สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพือ่ ลงตีพิมพในวารสารวิชาการ” ครั้งที่ 5
ณ หองประชุมอาคาร 5 พื้นที่บพิตรพิมขุ มหาเมฆ
วันที่ประชุม 9 มกราคม เวลา 16.30- 18.30 น.
การแลกเปลีย่ นเรียนรูเรื่อง การเขียนบรรยายบทความ การใชตาราง และรูปภาพประกอบ
สวนประกอบของบทความ
ประกอบดวย 3 สวน คือ
 คํานํา คือสวนสําหรับเกริ่นนําใหรูวาจะเขียนเรื่องอะไร
 เนื้อเรื่อง กลาวถึงรายละเอียด มีการใสขอมูลในรูปแบบสถิติ เปรียบเทีย บ หรือ ยกตัวอยาง
ประกอบ
 สรุป เปนสวนแสดงขอคิดเห็น การเปรียบเทียบขอคนพบกับของผูอ ื่น การใหขอเสนอแนะการ
แกปญหาวามีแนวทางอยางไร หรือคําแนะนําเพื่อตอยอดความรู การเขียนสรุป บทความใน
สวนสุดทาย เปนสวนที่ตองการบอกใหผูอานทราบวา การนําเสนอขอมูลทั้งหมดจบลงแลว
ตองใชกลวิธีที่จะทําใหผูอานเกิดความรูส ึกประทับใจ และมักจะเสนอแนะความคิดและปญหา
ไวหลังจากที่อานแลว โดยสามารถเขียนสรุปในแบบสรุป ดวยใจความสาคัญ หรือเสนอแนะ
โนมนาวใหมีการตอยอดหรือดําเนินการบางอยางตอไป
การเขียนบรรยายบทความ
 การเขียนบรรยายบทความนั้นตองวางโครงเรื่องใหดีกอนจึงจะชวยการเขียนใหไดดี เพราะ
โครงเรื่องจะชวยควบคุมการเขียนใหเปนไปตามกรอบแนวคิดที่กําหนดเอาไว ปองกันไมให
เขียนวกไปวนมา
 การบรรยายบทความ คือการขยายความ เปนสวนที่ใชขยายสวนของคํานําที่ไดเกิ่นนําเอาไว
ในตอนตน เปนสวนที่ทําใหผูอานพอมีความเขาใจในรายละเอียดที่คํานํากลาวนําเอาไว การ
บรรยายบทความจึงเปนการขยายความเขาใจดวยการบรรยายใหผูอานเขาใจมากขึ้น จะมี
การนําเสนอขอมูลสรุป แสดงขอมูลรูปของตาราง รูปภาพ กราฟ เพื่อใหเห็นการเปรียบเทียบ
หรือยกตัวอยางประกอบ
 การเขี ย นเนื้ อเรื่ องในบทความทางวิ ช าการควรคํ า นึ งถึ ง ใชคํ าที่ ถู กต อ งตามความหมาย
ตัวสะกดถูกตองตามพจนานุกรม ใชสํานวนโวหารเหมาะกับเรื่องที่เขียน ใชคําที่เปนทางการ
ใชศัพทเฉพาะในการเขียนบทความทางวิชาการ ไมใชถอยคําที่เปนภาษาพูด คําแสลง มี
ขอมูล เหตุผล สถิติและการอางอิงประกอบเรื่องที่เหมาะสม
 ควรมีการวางแผนเคาโครงกอนการเขีย นดวยเขียนเคาโครงหัวขอยอยตางๆ ที่ตองการจะ
เขียนในกระดาษกอน ในแตละหัวขอยอยอาจจะมีใจความสําคัญที่ตองการใสลงไป อาจเขียน
ออกมาเป นท อนๆ คือ นึกถึง จุด สํ าคั ญหรื อประโยคสํา คั ญอะไรได ใหเ ขี ย นใส ล งไปก อน
จากนั้นจึงคอยมาจัดเรียงลําดับหัวขอยอยและประโยคสําคัญเหลานั้นตามลําดับความตอเนื่อง
ที่ควรจะเปน เชน หัวขอไหนควรอยูกอนจึงจะอานเขาใจงาย เอาหัวขอที่กลาวรวมๆ ขึ้นมา
กอน แลวเก็บหัวขอที่เนนรายละเอียดเอาไวทีหลัง เนื้อเรื่องตองเรียงลําดั บตอเนื่องกัน เพื่อ












ลําดับความคิดและใหติดตามเรื่องไดงาย แลวจึงใสรายละเอียดลงไปในแตละหัวขอ มีเกริ่นใน
ตอนตนเรื่องนิดหนอยเพื่อนําเขาสูแตละหัวขอ
การเขียนบรรยายขยายความจะตองมีการอธิบาย ยกเหตุผลประกอบ กลาวถึงขอมูลประกอบ
อาจเปนสถิติ ตัวเลข ตัวอยางเหตุการณ ตํานาน นิทาน หรือขอมูลที่มีคนอื่นคนพบ
ควรกําหนดหัวขอหลักๆ ที่ตองการจะเขียน 2-3 หัวขอที่สําคัญกอน แลวจึงแยกหัวขอยอย
ควรเขียนแตละหัวขอแยกกระดาษกันคนละแผน แลวขยายแนวความคิด ของแตละหัวขอ
ยอยลงไปบนกระดาษ เนื่ องจากการตีพิมพ บ ทความมั กมี ขอจํ า กั ด จํา นวนหน าที่ เ จ า ของ
วารสาร กําหนดเอาไว ดังนั้นในครั้งแรกสิ่งที่เขียนอาจจะมีจํานวนคําเกินแตจะคอยๆ ปรับลด
ไดในการอานและเขียนเรียบเรียงใหมในครั้งที่ 2 หรือ 3 หากเนื้อหายังเกินที่วารสารกําหนด
การเขียนคํานําและสรุปดวยตองใชกลวิธีที่เหมาะสมกับประเภทของเนื้อหาบทความ
การใชภาษาควรเลือกใชใหเหมาะกับจุดมุงหมายในการเขียนและประเภทของวาบทความวิชา
ทั่วไปหรือบทความวิจัย
ตองมีการเชื่อมโยงความคิดตางๆ เขาดวยกัน หลังจากเขีย นเนื้อความของหัวขอสําคัญๆไป
แล ว ให จัด เรี ย งกระดาษตามลํ า ดั บ หั วข อที่ได วางแผนมากอน ลองอ านทานดู ว า ยั ง ขาด
ขอความอะไรมาเชื่อมโยงแตละหัวขอเขาดวยกันหรือไม ถายังขาดอยูใ หเพิ่มขอความหรือเพิ่ม
หัวขอเขามาอีก โดยใหขอความของแตละหัวขอสัมพันธกัน ไมใชไปกันคนละเรื่อง
การเขีย นใหไดดี นั้นจะตองมีการทบทวบเพื่ อปรั บแกสํานวนตั้งแตตนจนจบใหม เพื่อ ดูว า
เนื้อหาตรงกับจุดมุงหมายหรือไม มีสํานวนที่อานแลวกํากวมหรือมีศัพทบางคําหรืออักษรยอ
บางตัวที่ผูอานจะไมเขาใจบางหรือไม เทคนิคที่ดีคือหาใครสักคนที่รูเรื่องนั้นนอยกวามาลอง
อานดูวาเขาสามารถเขาใจไดต ลอดทั้งเรื่องหรือไม ถา ไมล องหาทางปรับปรุง แกไขใหดี ขึ้ น
เพราะการเขี ย นบทความที่ ดี ค วรเป น บทความที่ อ า นง า ย ยกเว น บทความที่ ตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการเฉพาะดาน
การเขี ย นสรุ ป การเขี ย นอาจไม จํา เป นตอ งขึ้ นหั วข อย อยว าสรุ ป วารสารบางเล มไม ไ ด
กําหนดใหมีหัวขอสรุป แตอาจใชยอ หนาสุดทาย ทั้งนี้ตองดูวาบรรณาธิการกําหนดใหเขียนไว
อยางไร เพราะเมื่อเนื้อหาหมดหรือสิน้ สุดของบทความแลว ยอหนาสุดทายมักจะหมายถึงการ
สรุป การสรุปที่ดีอาจมีคําชี้ชวนใหผูอานคิด ใหลองปฏิบัติ หรือเปนการสรุปประเด็นสําคัญ
ของเรื่องแลวทิ้งทายใหผูอานคิดหรือสังเคราะหความรูที่ไดจากบทความตอ

การใชกราฟ ตาราง และรูปภาพประกอบในบทความ
 การใชตารางหรือรูปภาพตองระวังอยาใหมากเกินไป โดยตารางไมควรเกิน 3-4 ตาราง หรือ
รูปภาพไมควรเกิน 3-4 รูป หรือเทาที่จําเปน
 กราฟ ตาราง โมโนแกรม หรือรูปประกอบ จะชวยใหการอธิบายตางๆ งายขึ้น ชัด เจนขึ้น
และชวยกระตุนความสนใจ แตละรูปควรมีคําอธิบ ายอยูใตรูป ดวยวาเปนอะไร ใชทําอะไร
หรือตองการแสดงใหเห็นอะไร
 รูปภาพ ตาราง กราฟ จะตองมีลําดับที่ของรูปภาพ หรือตาราง ทั้งนี้จะตองดูจากคําแนะนํา
ของบรรณาธิการที่ผูเขียนตองการจะสงตนฉบับไปตีพิมพเปนหลัก เพราะวารสารแตละฉบับ
อาจกําหนดแตกตางกันไป จึงไมควรกําหนดรูปแบบเองตามใจ
 การใช รูป และเนื้ อ หาสอดตอ งคล องกั น ทุ ก ครั้ ง ที่ มีการอ างถึง รู ป ควรตรวจสอบด วยว า
ขอเขียนตรงกับขอมูลในรูปหรือไม เชน ในบทความเขีย นวาจากตารางที่ 1 สถิตินักศึกษาที่







สอบไมผานเกณฑในชวงป 2551-2556 ตารางที่อา งถึงแสดงขอมูลสถิติอยางนั้นจริงหรือไม
ขอผิดพลาดที่มักเจอเสมอคือการอางอิงหมายเลขรูป ภาพหรือตารางไมต รงกับ หมายเลขที่
ปรากฏอยูบนรูปหรือตารางจริงๆ หรืออางหมายเลขผิดที่
รูปมีหลายลักษณะ เชน แผนภูมิวงกลม มักใชแ สดงการเปรียบเทียบ แผนภูมิแทงใชแ สดง
ความต อเนื่อ งหรือ เปรีย บเทีย บสิ่งต างๆ ในลักษณะเดียวกั น แผนภูมิเ สน แสดงข อมูล ที่ มี
ลักษณะตอเนื่องกัน การใชรูปภาพตองคํานึงถึงความเหมาะสมในการสื่อความหมาย
การใชแ ผนผังซึ่งมักมีลักษณะเปนบล็อก มักใชอธิบายสวนประกอบและความสัมพันธของ
ระบบใดระบบหนึ่ง หรือกระบวนการในระบบ
การใช ภ าพที่ มีลั กษณะเป นภาพถ า ย ภาพเขี ย น ควรใช ภ าพที่ เ น นจุ ด ที่ ต องการนํ าเสนอ
จํานวนภาพไมมากเกินไป
การใชตารางจะใชเพื่อแสดงขอมูลในเชิงเปรียบเทีย บ บรรยายสั้นๆ เปนขอมูลสรุปมากกวา
การบรรยายยาวๆ ควรมีคําอธิบายที่ชี้เฉพาะใหเห็นดวย แสดงหนวยของขอมูลใหชัดเจน มี
ความนาเชื่อถือและที่มาของขอมูล

