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การเขยีนบทความวชิาการคอือะไร?

 วธิ ีการถา่ยทอดความรู้ทางวชิาการใน

รูปแบบการเขยีน

ศลิปะแหง่การถา่ยทอดความรู้/

ความคดิจากผู้เขยีนสู่อ ่าน



บทความ (article) คือ อะไร

บทความ คือ 

   ขอ้เขยีนหรอืงานเขยีนที่เขียนขึ้นเพื่อแสดง
หรือเสนอขอ้คิด ความเห็นตอ่เหตกุารณใ์ด
เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่
สังคมกําลังให้ความสนใจหรือผู ้เ ขียน
นาํเสนอขึ้นมาเพื่อใหเ้กิดความสนใจขึ้นใน
สงัคม

3



• บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนที่ผู้เขียนมุ่ง
นําเสนอเนื้อหาสาระเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว
ซึ่งได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้ว
ผู้เขียนนํามากลัน่กรอง เรียบเรียงเขยีนขึน้ โดยใช้ภาษา
เป็นของตนเอง หรือใช้ภาษาของบุคคลอื่นที่ผู้เขียนได้
จากศึกษาค้นคว้า  แต่นํามาเ รียบเ รียงใหม่อย่าง
ต่อเนื่องกัน เนื้อหาสาระที่นําเสนอนั้นมีพื้นฐานอยู่ใน
สาขาวิชาการ เป็นความรู้ ข้อเท็จจริง หรือ มุมมอง
ทรรศนะใหม่ๆ ที่ผู้เขียนค้นคว้า วิเคราะห์ หรืออาจ
แทรกความคดิเห็นข้อเสนอของผู้เขยีน
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•  บทความวิจัย (research article) หมายถึง งานเขียนที่

นักวิจัยหรือผูเขียน เขียนขึ้นจากงานวิจัยของตนเอง

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอเผยแพรงานวิจัยให

นักวิชาการหรือนักวิจัยในสาขาวิชาการ วิชาชีพเดียวกัน

ไดรับรู โดยเขียนใหมีขนาดความยาวภายใตเนื้อที่ที่

วารสารทางวิชาการเลมที่ประสงคจะตีพิมพกําหนดไว



ลักษณะเด่นของบทความทางวชิาการ 

• กรอบคิด ทฤษฎี 

• เนื้อหาและการใชภ้าษาที่มีศพัทเ์ฉพาะ
สาขาวิชา ภาษามาตรฐาน รดักุม ชดัเจน

•  หลกัฐานอา้งอิง

–ใหเ้กียรตผิูเ้ขียนหรือเจา้ของความคิด
–สรา้งความมีนํ้าหนกัของขอ้มูลใหน้่าเชื่อถือ
เพื่อความสะดวกในการคน้ควา้ ตรวจสอบ 
และการหาแหลง่ความรูเ้พิ่มเตมิสาํหรบัผูอ้า่น
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คุณสมบัตขิองนักเขยีนที่ด ี
• 1. ขยันค้น  : ชอบอ่าน  ชอบหาข้อมูล/ความรู้ สะสม
ข้อมูลไว้มาก มคีวามรู้ในทางวชิาการรวมทงัภาษา

• 2.  ขยันคิด :  ชอบคิด ชอบวิเคราะห  ์วจิารณ์ และ
สร ้างสรรคค์วามคดิใหม่

• 3. ขยันเขยีน  : ชอบเขยีน ฝึกเขยีนอยู่เป็นประจาํ

*ข้อมูล/ความรู้ทมีอียู่และการคดิเช ิงวพิากษเ์ป็น
เคร ืองมอืสาํคัญในการเขยีนบทความ



ลักษณะของบทความที่ด ี(1) 

• 1.  ค้นคว้าด  ี: ข้อมูลมาก ครบถว้น ทนัสมัย มทีงั

ปฐมภูมิ ทุต ิยภูมิ (จะยิงดีถ้ามีข ้อมูลในภาษาดังเดิม 

original) ซึงได้จากวิธ ีการ เก็บข ้อมูลท ีเหมาะสมกับ

เร ืองทเีขยีน

• 2. เนือหาด  ี: มแีนวคดิใหม่ ความจร ิงใหม่ 
คาํอธ ิบายใหม่ มกีารวเิคราะห  ์วจิารณ์ และ/หร ือ
สังเคราะหท์ดี ี



ลักษณะของบทความที่ด ี(2)

• 3. นาํเสนอด  ี: ใช้ภาษาถูกตอ้ง ชัดเจน  ไม่
เยนิเย้อและวนไปมา มลีาํดบัข ันตอนด  ีเข ้าใจ
งา่ย

• 4. รูปแบบด  ี : อ้างอ ิงถูกต้อง วรรคตอนและ
ย่อหน้า  เหมาะสม  รูปแบบการพ ิมพถ์ูกต้อง
ตามทกีาํหนด และ อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
บทความครบถ้วน



ลักษณะของเนื้อหาบทความที่ด ี (1)

• 1. มเีอกภาพ  : เนือหามุ่งไปทเีร ืองเดยีว แสดง

ความคดิทสีาํคัญทสีุดเพยีงความคดิเดยีว

• 2.มีสัมพนัธภาพ  : มีความตอ่เนืองเกยีวข ้องกันโดย
ตลอดโดยใช้คาํเช ือมทเีหมาะสม เช ่น กับ  และ  ท  ี

• 3. มีสาร ัตถภาพ  :  มีประเดน็ทโีดดเด่น  และเน้นยาํ

ประเดน็สาํคัญอย่างชัดเจน  เนือความตลอดเร ืองควร

กล่าวยาํประเดน็หลักเสมอ  ๆ



ลักษณะของเนื้อหาบทความที่ด ี(2)

• 4. มีความสมบูรณ ์:  สมบูรณด์า้นเนือหาคอือธ ิบาย
ได้ครอบคลุมความคิดหลักท ีต้องการน ําเสนอ  โดย

เสนอข้อ เท ็จจร ิงถูกต้อ งห ร ือ ความคิดท ีมีเ หตุผล 

สมบรูณด์า้นภาษาคอืใช้ภาษาถกูตอ้งและเหมาะสม

• 5.มีความทนัสมัย  :  ทนัเหตุการณ ์เป็นเหตุการณ์

ใหม่ หร ือเป็นความคิด/ทฤษฎีทกีาํลังเป็นทสีนใจหร ือ

นาํมาใช้กับสถานการณป์ัจจุบนัได้



ลักษณะของย่อหน้าที่ด ี

• 1. มเีอกภาพ  : แตล่ะย่อหน้าพดูถงึใจความสาํคัญ
เดยีว

• 2. มสีัมพนัธภาพ  : มคีวามตอ่เนืองสัมพนัธก์ ันโดยใช้
คาํบุพบท คาํสันธาน และคาํประพนัธสรรพนามท ี

ถกูตอ้งและเนือหาตอ้งเกยีวข ้องกัน

• 3. มสีาร ัตถภาพ  : เน้นยาํประเดน็สาํคัญดว้ยประโยค
ใจความสาํคัญซงึนิยมอยู่ตอนทา้ยของย่อหน้า 



องค์ประกอบของย่อหน้า

• 1. ใจความสาํคัญ: ประโยคใจความสาํคัญ หร ือ
ความคดิทผีู้เขยีนมุ่งเสนอในย่อหน้านันซงึมเีพยีง

เร ืองเดยีว ซงึอาจอยู่ตน้ย่อหน้า กลางย่อหน้า ทา้ย

ย่อหน้า หร ือทงัตน้ย่อหน้าและทา้ยย่อหน้า

• 2. ประโยคขยายความ : ประโยคทขียายประโยค
ใจความสาํคัญใหผู้้อ ่านเข ้าใจความคดิของผู้เขยีนได้

อย่างชัดเจน



ชนิดของย่อหน้า

1. ย่อหน้านาํความคดิ : บอกวัตถุประสงคส์าํคัญของเร ือง
2. ย่อหน้าแสดงความคดิ : แสดงความคดิแต่ละความคดิ
อย่างแจม่แจง้ ย่อหน้าละหนึงความคดิ

3. ย่อหน้าโยงความคดิ  : โยงความคดิระหว่างย่อหน้าเข ้า
ด้วยกันเพอืใหเ้กดิความสัมพนัธต์ ่อเนือง

4. ย่อหน้าสรุปความคดิ  : เป็นการจบเร ืองอย่างใหผู้้อ ่าน
ตดิใจ หร ือสรุปประเดน็สาํคัญของเร ือง ไม่ใช ่ย่อเร ือง  



โครงร่างบทความทางวชิาการ  (1)

• 1. ชือเร ือง : สอืถงึความคดิสาํคัญของเร ือง/ผู้เขยีน
• 2. บทคัดย่อ  : สรุปความคดิสาํคัญของเร ือง
• 3. ความนาํ/บทนาํ : แสดงเนือหาและความสาํคัญ
ของเร ืองทจีะเขยีนอย่างกว้าง ๆ  

• 4. เนือหา : ประกอบดว้ยย่อหน้าทแีตล่ะย่อหน้า
แสดงความคดิหร ือประเดน็สาํคัญเพยีงเร ืองเดยีว 

เนือหาจงึแสดงรายละเอยีดเฉพาะเป็นประเดน็ ๆ  ไป



โครงร่างบทความทางวชิาการ (2)

• 4. การอภปิราย : การวเิคราะห  ์วพิากษ ์และ/หร ือ
สังเคราะห  ์(ถา้แยกเป็นหวัข ้อมักเป็นวจิยัเชงิปร ิมาณ)

• 5. สรุป : แสดงคาํตอบหร ือความคดิทไีดอ้ย่างกว้าง 
ๆ

• 6. อ้างองิและบรรณานุกรม : มกีารอ ้างองิหลักฐานท ี
ถกูตอ้งเหมาะสมกบัข ้อมูลและเนือหา



ขั้นตอนการเขยีนบทความ 

  1.  การเลอืกเร ือง (หาปัญหา)

    2. กาํหนดจุดมุ่งหมาย
    3. กาํหนดแนวคดิสาํคัญ หร ือประเดน็สาํคัญ   หร ือ

แก่นเร ือง

    4.  ประมวลความรู้ ความคดิ (หาเนือเร ือง)

    5.  วางโครงเร ือง
    6. ลงมอืเขยีน



หลักการในการเลือกเรื่องหรือหาหัวข้อ

1. เลือกเรอืงทีตรงกบัความสามารถของผูเ้ขียน

2. เลือกเรอืงทีหาขอ้มลูได้

3. เลือกเรอืงทีเราสนใจ

4. เลือกเรอืงทีกาํลงัอยูใ่นความสนใจ

5. เลือกเรอืงทีกาํหนดความยาวได้

6. เลือกเรอืงทีผูเ้ขียนหาคาํตอบหรอืขอ้สรุปได้



เทคนิคในการหาเรื่องหรือหัวข้อ (ปัญหา)

1. พยายาม “จบัผิด”

2. พยายาม “เชือมโยง”

3. พยายาม “มองตา่ง”



เทคนิคในการตั้งชื่อเรื่อง

1. ตงัชือใหต้รงกบัเนือหาหรอืความคิดหลกั

2. ตงัชือใหน้า่สนใจ เชน่ “ยคุโลภาภิวตันห์รอืโลกา

พิบตัิ” “ฤาโลกนีมนัเอียง”

3. ใชภ้าษาทีเหมาะสม ไมห่วือหวาจนเกินไป และไม่

ยาวจนเกินไป



หลักการใช้ภาษาในการตั้งชื่อเรื่อง

1. ตงัชือดว้ยคาํคาํเดียว วลี ประโยคเดียว 
หรอืสองประโยค

2. ตงัชือในลกัษณะคาํบอกเลา่ คาํถาม คาํ
เชิญชวน หรอือืน ๆ 

3. ตงัชือดว้ยภาษาทีถกูตอ้ง



เทคนิคการหาเนื้อเรื่อง (1)

•  สามารถคน้หาจากแหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ มี

หนงัสือเป็นตน้ ดว้ยวิธีการตา่ง ๆ มีการ

สมัภาษณเ์ป็นตน้

• ในเ ชิง เอกสาร  ข้อมูลทันสมัยมักอยู่ ใน

บทความ ซึงมีทงัทีเป็นเล่มหนังสือ และเป็น

วารสารอิเลก็ทรอนิกสใ์นอินเตอรเ์น็ต



เทคนิคการหาเนื้อเรื่อง (2)

• การหาขอ้มลูในเอกสารตา่ง ๆ ควรเรมิจากการดู

ชือหนงัสือหรือบทความ บทคดัย่อ สารบญั คาํ

นาํ บทสรุป และดรรชนีคน้คาํ เมือเจอประเด็นที

สนใจ ค่อยอ่านดูในรายละเอียดอย่างคร่าว ๆ 

ก่อน จากนนั ถา้เห็นว่าสาํคญัจึงค่อยอ่านอย่าง

ละเอียด



เทคนิคการรวบรวมเนื้อเรื่อง  (1)

การเก็บขอ้มลูโดยเฉพาะจากเอกสาร ควรมีการ
จดบนัทึกใน “บตัรคาํ” หรือจดไวใ้นสมดุบนัทึก
(หรื อ คอม พิ ว เ ตอ ร์ )  โ ด ยจดข้อ มู ล ท า ง
บรรณานกุรมไวด้ว้ย โดยอาจจดไวย้่อ ๆ เมือใช้
จริงค่อยดูจากต้นฉบับก็ได้ แล้วนาํข้อมูลมา
เรียบเรียงจดัหมวดหมู่และเรียงตามลาํดบัโครง
เรอืงทีวางไว ้



เทคนิคการรวบรวมเนื้อเรื่อง (2)

•  ในขณะกาํลังเก็บข ้อมูล ถ้าเกิดความคิด

ข อ งตน เ อ งคือ เ กิด ค วาม เ ข ้าใ จ  ห ร ือ

ค วามคิด เ ช ิ ง วิ เ ค ร าะห ์ วิพ ากษ์ ห ร ือ

สังเคร าะห ์ข ึนมา ควรจดบันท ึกไว้ด้วย  

เพอืนาํไปใช้เวลาเขยีนจร ิงตอ่ไป



เทคนิคการวางโครงเรื่อง
• ลอ งก ําหนดปร ะเ ด็น เ นือ ห าข อ งโคร ง เ ร ือ ง
โดยเฉพาะในส่วนของเนือเร ืองคือ  ให ้ลองร ่าง
ห ัวข ้อหลักหร ือประเด็นหลักของเร ืองท ีเข ียน 
แล้วปร ับแก้ไปหลาย  ๆ  รอบ  ท้ายท ีสุดจะได้
โ ค ร ง ร ่ า ง ชั ว ค ร า ว  เ มื อ ล ง มื อ เ ข ี ย น ใ น
รายละเอ ียด  ค่อยปร ับแต่งโครงร ่างให ้ด ียิงข ึน 
เช ่น  เราอาจวางโครงร ่างของเร ืองแก้กรรมเป็น
ว่า



1. ความนาํ (ปัญหาของการแก้กรรม)

2. ความหมายและลักษณะของการแก้กรรม

3. ประเภทของพธิ ีกรรมและวธิ ีการแกก้รรมใน
สังคมไทย

4. การใหผ้ลของกรรมตามทศันะพระพุทธศาสนาเถรวาท

5. การแก้กรรมตามหลักคาํสอนเร ืองกรรม

6. ความถกูตอ้งหร ือเป็นไปไดข้องการแก้กรรมตาม
หลักคาํสอนเร ืองกรรม

7. สรุป



ใ น ก าร วาง โค ร ง เ ร ือ งนี  ควร ก ําห น ด

ประเด็นย่อยต่าง ๆ  ของแต่ละห ัวข ้อ ไว้

โดยอาจระบุแหล่งข ้อมูลท ีจะใช้ไว้คร ่าว 

ๆ  ด้วยเพ ือจะได้สะดวกเวลาลงมือเข ียน

รายละเอ ียด  แต่ถ้าจัดหมวดหมู่ข ้อมูลไว้

ดแีล้ว วธิ ีน ีอาจไม่จาํเป็น



• นอกจากนัน ยังมีเทคนิคอืน ๆ ทีสามารถใช้

ในการกาํหนดโครงเรืองได ้เช่น การกาํหนด

โครงเรืองโดยเขียนประเด็นเป็นแผนภูมิ 

(Flow  Chart) หรอืเป็นกิงไม ้ซงึช่วยให้
เห็นภาพรวมและความสัมพันธ์ของแต่ละ

ประเดน็



ขั้นตอนการวางโครงเรื่อง
1. กาํหนดประเดน็ใหญ่และย่อยใหค้รบถ้วน

2. จดัลาํดบัหวัข ้อ

3. แบง่หวัข ้อใหญ่เป็นหวัข ้อย่อย (ถ้าม )ี

4. จดัหวัข ้อในระดบัเดยีวกันใหม้นีาํหนัก  

หร ือปร ิมาณ และความสาํคัญใกล้เคยีงกัน



แนวทางการจดัลําดบัหัวข้อ

1. จดัตามลาํดบัเวลาหร ือเหตุการณ ์เช ่น ไถนา 

ดาํนา และเกบ็เกยีว

2. จดัตามลาํดบัประเพณีนิยมหร ือทสี่วนมาก

นิยม เช ่น อาํนาจนิตบิญัญัต  ิอาํนาจบร ิหาร  

และอาํนาจตุลาการ

3. จดัตามลาํดบัความสาํคัญจากน้อยสุดไปหา

มากสุด



เทคนิคในการดาํเนินการเขยีน (1)

1. เขยีนและตรวจแก้ไปเร ือย ๆ

2. ต้องมเีวลาเขยีนต่อเนืองเพอืใหป้ะตดิปะต่อ

   ความคดิจน “ตกผลกึ” ออกมา

3. ถ้าคดิไม่ออก ใหพ้กัสักระยะก่อนกลับมาคดิใหม่

4. เขยีนเสร ็จ เว้นระยะเวลาสักพกัแล้วกลับมา

   อ่านใหม่ ปรับแก้ใหม่



เทคนิคในการดาํเนินการเขยีน (2)

5. การเดนิเร ืองใหท้าํเหมอืนผู้เขยีนเป็น “ผู้เล่าเร ือง”

  หร ือบรรยายตามความคดิและความเข ้าใจของ

ตนเอง

  อย่า “ตัดปะ”มากไป ใช้สาํนวนภาษาของตนเป็น

หลัก  ใหค้นอ่านเหน็ “ตัวคนเขยีน” ในบทความ 



เทคนิคการเขยีนความนํา

1. ควรเขยีนใหจ้งูใจคน ทาํใหอ้ยากอ่าน เช ่น 
ขนึตน้ดว้ยคาํถามหร ือสุภาษิต

2. ควรแสดงใจความสาํคัญของเร ืองทจีะ
เขยีน

3. ควรเขยีนใหก้ระชับ อย่าวกวน หร ือ
คลุมเคร ือ



เทคนิคการเขยีนเนื้อเรื่อง (1)

•   เนือ เร ืองเป็นส่วนท ีสาํคัญและเป็นส่วนท ียาวท ีสุด 

รวมความคิดและข้อมูลท ังหมด  ย่อหน้าแต่ละย่อ

หน้าในเนือเร ืองจะต้องสัมพ ันธ เ์ป็นเร ืองเดียวกัน  มี

ล ําดับ ข ั น ต อ น ไ ม่ ว ก ว น ไ ป ม า  ก่อ น ท ีจ ะ เ ข ี ย น

บทความผู้ เ ข ียนจึงต้อ งหาข้อมูล  หาความรู้ท ีจะ

น ํามาเข ียนเสียก่อน  ในการเข ียนเนือเร ืองควรคาํนึง

สงิตา่ง ๆ  ดงันี



เทคนิคการเขยีนเนื้อเรื่อง (2)

1. ใชถ้อ้ยคาํทีถกูตอ้งตามความหมาย ใชต้วัสะกดถกูตอ้ง
ตามพจนานกุรม เชน่ โลกตุระ กปั

2. ใชส้าํนวนโวหารใหเ้หมาะกบัเรอืง เชน่ ใชถ้อ้ยคาํทีเป็น
ทางการ ใชศ้พัทเ์ฉพาะในการเขียนบทความทาง
วิชาการ 

3. มีหลกัฐาน  เหตผุล สถิติและการอา้งอิงประกอบเรอืง 
เพือใหเ้กิดความถกูตอ้งและนา่เชือถือ 



เทคนิคการเขยีนบทสรุป (1)
          การเขียนบทความในส่วนสรุปหรือคาํลง
ทา้ย เป็นสว่นทีผูเ้ขียนตอ้งการบอกใหผู้อ้ืนทราบ
ว่า ขอ้มลูทงัหมดทีเสนอมาไดจ้บลงแลว้ ผูเ้ขียน
ควรมีกลวิธี ทีจะทาํใหผู้อ้่าน พอใจ ประทับใจ 
สว่นสรุปนีเป็นส่วนทีฝากความคิดและปัญหาไว้
กบัผูอ้่านหลงัจากทีอ่านแลว้ (ไม่ใช่การย่อเรือง) 
การเขียนสรุปหรอืคาํลงทา้ยมีหลายแบบ เชน่



เทคนิคการเขยีนบทสรุป (2)

 1. สรุปดว้ยคาํถามทีชวนใหผู้อ้ืนคิดหาคาํตอบหรอืคิด

ตอ่ เชน่ ถงึเวลาแลว้หรอืยงัทีเราตอ้งใหเ้วลาแก่คน

รอบขา้ง

2. สรุปดว้ยการแสดงความประสงคข์องผูเ้ขียน

3. สรุปดว้ยใจความสาํคญั

4. สรุปดว้ยการใชค้าํกลา่ว คาํคม บทกวี



การเขยีนบทสรุป (3)

5. สรุปดว้ยการเลน่คาํ

6. สรุปประเดน็แบบฟันธงไปเลย เชน่ สงัคมไทยทกุ

วนันีตอ้งหนัมาชว่ยกนั เพือใหป้ัญหาแบบนีไม่

เกิดขนึอีกตอ่ไป

   7. สรุปดว้ยบทสมัภาษณท์ีเป็นประเดน็สาํคญัที

กลา่วทิงทา้ยไว้



เทคนิคการวเิคราะห์และวพิากษ์ (1)

   1. ใหล้องเรมิวเิคราะหแ์ละวพิากษจ์ากความหมาย

ของคาํและประโยค

   2. ใหพ้ยายามใชก้ฎเกณฑท์างตรรกวิทยาวิพากษ์

ทศันะหรอืการอา้งเหตผุลตา่ง ๆ

   3. หาทฤษฎีหรอืหลกัการบางอยา่งมาใชเ้ป็นกรอบ

ในการวเิคราะหแ์ละวพิากษ ์  เชน่



เทคนิคการวเิคราะห์และวพิากษ์ (2)

เช่น ทฤษฎีจิตวิทยาของซิกมันด์ ฟรอยด  ์ทฤษฎี

ควอนตัม  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ  ทฤษฎีต้นไม้

คุณธรรม  ทฤษฎีการหล่อหลอมทางสังคม 

(socialization) ทฤษฎีหลงัสมยัใหม่  และหลกัการ 

SWOT (Strength : จดุแข็ง weakness :
จดุออ่น Opportunity  : โอกาส ความเป็นได้

Threat : อปุสรรค ปัญหา)



เทคนิคการวเิคราะห์และวพิากษ์ (3)

   4. ควรวิพากษ์ด้วยใจเป็นกลาง พยายามอธิบาย

ทัศนะหรือทฤษฎีทีจะวิพากษ์ให้แข็งทีสุดก่อนจะ

วพิากษ์

   5. หลีกเลียงการวิพากษท์ีอาจทาํใหผู้อ้ืนเสือมเสีย

หรอืทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่บคุคลอืนรวมถงึ

ตนเอง



เทคนิคการสังเคราะห์ (1)
การคิดเชิงสังเคราะห์เป็นการคิดเพือ “ตก

ผลกึ” ความรูท้ีไดค้น้ควา้มา คือการสรา้งความรู ้
หรือคาํอธิบายใหม่จากความรูห้รือขอ้มูลทีมีอยู ่

แนวทางในการสงัเคราะหม์ีหลายวธิี เชน่

1. นาํขอ้มลูทีเกียวขอ้งมาวเิคราะหต์ีความและ

เชือมโยงใหเ้ขา้กนั



เทคนิคการสังเคราะห์ (2)
 2. นาํขอ้มลูหรอืทฤษฎีทีมีอยูม่าบรูณาการกบัทฤษฎี

หรอืแนวคิดอืนทีจะชว่ยเสรมิใหเ้กิดความรูท้ีสมบรูณ์

ยิงขนึ

 3. นาํทฤษฎีหรอืแนวคิดอืนมาเป็นกรอบหรอืแนวทาง

ในการสรา้งทฤษฎีหรอืแนวคิดทีศกึษาเชน่แนวคิด

ของพระพทุธศาสนา 



เทคนิคการสังเคราะห์ (3)
 4. การ “ถอด” สาระสาํคัญหรือ “ประยุกต”์ คาํ
สอนออกมาเป็นหลกัการหรือเกณฑบ์างอย่างที
นาํไปใชไ้ด ้

 5. การวเิคราะหว์ธิีคิดหรอืวธิีการบางอยา่งของ
นกัปราชญห์รอืผูป้ระสบความสาํเรจ็ในดา้นตา่ง 
ๆ แลว้สรา้งเป็นรูปแบบ (model) หรอืวธิีการที
ผูอ้ืนสามารถนาํไปใชไ้ด้



เทคนิคการอ้างเหตุผล (1)
การอ้างเหตุผลทีดีต้องคาํนึงถึงกฎเกณฑ์การอ้าง
เหตผุลทางตรรกวิทยา    กล่าวอย่างง่าย ๆ คือควร
อ้างเหตุผลในลักษณะทีเหตุผลทีนาํมาอ้างนันมี
ความเกียวขอ้งโดยตรงกับสิงทีตอ้งการยืนยันหรือ
พิสูจน  ์ไม่ขัดแยง้กันเอง มีความชัดเจนไม่กาํกวม 
และมีนาํหนกัหรอืดนู่าเชือถือ และหลีกเลียงการอา้ง
เหตผุลทีผิดพลาดหรอืมีขอ้บกพรอ่ง เชน่



เทคนิคการอ้างเหตุผล (2)
  1. การอา้งกรณีตัวอย่างมาสนับสนุนนอ้ยไป เช่น 
“เครืองดืมแอลกอฮอลอ์ย่างเบียรช์่วยใหไ้ม่เป็น
โรคอัลไซเมอร์ เพราะยายของข้าพเจ้าดืมเป็น
ประจาํแลว้ไมเ่ป็นอลัไซเมอร”์
2. การอา้งชือบุคคลทีมีชือเสียงมาสนบัสนุนเพียง
อย่างเดียว เช่น “เคน ธีรเดช ใชก้ลอ้งยีหอ้นี ดงันนั 
กลอ้งยีหอ้นีมีคณุภาพดี”



เทคนิคการอ้างเหตุผล (3)
  3. การ อ้างว่าปกติคน เช ือ ห ร ือ ท ําเ ช ่นนัน  เ ช ่น 

“ผู้หญิงในประเทศต่าง ๆ  ไม่ได้ร ับอนุญาตใหแ้ข ่ง

กฬีาอาชพีกับผู้ชาย เราจงึไม่ควรอนุญาตเช่นกัน”
4. การอ้างว่าท ุกคนทาํเช่นนัน เช ่น “คนหนุ่มสาว
ทุกคนทวัโลกและคนวัยกลางคนจาํนวนมากล้วน

สูบกัญชา ดังนัน กัญชาจงึไม่ได้มอี ันตรายอะไร”



เทคนิคการอ้างเหตุผล (4)

5. การอา้งความสมัพนัธก์บัสิงทีดี เช่น “นายดาํ
จะเป็นผู้รา้ยไปได้อย่างไร เพราะเขาดาํเนิน

ชีวิตตามปกติเหมือนคนอืน ๆ และเป็นเพือน

สนิทของเจา้อาวาสและอาจารยใ์หญ่ทีโรงเรยีน

อีกดว้ย”



เทคนิคการอ้างเหตุผล (5)

6. การสรุปเกินเหตุผลหรือยืนยันความจริงที

มากกว่าทีเหตผุลมี เป็นการอา้งความจริงสากล

จากความจริงบางส่วน เช่น “พระภิกษุสมยันีไม่
นา่นบัถือ เพราะมีขา่วพระภิกษุทาํผิดพระวินยัอยู่

เป็นประจาํ”



เทคนิคการฝึกเขยีน (1)
 1. หาบทความทมีคีุณภาพของนักวชิาการชันนาํมา
ศกึษาเป็นตัวอย่าง 

 2. การ เร ิมต้นด้วยการ ฝึกเข ียนข้อความระดับย่อ
หน้า (paragraph) ท ีละย่อหน้าก่อน  แล้วค่อย
เร ียบเร ียงปร ับแก้ใหเ้ป็นเร ืองทตี่อเนืองกลายเป็น
บทความในทสีุด หร ือเข ียนใจความสาํคัญทงัหมด
ในย่อหน้าเดียวก่อนแล้วค่อ ยมาขยายไปท ีละ
ประเดน็



เทคนิคการฝึกเขยีน (2)
 3. การเร ิมต้นด้วยการเข ียนบทความท ีมีเนือหาง่าย ๆ  

ไม่ซ ับซ ้อ น  ไม่ต้อ งใช้การ วิเ คร าะห ์ วิพ ากษ์ หร ือ

สังเคราะหอ์ย่างลึกซงึ

 4. การแสวงหาและสะสมข้อมูลเกียวกับข ้อ เท ็จจร ิง 

ทฤษฎีท ีส ําคัญ และกฎเกณฑต์่าง ๆ  หร ือแม้กระท ัง

รูปภาพท ีสามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห  ์วิพากษ ์

แ ละสัง เ คร าะห ์ไ ว้ใ ห ้มาก  เ พ ือ จะได้มีข ้อ มูลท ีจ ะ

นาํมาใช้ในการคดิและการเขยีน



เทคนิคการฝึกเขยีน (3)

 5. การหาคนทมีคีวามรู้มาช่วยอ ่านและใหค้าํตชิม

แนะนาํเพอืจะไดป้ร ับปรุงใหด้ยีงิขนึ

 6 .  ก าร ส่ งบ ท ความ ไป ล ง ใ น วาร ส าร ท ีมีก าร ใ ห ้

ผู้ทรงคุณวุฒติรวจแก้ (peer review) จะช่วยให ้
เราได้เร ียนรู้และพ ัฒนาการเข ียนได้ด ียิงข ึน  เพราะ

มคีนช่วยชีแนะ



ปสรุป
องคป์ระกอบของบทความ

โจทย /์ประเดน็

คาํถาม
‐ข้อมูล
‐วเิคราะหข์ ้อมูล

สรุป

ตอบโจทย ์

Introduction Main Body Conclusion



Conclusion
ส่วน

สรุป
Main Body
ส่วนเนือหา

In
tr
od

uc
tio

n
ส่ว
น
น
าํ

Writing Model

โจทย /์คาํถาม ข้อมูล/ วเิคราะห /์เหตุผล ตอบโจทย ์



ข้อมูล/เหตุผล

ข้อมูล/เหตุผล

ข ้อมูล/เหตุผล

ข้อมูล/เหตุผล

ข้อมูล/เหตุผล

โจทย /์คาํถาม
ตอบโจทย /์

คาํถาม



1. ส่วนนาํ (Introduction)

-ภมูหิลัง/ประเดน็คาํถาม

2. ส่วนเนือเร ือง (Main Body)

-หลักฐาน/เหตุผล

3. ส่วนสรุป (Conclusion)

-ตอบคาํถาม

ชือเร ือง (title) “..............................”



รูปแบบของบทความทางวิชาการ 

• มีองคป์ระกอบสาํคญั คือ 

–ชื่อเร ือ่ง/ชื่อผ ูเ้ขียน

–บทคดัย่อไทย/องักฤษ

–คาํนําเร ือ่ง (ที่มา/ความสาํคญั/วตัถปุระสงค )์

– เนื้อเร ือ่ง (แนวคิด ทฤษฎี สาระสาํคญั)

–สรปุเร ือ่ง (ชี้ถึงคณุ โทษ แนวทางแก้ไข ชกัชวน หรอืทิ้ง
ไว้ให้คิด)

–การอ้างอิง (อ้างอิงและบรรณานุกรม)

58



คุณสมบตัทินี ักเขยีนควรมี

 เป็นคนใฝ่รู ้  ใฝ่เร ียน ใฝ่ศกึษาค้นคว้า 

 เป็นคนช่างคดิ ช่างสงสัย  ช่างสังเกต ช่างตงั

คาํถาม

 เป็นคนไม่ดว่นสรุป หร ือเช ืออะไรงา่ยๆ  โดยไม่

สอบสวนทวนความใหร้อบความคอบร ัดกุม

 เป็นคนมันฝึกฝนทกัษะดา้นการเขยีน หร ือการ

ใช้ภาษา (เขยีนไดส้ละสลวย  ร ืนไหลตอ่เนือง)



ก่อนลงมอืเขยีนบทความ

 ตดิตามอ่านบทความในวารวารทางวชิาการเป็นประจาํ

 ศกึษาแบบอย่างการเขยีนของคนือนื

 ศกึษาดวู่า เขาวางโครงเร ืองอย่างไร   ใช้ภาษาอย่างไร

 นักเขยีนทดี  ี ส่วนใหญ่ไดอ้ ่านบทความดีๆ  ของอนืมาอย่าง
มากมาย และไดฝ้ึกฝนการเขยีนมาอย่างโชกโชน

 นักเขยีน  นักอ ่าน และนักคดิ รวมอยู่ในคนเดยีวกัน 

 เป็นนักเขยีนทดีไีม่ได  ้ ถา้ไม่มคีุณสมบตันิ ักอ ่าน และนักคดิอยู่
ในตวั



องคป์ระกอบท  ี1: ความนาํ

 ความนาํหร ือส่วนนาํ (introduction) :

-เขยีนจงูใจใหผู้้อ ่านเกดิความสนใจอยากรู้ในเร ือง

ทเีราจะนาํเสนอ

  -เขยีนชใีหเ้หน็ปมประเดน็ปัญหาทผีู้เขยีนต้องการ

ทจีะค้นคว้าหาคาํตอบต่อไป

  -เขยีนชใีหเ้หน็ภมูหิลังหร ือความเป็นมาของปม

ประเดน็ปัญหาทผีู้เขยีนต้องการหาคาํตอบนัน



องคป์ระกอบท  ี2: ส่วนเนือเร ือง

 ส่วนเนือเร ือง

-เป็นส่วนหลักของบทความ  ทมีรีายละเอยีดมาก

-เป็นส่วนทจีะต้องเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ  มาวเิคราะหแ์ล้วเขยีนออกมา

-ส่วนนีจะมกีารตังหวัข ้อใหญ่ หวัข ้อย่อย ตาม
ความเหมาะสมของงานแต่ละเร ือง

-เนือหาส่วนนีมุ่งทจีะหาข้อมูลมาคลีคลายปม
ปัญหาทตีังเอาไว้ในส่วนนาํ



องคป์ระกอบท  ี3: ส่วนสรุป
 ส่วนสรุป (conclusion)

-เป็นการสังเคราะหข์ ้อมูลในส่วนเนือหามาเขยีน

ตอบโจทยท์ตีงั เอาไว้ในส่วนนาํ

-การสรุปคอืการตอบโจทย  ์หร ือการคลคีลายปม

ปัญหา

-การเขยีนบทความตอ้งมสีรุป  ถา้ไม่ม  ีกจ็ะเหมอืนดู

หนังจบแบบหว้นๆ  หร ือจบแบบคาใจผู้ชม  คอืจบแบบ

ไม่ไดเ้ฉลยสงิทผีู้ชมตงัตารอดอูยู่ว่าจะจบลงอย่างไร



การใช้เอกสารอ ้างองิ

 เอกสารประถมภมู  ิ(Pr imary Sources)

-เอกสารบรรจขุอ้มลูชนัตน้  ทียงัไมผ่า่นมมุมอง หรอืความคดิเหน็

ของคนอืน เชน่ พทุธพจนใ์นพระไตรปิฎก  คมัภีรพ์ระเวท คมัภีรไ์บ

เบิล คมัภีรอ์ลักรุอาน  หรอืคาํพดูจากปากของผูใ้หส้มัภาษณ์

โดยตรง

 เอกสารทุตยิภมู  ิ(Secondary Sources)

-เอกสารทีผา่นมมุมองของนกัเขียนหรอืนกัวิชาการ โดยนาํเอา

ขอ้มลูชนัตน้มาเขียนวิเคราะห ์ ตีความ ผา่นมมุมองของตนเอง  



•มคีวามคดิสร้างสรรค์
•มขี้อมูล และ

•ลงมือเขยีน



แหล่งข้อมูล

• ศ.ดร .วัชระ งามจติรเจร ิญ , เอกสารประกอบการบรรยาย

• พระมหาสมบรูณ ์วุฑฒฺกิโร ,รศ.ดร . เอกสารประกอบการ

บรรยาย


