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 บทความทางวิชาการ  เป็นเอกสารทางวิชาการประเภทหนึ่งซึ่งสถานศึกษาหรือฝึกอบรม ได้ให้ค า
จ ากัดความเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการไว้ว่า  “หมายถึงเอกสารซึ่งเรียบเรียงจาก
ผลงานทางวิชาการของตนเอง  หรือของผู้อ่ืนในลักษณะที่เป็นการวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือเสนอแนวความคิด
ใหม่ๆ จากพ้ืนฐานทางวิชาการนั้นๆ” จากความหมายข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่า  บทความทางวิชาการมี
วัตถุประสงค์ในการน าเสนอความรู้ความคิดใหม่ๆ  รวมทั้งประสบการณ์ของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ บน
พื้นฐานของวิชาการในเรื่องนั้นๆ หรืออาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์  วิจารณ์  วิชาการ
ในเรื่องนั้นๆ เพื่อน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ หรือเพื่อตั้งค าถามหรือประเด็นใหม่ๆ ที่จะ
กระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นต่อไป  บทความทางวิชาการเป็นช่องทางหนึ่งที่
จะเผยแพร่ความรู้  ความคิดและประสบการณ์ของส านักวิชาการออกสู่วงวิชาการและสาธารณชน  ซึ่งช่วยให้
นักวิชาการได้ทราบว่าความคิดและความรู้ใหม่ๆ  ที่ตนได้พัฒนาขึ้นนั้นได้รับการยอมรับหรือไม่ยอมรับ  หรือมี
จุดอ่อน  จุดเด่นประการใด  ความรู้และความคิดเหล่านี้ควรจะได้มาจากการที่ผู้ เขียนได้ศึกษาค้นคว้า  
วิเคราะห์  วิจารณ์มาอย่างดีแล้วจนกระทั่งเกิดแนวคิดใหม่ๆ ต่อเนื่องออกไป  ในทางที่จะสร้างสรรค์วิชาการ
เรื่องนั้นๆ ให้งอกงามต่อไปอีก  บทความทางวิชาการที่ดี  ควรมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านได้แนวคิดแนวทาง
ในการน าความคิดนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบหนึ่ง  หรือช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดการพัฒนา
ความคิดในเรื่องนั้นๆ  ต่อไป 
 
ลักษณะส าคัญของบทความทางวิชาการ 
 

 จากการอภิปรายข้างต้น  บทความทางวิชาการจึงควรมีลักษณะส าคัญๆ ดังนี้ 
 1.  มีการน าเสนอความรู้  ความคิดที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในเรื่องนั้นๆ โดยมี
หลักฐานทางวิชาการอ้างอิง 
 2.  มีการวิเคราะห์  วิจารณ์  ให้ผู้อ่านเห็นประเด็นส าคัญอันเป็นสาระประโยชน์ที่ผู้เขียนต้องการ
น าเสนอแกผู่้อ่าน  ซึ่งอาจจ าเป็นต้องใช้ประสบการณ์ส่วนตัว  หรือประสบการณ์และผลงานของผู้อื่นมาใช้ 
 3.  มีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม  เพ่ือช่วยให้ผู้อ่านเกิดความกระจ่างในความรู้ความคิด
ที่น าเสนอ 
 4.  มีการอ้างอิงทางวิชาการและให้แหล่งอ้างอิงทางวิชาการอย่างถูกต้อง  เหมาะสมตามหลักวิชาการ  
และจรรยาบรรณของนักวิชาการ 
 5.  มีการอภิปรายให้แนวคิด แนวทางในการน าความรู้  ความคิดที่น าเสนอไปใช้ให้เป็นประโยชน์  
หรือมีประเด็นใหม่ๆ ที่กระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความต้องการสืบเสาะหาความรู้หรือพัฒนาความคิดในประเด็นนั้นๆ  
ต่อไป 
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ส่วนประกอบของบทความทางวิชาการ 
 

 โดยทั่วไป บทความทางวิชาการ ควรมีส่วนประกอบที่งนี้ 
 1.  ส่วนน า 
 ส่วนน าจะเป็นส่วนที่ผู้เขียนจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้นๆ  ซึ่งสามารถใช้วิธีการและเทคนิค
ต่างๆ  ตามแต่ผู้เขียนจะเห็นสมควร  เช่น  อาจใช้ภาษาที่กระตุ้น  จูงใจผู้อ่านหรือยกปัญหาที่ก าลังเป็นที่สนใจ
ขณะนั้นขึ้นมาอภิปราย หรือตั้งประเด็นค าถามหรือปัญหาที่ท้าทายความคิดของผู้อ่านหรืออาจจะกล่าวถึง
ประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับจากการอ่าน เป็นต้น นอกจากจะเป็นส่วนที่ใช้จูงใจผู้อ่านแล้ว ส่วนน าเป็นส่วนที่
ผู้เขียนสามารถกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความนั้น หรือให้ค าชี้แจงที่มาของการเขียนบทความนั้น  
รวมทั้งขอบเขตของบทความนั้น  เพื่อช่วยให้ผู้อ่านไม่คาดหวังเกินขอบเขตที่ก าหนด  นอกจากนั้นผู้เขียนอาจใช้
ส่วนน านี้ในการปูพ้ืนฐานที่จะเป็นในการอ่านเรื่องนั้นให้แก่ผู้อ่าน  หรือให้กรอบแนวคิดที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ
เนื้อหาสาระที่น าเสนอต่อไป 
 2.  ส่วนสาระส าคัญของเรื่อง 
 ถัดจากส่วนน าก็จะถึงส่วนที่เป็นการน าเสนอเนื้อหาสาระส าคัญของเรื่องซึ่งในส่วนนี้ผู้เขียนควรค านึงถึง
ประเด็นส าคัญๆ  ดังต่อไปนี้ 
  2.1  การจัดล าดับเนื้อหาสาระ  ผู้เขียนควรมีการวางแผนจัดโครงสร้างของเนื้อหาสาระที่จะ
น าเสนอ  และจัดล าดับเนื้อหาสาระให้เหมาะสมตามธรรมชาติของเนื้อหาสาระนั้น  การน าเสนอเนื้อหาสาระ
ควรมีความต่อเนื่องกัน  เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระนั้นได้โดยง่าย 
  2.2  การเรียบเรียงเนื้อหา  ในส่วนนี้ต้องอาศัยความสามารถของผู้ เขียนในหลายด้าน
นอกเหนือจากความเข้าใจในเนื้อหาสาระ  เช่น  ด้านภาษา ด้านสไตล์การเขียน ด้านวิธีการน าเสนอเป็นต้น 
   2.2.1  ด้านการใช้ภาษา  การเขียนบทความทางวิชาการ  จะต้องใช้ค าในภาษาไทย
หากค าไทยนั้นยังไม่เป็นที่เผยแพร่หลาย  ควรใส่ค าภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บ  ในกรณีที่ไม่สามารถหาค า
ไทยได้ จะเป็นต้องทับศัพท์ก็ควรเขียนค านั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตสถาน  ไม่ควรเขียน
ภาษาไทยและต่างประเทศปะปนกันในลักษณะที่เรียกว่า “ไทยค า  อังกฤษค า”  เพราะจะท าให้งานเขียนนั้นมี
ลักษณะของความเป็นทางการ (formal) ลดลง  ผู้เขียนบทความทางวิชาการ  จ าเป็นต้องพิถีพิถันในเรื่องการ
เขียนตัวสะกดการันต์ต่างๆ  ให้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  และควรตรวจทานงานของ
ตนไม่ให้ผิดพลาด  เพราะงานนั้นจะเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการต่อไป 
   2.2.2  ด้านสไตล์การเขียน  ผู้เขียนแต่ละคนย่อมมีสไตล์การเขียนของตนซึ่ งจะเป็น
เอกลักษณ์และเป็นเสรีภาพของผู้เขียน  อย่างไรก็ตาม  ไม่ว่าผู้เขียนจะใช้สไตล์อะไร  สิ่งที่ควรค านึงก็คือ  
ผู้เขียนจะต้องเขียนอธิบายเรื่องนั้นๆ ให้ผู้อ่านเกิดความกระจ่างมากที่สุด  ซึ่งอาจต้องใช้เทคนิคต่างๆ  ที่ 
จ าเป็น  เช่น  การจัดล าดับหัวข้อ  การยกตัวอย่างที่เหมาะสม  การใช้ภาษาที่กระชับชัดเจน  และเหมาะสมกับ
ผู้อ่าน  เป็นต้น 
   2.2.3  ด้านวิธีการน าเสนอ การน าเสนอเนื้อหาสาระให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและได้
อย่างรวดเร็วนั้น  จ าเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ  ในการน าเสนอเข้าช่วย  เช่น การใช้สื่อประเภทภาพ  แผนภูมิ  
ตาราง  กราฟ  เป็นต้น ผู้เขียนควรมีการน าเสนอสื่อต่างๆ นี้อย่างเหมาะสม  และถูกต้องตามหลักวิชาการ  เช่น  
การเขียนชื่อตาราง  การให้หัวข้อต่างๆ  ในตาราง  เป็นต้น 
  2.3  การวิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์  และการน าเสนอความคิดของผู้เขียน  บทความที่ดี  
ควรมีการน าเสนอความคิดเห็นของผู้เขียน  ซึ่งอาจออกมาในลักษณะของการวิเคราะห์ วิจารณ์ ข้อมูล  เนื้อหา
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สาระ  ให้เป็นประเด็นที่เป็นส่วนของการริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้ เขียน  ซึ่งอาจจะน าเสนอไปพร้อมๆ กับการ
น าเสนอเนื้อหาสาระ  หรืออาจจะน าเสนอก่อนการน าเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาสาระก็ได้  แล้วแต่สไตล์การเขียน
ของผู้เขียน  หรือความเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาของเรื่องนั้นๆ 
 3.  ส่วนสรุป 
 บทความทางวิชาการที่ดีควรมีการสรุปประเด็นส าคัญๆ  ของบทความนั้นๆ  ซึ่งอาจท าในลักษณะที่
เป็นการย่อ  คือการเลือกเก็บประเด็นส าคัญๆ  ของบทความนั้นๆ   มาเขียนรวมกันไว้อย่างสั้นๆ  ท้ายบท  หรือ  
อาจใช้วิธีการบอกผลลัพธ์ว่า  สิ่งที่กล่าวมามีความส าคัญอย่างไร  สามารถน าไปใช้อะไรได้บ้าง  หรือจะท าให้
เกิดอะไรต่อไป  หรืออาจใช้วิธีการตั้งค าถามหรือให้ประเด็นทิ้งท้ายกระตุ้นให้ผู้อ่านไปสืบเสาะแสวงหาความรู้  
หรือคิดค้นพัฒนาเรื่องนั้นต่อไป  งานเขียนที่ดีควรมีการสรุปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสมอ 
 4.  ส่วนอ้างอิง 
 เนื่องจากบทความทางวิชาการ  เป็นงานที่เขียนขึ้นบนพื้นฐานของวิชาการที่ได้มีการศึกษา  ค้นคว้า  
วิจัยกันมาแล้ว  และการวิเคราะห์  วิจารณ์อาจมีการเชื่อมโยงกับผลงานของผู้อ่ืนจึงจ าเป็นต้องมีการ
อ้างอิงเม่ือน าข้อความหรือผลงานของผู้อ่ืนมาใช้  โดยการระบุให้ชัดเจนว่าเป็นงานของใคร  ท าเม่ือไร  
และน ามาจากไหน  เป็นการให้เกียรติเจ้าของงาน  และประกาศให้ผู้อ่านรับรู้ว่า  ส่วนนั้นไม่ใช่ความคิดของ
ผู้อ่ืน  รวมทั้งเป็นการให้หลักฐานแก่ผู้อ่าน  ให้ผู้อ่านสามารถไปสืบเสาะแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม  หรือติดตาม
ตรวจสอบหลักฐานได้ 
 โดยทั่วไป  การอ้างอิงท าได้หลายแบบที่นิยมกันก็แทรกปนไปในเนื้อหา  การอ้างอิงแบบลงเชิงอรรถ  
และการท าบรรณานุกรม 
  4.1  การอ้างอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหา  มี  2  ระบบ  คือ 
   4.1.1  ระบบนามปี  เป็นการอ้างอิงโดยลงชื่อผู้แต่ง  ปีที่พิมพ์  และเลขหน้าของ
เอกสารที่อ้างอิง  ตัวอย่างเช่น 
             “กิจการพิมพ์ในเมืองไทย  เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก  ตั้งแต่ ปี  พ.ศ. 2371 (สุภา
พรรณ  บุญสะอาด , 2517 : 38)” 
   4.1.2  ระบบหมายเลข  ใช้วิธีระบุหมายเลขส าคัญ  เอกสารอ้างอิงที่เรื่องล าดับไว้ใน
บรรณานุกรม  และบอกเลขหน้าของเอกสารที่น ามาอ้างอิง  เช่น 
             “การพิมพ์หนังสือเริ่มขึ้นในประเทศจีน  ตั้งแต่ราวปี  ค.ศ. 105  และมี
วิวัฒนาการมาโดยล าดับ (2:186)” 
  4.2  การอ้างอิงแบบลงเชิงอรรถ มีหลายแบบ เช่น เป็นเชิงอรรถอ้างอิงซึ่งท าในรูปของ
ข้อความที่แยกไว้ท้ายหน้า โดยลงชื่อผู้แต่ง  ชื่อเรื่อง  สถานที่พิมพ์  ส านักพิมพ์  ปีที่พิมพ์  และเลขหน้า  ใน
บางกรณีอาจรวมไว้ท้ายบทก็ได้ นอกจากเชิงอรรถอ้างอิงแล้ว ยังมีเชิงอรรถเสริมความหรือเชิงอรรถอธิบาย  
เพ่ือให้ค าอธิบายเพ่ิมเติม  และเชิงอรรถโยง  ซึ่งใช้บอกแหล่งความรู้ที่ผู้อ่านจะหาได้จากส่วนอื่นของเรื่องที่เขียน
นั้น  เพ่ือจะได้ไม่ต้องน าข้อมูลซึ่งเขียนแล้วมากล่าวซ้ าอีก  นอกจากนั้น  การอ้างซึ่งมีลักษณะเป็นการอิง  คือ
ไม่ได้น าผลงานส่วนใดส่วนหนึ่งมากล่าวอ้างโดยตรง  แต่เป็นการน าความคิดหรือข้อมูลของเขามาเล่าก็ต้องอ้าง
ชื่อเจ้าของผลงาน  และบอกที่มาไว้ในบรรณานุกรม  
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 ตัวอย่างการลงเชิงอรรถอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่างการลงเชิงอรรถอธิบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.3  การเขียนบรรณานุกรม 
  บรรณานุกรมเป็นรายการเอกสารที่ใช้อ้างอิงและใช้ประกอบการเขียนบทความนั้นๆ ซึ่งบอก
รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารนั้น  โดยจัดเรียงตามล าดับพยัญชนะ  ประกอบด้วย  ชื่อผู้แต่ง  ชื่อหนังสือ  
จ านวนเล่ม  ครั้งที่พิมพ์  สถานที่พิมพ์  ปีที่พิมพ์  ผู้อ่านสามารถตรวจสอบหลักฐาน  หรือศึกษาเพ่ิมเติมได้  
บรรณานุกรมนับเป็นส่วนส าคัญของบทความทางวิชาการ  เนื่องจากวัตถุประสงค์ส าคัญข้อหนึ่งของการเขียน
บทความทางวิชาการก็เพ่ือกระตุ้นให้ผู้อ่านมีการสืบเสาะและค้นคิดพัฒนาในเรื่องนั้นๆ  ต่อไป 
 ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม  
ภาษาไทย 
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 “งบประมาณเพื่อการศึกษานอกระบบโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธกิารเพิ่มขึ้นจาก  569.1  
ล้านบาท  หรือร้อยละ  1.7  ของงบประมาณเพื่อการศึกษาทั้งหมดในปี  2536.............” 
 
 1ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี.งบประมาณโดยสังเขป  ประจ าปีงบประมาณ  2535. 
กรุงเทพมหานคร:บริษัทฉลองรัตน ์ จ ากัด , ม.ป.ป. 

 “.....รูปแบบของการศึกษาท่ีสามารถน าอุปกรณโ์ทรคมนาคมมาใช้เพื่อการสื่อสารสองทางใน
ขณะนี้  ได้แก่  โทรศัพท์เพื่อการศกึษา  โทรประชุมเพื่อการศึกษา  และดาวเทียมเพื่อการศึกษา*....” 
 
 *นอกจากรูปแบบท้ัง  3  แล้ว  ยังสามารถใช้ระบบและอุปกรณ์โทรคมนาคมตา่งๆ  ได้แกโ่ทร
พิมพ์ระบบเคเบิลทีวี  การส่งสัญญาณไมโครเวฟ videotext และ teletext  ในการศึกษาทางไกลได้อีกดว้ย 
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 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการอ้างอิงนั้นมีอีกมาก  ซึ่งผู้เขียนบทความทางวิชาการควรแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม  เพราะมีแบบให้เลือกหลายแบบที่ยกมาเป็นเพียงแบบหนึ่งเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม  หลักส าคัญที่
ควรกล่าวไว้ในที่นี้ก็คือ  การอ้างอิงควรจะเป็นการกระท าอย่างมีจุดหมาย  เพ่ือให้ผู้อ่านได้ทราบแหล่งที่มาของ
ความรู้  และช่วยให้ผู้อ่านมีโอกาสหาความรู้เพ่ิมขึ้นและเป็นการแสดงว่าสิ่งที่น ามากล่าวมีหลักฐานควรเชื่อถือ
ได้เพียงใด  ความรู้พื้นๆ  ที่เป็นสิ่งที่ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย  ไม่จ าเป็นต้องมีการสืบค้นอะไรอีก  ไม่จ าเป็นต้องมีการ
อ้างอิง ควรอ้างอิงเท่าที่จ าเป็น  การอ้างอิงมากเกินจ าเป็น  จะท าให้บทความดูรุ่มร่าม  และก่อความร าคาญใน
การอ่านได้  นอกจากนั้น  พึงตระหนักอยู่เสมอว่าการคัดลอกงานของผู้ อ่ืนนั้นท าได้  แต่ต้องเป็นการน ามาเพ่ือ
อธิบายสนับสนุนเท่านั้น  ไม่ใช่ลอกเอามาเป็นเนื้องานของตน 
 
 รายละเอียดปลีกย่อยในการเขียนบทความทางวิชาการให้ได้ดีนั้น  คงยังมีอีกมาก อาทิเช่น ลักษณะ
จ าเพาะของบทความเฉพาะสาขา  ความยาวที่เหมาะสม  แบบฟอร์ม  และรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์  เป็น
ต้น  ผู้เขียนบทความควรให้ความสนใจที่จะศึกษาต่อไป  ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้  เป็นเพียงส่วนส าคัญที่ไม่ควรขาด
ในบทความทางวิชาการโดยทั่วไปเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 


