เทคนิคการเตรียมตนฉบับ
บทความวิชาการและบทความวิจยั
นางนาตยา แกวใส

บทนํา
การเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อลงเผยแพรในหนังสือ วารสาร หรือนิตยสารทาง
วิชาการ เปนงานดานหนึง่ ของนักการศึกษา ครู อาจารย และบุคลากร ผูเ กีย่ วของกับงานการศึกษา กอนทีผ่ ู
เขียนบทความจะสงบทความไปยังกองบรรณาธิการหนังสือทีต่ อ งการนํ าบทความลงตีพิมพเผยแพร สิ่ง
สําคัญประการหนึ่งที่ผูเขียนจําเปนตองปฎิบัติ คือ การเตรียมตนฉบับบทความ ทัง้ นีเ้ พือ่ ตรวจสอบความ
เรียบรอยของงานเขียนครัง้ สุดทายในดานตางๆ เชน ความสมบูรณดา นเนือ้ ความ ความถูกตองของขอมูล
ความสละสลวยของประโยค ตลอดจนความถูกตองของภาพประกอบ เปนตน อีกประการหนึง่ บทความ
วิชาการและบทความวิจยั ยังเปนเอกสารทีจ่ ะมีผใู ชอา งอิงตอไปในอนาคต ดังนัน้ การเตรียมตนฉบับเอกสาร
นี้จึงเปนงานทีต่ อ งใชความละเอียดรอบคอบเปนพิเศษ

การตรวจแกบทความกอนพิมพตน ฉบับ
เมื่อผูเขียนเขียนบทความเสร็จเรียบรอยแลว ควรเก็บบทความนัน้ ไวกอ นประมาณ 3-7 วัน (ขึน้ อยู
กับบุคลิกและลักษณะงานของแตละบุคคล) แลวจึงนําบทความดังกลาวมาอานทบทวนเพือ่ ตรวจหาและแก
ไขขอบกพรองตางๆ สาเหตุทไ่ี มควรนําบทความมาอานทบทวนโดยทันทีทนั ใดนัน้ เพือ่ ใหผเู ขียนทบทวน
แนวคิดขอมูล ตลอดจนทําความเขาใจกับคําและประโยคทีเ่ ขียนไว หากทําการตรวจแกบทความหลังจาก
เขียนเสร็จโดยทันที ผูเ ขียนจะอานทบทวนโดยมีความคุย เคยในขอความตางๆ เหลานั้น เนือ่ งจากความคิด
คํานึงที่อยูในใจของผูเ ขียนยังคงปรากฎชัดอยูใ นความทรงจํา เปนเหตุใหไมพบจุดบกพรองหรือพบนอยกวา
ที่ควรจะเปน แตเมือ่ ใหผอู น่ื อานแลวอาจไมเขาใจหรือเขาใจไขวเขวได นอกจากนัน้ ในการเขียนบทความ
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บางครั้งอาจพิจารณาประเด็นตางๆ ไดไมหมด หรือพิจารณาไดไมรอบคอบ การทิ้งเวลาไวชวงหนึ่งจึงเปน
เหมือนการบมความคิดอีกดวย ตามปกติหลังการเขียนบทความแลวจิตใตสํานึกของผูเ ขียนจะยังคง
หมกมุนอยูกับเนื้อหาเหลานั้นอยูในหลายกรณีจะชวยใหมีมุมมองของปญหาทีล่ กึ ซึง้ ขึน้ หรืออาจเปลีย่ นมุม
มองได โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกรณีทผ่ี เู ขียนเขียนบทความโดยมีอารมณหรือความรูส กึ เขามาเกีย่ วของ การ
ตรวจแกบทความกอนสงพิมพควรตรวจสิ่งตางๆ ดังนีค้ อื

1. รูปแบบการเขียน การเขียนบทความทางวิชาการตองเขียนใหชดั เจน ไมคลุมเครือ สวนจะ
เขียนอยางไร รูปแบบใด ยอมแตกตางกันไปตามความถนัดของผูเ ขียนแตละคน แตการเขียนควรเปนรูป
แบบเดียวกันทัง้ เรือ่ ง
2. เอกภาพ การอธิบายหรือเขียนถึงเนือ้ หาหลักในบทความเรือ่ งหนึง่ ๆ ยอมมีการกลาวถึงสิ่งที่
เกี่ยวของหรือพาดพิงถึงเนื้อหาหลักที่ตองการเขียน อาจเปนการเขียนเพือ่ เพิม่ เติมรายละเอียดหรือเพือ่ วัตถุ
ประสงคอื่นก็ตาม มีขอ ควรระวังคือตองเขียนใหมคี วามเปนหนึง่ เดียวกับเรือ่ งหลัก และไมนําเนื้อหาที่ไม
เกี่ยวของกับเนื้อหาหลักมาเขียนซึ่งจะทําใหบทความขาดเอกภาพและบทความเรือ่ งนัน้ จะกลายเปนบท
ความที่เต็มไปดวย “สารพันเรื่องราว”
3. สัมพันธภาพ ควรตรวจดูวาประโยคแตละประโยคทีเ่ ขียนนัน้ ใหความหมายสอดคลองกันหรือ
ไม ตัวอยางเชน ประโยคทีส่ องควรมีความสัมพันธสอดผสานกับประโยคทีห่ นึง่ จากยอหนาแรกจนถึงยอ
หนาสุดทาย ตองมีลําดับการลืน่ ไหลของเนือ้ หาโดยไมแยกออกจากกัน บทความทีด่ ตี อ งแสดงออกถึงความ
คิดที่สัมพันธกันเปนลูกโซ
4. ความกระจาง บทความวิชาการและบทความวิจยั ตองเปนบทความทีไ่ มกํากวม เมือ่ ผูอ า น
อานแลวสามารถทําความเขาใจในเรือ่ งทีผ่ เู ขียนตองการสือ่ สารใหทราบได การเขียนคลุมเครือ หรือเขียน
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สองแง สองมุม อาจใชเขียนในรูปแบบบทวิพากษวจิ ารณ หรือเรือ่ งสัน้ แตไมเหมาะกับการเขียนบทความ
วิชาการ และบทความวิจยั
5. ความกระทัดรัด บทความวิชาการหรือบทความวิจยั นัน้ ตองมีการกลาวถึงทีม่ า ทีไ่ ปหรือ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของตามความเหมาะสม ไมมากหรือนอยเกินไป ซึ่งจะพิจารณาไดจากผูผานเปาหมายเปน
หลัก ถาหากเขียนอยางพอเหมาะพอดีจะทําใหบทความนัน้ กระชับไดใจความ เปนบทความทีด่ ี แตถา หาก
นําสิ่งที่เกี่ยวของแตไมจําเปนมาเขียน จะทําใหไดบทความทีเ่ ยิน่ เยอ สงผลใหความยาวของเนือ้ ความและ
หนากระดาษเพิ่มมากขึ้นโดยไมจําเปน บทความที่ไดจะมีลักษณะเหมือน “นํ้าทวมทุง ผักบุงโหรงเหรง” ซึ่ง
ไมใชลกั ษณะของบทความทีด่ ี
6. การรักษาความคงเสนคงวา เนื่องจากการเขียนบทความเรื่องหนึ่งๆ ตองอาศัยการคนควา
ขอมูลจากเอกสารหลายเลม หรือจากแหลงความรูห ลายแหลง เมื่อผูเขียนนําขอมูลตางๆ ทีไ่ ด มาเขียนรวม
กันอาจเกิดความสับสนในเรื่องของหนวยวัด เชน เนือ้ หาบางตอนใช กิโลกรัม แตบางตอนใช ปอนด เปนตน
จึงจําเปนตองตรวจสอบวาการเขียนนัน้ ปรับใหเปนระเบียบเดียวกันแลวหรือไม
7. การเนนขอความสําคัญ ตรวจดูวาขอความใดในบทความมีความสําคัญและตองการเนน
หรือไม และทําเครือ่ งหมายการเนนทีข่ อ ความนัน้ หรือยัง หากพบวายังไมเรียบรอยตองแกไขใหเรียบรอย
กอน
8. ความถูกตองของภาษา ขอควรระวังอีกประการหนึ่งคือ ความถูกตองของภาษาทีใ่ ช ไม
เฉพาะแตเพียงในเรื่องภาษาไทยเทานั้น ตองตรวจสอบภาษาวิชาการ ศัพทเทคนิค และเรื่องการใชภาษา
อังกฤษทับศัพทดว ยเชนกัน

การพิมพตน ฉบับ
เพื่อเปนการปองกันความผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ ผูเขียนไมควรสงบทความเปนลายมือเขียน ผูเขียน
ควรพิมพบทความนั้นๆ ใหเรียบรอยแลวจึงสงไปยังกองบรรณาธิการ ในปจจุบนั นิยมใชเครือ่ งคอมพิวเตอร
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ในการพิมพตนฉบับ เพราะสามารถแกไขไดสะดวกและรวดเร็ว คอมพิวเตอรมโี ปรแกรมงานพิมพตา งๆ ให
เลือกมากมาย ที่นิยมใชไดแก โปรแกรม CU WRITER หรือโปรแกรมทีม่ คี วามซับซอนขึน้ แตสามารถจัดทํา
รูปภาพได เชน โปรแกรม MICROSOFT WORD เปนตน
การพิมพบทความควรพิมพลงบนกระดาษ A4 (20.9x29.6 ซม.) และควรพิมพหนาเดียวเพือ่ ความ
สะดวกในการแกไขขอบกพรองตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ควรใสหมายเลขหนาเพือ่ ปองกันการเรียงสลับหนาในภาย
หลัง หมายเลขหนาอาจใสไวดา นบนหรือดานลาง มุมซายหรือตรงกลางหนากระดาษก็ได หัวขอเรือ่ งควร
พิมพดวยตัวอักษรตัวใหญหรือตัวหนา จัดกึง่ กลางหนากระดาษ ชือ่ ผูเ ขียนควรพิมพในบรรทัดถัดลงมา
อาจจัดไวกึ่งกลางหนากระดาษ ชิดขอบกระดาษดานซายหรือดานขวาก็ได สวนเนือ้ ความไมวา จะเปน
บทนํา เนื้อหา และบทสรุป อาจเลือกรูปแบบการพิมพรปู แบบใดรูปแบบหนึง่ ดังตัวอยางดานลาง
ตัวอยางรูปแบบการพิมพแบบที่ 1
ชื่อเรื่อง
ชื่อผูแตง
บทนํา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เนือ้ หา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ----------------------------------2. -----------------------------------2.1 -------------------------------
2.2 --------------------------------บทสรุป
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเลขหนา
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ตัวอยางรูปแบบการพิมพแบบที่ 2
ชื่อเรื่อง
ชื่อผูแตง

หมายเลขหนา

บทนํา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เนือ้ หา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ---------------------------------- ใสภาพที่ 1
2. -----------------------------------2.1 -------------------------------
2.2 --------------------------------บทสรุป
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นอกจากตัวอยางทัง้ 2 แลวยังสามารถพิมพแบบอืน่ ๆ ไดอีกตามความเหมาะสม ในกรณีที่มี
รูปภาพ ตาราง กราฟ ฯลฯ ประกอบบทความนัน้ ตรงเนือ้ ความสวนใดทีต่ อ งการใสภาพประกอบ ไมควรนํา
ภาพประกอบจริงใสไวทเ่ี นือ้ ความสวนนัน้ เพราะจะทําใหการทํางานยุง ยากมากยิง่ ขึน้ และอาจเกิดการสูญ
หายไดงาย จากตัวอยางรูปแบบการพิมพแบบที่ 2 จะเห็นไดวา เมือ่ ถึงตําแหนงทีต่ อ งการใสภาพประกอบ
ตาราง กราฟ ฯลฯ ควรเวนเนือ้ ทีไ่ วเพียงเล็กนอย และทําเครือ่ งหมายใหทราบวาใสภาพประกอบ ณ ทีน่ น้ั
สวนภาพประกอบจริงหรือตนแบบตาราง แผนภูมิ ฯลฯ ควรแยกใสซองไวตา งหาก แตมขี อ ควรระวังคือตอง
ทําเครื่องหมาย (ใสหมายเลข) วาภาพนั้นเปนภาพที่เทาใด ตรงมุมใดมุมหนึ่งของภาพประกอบนั้นๆ ดวย
ทุกภาพ สิ่งสําคัญอีกประการหนึง่ ในการพิมพตน ฉบับ คือ การแบงวรรคตอนในการพิมพ ควรแบงใหถกู
ตอง มิฉะนัน้ ความหมายของขอความอาจผิดเพีย้ นได
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ภาพประกอบ
ในกรณีท่ีเนื้อหาบางตอนยากตอการอธิบายหรือเพือ่ ใหการสือ่ ความหมายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอาจใชภาพถาย การตนู ภาพลายเสน กราฟ แผนภูมิ หรือตาราง ชวยในการอธิบาย
นอกจากนี้ส่ิงที่กลาวมายังสามารถดึงดูดความสนใจจากผูอ า นและเปน ทีพ่ กั สายตาไดอกี ดวย สิง่ ทีต่ อ ง
พิจารณาในการเลือกภาพประกอบบทความทีด่ คี อื
1. ความหมาย ภาพประกอบตองใหความหมายตรงตามเนือ้ หา ในกรณีของกราฟ แผนภูมิ และ
ตาราง ควรมีลกั ษณะถูกตองตามหลังวิชาการดวย
2. จํานวนภาพ ไมควรมีจํานวนมาก หรือนอยจนเกินไป พิจารณาตามความจําเปน
3. ขนาดภาพ ภาพที่ใชเปนตนฉบับไมควรมีขนาดใหญหรือเล็กจนเกินไป ขนาดเล็กทีส่ ดุ ไมควร
เล็กกวาขนาดโปสการดและควรเปนภาพทีจ่ ดั องคประกอบภาพไมคบั กรอบ (Frame) ควรเหลือเนือ้ ทีร่ อบ
ดานไวเผื่อตัดทอนบาง ในขัน้ ตอนการจัดทําตนฉบับ (ArtWork) สวนใหญขนาดของภาพที่ตีพิมพจริงจะมี
ขนาดแตกตางไปจากเดิม ทัง้ นีจ้ ะขึน้ อยูก บั ดุลยพนิ จิ ของบรรณาธิการ หรือฝายศิลป
4. ความชัดเจนของภาพ ภาพประกอบควรเปนภาพทีช่ ดั เจน สวยงาม ถาเปนกราฟ ภาพลาย
เสน ฯลฯ ขนาดเสนในภาพไมควรบางจนเกินไปคือ ไมบางกวา 0.5 มม. ถาเปนไปไดไมควรใชภาพที่ถาย
สําเนาเพราะภาพจะไมคมชัดเทาที่ควร หากภาพทีต่ อ งการใชอยูใ นหนังสือหรือเอกสารทีไ่ มสามารถนําสง
โรงพิมพได อาจขอใหทางกองบรรณาธิการชวยก็อปปภ าพนัน้ ๆ หรือถาหลีกเลี่ยงไมไดจริงๆ อาจใชวธิ กี าร
ถายสําเนาได แตควรเลือกเครือ่ งถายสําเนาที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรักษาความคมชัดของภาพตนฉบับไว
5. หมายเลขและคําอธิบายภาพ ภาพประกอบทุกภาพควรมีหมายเลขและคําอธิบายภาพ
กํากับเพื่อปองกันความสับสนและเพือ่ เพิม่ ความเขาใจตอผูอ า น
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การตรวจแกบทความที่พิมพแลว
บทความที่พิมพแลว อาจมีบางสิ่งบางอยางผิดพลาดไดดังนั้นจึงจําเปนตองมีการตรวจแกไข ใน
การตรวจแกอาจพบทั้งคําผิด ขอความตกหลน วรรคตอนไมถกู ตอง และ ฯลฯ หากตองเขียนอธิบายวาให
แกไขอยางไรในทุกทุกทีท่ ม่ี กี ารแกไขจะเปนการเสียเวลาโดยเปลาประโยชนทง้ั ยังยากตอการอานอีกดวย
ดังนั้นจึงไดมีการกําหนดสัญลักษณสากลขึน้ ใชในการนีแ้ ทน ตัวอยางสัญลักษณสากลทีน่ ยิ มใชดงั แสดงใน
ตารางสัญลักษณ
ตัวอยางสัญลักษณทน่ี ําเสนอนัน้ เปนสัญลักษณมาตรฐาน แตในหนวยงานหรือในแวดวงการทํา
หนังสือบางแหงอาจกําหนดสัญลักษณขน้ึ ใชเองตามความเหมาะสมของหนวยงานหรือแวดวงนัน้ ๆ และ
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป สัญลักษณบางตัวอาจหายไปตามกาลเวลาเนือ่ งจากไมสะดวกตอการใช
ในกรณีท่ีบรรณาธิการบางแหงสงตนฉบับบทความมาใหผเู ขียนบทความตรวจปรูฟ ดวย การตรวจ
ปรูฟควรอานทุกๆ คํา อยางชาๆ เพราะในภาษาไทยมีคําหลายคําที่ผูเผินๆ แลวคลายคลึงกัน เชน มิได
กับมีได เปนตน หากเกิดการผิดพลาดในการตรวจปรูฟ ความหมายอาจเปลีย่ นไปเปนคนละความหมายได
สัญลักษณ
ขีดเสนใต
ขีดเสนใต

ความหมาย
ตัวอยาง
สัญประกาศหรือขีดเสนใต
การเตรียมตนฉบับ พิมพเปน การเตรียมตนฉบับ
ใชเมือ่ ตองการใหพิมพตัวเอน
สัญประกาศคูหรือขีดเสนใต 2 เสน การตรียมตนฉบับ พิมพเปน การเตรียมตนฉบับ
ใชเมือ่ ตองการใหพิมพตัวหนา
เครือ่ งหมายเวนวรรค

การเตรียมตนฉบับมี4วิธีคือ แกไขเปน
การเตรียมตนฉบับมี 4 วิธีคือ
การเตรียม ตนฉบับ
ตน
การเตรียมตฉบับ

เครือ่ งหมายเชื่อมวรรคตอน
เครื่องหมายตก

การเตรียมตนฉบับ หรือ การเตรียมตนบับฉ
เครือ่ งหมายสลับที่
→
←

เลือ่ นไปทางขวาจนถึงเสน
เลือ่ นไปทางซายจนถึงเสน
เลือ่ นขึน้ ไปจนถึงเสน
เลือ่ นลงไปจนถึงเสน

การเตรียบตนฉบับ→
←การเตรียมตนฉบับ
การเตรียมตนฉบับ
การเตรียมตนฉบับ
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สัญลักษณ



P

ความหมาย
เครือ่ งหมายถางบรรทัด

ตัวอยาง
การเตรียมตนฉบับ
<
การเตรียมตนฉบับ

เครื่องหมายยอหนา

การเตรียมตนฉบับมี 4 วิธีคือ

x

P 1. เตรียม….

x
เครื่องหมายตัดคํา

การเตรียมตนแบบฉบับ

สรุป
ผูเขียนบทความทุกทานคงตระหนักดีแลววา การเตรียมตนฉบับเปนสิง่ จําเปนอยางไร ดังจะเห็นได
ในทุกๆ ขั้นตอนที่กลาวมา ลวนมีความสําคัญอยางยิง่ การผลิตงานบทความวิชาการและงานหนังสือนับได
วาเปนงานที่ใชทั้งศาสตร (หลายสาขา) และศิลปในขณะเดียวกัน คุณสมบัตผิ เู ขียนบทความทีด่ จี งึ ตองมี
ความปราณีต ละเอียด รอบคอบ อยางไรก็ดี ไมวาทานจะทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ เพียงใด ยอม
มีโอกาสผิดพลาดไดเชนกัน อาจจะเปนความผิดพลาดทีเ่ กิดจากตัวทานหรือจากกองบรรณาธิการ ฉะนั้น
จึงควรเตรียมใจไวรบั ความผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ นัน้ ดวย เมื่อเปนเชนนี้แลว การเตรียมตนฉบับใหสมบูรณ
ที่สุดเทาที่จะทําไดนน้ั จึงเปนการปองกันปญหาตางๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ไดทางหนึง่ ดวย
ประวัตผิ เู ขียน

ชื่อ
นางนาตยา แกวใส
การศึกษา กศบ. มศว.
การทํางาน หัวหนาฝายพัฒนาหลักสูตร
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
สจพ.
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