีท่ ําถูกตองและเหมาะสมกับปญหาการวิจยั นัน้

12

3.2.4 อุปกรณการวัดและวิธีวัด จะเปนสวนทีแ่ สดงใหผอู า นเชือ่ มัน่ ไดวา ขอมูลของการวิจยั นี้
มีความละเอียดและนาเชื่อถือเพียงใด ดังนัน้ ในหลายกรณีจงึ มีการนําเสนอรายละเอียดของอุปกรณหลัก
ที่ใชในการวัดในบทความดวย
3.2.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ จะเปนการนําเสนอหลักการสําคัญเชิงทฤษฎีทผ่ี วู จิ ยั ประยุกตจาก
ทฤษฎีท่ียอมรับแลวมาใชกบั ปญหาการวิจยั ทีก่ ําหนดขึน้ ในสวนนีจ้ ะแสดงใหผอู า นทราบความลึกซึง้ ของ
ผลงานในเชิงวิชาการวาอยูใ นระดับใด ในหลายกรณีการตัดสินวาผลงานทีท่ ําเปนงานวิจัยหรือพัฒนางาน
อาจทําโดยใชการประยุกตทฤษฎีนเ้ี ปนเกณฑสําคัญดวย
3.2.6 ผลและการวิจารณผล การนําเสนอขอมูลอาจอยูใ นรูปของตารางหรือกราฟ หรือ
แผนภูมิ เพื่อความกระทัดรัด และแสดงการเปรียบเทียบอยางชัดเจน การวิจารณผลควรทําเปนเรื่องๆ
อยางชัดเจนตามวัตถุประสงคของการวิจยั การใหขอ มูลอืน่ นอกเหนือจากวัตถุประสงคกอ็ าจทําได
แตควรแสดงเปนขอสังเกตทีพ่ บ
3.2.7 การเขียนสวนอืน่ ๆ จะเปนการเขียนในทํานองเดียวกันกับการเขียนบทความวิชาการ
ในการเขียนบทความทางวิชาการ และบทความวิจยั จะตองพยายามสือ่ สารขอมูลใหทง้ั ผูเ ขียนและผูอ า น
เขาใจตรงกันอยางถูกตองและชัดเจนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได และผูเ ขียนควรพยายามเขียนใหผอู า น
เขาใจไดงายที่สุดดวย ดังนัน้ จึงควรหลีกเลีย่ งการใชภาษาหรือสํานวนทีก่ วน หรือตีความไดหลายรูปแบบ
ในการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจยั
วัตถุประสงคสําคัญก็คอื การสือ่ สารหรืออธิบายสิง่ ทีค่ น พบหรือหลักการบางประการมิใชเพือ่
พิสูจนวาผูเขียนเกงกวาผูอานในเรื่องใด ดวยเหตุนจ้ี งึ ควรเขียนประโยคสัน้ ๆ ไมซบั ซอน การเลือกคํา
ควรเลือกคําที่ใหความหมายถูกตองชัดเจนและเขาใจงาย ไมใชคําฟุมเฟอย หลีกเลีย่ งการใชศพั ทเทคนิค
เฉพาะมากเกินความจําเปนและผูเ ขียนเองจะตองรูค วามหมายของคําทุกคําทีเ่ ขียนขึน้ อยางลึกซึง้ คําที่มา
จากภาษาตางประเทศควรพยายามแปลใหเปนภาษาตางประเทศควรพยายามแปลใหเปนภาษาไทย
ที่สื่อความหมายไดดีที่สุดและวงเล็บภาษาตางประเทศไวเพื่อความเขาใจ ควรเลือกใชคําอยางระมัดระวัง
โดยทั่วไปควรใชศพั ทบญ
ั ญัตขิ องราชบัณฑิตสถาน พยายามใชสํานวนไทยในลักษณะเปนภาษาไทย
มิใชภาษาไทยที่ถอดความแบบคงรูปภาษาตางประเทศ ประโยคและยอหนาควรมีความสัน้ ยาวตาม
ความเหมาะสมของเนื้อหาและจุดเนน
ในการเขียนเนื้อเรื่อง จะตองคํานึงวาเนือ้ เรือ่ งจะตองมีสาระเปนเรือ่ งเปนราวมีแนวคิดประเด็นหลัก
แตละยอหนาที่เขียนจะตองมีสาระสําคัญทีต่ อ งการถายทอดถึงผูอ า น การดําเนินเนือ้ หาจะตองสอดคลอง
กลมกลืนกันตลอดบทความ และมีความเกีย่ วพันกันเปนขัน้ เปนตอนขอมูลตางๆ จะตองเชือ่ ถือได และ
ผูเขียนตองแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาสวนใดเปนขอมูลและสวนใดเปนความเห็น นักวิชาการทีด่ จี ะตอง
ไมใชอารมณในการแสดงความเห็นอยางเด็ดขาด ไมควรสรุปความเห็นในลักษณะของการตัดสินชีข้ าด
ตามความคิดของตน แตถา จําเปนตองตัดสินตามเหตุและผล โดยอิงหลักวิชาการเปนสําคัญ
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4. การตั้งชื่อบทความ
การตั้งชื่อบทความนับวามีความสําคัญมาก เพราะเปนสิ่งที่จูงใจขั้นตนที่จะทําใหผอู า นสนใจ
อานเรื่องที่เขียน ดังนั้นผูเขียนจึงตองพยายามตั้งชื่อใหเหมาะสม อยางไรก็ตามการตัง้ ชือ่ บทความวิชาการ
และบทความวิจัยจะตางจากการตัง้ ชือ่ บทความโดยทัว่ ไปอยูม าก โดยทัว่ ไปชือ่ บทความวิชาการและวิจยั
มักตั้งชื่อที่สอดคลองกับเนือ้ หาของบทความนัน้ โดยตรง ควรใชคําใหสน้ั และกระชับอาจใชคําตามสมัยนิยม
ใหดึงดูดผูอานไดบาง แตไมควรถือเปนจุดหลักการตัง้ ชือ่ โดยตัง้ ในลักษณะของคําถามก็อาจทําไดสําหรับ
บทความในบางลักษณะ

5. จรรยาบรรณของนักวิชาการ
ในการเขียนบทความทางวิชาการและวิจัยพึงระลึกไวเสมอวาจะตองเขียนโดยมีความ
ตั้งใจจริงในการนําเสนอขอมูลทีถ่ กู ตองเพือ่ พัฒนาและเผยแพรวชิ าการในสาขาของตน การบิดเบือนขอมูล
และการวิเคราะหเพือ่ ผลประโยชนของตนหรือหมูค ณะ และการโกงเอาผลงานของผูอ น่ื มาเปนของตนนับได
วาเปนการกระทําทีผ่ ดิ จรรยาบรรณของนักวิชาการอยางรุนแรง ผูเ ขียนตองพยายามศึกษาและนําเสนอผล
งานในสวนที่จะสรางสรรคสังคมและวงวิชาการใหดีขึ้น และตองไมกลาวรายปายสีนกั วิชาการคนอืน่ ๆ ที่มี
ความคิดแตกตางจากตน การวิจารณผลงานผูอ น่ื ควรทําเฉพาะเพื่อประโยชนทางวิชาการและการพัฒนา
สังคมเทานั้น

6. สรุป
การเขียนบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยจะไมเปนสิ่งที่มีความยากลําบากเกินกวา
นักวิชาการจะทําได แตกไ็ มงา ยจนใครๆ ก็ทําไดทกุ คน เปนทีแ่ นชดั วาการเขียนบทความนี้ ถาพยายาม
ฝกฝนอยางจริงจังแลวจะทําไดทกุ คน พึงระลึกไวเสมอดวยวาบทความทีเ่ ขียนขึน้ ถาหากไมมสี ว นใดดีกวา
บทความคนอื่นที่ตีพิมพแลวบทความนั้นจะยังคงเปนบทความที่ดีไมได
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