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ค าน า 
 

 การพัฒนาประเทศไปสู่สังคมอุดมปัญญา จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ตระหนักใน
ความส าคัญของการรับรู้ข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ อย่างมีวิจารญาณ จนเกิดปัญญาปฏิบัติเพ่ือน าองค์
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  การจัดการความรู้จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องปลูกฝังและฝึกฝน  ทั้งด้านการ
สืบค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพ่ือน าเสนอองค์ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมในรูปแบบต่างๆ รายวิชา 
GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ จึงเกิดขึ้นเพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญและใช้ภาษาเชิงวิชาการ
เพ่ือถ่ายทอดงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  รายวิชาภาษาไทยเชิงวิชาการนี้
จัดท าโดยศูนย์การศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาบัณฑิต มีการเรียนการสอนตามหลักการปฏิรูปการเรียนรู้ตามระบบการเรียน
กลุ่มใหญ่ ร่วมกับระบบ E-Learning เน้นให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนต่อไป 
 
 เอกสารประกอบการสอนวิชา GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ นี้ คณาจารย์ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 8 หน่วยการเรียน ได้แก่ หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานเรื่องการเขียนเชิงวิชาการ หน่วยการ
เรียนที่ 2 การใช้ภาษาเชิงวิชาการ หน่วยการเรียนที่ 3 การสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงเชิงวิชาการ หน่วย
การเรียนที่ 4 การเขียนรายงานวิชาการ หน่วยการเรียนที่ 5 การเขียนบทความแสดงความคิดเห็น หน่วย
การเรียนที่ 6 การเขียนบทความวิชาการ หน่วยการเรียนที่ 7 การเขียนเอกสารราชการ และหน่วยการเรียนที่ 
8 การเขียนรายงานวิจัย เอกสารประกอบการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาภาษาไทยเชิงวิชาการ
ระดับเบื้องต้นเท่านั้น ผู้เรียนจะต้องศึกษาเพ่ิมเติมในระบบ E-Learnning ที่คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย
ได้จัดท าร่วมกับเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะจะมีแบบทดสอบประจ าแต่
ละหน่วยส าหรับวัดความรู้ของผู้เรียนซึ่งจะท าให้มีความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งฝึกให้ผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเอง มีวินัยต่อการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วยการ เรียน 
ตอบสนองต่อปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ต้องการมุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้ “ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม  น าสังคม” 
สมดังปณิธานอย่างแท้จริง 
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หน่วยท่ี  1 
ความรู้พื้นฐานเรื่องการเขียนเชิงวิชาการ 

 
แนวคิด 

1. การเขียนทั่วไปและการเขียนเชิงวิชาการมีลักษณะแตกต่างกัน 
2. การเขียนงานเชิงวิชาการต้องมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาและการวางแผนการเขียนที่ดี 
3. การสร้างนิสัยที่ดีในการเขียนเป็นสิ่งจ าเป็น 

 
วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาเนื้อหาในหน่วยการเรียนที่ 1 แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1. บอกลักษณะและประเภทของงานเขียนเชิงวิชาการได้ 
2. จัดล าดับความคิดและวางโครงเรื่องได้ 
3. เขียนบทน า บทสรุปและเรื่องที่ก าหนดได ้

 
วิธีการเรียน 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 1 
2. เข้าฟังการบรรยายระบบการเรียนกลุ่มใหญ่ครั้งที่ 1 
3. ท าแบบทดสอบท้ายการเรียนระบบการเรียนกลุ่มใหญ่ 
4. ศึกษาด้วยตนเองในระบบ E – Learning 
5. ท าแบบทดสอบประจ าหน่วยจากระบบ E – Learning 
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หน่วยที่ 1 
ความรู้พื้นฐานเรื่องการเขียนเชิงวิชาการ 

 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ต้องมีการน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มิใช่เพียงการสอนใช้วัดผล

ในชั้นเรียนเท่านั้น ผู้ศึกษาจ าเป็นต้องขวนขวายหาความรู้เพ่ิมเติมจากหัวข้อหรือหลักสูตรที่ก าหนดไว้ เพ่ือ
น าเสนออาจารย์ผู้สอนในรูปแบบต่างๆ กัน  ซึ่งการน าเสนอผลงานในรูปแบบของการเขียนเชิงวิชาการนั้น
ว่าเป็นส่วนที่ส าคัญอย่างยิ่งของการศึกษา 

งานเขียนเชิงวิชาการ หมายถึงงานเขียนที่มีระบบการเขียนที่เป็นลักษณะเฉพาะ   มีการอ้างอิง 
เนื้อหาเก่ียวกับความรู้ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไปตามเนื้อหาวิชา 
 
การเขียนทั่วไป 

ความส าคัญของการเขียน 
การเขียนเป็นเรื่องส าคัญของผู้ที่ก าลังศึกษาเพราะการเขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจาก

ผู้เขียนสู่ผู้อ่านโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการชักน าความคิด  ความรู้  ประสบการณ์  ความรู้สึก  อารมณ์
และทัศนคติ  ถ้าผู้เขียนมีความสามารถในการเขียนผู้อ่านย่อมเข้าใจความหมายได้ดี   ตรงกันข้ามหาก
ผู้เขียนไม่มีความสามารถในการเขียนย่อมไม่สามารถถ่ายทอดความรู้   ความคิด  ความรู้สึก  อารมณ์  ฯลฯ 
สู่ผู้อ่านได้ตามต้องการ 

ความหมายของการเขียน 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542 ( 2546, หน้า 203 )  ให้ความหมายของการเขียน

ว่า เขียน เป็นค ากริยา หมายถึงขีดให้เป็นตัวหนังสือหรือเลข ขีดให้เป็นเส้นหรือรูปต่าง ๆ วาด แต่งหนังสือ 
วิจิตรา แสงพลสิทธิ์ และคณะ ( 2522, หน้า 135 – 136 ) ให้ความหมายของการเขียนว่า การเขียน 

คือการแสดงออกเพ่ือการสื่อสารอย่างหนึ่งของมนุษย์ โดยอาศัยภาษา ตัวอักษร และอุปกรณ์อ่ืน ๆ เป็นสื่อ 
เพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความต้องการและความเข้าใจทุกอย่างให้ผู้อ่ืนได้ทราบ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การเขียนเป็นการสื่อสารของมนุษย์ซึ่งอาศัยภาษาที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นสื่อ  
เพ่ือถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ สู่ผู้อ่าน 

จุดมุ่งหมายของการเขียน 
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  ( 2551, หน้า 179 – 181 ) ได้กล่าวถึง

จุดมุ่งหมายของการเขียนดังต่อไปนี้ 
1.  การเขียนเพ่ือเล่าเรื่อง  คือการน าเหตุการณ์เรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง      

หรือเป็นเรื่องที่ผู้เขียนได้ประสบมา  มาถ่ายทอดอย่างเป็นล าดับ  ส่วนใหญ่เป็นการเขียนเล่าประวัติ     
เล่าเหตุการณ ์ เล่าประสบการณ์  สิ่งที่ควรค านึงคือต้องค านึงถึงความถูกต้องตรงตามความจริง 

2.  การเขียนเพื่ออธิบาย  คือ  การเขียนเพื่อชี้แจง  อธิบาย  เช่นอธิบายวิธีใช้  อธิบายวิธีท า  อธิบาย
ขั้นตอน เช่น วิธีการออกก าลังกาย  วิธีการท าอาหารการเขียนวิธีนี้ต้องระมัดระวังให้เขียนเป็นไปตาม
ขั้นตอน  ใช้ภาษากระชับ  สั้น  เข้าใจง่าย 
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3.  การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น  เป็นการเขียนเพ่ือวิเคราะห์  วิจารณ์  แนะน า  หรือแสดงความ
คิดเห็น  เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อาจเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างเดียวหรืออาจมีข้อเสนอแนะด้วย  
ผู้เขียนต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์  ความถูกต้องและความมีเหตุมีผล  เช่น  การเขียนบทความ  การเขียนบท
วิจารณ ์ การเขียนบทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์เป็นต้น 

4.  การเขียนเพ่ือสร้างจินตนาการ  เป็นการเขียนที่มุ่งให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ  มีอารมณ์คล้อยตามซึ่ง
ต้องมีความรู้ในเรื่องของภาษา  เพราะบางครั้งต้องใช้ถ้อยค าที่มีความหมายแฝง  มีความหมายเชิง
สัญลักษณ์หรือมีความหมายเชิงเปรียบเทียบงานเขียนประเภทนี้มักพบในการเขียนประเภทบันเทิงคดี 

5.  การเขียนเพ่ือโน้มน้าวใจ มีวัตถุประสงค์ในการเขียนเพ่ือจูงใจ  เช่น  เขียนค าขวัญ  โฆษณา 
ภาษาท่ีใช้ต้องสั้น  กระชับ  รัดกุม  

6.  การเขียนเพ่ือล้อเลียนหรือเสียดสี  มีจุดประสงค์ในการเขียนเพ่ือต าหนิสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  อาจเป็น
บุคคล  หรือสถานการณ ์ ภาษาท่ีใช้ต้องสุภาพ  นุ่มนวล  อาจแทรกอารมณ์ขันได ้

7.  การเขียนเพ่ือกิจธุระ เป็นการเขียนเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ภาษาที่ใช้ต้องเหมาะสม
กับประเภทของงานเขียน คือเป็นภาษาก่ึงทางการถึงระดับทางการ 

8.  การเขียนเพื่อบอกให้ทราบข้อเท็จจริง   เป็นงานเขียนของทางราชการเป็นส่วนใหญ่  เช่น  
การเขียนประกาศ  ค าสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ฯลฯ  ภาษาที่ใช้ต้องเป็นภาษาราชการหรือภาษาระดับ
ทางการ 
 
งานเขียนเชิงวิชาการ 

งานเขียนเชิงวิชาการเป็นงานเขียนที่มีลักษณะแตกต่างจากงานเขียนทั่วไป  ซึ่งงานเขียนเชิงวิชาการนี้  
ลลิตา  กิตติประสาร  ( 2537 , หน้า 439 )  กล่าวว่า  งานวิชาการ  หมายถึงงานเขียนเพ่ืออธิบายเรื่องที่
ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้า  หรือแสดงความคิดเห็น  ให้ค าแนะน า  ข้อคิด  หรือข้อเตือนใจ  โดยมีทฤษฎีหรือ
หลักการอย่างใดอย่างหนึ่งสนับสนุน  มีแหล่งข้อมูล  แหล่งอ้างอิง  และวิธีค้นคว้าที่เป็นระบบในการ
น าเสนอผู้เขียนอธิบายเนื้อหาและขยายความอย่างชัดเจน  เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องนั้นได้  ส่วนภาษาที่ใช้
ส่วนใหญ่มักเป็นภาษาระดับทางการ 

เกรียงศักดิ์ วัฒนะรัตน์. (2522) กล่าวไว้ว่า  งานเขียนเชิงวิชาการ  ได้แก่  งานช านาญที่มีแบบแผน 
มีลักษณะเฉพาะของการเขียน  ใช้ภาษาตรงไปตรงมา  เรียบง่าย  ไม่เป็นส านวนโวหาร  มีการใช้ค าศัพท์
เฉพาะ  งานเขียนทางวิชาการ  ได้แก่  ต ารา  รายงานการศึกษาค้นคว้า  รายงาน การทดลอง การวิจัย  
งานแปล บทความทางวิชาการ  ฯลฯ  

สรุปได้ว่า  งานเขียนเชิงวิชาการ คืองาน เอกสาร หรืองานหนังสือ  หรือสิ่งพิมพ์  ที่ผู้เขียนได้ศึกษา
ค้นคว้า  โดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล  และวิธีการค้นคว้า  และน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบที่เป็น
ประโยชน์  นอกจากนี้งานเขียนเชิงวิชาการยังต้องค านึงถึงการใช้ภาษาที่เป็นภาษาระดับทางการ  อาจมี
ค าศัพท์เฉพาะ หรืออาจมีภาพประกอบ  แผนภาพ  หรือแผนที่เพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น  
สุดท้ายงานเขียนเชิงวิชาการจะต้องมีประโยชน์ที่สามารถน ามาใช้ ในการพัฒนาคนเพ่ือพัฒนางาน  ผู้เขียน
จึงต้องมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการเขียนเป็นอย่างดีด้วย 

ลักษณะเฉพาะของงานวิชาการ 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่างานวิชาการเป็นงานที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากงานเขียนทั่วไป     

ซึ่งงานเขียนประเภทนี้จะมีลักษณะเด่นที่บุคคลทั่วไปจะสังเกตได้ดังต่อไปนี้ 
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1.  มีรูปแบบเฉพาะในการเขียนงานวิชาการนั้น  จะต้องมีรูปแบบของการเขียนที่เป็นลักษณะเฉพาะ 
เช่น  เป็นรูปแบบของการเขียนความเรียง  บทความ  สารคดี  ซึ่งจะต้องมีส่วนต่าง ๆ ตามที่ก าหนด  หรือ
ตั้งเป็นกฎเกณฑ์ไว้ 

2.  ภาษาที่ใช้ในการเขียน  ต้องเป็นภาษาที่ตรงไปตรงมา  ไม่ใช้ภาษาปากในการเขียน  และไม่ใช้
ภาษาในการพรรณนาเพื่อให้อารมณ์ความรู้สึก  เช่น  งานเขียนนวนิยาย  ภาษาควรมีความเป็นกลาง 
ส่วนใหญ่แล้วภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาระดับทางการที่ใช้อธิบาย  เพ่ือแสดงความรู้ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ  และอาจจะต้องใช้ศัพท์วิชาการเฉพาะสาขาในการสื่อความหมายกับผู้อ่ืนซึ่งผู้อ่านงานเขียน
เหล่านั้นจะต้องมีความรู้เฉพาะในเนื้อหาสาระจึงจะอ่านได้เข้าใจง่ายกว่าบุคคลอ่ืน 

3.  งานเขียนเชิงวิชาการนั้นจะต้องประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ  3  ส่วน  ดังนี้คือ 
3.1  ส่วนน าหรือบทน า 

ส่วนนี้มักเป็นการเกริ่นน าที่มาหรือประเด็นของปัญหาสิ่งที่จะพาให้ผู้อ่านเริ่มเข้าใจว่า 
ต้องการสื่ออะไรกับผู้อ่าน  หรือที่ต้องการกล่าวถึงเรื่องราวอะไร  เพ่ือให้ผู้อ่านที่สนใจติดตามต่อไป  ส่วนน า
มีความส าคัญ  เพราะส่วนน าจะช่วยให้งานเขียนน่าสนใจด้วย  ส่วนน าจะต้องมีความเป็นเอกภาพ  และ
เชื่อมโยงไปยังส่วนเนื้อหาอย่างกลมกลืนกันด้วย  การเขียนส่วนน าเพื่อน าผู้อ่านเข้าสู่เรื่องควรมีลักษณะดังนี้ 
( อัจจิมา เกิดผล, 2540 , หน้า 79 ) 

3.1.1  ชี้ให้เห็นแนวทางของเรื่องว่าสาระส าคัญของเนื้อเรื่องจะด าเนินไปในท านองใด 
3.1.2  เร้าใจให้ติดตามอ่านเนื้อเรื่องต่อไป 
3.1.3  จะต้องกล่าวถึงสิ่งที่เก่ียวข้องกับเนื้อเรื่องเท่านั้น 
3.1.4  โดยทั่วไปบทน าจะมีความยาวประมาณ  1  ย่อหน้า 
ดังนั้นถ้าจะกล่าวถึงจังหวัดอยุธยา  ผู้เขียนอาจน าด้วยบทเพลง  ค าคม  หรือเหตุการณ์

ส าคัญทางประวัติศาสตร์ตอนใดตอนหนึ่งก็ได้ 
3.2  เนื้อหาหรือเนื้อเรื่อง 

เนื้อหาหรือเนื้อเรื่องคือส่วนที่บรรยายรายละเอียด  ปลีกย่อย  ที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อถึง
ผู้อ่าน  โดยผู้เขียนจะต้องรู้รายละเอียดของเรื่องที่จะเขียน  ซึ่งอาจจะมาจากการสัมภาษณ์ผู้รู้  หรือการวิจัย
ด้วยตนเอง หรือทั้งสองอย่างประกอบกัน  ส่วนนี้เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของเรื่อง  เพราะเป็นส่วนที่ผู้เขียน
ต้องแสดงความรู้  ความคิด  ความสามารถ  ประสบการณ์  ในการหาข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  โดยมี
หลักฐานอ้างอิงประกอบที่น่าสนใจและถูกต้องตามหลักวิชาการโดยอาจแทรกสถิติ  ตัวอย่างประกอบ   
เพ่ือความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  การเขียนเนื้อเรื่องที่ดีต้องมีความยาวมากกว่า  1  ย่อหน้าขึ้นไป  ( อัจจิมา  
เกิดผล, 2540 , หน้า 82 – 83 )  กล่าวถึงสิ่งที่ควรค านึงถึงในการเขียนเนื้อเรื่องดังนี้ 

3.2.1  ใช้ค าให้ถูกต้องตามความหมาย 
3.2.2  ใช้ส านวนโวหารให้ตรงกับเรื่อง 
3.2.3  แสดงความรู้ความคิดที่ถูกต้อง 
3.2.4  ใช้ตัวสะกดถูกต้อง 
3.2.5  มีเนื้อหาสาระ ข้อมูล เหตุผล สถิติ และการอ้างอิงประกอบเรื่อง 
ผู้เขียนจะต้องอาศัยศิลปะในการร้อยเรียงความรู้  ความคิด  ของตนออกมาให้เป็นที่เข้าใจ

ถูกต้องและชัดเจนเป็นไปตามล าดับ  ไม่วกวน  ไม่สับสน  นอกจากนี้ส่วนเนื้อหาจะต้องเป็นส่วนที่มีน้ าหนัก
เนื้อหาสาระมากที่สุด 
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วิธีการเขียนเนื้อเรื่อง มีวิธีการเขียนต่อไปนี้ 
1.  รวบรวมเนื้อหาที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลให้พร้อม  คือ การรวบรวมข้อมูลที่ได้แสวงหา

ค้นคว้ามาพร้อมแล้วทุกอย่างมาจัดล าดับความคิด  
2.  ใส่รายละเอียดตามข้อมูลที่ได้มา  เมื่อได้โครงเรื่องดังข้อแรกแล้ว ขั้นต่อไปจึงน ามาเขียน

ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อมูลที่ได้มา 
3.  รายละเอียดในการเขียน  ต้องเขียนให้เหมาะสมกับสื่อท่ีจะน าเผยแพร่  เพราะถ้าเป็นสื่อ

สิ่งพิมพ์ต้องใช้ภาษาในการบรรยายให้ผู้อ่านมองเห็นภาพ  แต่ถ้าน าเสนอทางสื่อวิทยุหรือโทรทัศน์เพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์  เนื้อหาต้องสั้น  กระชับ  เพราะอาศัยภาพและเสียงช่วยให้ผู้ฟังหรือผู้ชมเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

4.  การเขียนเนื้อเรื่อง  นอกจากจะเขียนให้รายละเอียดแล้ว  งานเขียนบางชนิดเช่น สารคดี 
ถ้าสามารถเขียนเล่าเติมเสริมสร้างเกร็ดที่เป็นเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ต านาน นิทานประจ าหมู่บ้าน ค า
บอกเล่าต่อ ๆ กัน มาของคนถิ่นนั้นที่เคยเล่าให้ฟัง ฯลฯ แทรกบ้างเพ่ือเพ่ิมความสนใจให้แก่ผู้อ่านได้ หรือ
งานเขียนที่เป็นเนื้อหาสาระเชิงวิชาการ อาจต้องใช้ รูปภาพ แผนภูมิ แผนที่ สถิติ ฯลฯ เพ่ือท าความเข้าใจ
ให้ง่ายขึ้น 

5.  การอ้างอิงบทสนทนา ค าพูดหรือค าบอกเล่าอธิบาย  ควรมีการอ้างอิงจากการสัมภาษณ์
มาโดยมีหลักฐานประกอบ  เพ่ือช่วยให้ค าพูดเหล่านั้นมีน้ าหนักเพ่ิมมากข้ึน  

3.3  สรุป 
สรุป คือการเขียนข้อความในตอนท้ายของเรื่อง ผู้เขียนต้องใช้ศิลปะในการสร้างความ

ประทับใจแก่ผู้อ่าน อาจใช้กลวิธี เช่น สรุปโดยการใช้ส านวน ค าพังเพย หรือ ค าคม หรือ ทิ้งท้ายด้วยค าถาม
ที่น่าสนใจ การเขียนสรุปควรเป็นการสรุปอย่างสั้น ๆ เพียงหนึ่งถึงสองย่อหน้าเท่านั้น  ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
(2540 , หน้า 83 – 84 ) กล่าวว่าบทสรุปเป็นการจบเรื่องต้องเขียนเพ่ือให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเรื่องนั้น ๆ จบจริง ๆ
และรู้สึกประทับใจในงานเขียนนั้น ๆ การสรุปไม่ใช่การย่อเรื่องทั้งหมดโดยทั่วไปสรุปและบทน าจะมี
ความยาวพอ ๆ กัน 

สนิท ตั้งทวี ( 2529 , หน้า 133 – 134 ) กล่าวว่าการเขียนบทสรุปให้น่าสนใจอาจเขียนได้ดังนี้ 
3.3.1 สรุปด้วยค าคม สุภาษิต หรือค าประพันธ์ เช่น 

บ้านเมืองจะเรืองรุ่ง  ถ้าเรามุ่งร่วมสร้างสรรค์ 
กอปรกิจตามสิทธิ์พลัน  หน้าที่นั้นขยันท า 
เยาวชนคนรุ่นใหม่  ปัญญาไวไม่ถล า 
สังคมสมบูรณ์ล้ า  ด้วยกิจกรรมของพวกเรา  

3.3.2 สรุปด้วยการย้ าให้เห็นความส าคัญ  เช่น 
“ภาษาเป็นสิ่งส าคัญของบ้านเมือง  ขอให้ช่วยกันรักษามาตรฐานของภาษาไทย  

อย่าให้ทรุดโทรม” 
3.3.3  สรุปด้วยการฝากข้อคิด  เช่น 

“...ชีวิตมนุษย์ที่จะนับว่าสมบูรณ์มีค่าในตัวเอง และต่อผู้อ่ืน จึงไม่ควรจัดการศึกษา
ของตนไว้เพียงที่กฎหมายของรัฐก าหนด แต่การศึกษาหาความรู้จนตลอดชีวิตของตน การหยุดนิ่งไม่
ขวนขวายหาความรู้อยู่เสมอ ก็เท่ากับท าคนให้ถอยหลังพ้นไปจากแสงประทีปแห่งปัญญานั่นเอง” 

3.3.4  สรุปด้วยการสั่งสอน  เช่น 
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“...เราทั้งหลายถึงควรถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทย ไว้ด้วยการไม่
ประพฤติปฏิบัติสิ่งใด ที่จะเป็นการท าให้ภาษาไทยของเราเสื่อมลง และต้องพยายามเสริมสร้างภาษาของเรา
ทุกด้านทุกโอกาสที่สามารถจะกระท าได้ แล้วภาษาไทยของเราก็จะด ารงอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป” 

3.3.5  สรุปด้วยการแนะน าและชักชวน  เช่น  
“...ในวันแม่แห่งชาติ  และวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้  ทุก ๆ ท่านคงจะได้ระลึกถึง

องค์สมเด็จแม่แห่งชาติ ด้วยความส านึกตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ แล้วร่วมกายร่วมใจกันโดยสมานฉันท์  
เพ่ือถวายชัยมงคล และบูชาพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนั้นด้วยปฏิบัติบูชาโดยนัยที่กล่าวแล้ว” 

การปิดเรื่องหรือความจบมักจะอยู่ย่อหน้าสุดท้ายของการเขียนเรื่อง และต้องขึ้นย่อหน้าใหม่     
จะเขียนต่อรวมไปกับเนื้อหามิได้ เพราะจะกลายเป็นข้อความในเนื้อหาไป  

ความจบมีความส าคัญเช่นเดียวกับความน า แต่มีข้อแตกต่างกันในด้านหน้าที่ ความน าท าหน้าที่  
ดึงความสนใจจากผู้อ่านให้อยากอ่านเนื้อเรื่องรายละเอียดต่อไป แต่ความจบท าหน้าที่สร้างความประทับใจ
ให้กับผู้อ่านในแง่ฝากข้อคิด หรือยั่วยุให้ผู้อ่านคิดต่อไปอีกภายหลังอ่านจบไปแล้ว และจะเป็นการจูงใจให้
ผู้อ่านอยากติดตามอ่านเรื่องอ่ืนต่อไปที่มาจากการเขียนของนักเขียนผู้นั้นด้วย 

นอกจากนี้ยังมีการจบ ด้วยวิธีแสดงความรู้สึกสะเทือนใจ การเขียนความจบแบบนี้ คือการเขียนที่
มุ่งจะให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับการกระท าความดีของบุคคลในเรื่อง แต่กลับได้รับผลตอบแทนถึงขั้น
สูญเสียชีวิตน าความโศกเศร้าให้แก่ครอบครัวและมิตรสหาย การเขียนปิดเรื่องแบบนี้เพ่ือให้ผู้อ่านเกิด
อารมณ์สะเทือนใจและเห็นใจคล้อยตามความรู้สึกของผู้เขียน เช่น 

“สองอาทิตย์ต่อมา บรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมป่าไม้ รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายทหาร นายต ารวจชั้นผู้ใหญ่ นายอ าเภอ ป่าไม้เขต และ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ อีกนับร้อยคน ได้เปิดประชุม
เพ่ือหามาตรการป้องกันการบุกรุกป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดย สืบ นาคะเสถียร ได้พยายาม
จัดตั้งการประชุมหลายสิบครั้งแต่ไม่มีการตอบรับจากเจ้าหน้านี้สักครั้งจนกระทั่งการเสียชีวิตของสืบ ท าให้มี
ข้อกล่าวว่า หากไม่มีเสียงปืนนัดนั้น การประชุมดังกล่าวจะเกิดขึ้นหรือ” 

การเขียนความจบ ต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่าการเขียนความจบแบบใดจะเหมาะสมกับการเขียน
งานประเภทใด  ไม่ควรลงท้ายด้วยการใช้ถ้อยค าน าหน้าใจความว่า สรุปแล้ว ขอสรุปว่า ในที่สุด  สุดท้ายนี้ 
การเขียนความจบจะต้องสัมพันธ์กับความน าและเนื้อหาด้วย  จะได้กลมกลืนกันภายในเรื่อง อนึ่ง 
หลักการเขียนค าน า หรือความน า เนื้อเรื่อง และสรุปของการเขียนทั้งสารคดีเพ่ือการประชาสัมพันธ์     
และบทความเพ่ือการประชาสัมพันธ์สามารถน ามาใช้ร่วมกันได้ เพราะการเขียนทั้งสองประเภทมีโครงสร้าง
การเขียนเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันในประเด็นอ่ืน ดังกล่าวแล้ว 

กล่าวได้ว่า  ลักษณะงานเขียนเชิงวิชาการที่ดี  ต้องมีความถูกต้องในด้านเนื้อหา ชัดเจน เชื่อถือได้  
เป็นเรื่องที่ทันสมัย ให้ความรู้เพ่ิมเติมได้อย่างสมบูรณ์  สามารถน าไปใช้อ้างอิงได้  งานเขียนประเภทนี้  ควรมี
ความรัดกุมมีแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ  และผู้อ่านสามารถน าไปค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ นอกจากนี้ งานเขียน
เชิงวิชาการใหม่ ๆ ควรได้อ่านการตรวจจากผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ๆ เสียก่อน ที่จะมีการเผยแพร่ 

ในงานเขียนเชิงวิชาการ  อาจมีส่วนประกอบอ่ืนที่จะช่วยส่งเสริมให้การอ่านเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น เช่น 
ในเนื้อหาสาระที่มีการเปรียบเทียบ อาจมี กราฟ แผนภูมิ แผนผัง สถิติ  ตารางข้อมูล ภาพประกอบ เพ่ือ
ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และพึงระลึกเสมอว่า ในงานเขียนเชิงวิชาการนั้นภาษาต้องชัดเจน 
ไม่ใช้การสันนิษฐาน หรือคาดคะเน เพราะงานเขียนเชิงวิชาการนี้ต้องอาศัยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นประกอบ
ให้สมบูรณ์  อันจะเป็นประโยชน์ต่องานเขียนอีกด้วย 
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ประเภทของงานเขียนเชิงวิชาการ 
งานเขียนเชิงวิชาการมีหลายประเภท  ในรายวิชานี้ขอกล่าวถึงงานเขียนเชิงวิชาการประเภทต่าง ๆ  

ดังนี้คือ 
1. บทความแสดงความคิดเห็น  

เป็นงานเขียนขนาดสั้นที่แสดงความคิดเห็นของผู้ เขียนที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด   เป้าหมายคือ
ประชาชนทั่วไป  โดยมีการเริ่มต้นบอกถึงเรื่องราว  ปัญหา  และแสดงความคิดเห็นส่วนตัวผู้เขียน  โดยหา
หลักฐาน  เหตุผลมาประกอบ  ลักษณะของเรื่องที่เขียนจะเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไป เช่น ปัญหาโลกร้อน มลภาวะ
ทางเสียง ฯลฯ 

2. บทความวิชาการ  
บทความทางวิชาการเป็นงานเขียนเชิงวิชาการอย่างเข้มข้น ซึ่งต้องมีการอ่านและผ่านการรับรอง

ของผู้มีความรู้  ความสามารถเรื่องนั้น ๆ และมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการ เช่น  บทความที่ศึกษาปัญหา  
หรือแนวคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง 

3. เอกสารทางราชการ   
เอกสารทางราชการในที่นี้ จะน ามากล่าว เฉพาะการเขียนหนังสือราชการทั้ งภายใน               

และภายนอก  หนังสือเวียน  การเขียนรายงานการประชุม  การเขียนบันทึก การเขียนรายงาน ฯลฯ 
4. งานวิจัย 

เป็นงานสร้างความรู้ที่ได้ผ่านการแสวงหาอย่างมีระบบระเบียบ มีความต่อเนื่อง มีการทดสอบ 
และประเมินความน่าเชื่อถือมาแล้ว 

การวางแผนการเขียนงานเชิงวิชาการ 
ในการวางแผนการเขียน สิ่งแรกที่ผู้เขียนจะต้องค านึงถึง คือ กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มผู้อ่าน หากเป็น

วิชาการที่ใช้ในชั้นเรียน กลุ่มเป้าหมายจะแน่นอนชัดเจนอยู่แล้ว แต่หากเป็นงานวิชาการที่พิมพ์เผยแพร่
ทั่วไป กลุ่มเป้าหมายจะค่อนข้างกว้าง เนื้อหาและวิธีการเขียนส าหรับผู้อ่านเฉพาะกลุ่มและผู้อ่านทั่วไปจึงมี
ความแตกต่างกัน 

ในกลุ่มเฉพาะนั้น ผู้เขียนต้องค านึงถึงวัยของผู้อ่าน พ้ืนความรู้และประสบการณ์ของผู้ อ่านด้วย 
ผู้เขียนจึงจ าเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจกลุ่มเป้าหมายด้วย 

ในการวางแผนการเขียนนั้นผู้เขียนควรเริ่มตามล าดับดังนี้ 
1.  เลือกเรื่องที่จะเขียน การเลือกเรื่องที่ดีควรเลือกเรื่องที่ตนมีความรู้  ความคิดและประสบการณ์

มาเป็นอย่างดี  นอกจากนั้น เรื่องควรอยู่ในความสนใจของสังคม การเลือกเรื่องที่จะน าไปเขียนเป็นบันได
ก้าวแรกของความส าเร็จหากเป็นการเขียนงานวิชาการท่ัวไป  

วิธีการเลือกเรื่อง 
ปรีชา ช้างขวัญยืน ( 2548, หน้า 42 – 43 ) กล่าวถึงหลักการเลือกเรื่องโดยสรุปดังต่อไปนี้ 
1.1  เลือกเรื่องที่ผู้เขียนสามารถก าหนดความยาวได้  ถ้าความยาวไม่มากพอก็ไม่สามารถเขียน

เป็นต าราวิชาการได้  จึงควรน าเสนอเป็นรูปแบบของบทความจะดีกว่า 
1.2  เลือกเรื่องที่หาข้อมูลได้ ทั้งข้อมูลจากเอกสารที่ตีพิมพ์แล้ว หรือจากการศึกษาค้นคว้าของ

ผู้เขียนเอง 
1.3  เลือกเรื่องที่สามารถสรุปหรือลงมติได้  หมายถึงเรื่องที่น ามาเขียนมีข้อมูลที่สามารถยุติได้

อย่างไร 
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1.4  เลือกเรื่องที่ตรงกับความสามารถทางวิชาการของเรา  ต าราพ้ืนฐานไม่ค่อยมีปัญหาว่าตรง
กับความต้องการหรือไม่ แต่มีปัญหาเรื่องความสามารถทางวิชาการของผู้เขียน   

1.5  เลือกเรื่องที่เราสนใจ จะเป็นแนวทางที่ท าให้ผู้เขียนกระตือรือร้นที่จะเขียนและเกิดความ
ช านาญในที่สุด 

2.  ก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของเรื่อง  ในงานเขียนแต่ละชิ้นผู้เขียนต้องก าหนดให้ได้ว่า     
จะเขียนท าไม เพ่ือวัตถุประสงค์ใด  และมีขอบเขตเพียงใด เช่น เพ่ือได้รับความรู้ ความคิดเห็น การ
แก้ปัญหา  เพื่ออธิบาย เพ่ือเล่าเรื่อง เพ่ือโฆษณา ปลุกใจ หรือวิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ  

3.  ค้นคว้าและรวบรวมความรู้  การค้นคว้าเพ่ือหาความรู้มาเขียน อาจได้ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ 
การสังเกตด้วยตนเอง ทดลอง การสัมภาษณ์ ฯลฯ  แหล่งข้อมูลในการเขียนมีอยู่หลายแหล่ง  ขึ้นอยู่กับว่า
ผู้เขียนต้องพิจารณาว่าจะเขียนเรื่องอะไร  และจะเขียนให้ใครอ่าน  นอกจากนี้ต้องพิจารณารูปแบบของการ
เขียนด้วย ถ้าผู้อ่านเป็นเยาวชน  ภาษา หรือตัวอย่างต้องเป็นที่เข้าใจกันได้โดยทั่วไป  จึงจะท าให้งานเขียน
น่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้เขียนควรจ ากัดขอบเขตของเรื่องที่จะเขียนให้ดี  เพราะบางเรื่องอาจเขียน
อย่างละเอียดน าเสนอได้หลายตอน  แต่บางเรื่องอาจเขียนสั้น ๆ จะท าให้เรื่องน่าสนใจกว่าก็ได้ 

4.  วางโครงเรื่อง โครงเรื่องเป็นตัวก าหนดว่าเรื่องที่เขียนเกี่ยวกับอะไร มีกรอบการเขียนอย่างไร    
สั้น หรือยาวเพียงใด โครงเรื่องช่วยป้องกันไม่ให้ผู้เขียนเขียนออกนอกเรื่อง 

สรุปได้ว่าการวางแผนในการเขียนที่ดีจะช่วยให้สามารถเขียนเรื่องได้ตรงกับความต้องการของผู้เขียน
และตรงกับความสนใจของผู้อ่าน  ผู้เขียนที่ดีต้องมีหลักเกณฑ์ในการเลือกเรื่อง  ก าหนดจุดมุ่งหมาย ค้นคว้า
รวบรวมความรู้และวางโครงเรื่องตามสมควร 

ลักษณะของผู้เขียนงานเชิงวิชาการที่ดี 
ผู้เขียนที่จะเขียนงานเชิงวิชาการนั้น ค่อนข้างจะมีกรอบ ก าหนดพอสมควร แต่ไม่ใช่สิ่งที่ควรท้อถอย 

เพราะผู้ที่มีใจรักในการเขียน  มีความขยันหมั่นสนใจใฝ่ศึกษาก็อาจจะเป็นนักเขียนที่ดี ได้ โดยผู้เขียนงาน
วิชาการทีมีคุณลักษณะที่ดีนั้นควรจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (อัจจิมา เกิดผล, 2540 , หน้า 74 – 75 ) 

1.  เป็นผู้ที่มีความสนใจในการอ่านหนังสือทุกประเภท อ่านเป็น ผู้เขียนที่ดีนอกจากจะรักการอ่าน
แล้ว  ยังต้องเป็นผู้รู้จักเลือกอ่านหนังสือดี มีประโยชน์  และสามารถสะสมความรู้จากการอ่านอย่างเป็น
หมวดหมู่ได้ 

2.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดแปลกใหม่ 
3.  มีความสามารถในการใช้ภาษาได้ดี ใช้ภาษาง่าย ๆ ไม่สับสนวกวน 
4.  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี สามารถน าเหตุการณ์หรือเรื่องที่เคยพบเห็นมา

ประกอบงานเขียนได้  
5.  เป็นผู้ที่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ไม่มีอคติต่อสิ่งใด และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมี

เหตุมีผล 
6.  เป็นผู้ที่รู้จักกลวิธีต่าง ๆ ในการเขียน เช่นแทรกอารมณ์ขัน 
7.  เป็นผู้ที่รู้จักใช้วิธีการเขียนเริ่มต้นเรื่อง การด าเนินเรื่อง และการจบเรื่อง 
8. เป็นผู้มีมารยาทในการเขียน ไม่ลอกเลียนแบบใคร และไม่ท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหายหรือ

เดือดร้อนจากงานเขียนของตน 
9.  เป็นผู้ที่มีนิสัยชอบค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ 
10.  เป็นผู้มีความอดทน มานะพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือค าวิพากษ์วิจารณ์  
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การล าดับเรื่องและการวางโครงเรื่อง 
1. การล าดับเรื่อง   

การล าดับเรื่องมีความส าคัญต่องานเขียนมาก  ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนชนิดใด  ปรีชา  ช้างขวัญยืน 
(2548, หน้า 50 - 59) กล่าวถึงการล าดับเรื่องว่าโดยทั่วไปแล้วเนื้อหาเชิงวิชาการค่อนข้างมีความยากอยู่
แล้ว  ถา้ผู้เขียนล าดับเรื่องไม่ดี  จะท าให้เรื่องนั้นยิ่งยากข้ึนไปอีก  การล าดับเรื่องมีหลายวิธี เช่น 

1.1  การจัดล าดับเรื่องราว  เหตุการณ์  ความเปลี่ยนแปลง ตามข้ันตอน ตั้งแต่ต้นจนถึงผลลัพธ์ 
1.2  การจัดล าดับด้านสถานที ่
1.3  การจัดล าดับทางเหตุผล  การจัดล าดับที่ง่ายที่สุดคือชนิดที่เป็นความคิดสนับสนุนเป็นแบบ

เดียวกัน 
ฯลฯ 

นอกจากนี้ยังกล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า  ผู้เขียนจะล าดับเรื่องอย่างใดนั้นอยู่ที่การพิจารณาของผู้เขียนเอง  
ว่าการล าดับเรื่องนั้นควรใช้วิธีใด เช่น ถ้าเขียนบันทึกเหตุการณ์ควรใช้การล าดับเรื่องตามปฏิทิน  หรือถ้า
เขียนอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ควรล าดับเรื่องตามล าดับขั้นตอนจะข้ามขั้นตอนไม่ได้
เพราะจะท าให้ไม่ได้ความชัดเจน  ส่วนเรื่องต าราวิชาการที่ยาก ๆ ในบางเรื่องควรล าดับจากเรื่องง่ายไปหา
เรื่องยาก  หรือบางกรณีผู้เขียนอาจล าดับจากเรื่องใหญ่ ๆ แล้วย่อยให้เล็กลงเพ่ือให้ได้ค าตอบในตอนท้าย  
นอกจากนั้นในการล าดับเรื่องนั้นอาจเป็นบางตอนของเนื้อเรื่อง หรือล าดับในแต่ละบท หรือทั้งเล่มก็ได้   

ตรีศิลป์  บุญขจร (  2538 , หน้า 771 ) ได้แนะน าวิธีการล าดับความไว้ดังนี้ 
1) ล าดับตามเหตุผล 
2) ล าดับตามเวลาหรือเหตุการณ์ก่อนหลังเป็นล าดับขั้น 
3) ล าดับตามความส าคัญ 
4) ล าดับตามทิศทางหรือสถานที่ 
5) ล าดับจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อยหรือล าดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม 

 จะเห็นได้ว่าหลักส าคัญในการจัดล าดับความคิดคือการจัดระเบียบแนวคิดของเรื่องให้เป็นระบบ  
โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือให้ผู้เขียนเขียนได้สะดวกและมีระบบ มีล าดับขั้นตอนที่ดีและผู้อ่านเข้าใจเรื่องราว
ได้ง่ายขึ้น  และการล าดับขั้นตอนในการเขียนมีหลายวิธี  ไม่มีข้อจ ากัดตายตัว  ผู้เขียนสามารถเลือกใช้
วิธีการล าดับข้อความได้ตามความต้องการ  โดยดูจากความเหมาะสมกับเนื้อหาจะท าให้งานเขียนชิ้นนั้นมีค่า
มากขึ้น 

2.  การวางโครงเรื่อง 
โครงเรื่องคือรายการความคิด หรือใจความส าคัญของเรื่องที่ต้องจัดให้เป็นระเบียบระบบ โดยยึด

จุดมุ่งหมายและขอบข่ายของเรื่องเป็นส าคัญ การเขียนโครงเรื่องเป็นขั้นตอนต่อจากการเตรียมเนื้อหาและ
การจัดระเบียบความคิด ( ประสิทธิ์ กาพย์กลอน , 2542 , หน้า 25 ) 

ประสิทธิ์ กาพย์กลอน (2518 , หน้า 116 ) ไดก้ล่าวถึงความส าคัญของโครงเรื่องดังนี้ 
2.1  โครงเรื่องเป็นตัวก าหนดทิศทางในการเขียนท าให้งานเขียนมีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ตก

ประเด็นบางประเด็นท่ีส าคัญ และไม่เขียนเรื่องออกนอกประเด็น 
2.2  ช่วยให้งานเขียนมีเอกภาพ สัมพันธภาพและสารัตถภาพ 
2.3  ช่วยในการวางสัดส่วนของเรื่องได้เหมาะสม โครงเรื่องจะช่วยบอกประเด็นในการเขียนและ

หารายละเอียดมาสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
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สรุปได้ว่าการมีโครงเรื่องจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้การเขียนเป็นไปตามกรอบและทิศทางที่
เหมาะสม  นอกจากนี้ ปรีชา ช้างขวัญยืน ( 2548 , หน้า 60 - 61 ) กล่าวถึงประโยชน์ในการวางโครงเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

1)  ช่วยแบ่งหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยให้ชัดเจนไม่เหลื่อมล้ ากัน และการแบ่งหัวข้อเป็นหัวข้อใหญ่
หัวข้อย่อยจะท าให้เขียนเชื่อมโยงหัวข้อได้ง่าย 

2)  ช่วยให้มองเห็นน้ าหนักเนื้อหาของแต่ละหัวข้อ  
3)  ช่วยให้ทราบว่าหัวข้อใดมีข้อมูลหรือมีความรู้เพียงพอหรือไม ่
4)  เป็นการช่วยป้องกันการลืม  และไม่ต้องพะวงถึงหัวข้ออ่ืน ๆ 
5)  ช่วยจ าแนกข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่  เพราะถ้าเรามีโครงเรื่องแล้วก็สามารถจะจ าแนกข้อมูลให้

เป็นหมวดหมู่ตามโครงเรื่องได้ 
6)  ช่วยให้สามารถเขียนได้โดยไม่ต้องเรียงล าดับหัวข้อ  

ประโยชน์ของการวางโครงเรื่อง 
การวางโครงเรื่องมีประโยชน์หลายประการดังต่อไปนี้ 
1.  ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีที่จะน าเสนอเนื้อหา โครงเรื่องจะช่วยให้เรารู้ขอบข่ายของเนื้อหา 

ช่วยในการล าดับความคิด  และจะช่วยให้เห็นแนวทางการเรียบเรียงความคิดว่าควรใช้แบบใด เช่น เรียบ
เรียงตามวัน เวลา 

2.  ช่วยให้ตัดสินใจในการเตรียมเนื้อหาได้อย่างเพียงพอ เมื่อบรรจุหัวข้อลงไปในโครงเรื่องจะช่วยให้
ทราบว่ามีประเด็นใดที่ควรเขียนหรือไม่ควรเขียน จะได้เตรียมหาเนื้อหาในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์เติมลงไปได้ 

3.  ช่วยในการวางสัดส่วนของเรื่องได้เหมาะสม  เพราะถ้าเนื้อหาสั้นหรือยาวไปอาจจะท าให้สัดส่วน
ของเรื่องไม่สวยงาม ดังนั้นเมื่อวางโครงเรื่องแล้วจะรู้ว่าเนื้อหาตอนใดควรเพิ่มเติมอย่างไรจึงจะเหมาะสม 

4.  ช่วยให้เขียนเรื่องอย่างมีเหตุผล เพราะโครงเรื่องจะท าให้มองเห็นความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวโยงกัน
อย่างไร ประเด็นใดควรมาเป็นประเด็นสนับสนุน  เนื้อหาจึงจะเหมาะสม ( ประสิทธิ์ กาพย์กลอน, 2542 , 
หน้า 31 ) 

ขั้นตอนการวางโครงเรื่อง 
ปรีชา  ช้างขวัญยืน ( 2548, หน้า 61 - 62 ) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการวางโครงเรื่องดังต่อไปนี้คือ 
1.  ก าหนดประเด็นใหญ่และประเด็นย่อยให้ครบถ้วน เพ่ือจะน าไปแบ่งหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยตาม

ประเด็นที่ก าหนด 
2.  ล าดับหัวข้อ การล าดับหัวข้ออาจเลือกแบบใดก็ได้ตามความเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง ข้อมูล และ

ความรู้ที่ผู้เขียนมีอยู่ แล้วน าหัวข้อมาเรียงกันมากน้อยแล้วแต่เนื้อหา 
3.  แบ่งหัวข้อใหญ่ออกเป็นหัวข้อย่อย  ซึ่งหัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อจะต้องสนับสนุนหัวข้อใหญ่ทั้งสิ้น 
4.  จัดหัวข้อทุกหัวข้อให้มีน้ าหนักใกล้เคียงกัน และเรียงกันอย่างเป็นระบบตลอดการเขียน 
สุวลีรัตน์ สุจริตกุล ( 2542, หน้า 96 – 97 )ได้กล่าวถึงหลักการวางโครงเรื่องท่ีดีไว้ดังนี้ 
1.  จัดล าดับโครงเรื่อง โดยเขียนหัวข้อใหญ่ก่อนหัวข้อย่อย จัดล าดับหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยให้

สอดคล้องกัน 
2.  การวางหัวข้อใหญ่ให้มีความส าคัญเท่าเทียมกัน  
3.  การเขียนโครงเรื่องให้เป็นระเบียบ  ควรเลือกใช้เป็นแบบใดแบบหนึ่งตลอดการเขียน   เช่น  

การเขียนโดยใช้วลี  ประโยค ฯลฯ 
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4.  การเขียนหัวข้อย่อย หัวข้อย่อยมีความส าคัญน้อยกว่าหัวข้อใหญ่ อย่าให้ความส าคัญหัวข้อย่อย
มากกว่าหัวข้อใหญ่ 

5.  หัวข้อแต่ละหัวข้อในโครงเรื่องต้องไม่ซ้ าซ้อนกัน   
6.  รูปแบบของโครงเรื่อง จะใช้ตัวอักษรหรือตัวเลขก าหนดหัวข้อนั้นควรให้เป็นไปแบบเดียวกัน เช่น 

1.  หัวข้อใหญ่ที่ 1 
1.1  หัวข้อย่อยท่ี 1 

1.1.1  หัวข้อย่อยรองที่ 1 
1.1.2  หัวข้อย่อยรองที่ 2 

1.2  หัวข้อย่อยท่ี 2 
1.2.1 หัวข้อย่อยรองที่  1 
1.2.2  หัวข้อย่อยรองที่ 2 

2.  หัวข้อใหญ่ที่ 2 
2.1  หัวข้อย่อยท่ี 1 
2.2  หัวข้อย่อยท่ี 2 

3.  หัวข้อใหญ่ที่ 3 
3.1  หัวข้อย่อยท่ี 1 
3.2  หัวข้อย่อยท่ี 2 

3.2.1 หัวข้อย่อยรองที่  1 
3.2.2  หัวข้อย่อยรองที่ 2 

หัวข้อของโครงเรื่องนี้เป็นหัวข้อโครงเรื่องแบบตัวเลข   
 

ตัวอย่างโครงเรื่องแบบหัวข้อ 
เรื่อง  วิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย 

1.  ความหมายของวรรณกรรมไทย 
2.  วรรณกรรมไทยสมัยสุโขทัย 
3.  วรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาตอนต้น 
4.  วรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาตอนกลาง 
5.  วรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย 
6.  วรรณกรรมไทยสมัยกรุงธนบุรี 
7.  วรรณกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 – ที่ 3  
8.  วรรณกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 – ที่ 7 
9.  วรรณกรรมไทยหลังสมัยรัชกาลที่ 7 – ปัจจุบัน 
10.  สรุป 

ตัวอย่างโครงเรื่องแบบหัวข้อและประโยคใจความส าคัญ 
 เรื่อง  วิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย 

1.  ความหมายของวรรณกรรมไทย 
2.  วรรณกรรมไทยสมัยสุโขทัย 

2.1  ลักษณะทั่วไปของวรรณกรรม 
2.2  ลักษณะค าประพันธ์ 
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2.3  จุดมุ่งหมายการแต่ง 
2.4  เนื้อเรื่องย่อ 
2.5  แง่คิดที่ได้รับ 

3.  วรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาตอนต้น 
3.1  ลักษณะทั่วไปของวรรณกรรม 
3.2  ลักษณะค าประพันธ์ 
3.3  จุดมุ่งหมายการแต่ง 
3.4  เนื้อเรื่องย่อ 
3.5  แง่คิดที่ได้รับ 

4.  วรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาตอนกลาง 
4.1  ลักษณะทั่วไปของวรรณกรรม 
4.2  ลักษณะค าประพันธ์ 
4.3  จุดมุ่งหมายการแต่ง 
4.4  เนื้อเรื่องย่อ 
4.5  แง่คิดที่ได้รับ 

5.  วรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย 
5.1  ลักษณะทั่วไปของวรรณกรรม 
5.2  ลักษณะค าประพันธ์ 
5.3  จุดมุ่งหมายการแต่ง 
5.4  เนื้อเรื่องย่อ 
5.5  แง่คิดที่ได้รับ 

6.  วรรณกรรมไทยสมัยกรุงธนบุรี 
6.1  ลักษณะทั่วไปของวรรณกรรม 
6.2  ลักษณะค าประพันธ์ 
6.3  จุดมุ่งหมายการแต่ง 
6.4  เนื้อเรื่องย่อ 
6.5  แง่คิดที่ได้รับ 

7.  วรรณกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 – ที่ 3 
7.1  ลักษณะทั่วไปของวรรณกรรม 
7.2  ลักษณะค าประพันธ์ 
7.3  จุดมุ่งหมายการแต่ง 
7.4  เนื้อเรื่องย่อ 
7.5  แง่คิดที่ได้รับ 

8.  วรรณกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 – ที่ 7 
8.1  ลักษณะทั่วไปของวรรณกรรม 
8.2  ลักษณะค าประพันธ์ 
8.3  จุดมุ่งหมายการแต่ง 
8.4  เนื้อเรื่องย่อ 
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8.5  แง่คิดที่ได้รับ 
9.  วรรณกรรมไทยหลังสมัยรัชกาลที่ 7 – ปัจจุบัน 

9.1  ลักษณะทั่วไปของวรรณกรรม 
9.2  ลักษณะค าประพันธ์ 
9.3  จุดมุ่งหมายการแต่ง 
9.4  เนื้อเรื่องย่อ 
9.5  แง่คิดที่ได้รับ 

10. สรุป 

ลักษณะของงานวิชาการที่ดี 
นอกจากจะมีส่วนประกอบครบถ้วนทั้งส่วนน า ส่วนเนื้อหา และส่วนท้ายแล้ว ต าราเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน รายงาน ตลอดจนงานเขียนทางวิชาการทั่วไปยังต้องมีลักษณะอีก 5 ประการ 
คือ ใช้ภาษาดี มีเนื้อหาสาระถูกต้องและเหมาะสม เรียงล าดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบ อ้างอิงแหล่งที่มาอย่าง
ชัดเจนมีรูปแบบและการพิมพ์เหมาะสมดังกล่าวต่อไปนี้ 

1.  ใช้ภาษาดี  ภาษาดีในที่นี้หมายถึง ภาษาที่ถูกต้องและเข้าใจง่าย โดยที่ต าราและงานเขียน
วิชาการทั่วไป จะต้องใช้ภาษาเป็นทางการหรือค่อนข้างเป็นทางการมาก ผู้เขียนจึงอาจระมัดระวังเกินไป 
หรือพยายามให้เป็น “วิชาการ” มากเกินไปจนเข้าใจยาก การใช้ภาษาในต าราควรเน้นตรง “เข้าใจง่าย” ซึ่ง
หมายถึงเข้าใจง่ายส าหรับกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน  

2.  มีเนื้อหาสาระถูกต้องและเหมาะสม  ต าราและเอกสารวิชาการที่ดีจะต้องมีเนื้อหาสาระถูกต้องใน
แง่ของข้อมูลต่าง ๆ เช่น สูตร ตัวเลข ชื่อคน หรือข้อความที่ยกมาอ้างอิง เหล่านี้จะต้องมีการตรวจสอบให้
แน่ใจว่าไม่ผิดพลาด  

งานวิชาการที่ดีจะต้องมีเนื้อหาสาระ เหมาะสม หมายถึง เหมาะสมกับผู้อ่านกลุ่มเป้าหมาย ไม่ง่าย
หรือยากเกินไป ทั้งเป็นเรื่องที่ทันสมัย อยู่ในความสนใจ สอดคล้องกับเหตุการณ์และความก้าวหน้าของ
วิทยาการ ยกข้อมูลสถิติใหม่ ๆ มากล่าวบ้าง การยกตัวอย่างก็ควรเป็นเหตุการณ์ใกล้ตัวผู้อ่าน  เช่น กล่าวถึง
ลักษณะของเด็กวัยรุ่น ก็ควรกล่าวถึงเด็กในครอบครัวไทยมิใช่กล่าวว่า “เด็กวัยรุ่นนิยมท างานเพ่ือหารายได้ 
และนิยมช่วยเหลือตนเองโดยแยกตัวจากครอบครัวตั้งแต่เรียนจบมัธยมปลาย” เพราะนั่นเป็นลักษณะของ
เด็กตะวันตก 

นอกจากนี้ เนื้อหาสาระจะต้องเหมาะสมแก่ภูมิปัญญาของผู้เขียน แสดงความรู้ที่ลึกซึ้งมีความคิด
สร้างสรรค์และเป็นกลาง 

3.  เรียงล าดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบ  ควรมีการแบ่งหัวข้อเป็นบท ตอน หัวเรื่องใหญ่ หัวเรื่องย่อย 
นั่นคือ ระบบหัวข้อซึ่งต้องเหมือนกันตลอดเล่มเมื่อผู้อ่านเห็นตัวเลขใดก็สามารถเข้าใจได้ทันทีว่าเป็นหัวข้อ
ระดับใด  ระบบการเขียนต้องสม่ าเสมอตลอดเล่ม ไม่ลักลั่นกัน 

4.  อ้างอิงที่มาอย่างชัดเจน วิชาความรู้ต่าง ๆ ย่อมเป็นเรื่องสะสมมาแต่อดีต มิใช่คิดขึ้นใหม่ทั้งหมด 
การอ้างอิงข้อเขียนของบุคคลอ่ืนจึงเป็นเรื่องปกติวิสัยของนักวิชาการ แต่ก็ควรระวังในการอ้างอิง 

5.  รูปแบบการเขียนและการพิมพ์เหมาะสม งานวิชาการแม้จะมีเนื้อหาสาระดีเพียงใด แต่ถ้ารูปแบบ
ไม่เหมาะสมไม่น่าสนใจ โดยเฉพาะงานวิชาการไม่ใช่เรื่องบันเทิงคดีท่ีทุกคนอยากจะอ่าน จึงต้องมีวิธีจูงใจให้
จับต้องและติดตามโดยไม่เบื่อหน่าย 
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รูปแบบการเขียนยังรวมถึงการใช้สื่อประกอบให้เหมาะแก่เนื้อหา ได้แก่ ภาพประกอบ แผนภูมิ 
กราฟ  ตาราง และตัวเลขสถิติต่าง ๆ สื่อประกอบเหล่านี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้พักสายตาจากตัวหนังสือที่ติดกัน
เป็นพืด ท าให้หน้ากระดาษโปร่งตา เบาสมอง และช่วยให้เนื้อหาที่เป็นนามธรรมกลายเป็นรูปธรรมเข้าใจง่ายขึ้น 

การเขียนงานวิชาการจึงเป็นเรื่องท่ีต้องใช้ความมานะอดทนและความละเอียดรอบคอบ งานวิชาการ
ย่อมไม่มีข้อยุติ ไม่มีความสมบูรณ์เต็มที่ จะต้องค้นคว้าเพ่ิมเติมปรับปรุงต่อไปเรื่อย ๆ ในงานเขียนประเภทนี้ 
นักวิชาการจึงมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการสร้างผลงานใหม่ ๆ โดยไม่ต้องวิตกว่าจะสู้นักเขียนอ่ืนหรือเล่มอ่ืน
ไม่ได้ สิ่งที่ต้องค านึงถึงมากท่ีสุดคือประโยชน์ต่อผู้อ่าน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการเขียนทุกประเภท 
 
การฝึกฝนเพ่ือสร้างนิสัยในการเขียนที่ดี 

การสร้างนิสัยรักการเขียน 
การเขียนคือการแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ  และความต้องการของผู้ส่งสาร

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร กล่าวคือ การเขียนเป็นการถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกไปสู่ผู้อ่าน 
เพราะฉะนั้นการคิดกับการเขียนจึงมีความสัมพันธ์กัน จะแยกจากกันมิได้  กระบวนการคิดมีผลให้การเขียน
สัมฤทธิ์ผลซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนและความอดทนต่อการเขียน  การสร้างนิสัยการเขียนที่ดีมีข้ันตอนดังนี้ 

1.  เกิดความต้องการที่จะเขียน 
ความต้องการนี้อาจเป็นความต้องของตนเอง เช่น ผู้เขียนมีความเห็นว่าเยาวชนในปัจจุบันขาด

ระเบียบวินัยมาก ต้องการเรียกร้องให้เยาวชนรักษาระเบียบวินัย จึงเขียนบทความแสดงทรรศนะเกี่ยวกับ
เรื่องนี้  บางครั้งเรื่องที่เราเขียนอาจเกิดจากความต้องการของผู้อื่น  เช่น นักเรียนต้องท ารายงานส่งครู 
ในกรณีนี้ต้องสร้างทัศนคตทิี่ดีต่อการเขียนครั้งนั้นก่อน ความต้องการที่จะเขียนจึงจะเกิดขึ้น 

2.  ส ารวจความรู้ของตนเอง 
ผู้เขียนควรถามตนเองก่อนการเขียนเสมอว่า มีความรู้ในเรื่องที่จะเขียนนั้นมากน้อยเพียงใด 

เพราะการ "รู้จริง" ในสิ่งที่เขียนนั้น จะท าให้ผู้เขียนเขียนได้ตรงจุดมากขึ้น  ผู้เขียนต้องมีประสบการณ์ตรง
เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนหรือได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่าน ได้คิดจากหนังสือหรือสอบถามจากผู้รู้ก็ได้ 

3.  ก าหนดจุดมุ่งหมายที่จะเขียน 
ผู้เขียนต้องตอบตนเองให้ได้ว่าจะเขียนเพ่ือจุดมุ่งหมายอะไร และเขียนให้ใครอ่าน  ผู้เขียนแต่ละ

คนมีจุดมุ่งหมายต่างกัน บางคนเขียนเพื่อต้องการเล่าเรื่อง บางคนต้องการระบายความรู้สึกที่มีอยู่ในใจ บาง
คนต้องการให้ผู้อ่านเชื่อถือและยอมรับ บางคนต้องการโน้มน าความคิดผู้อ่านให้ปฏิบัติตาม เป็นต้น การตั้ง
จุดมุ่งหมายที่ต่างกัน จะท าให้ประเด็นหลักของงานเขียนเรื่องเดียวกันต่างกันไปด้วย  

4.  ก าหนดขอบเขตเรื่องที่จะเขียน 
ผู้เขียนต้องก าหนดขอบเขตของเรื่องอย่าให้กว้างหรือแคบเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของ

ผู้เขียนและขนาดความยาวของเรื่องด้วย 
การก าหนดขอบเขตจะท าให้ผู้เขียนตอบตนเองได้ว่าจะเขียนอะไร แค่ไหน บางครั้งเรามีหัวเรื่องที่

จะเขียนแล้ว แต่ยังคิดไม่ได้ว่าจะเขียนอะไรเกี่ยวกับหัวเรื่องนั้นดี จึงควรพิจารณาก่อนว่าหัวเรื่องดังกล่าว
กว้างหรือแคบเกินไปหรือไม่ หากกว้างเกินไปต้องจ ากัดหัวเรื่องให้แคบลง หากแคบเกินไปก็ต้องขยาย
ขอบเขตให้กว้างข้ึน  
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5.  ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม 
เมื่อก าหนดขอบเขตของเรื่องและตั้งจุดมุ่งหมายของเรื่องได้แล้วความรู้หรือประสบการณ์

ของผู้เขียนที่มีอยู่ อาจไม่เพียงพอหรือไม่ตรงกับเรื่องที่ต้องการเขียนมากนัก ผู้เขียนจึงต้องค้นคว้าหาข้อมูล
เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้            

5.1 เอกสารอาจเป็นหนังสือ ต ารา หรือเอกสารต่าง ๆ ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และ
รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ด้วย เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ 

5.2 ตัวบุคคล เป็นบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องที่จะเขียน ผู้เขียนควรไปสัมภาษณ์เพ่ือน ามาเป็นข้อมูล
ในการเขียน 

5.3 การหาข้อมูลโดยการไปสังเกตจากสถานการณ์จริง  ก่อนการเขียนทุกครั้งต้องวางแผนว่า 
จะไปหาข้อมูลจากแหล่งใดได้บ้าง ต้องคิดให้ได้มากที่สุด เพราะยิ่งมีข้อมูลมากเท่าใดก็ยิ่งจัดระบบการคิด
และจัดระบบการเขียนได้มากเท่านั้น ข้อเขียนที่ขาดข้อมูลและเหตุผลสนับสนุนจะไม่น่าเชื่อถือ ท าให้
ขอบเขตความคิดจ ากัดและคิดวนเวียน ข้อเขียนที่ออกมาจึงวกวนไม่ชวนอ่าน 

มารยาทในการเขียน 
การเขียนที่สัมฤทธิ์ผลนั้น คือ การเขียนที่ผู้อ่านเข้าใจตรงตามที่ผู้เขียนต้องการ หรือบางครั้งยัง

ต้องการให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจในข้อเขียนนั้น ๆ ด้วย การเขียนจึงต้องอาศัยการฝึกฝนและแบบอย่าง
ในการเขียน ผู้เขียนจึงต้องรู้ลักษณะของเรื่องที่จะเขียน รู้จักผู้อ่านและจุดมุ่งหมายของการเขียน การเขียน
จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ดังนั้นผู้เขียนจึงควรตระหนักในข้อคิดและมารยาทในการเขียนเช่น 

1. เขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธีและวรรคตอนของหลักภาษา รวมทั้งการใช้ภาษาที่สุภาพ เหมาะสม
กับเรื่องและบุคคล สถานการณ์ต่าง ๆ 

2. การน าข้อความของผู้อ่ืนมาเขียน ผู้เขียนจะต้องให้เกียรติแก่เจ้าของข้อความนั้นโดยอ้างอิง
แหล่งที่มาของขอ้มูลให้ถูกต้อง เพราะในการเขียนจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้อง 

3. ข้อเขียนนั้นต้องไม่ท าความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้อ่ืน เพราะบุคคลที่ถูกกล่าวหาอาจฟ้องร้อง
ได้  นอกจากนั้นยังไม่เป็นการสมควรที่จะท าให้บุคคลอื่นเดือดร้อนเพราะข้อเขียนของตน 

4. เขียนในสิ่งที่เป็นความจริง หากเป็นข้อสันนิษฐานก็ควรบอกไปว่า สันนิษฐาน ผู้เขียนควรศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 

5. ไม่ใช้อารมณ์หรือความรู้สึกอคติของตนในการเขียนวิจารณ์ผู้ อ่ืนโดยปราศจากเหตุผล  เพราะ
นอกจากไม่ถูกต้องแล้วยังท าให้งานเขียนของตนตกต่ าด้วย 

6. เขียนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทั้งในด้านความรู้ ความเพลิดเพลิน บันเทิงคดี สารคดีที่มีคุณค่าต่อ
ผู้อ่าน เพราะเท่ากับจะเป็นการให้เกียรติผู้อ่านว่าเมื่ออ่านงานเขียนชิ้นใดแล้วย่อมได้รับสาระและประโยชน์
จากการอ่าน 

7. ศึกษารูปแบบในการเขียน และเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้องกับรูปแบบของงานเขียนนั้น ๆ เช่น การเขียน
บทความ สารคดี บทวิจารณ์ ฯลฯ 

8. มีความยุติธรรมและสุจริตใจ ในการเขียนวิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ควรเขียน
ทั้งในมุมดีและมุมที่ไม่ดี พร้อมทั้งเสนอแนวคิดท่ีถูกต้องไว้ด้วย 
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สรุป  
จากที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องความหมายงานวิชาการ ประโยชน์ของงานวิชาการ ส่วนประกอบของ

งานเขียน ส่วนประกอบของหนังสือ การวางแผน  การเขียนส่วนอ้างอิง ตลอดจนลักษณะของงานวิชาการ  
ที่ดีนั้น เป็นเพียงแนวทางในการเขียนงานประเภทนี้เท่านั้น มิใช่กฎเกณฑ์ตายตัว ผู้เขียนอาจมีเทคนิ คอ่ืน 
ที่ดีกว่าก็ได ้

ในขั้นตอนต่าง ๆของการเขียน ผู้เขียนมักพบปัญหาและอุปสรรคมากมาย นับตั้งแต่การคิดชื่อเรื่องให้
น่าสนใจ และให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ในขั้นวางแผนบางครั้งวางไว้ดีแล้วแต่เมื่อ เขียนไปอาจต้อง
เปลี่ยนแปลงเพราะเขียนไม่ออก หาข้อมูลไม่ได้ บางครั้งเนื้อหาก็เพียงพอแล้ว แต่กลับเสียเวลาหาตัวอย่าง
ประกอบมากกว่าที่คาดคิด ท าให้ปิดเรื่องไม่ได้ ครั้นการเขียนเสร็จสมบูรณ์ทุกประการแล้ว ก็ยังประสบ
ปัญหาในการพิมพ์ซึ่งโรงพิมพ์พิมพ์ไม่ถูกต้อง ภาพไม่ชัด เข้าเล่มผิด หน้าสลับกัน ปรู๊ฟ ผิด ท าให้เนื้อหาผิด
ไปด้วย ฯลฯ เรื่องเหล่านี้เกิดข้ึนได้เสมอ 

การเขียนงานวิชาการจึงเป็นเรื่องท่ีต้องใช้ความมานะอดทน และความละเอียดรอบคอบอย่างสูง ผู้ที่
เคยเขียนคงมีความรู้สึกคล้ายกันข้อหนึ่งคืองานวิชาการย่อมไม่มีข้อยุติ ไม่มีความสมบูรณ์เต็มที่ จะต้อง
ค้นคว้าเพ่ิมเติมปรับปรุงต่อไปเรื่อย ๆ  ไม่มีค าว่า พอ ในงานประเภทนี้ นักวิชาการไม่ว่ามือใหม่หรือมือเก่า
จึงมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสร้างผลงานใหม่ ๆ โดยไม่ต้องวิตกว่าจะสู้คนอ่ืนหรือเล่มอ่ืนไม่ได้ สิ่งที่ต้อง
ค านึงถึงมากที่สุดคือประโยชน์ต่อผู้อ่าน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการเขียนทุกประเภท 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้

1. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการเรียนในหน่วยการเรียนที่ 1 
2. ผู้เรียนเข้าฟังการบรรยายระบบการเรียนกลุ่มใหญ่ครั้งที่ 1 
3. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้สอนในการเรียนกลุ่มใหญ่ 
4. ผู้เรียนท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนเพ่ือทบทวนความเข้าใจ 
5. ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองในระบบ E – Learning 
6. ผู้เรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยจากระบบ E – Learning 
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ค าถามทบทวน 
 จงน าข้อมูลต่อไปนี้จัดล าดับให้เหมาะสม พร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่อง  และเขียนค าน าพร้อมบทสรุป 

1.  ประเภทของยาเสพติด         
2.  โทษเกี่ยวกับยาเสพติด         
3.  ความหมายของวัยรุ่น         
4.  สาเหตุของการติดยาเสพติดของวัยรุ่น       
5.  การป้องกันการติดยาเสพติด        
6.  การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด        
7.  ความหมายของยาเสพติด         
8.  ลักษณะสังคมของวัยรุ่นที่มีโอกาสติดยาเสพติด      
9.  แนวโน้มการเสพยาของวัยรุ่น        
10.  บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 

ชื่อเรื่อง................................................................................................................... ................................ 

ค าน า
............................................................................................................................. ..............................
................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ..............................
..............................................ฯลฯ 

บทสรุป
............................................................................................................................. ..............................
.......................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. ..............................
.................................................ฯลฯ 
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หน่วยท่ี  2 
การใช้ภาษาเชิงวิชาการ 

 
แนวคิด 

1. ลักษณะของภาษาวิชาการ จะต้องมีความชัดเจน สมบูรณ์  ถูกหลักไวยากรณ์ การเรียบเรียง
ถ้อยค ามีความประณีต สละสลวย 

2. การใช้ภาษาเชิงวิชาการให้ถูกต้อง ผู้ใช้จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้พจนานุกรม 
การบัญญัติศัพท์ การทับศัพท์ การนิยามศัพท์ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ในการเขียน การใช้ค าประโยค 

 
วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาเนื้อหาในหน่วยการเรียนที่ 2 แล้วผู้เรียนสามารถ 
1. อธิบายลักษณะของภาษาเชิงวิชาการได้ 
2. ใช้พจนานุกรมได ้
3. อธิบายวิธีการบัญญัติศัพท์ได้ 
4. บอกความหมายของศัพท์บัญญัติที่เก่ียวข้องได้ 
5. ใช้ค าทับศัพท์ได ้
6. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนในการเขียนได้ 
7. ใช้ค าประโยคที่ชัดเจน ถูกต้อง สละสลวยในการน าเสนองานเชิงวิชาการได้ 

 
วิธีการเรียน 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนหน่วยการเรียนที่ 2  
2. เข้าฟังการบรรยายระบบการเรียนกลุ่มใหญ่ครั้งที่ 2 
3. ท าแบบทดสอบท้ายการเรียนระบบการเรียนกลุ่มใหญ่ 
4. ศึกษาด้วยตนเองในระบบ E –Learning  
5. ท าแบบทดสอบประจ าหน่วยจากระบบ E –Learning 
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หน่วยท่ี 2 
การใช้ภาษาเชิงวิชาการ 

 
บุคคลในสังคมมีความแตกต่างกันทั้งวัย เพศ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ ฯลฯ  การใช้ภาษา

ติดต่อสื่อสารกันจึงต้องค านึงถึงความเหมาะสมในเรื่องต่าง ๆ ทั้งโอกาส สถานการณ์ สัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล การใช้ภาษาเชิงวิชาการให้ถูกต้องเหมาะสม ผู้ใช้จึงต้องรู้จักลักษณะของภาษาเชิงวิชาการ ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ พจนานุกรม การบัญญัติศัพท์  การทับศัพท์ การนิยามศัพท์ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
และการใช้ค าประโยคที่ถูกต้องเหมาะกับรูปแบบของการน าเสนองานวิชาการ 
 
ลักษณะภาษาเชิงวิชาการ 

ภาษาเชิงวิชาการ เป็นภาษาที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
การเรียบเรียงความคิดและน าเสนอจะจัดท าอย่างมีระบบ มีการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ และมีลักษณะที่แตกต่าง
จากภาษาทั่วไป  เพราะภาษาที่ใช้ต้องเป็นภาษาที่สมบูรณ์แบบ มีการร่าง แก้ไข และเรียบเรียงขึ้นอย่าง
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มีความงดงาม ไพเราะและประณีต มีความชัดเจน สุภาพ สละสลวย สิ่งที่ต้อง
ค านึงถึงในการใช้ภาษาเชิงวิชาการมีดังนี้ 

1. ระดับภาษา 
ระดับภาษาที่ใช้ในงานวิชาการ จะเป็นระดับภาษาแบบแผน กล่าวคือ เป็นภาษาที่มีการเลือกสรร

ถ้อยค ามาใช้อย่างถูกต้องตามแบบแผนของไทย เป็นถ้อยค าที่สุภาพ อาจมีการใช้ศัพท์วิชาการร่วมด้วย  
การใช้ระดับภาษาแบบแผนผู้ใช้จะต้องมีการเรียบเรียงและตรวจพิจารณาแก้ไขเป็นอย่างดีจนได้ภาษาที่
ไพเราะ สละสลวยสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน เช่น 

เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 
60 ปีรัฐบาลได้จัดให้มีพระราชพิธีเฉลิมฉลองขึ้น ปวงพสกนิกรชาวไทยก็พร้อมใจกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่ออาณาประชาราษฎร์ กอปรกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาครบวาระ 70 ปี นับจากก้าวแรกที่ก่อตั้งเป็นโรงเรียนนิภาคาร ก้าวย่างต่อมาเป็น
โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ก้าวต่อไปเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ก้าวถัดมาได้รับพระราชทานนามเป็น
สถาบันราชภัฏ ก้าวรุดหน้าเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ทุกย่างก้าวตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ได้สรรค์สร้างฝากผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ชัดในสังคม ความ
ภาคภูมิใจนี้เป็นผลมาจากความวิริยะ อุตสาหะ ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จาก
อดีตสืบทอดสั่งสมมาจนถึงปัจจุบัน 

ด้วยใต้ร่มพระบารมีท่ีแผ่ไพศาลคุ้มเกล้าปกเกศ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามหาวิทยาลัย
จึงจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 70 ปีสวนสุนันทา” และพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ พร้อม
กิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลายขึ้น เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และฉลองครบ 70 ปีสวนสุนันทา 

จากก้าวย่างที่เริ่มต้นผ่านพ้น 70 ปี สวนสุนันทากล้าแกร่งและพัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืน ด้วยปณิธาน
มุ่งม่ันสรรค์สร้างบุคคลผู้ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคมตลอดไป 

 ( ปณิธาน บรรณาธรรม, 2549, หน้า ค าปรารภ) 
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2. ความเป็นมาตรฐานของภาษา  
ปรีชา ช้างขวัญยืน  (2548, หน้า 15-18) กล่าวถึงลักษณะของภาษามาตรฐานสรุปได้ดังนี้ 
2.1 เป็นภาษาเขียน  ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

2.1.1 เป็นภาษาที่ครบถ้วนสมบูรณ์  มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่สื่อสารครบถ้วนตาม
ขอบเขตที่ต้องการน าเสนอ   

2.1.2 เป็นภาษาที่ถูกหลักไวยากรณ์ สร้างขึ้นจากประโยคที่สมบูรณ์ สื่อสารได้ครบถ้วน 
ชัดเจน 

2.1.3 ค าท่ีใช้เป็นค าส าหรับภาษาเขียน  ไม่ใช้การตัดค า หรือที่ใช้เฉพาะกลุ่ม  
2.2 เป็นภาษาวิชาการ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ใช้ภาษาตรงตามเนื้อหา ถ้าไม่มีค าที่ตรงตามเนื้อหาให้ใช้ ก็ต้องสร้างค าขึ้นแล้วนิยาม
ความหมายการใช้ค าทางวิชาการนั้น  เช่น ปลาวาฬ ที่คนทั่วไปใช้เรียกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นสัตว์น้ า
ที่ว่ายน้ าโดยไม่ใช้ขา แต่นักวิทยาศาสตร์จะไม่เรียกปลาวาฬ ปลาหมึก เพราะไม่ใช่ปลาจึงเรียก วาฬ หมึก  

2.2.2 ใช้ค าเท่าท่ีจ าเป็น หรือใช้ค าอย่างประหยัด ที่สามารถท าให้ได้ความครบถ้วนและแจ่ม
แจ้ง ใช้ค าตรงความคิด ไม่ขาด ไม่เกิน 

2.2.3 ใช้ค าพูดตรงไปตรงมา เข้าใจง่ายและชัดเจน 
2.2.4 มีศัพท์วิชาการซึ่งอาจเป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นใหม่ ใช้เป็นค าแปลศัพท์วิชาการอ่ืนหรือ

ค าทับศัพท ์
2.3 เป็นภาษาไทย เมื่อน าค าภาษาอังกฤษมาใช้ควรท าให้เป็นภาษาไทย หากใช้ภาษาของชาติ

อ่ืนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ภาษาของไทยก็จะไม่มีโอกาสพัฒนาเป็นภาษาวิชาการได้ การบัญญัติศัพท์ 
และการทับศัพท์จึงต้องท าอย่างมีหลักเกณฑ์ เพ่ือช่วยพัฒนาภาษาไทยให้เป็นภาษาวิชาการได้ 

2.4 เป็นภาษาที่เรียบเรียงดี  การใช้ภาษาให้ตรงกับเนื้อหา ตรงกับความคิดที่ล าดับไว้ดีแล้ว 

จะช่วยให้การเรียบเรียงภาษาดีขึ้น ด้วยการเรียบเรียงข้อความให้มีความสัมพันธ์เป็นขั้นตอน  แยกเนื้อหา
เป็นหัวข้อ เป็นประเภท 
 
การใช้พจนานุกรม 

การใช้ภาษาส าหรับงานวิชาการจ าเป็นจะต้องเลือกใช้ค าที่ถูกต้องทั้งความหมายและการสะกดค าซึ่ง
พจนานุกรมจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยในเรื่องของการตรวจสอบความหมายการเขียนและอ่านค า  
พจนานุกรมเป็นหนังสือรวบรวมค าที่มีใช้อยู่ในภาษาและก าหนดอักขรวิธี  การอ่าน  ความหมาย ตลอดจน
ประวัติที่มาของค า  จัดเป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นยิ่ง  ทั้งนี้เพราะส านัก
นายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศให้ทางราชการและ โรงเรียนมีแบบมาตรฐานส าหรับใช้ในการเขียนหนังสือ
ไทย  ให้เป็นระเบียบเดียวกันด้วยการใช้ตัวสะกดตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542   
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  ได้จัดท าค าชี้แจงวิธีการใช้พจนานุกรมไว้  สรุปได้ดังนี้ 

1. การเรียงล าดับค า  
1.1 ค าในพจนานุกรมจะเรียงล าดับตามตัวอักษร  ก  ข  ฃ  ค  ฯลฯ  ฮ ส าหรับ ฤ  ฤๅ  ล าดับ

หลัง ร  ฦ  ฦๅ  ล าดับหลัง  ล 
1.2 ล าดับสระเรียงไว้ตามรูป 

 -ะ - ุ เ-  ื  (เสือ)  
 - ั  (กัน) - ู เ-  ื ะ  (เกือะ) 
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 - ั ะ (ผัวะ) เ- แ- 
 -า เ-ะ (เกะ) แ-ะ  (แพะ) 
 -ำ เ-า (เขา) โ- 
 - ิ เ-าะ (เจาะ) โ-ะ  (โป๊ะ) 
 - ี เ-  ิ  (เกิน) ใ- 
 - ึ เ-  ี  (เสีย) ไ- 
 - ื เ-  ีะ  (เผียะ)  

1.3 ค าท่ีม ี    ็ (ไม้ไต่คู้) จะล าดับก่อนวรรณยุกต์  เช่น เก็ง  เก่ง  เก้ง   
2. การบอกวิธีเขียน 

ในค าชี้แจงการใช้พจนานุกรม  อธิบายหลักวิธีการเขียนต่าง ๆ ไว้  เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการค้นหาค า  เช่น เรื่องตัวสะกดที่มีอักษรซ้ าและอักษรซ้อน  การประวิสรรชนีย์  การใช้ไม้ไต่คู้ฯลฯ เช่น 
การใช้ไม้ไต่คู้ ได้วางหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

2.1 ค าท่ีแผลงมาจากภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต เช่น เบญจ เพชร ไม่ใช้ไม้ไต่คู ้
2.2 ค าไทยที่ออกเสียงสั้นให้ใช้ไม้ไต่คู้ 

3. การบอกเสียงอ่าน 
ในพจนานุกรมจะบอกเสียงของค าอ่านที่อ่านยากหรือเป็นปัญหาในการอ่าน  หากเป็นอักษรน า 

หรือค าควบกล้ า  จะใช้พินทุจุดไว้ใต้ตัว ห  เช่น  แหน[แหฺน] หรือถ้าเป็นอักษรควบ ใช้พินทุจุดใต้พยัญชนะ
ตัวหน้า  ไพฺร  ค าบอกเสียงอ่านจะอยู่ในเครื่องหมาย[  ] 

4. การบอกความหมาย 
การนิยามค าที่มีความหมายหลายนัย  จะเรียงบทนิยามที่ใช้อยู่เสมอและมีความหมายเด่นไว้ก่อน 

ยกเว้นบางค าที่ประสงค์จะแสดงประวัติความหมาย  ก็จะเรียงบทนิยามที่เห็นว่าเป็นความหมายเดิมไว้ก่อน  
แล้วบอกที่มา  บอกค าตรงกันข้าม  เช่น   

แก่  1.  ว. มีอายุมาก 
แก่  2.  บ.ใช้น าหน้านามฝ่ายรับ 
แก่  3.  (ถ่ิน -  อีสาน)  ก.  ลาก 

บางครั้งความหมายของค าอาจต้องตามไปอ่านในค าโยงความหมาย  สุทธาวาส  ดู สุทธ- , สุทธ์.   
5. การบอกประวัติของค า 

การบอกประวัติหรือที่มาของค า  จะบอกไว้ในวงเล็บพิมพ์เป็นอักษร  ดังนี้ 
ข.  =  เขมร ต.  =  ตะเลง ล.  =  ละติน  
จ.  =  จีน บ.  =  เบงคอลี ส.  =  สันสกฤต 
ช.  =  ชวา ป.  =  ปาลิ (บาลี) อ.  =  อังกฤษ 
ญ.  =  ญวน ฝ.  =  ฝรั่งเศส ฮ.  =  ฮินดี 
ญิ.  =  ญี่ปุ่น ม.  =  มลายู 

6. การบอกชนิดของค าตามหลักไวยากรณ์  จะอยู่ในวงเล็บหน้าบทนิยาม  ดังนี้ 
ก.  =  กริยา ว.  =  วิเศษณ์ (คุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์) 
น.  =  นาม ส.  =  สรรพนาม 
นิ.  =  นิบาต สัน.=  สันธาน 
บ.  =  บุรพบท อ.  =  อุทาน 
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7. การบอกลักษณะของค าที่ใช้เฉพาะแห่งจะอยู่ในวงเล็บหน้าบทนิยาม  ดังนี้ 
(กฎ) คือ  ค าที่ใช้ในกฎหมาย. 
(กลอน) คือ  ค าที่ใช้ในบทร้อยกรอง. 
(คณิต) คือ  ค าที่ใช้ในคณิตศาสตร์. 
(จริย) คือ  ค าที่ใช้ในจริยศาสตร์. 
(ชีว) คือ  ค าที่ใช้ในชีววิทยา. 
(ดารา) คือ  ค าท่ีใช้ในดาราศาสตร์. 
(ถ่ิน) คือ  ค าที่เป็นภาษาเฉพาะถิ่น. 
(ธรณี) คือ  ค าที่ใช้ในธรณีวิทยา. 
(บัญชี) คือ  ค าที่ใช้ในการบัญชี. 
(แบบ) คือ  ค าที่ใช้เฉพาะในหนังสือ  ไม่ใช่ค าพูดทั่วไป  เช่น  กนก  ลุปต์  ลุพธ์. 
(โบ) คือ  ค าโบราณ. 
(ปาก) คือ  ค าที่เป็นภาษาปาก. 
(พฤกษ) คือ  ค าที่ใช้ในพฤกษศาสตร์. 
(แพทย์) คือ  ค าที่ใช้ในแพทยศาสตร์. 
(ภูมิ) คือ  ค าท่ีใช้ในภูมิศาสตร์. 
(มานุษย) คือ  ค าที่ใช้ในมานุษยวิทยา. 
(ราชา) คือ  ค าที่ใช้ในราชาศัพท์ (ถ้าไม่มีอธิบายเป็นอย่างอื่น ให้หมายความว่าใช้เฉพาะ          

ของเจ้านาย). 
(เรขา) คือ  ค าท่ีใช้ในเรขาคณิต.   
(เลิก) คือ  ค าที่เลิกใช้. 
(วิทยา) คือ  ค าที่ใช้ในวิทยาศาสตร์. 
(ไว) คือ  ค าที่ใช้ในไวยากรณ์. 
(ศาสน) คือ  ค าที่ใช้ในศาสนศาสตร์. 
(เศรษฐ) คือ  ค าที่ใช้ในเศรษฐศาสตร์. 
(สถิติ) คือ  ค าที่ใช้ในสถิติศาสตร์. 
(สรีร) คือ  ค าที่ใช้ในสรีรวิทยา. 
(สังคม) คือ  ค าที่ใช้ในสังคมศาสตร์. 
(ส า) คือ  ค าที่เป็นส านวน. 
(โหร) คือ  ค าที่ใช้ในโหราศาสตร์. 
(อุตุ) คือ  ค าที่ใช้ในอุตุนิยมวิทยา. 

8. การบอกหนังสืออ้างอิง 
ในพจนานุกรมจะบอกว่าค าที่กล่าวถึงมีปรากฏในหนังสืออ้างอิงใด  โดยจะบอกไว้หลังข้อความ

ที่ปรากฏในหนังสือนั้น ๆ เช่น 
ผาณิต[  _ นิด ] น.  น้ าอ้อย , บางทีประสงค์เอาน้ าตาลด้วย , เช่น ผาณิตผิชิตมด  ฤจะอดบ

อาจจะมี.(อิลราช):(ป.;ส.).  
อิลราช  หมายถึง  หนังสืออิลราชค าฉันท์  หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน

สาลักษณ)์  ฉบับโรงพิมพ์คุรุสภา พ.ศ. 2507 
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ผ่อย ก. ม่อย  เช่น  ลมจับพับผ่อยพ้น  นับครึ่งคราวหลาย. (นิทราชาคริต). 
นิทราชาคริต  หมายถึง  ลิลิต  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

9. การค้นค าในพจนานุกรม 
ค าในพจนานุกรมจะมี  3  ลักษณะ  คือ 
9.1 ค าน าทางหรือค าชี้ทาง คือ ค าสองค าที่อยู่บนหัวกระดาษบนสุดในแต่ละหน้า หน้าคี่จะอยู่

หัวมุมซ้าย หน้าคู่จะอยู่หัวมุมขวา จะพิมพ์ด้วยตัวอักษรเข้มขนาดใหญ่กว่าปกติ เพ่ือบอกให้ทราบว่าค าแรก
และค าสุดท้ายที่ปรากฏในหน้านั้น ๆ คือค าใด เพ่ืออ านวยความสะดวกในการค้นหาค าศัพท์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

9.2 ค าตั้งหรือ ค าหลัก เป็นค ามูล เช่น นก  ปลา  หญ้า  การค้นหาค าจะหาจากค าตั้ง หรือ
ค าหลักนี้  เช่น ชื่อนก ชื่อปลา ชื่อหญ้า จะเรียงนามย่อยไว้ต่างหาก เช่นจะค้นค าว่า นกกระจอก ปลาช่อน 
หญ้าคา ต้องไปค้นที่ค าว่า กระจอก ช่อน และ คา เว้นแต่ค าบางค าที่แยกออกไม่ได้เพราะเป็นชื่อของสิ่ งใด
สิ่งหนึ่งทั้งค า เช่น แมลงภู่ ซึ่งเป็นชื่อของหอยหรือปลาชนิดหนึ่ง ก็ต้องไปค้นที่ค าแมลงภู่ หรือ ปลากริม ซึ่ง
เป็นชื่อขนม ก็ต้องไปค้นที่ค า ปลากริม จะไปค้นเฉพาะ ภู่ หรือ กริม ไม่ได้ 

9.3 ค าอนุพจน์หรือลูกค า เป็นค าสองค าที่ผสมกันแล้วมีความหมายต่างไปจากค าเดิมจะเก็บเป็น
อนุพจน์หรือลูกของค าตั้ง เพราะถือว่าเป็นอีกค าหนึ่ง เช่น กดคอ กดชา กดดัน กดน้ า กดราคา กดหัว เมื่อ
จะค้นความหมายของค าอนุพจน์เหล่านี้ต้องค้นจากค าตั้งหรือค าหลัก คือ กด 

การใช้ภาษาไทยเชิงวิชาการให้ถูกต้องจ าเป็นที่ผู้ใช้ภาษาจะต้องใช้พจนานุกรมให้เป็นเพ่ือใช้ค าให้
ตรงความหมายเหมาะสมกับระดับของค าและสะกดค าให้ถูกต้อง 
 
การบัญญัติศัพท์ 

การใช้ภาษาเชิงวิชาการจ าเป็นต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ค าที่ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ 
บุคคล ในบางโอกาสผู้ใช้ภาษาจ าเป็นต้องใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ก็ควรต้องใส่ใจพิจารณาว่า 
ค าต่างประเทศนั้น  ๆ มีค าไทยที่ถูกต้องเหมาะสมใช้แทนได้หรือไม่   ค าไทยที่น ามาใช้แทนค า
ภาษาต่างประเทศนั้นเกิดข้ึนจากวิธีการบัญญัติศัพท์  ส่วนค าศัพท์ที่ได้ก็คือ ศัพท์บัญญัติ 

1. ความหมายของการบัญญัติศัพท์ 
การบัญญัติศัพท์ หมายถึงการสร้างค าในภาษาใดภาษาหนึ่งให้มีความหมายเหมือนกับค าใน

ภาษาต่างประเทศ และเพ่ือให้ใช้แทนค าในภาษาต่างประเทศนั้น ค าที่สร้างขึ้นกับค าในภาษาต่างประเทศ
นั้นเป็นค าท่ีเทียบเท่ากัน 

2. หลักของการบัญญัติศัพท์ 
การบัญญัติศัพท์เป็นหน้าที่หลักของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งมีคณะกรรมการบัญญัติศัพท์สาขาวิชา

ต่าง ๆ เป็นผู้ก าหนดศัพท์ข้ึน โดยมีหลักส าคัญในการบัญญัติศัพท์อยู่ 3 ประการดังนี้ 
2.1 คิดหาศัพท์ไทยมาประกอบเป็นค าศัพท์ที่มีความหมายตรงกับความหมายเดิมของค า

ภาษาอังกฤษนั้น เช่น  
น้ าแข็งแห้ง dry  ice 
เครือข่าย network 
ตลาดมืด black  market 
ปีแสง  light  year 
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รายการเลือก menu 
2.2 ถ้าหาค าไทยที่เหมาะสมไม่ได้ก็พยายามสร้างค าใหม่ด้วยค าภาษาบาลีและสันสกฤต โดยยึด

หลักว่าต้องเป็นค าที่มีใช้อยู่ก่อนแล้วในภาษาไทยและคนไทยสามารถออกเสียงได้โดยง่าย เช่น 
กิจกรรม activity 
นิทรรศการ exhibition 
วัฒนธรรม culture 
มลพิษ  pollution 
ทฤษฎี  theory 

2.3 ถ้าไม่สามารถบัญญัติศัพท์ตามข้อ 2.1 และ 2.2 ได้ก็ให้ใช้ค าต่างประเทศนั้น ในแบบทับ
ศัพท์ไปก่อนเช่น 

beer เบียร์ 
bonus โบนัส 
film ฟิล์ม 
fashion แฟชั่น 
cream ครีม 

การบัญญัติศัพท์โดยทั่วไปจะเลือกใช้ค าให้น้อยที่สุดแต่สามารถสื่อความของค าศัพท์นั้นให้ชัดเจน 
ค าศัพท์บางค ามีความหมายตรงกับค าไทยหลายความหมายก็จะบัญญัติศัพท์ไว้หลายค า เช่น    internist  
อายุรแพทย์, อายุรเวช  melt หลอมเหลว, หลอมละลาย arcthitecture สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมศาสตร์   

3. การบัญญัติศัพท์ด้วยวิธีการดัดแปลงความหมาย 
การบัญญัติศัพท์โดยใช้วิธีการดัดแปลงความหมาย มี 3 ลักษณะดังนี้ 
3.1 การยืมปน มีลักษณะเป็นค าประสม ซึ่งประกอบด้วยค าไทยกับค าภาษาอังกฤษ เช่น ตู้เซฟ 

ลูกบอล  เสื้อเชิ้ต สวิตช์ไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า  
3.2 การยืมแปล เป็นวิธีการสร้างค าศัพท์ด้วยวิธีการแปลความหมายของศัพท์เดิม เช่น raincoat  

เสื้อฝน railway ทางรถไฟ teleconferencing การประชุมระยะไกล population revolution การปฏิวัติ
ทางประชากร  

3.3 การสร้างค าใหม่ เป็นลักษณะของการแปลแบบถอดความ เช่น gram phone หีบเพลง  
handcuff  กุญแจมือ 

4. ศัพท์บัญญัติบางสาขาวิชา 
ศัพท์ปรัชญา 
ทุนนิยม capitalism 
จริยศาสตร์ ethics 
มนุษยนิยม humanism 
อุดมรัฐ utopia 
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ศัพท์วรรณคดี  
ภาพพจน์ figure  of  speech 
ความขัดแย้ง conflict 
การเปรียบเทียบ contrast 
การเสียดสี satire 
ศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสแท่ง bar  code 
หุ่นยนต์ robot 
ไร้สาย wireless 
บัตรโทรศัพท์ phone card 
ศัพท์นิติศาสตร์ 
งบประมาณ budget 
นายหน้า broker 
รัฐกันชน buffer  state 
การประกอบอาชีพ calling 
ศัพท์รัฐศาสตร์ 
เสรีนิยม liberalism 
โลกเสรี free  world 
พรรคการเมือง political  party 
เขตเมือง urban  zone 
ศัพท์กฎหมายไทย 
บรรษัท corporation 
อนุสัญญา convention 
ญัตติ  motion 
กระทู้ถาม question 
 

การทับศัพท์ 
จากการที่เรารับค าต่างประทศเข้ามาใช้ในภาษาไทยเป็นจ านวนมาก วิธีการรับที่ง่ายที่สุดคือการทับ

ศัพท์ เราจะใช้ค าทับศัพท์จนกว่าจะมีค าเหมาะสมซึ่งได้จากการบัญญัติศัพท์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการแปล
ความ ถอดความหรือสร้างค าใหม ่

1. หลักเกณฑ์การทับศัพท์ 
ในการบัญญัติศัพท์วิชาการนั้น แม้จะยึดหลักของความพยายามคิดค าขึ้นใหม่โดยผสมจากค าไทย

หรือค าบาลี สันสกฤตที่ใช้อยู่ในภาษาไทยอยู่แล้ว แต่ก็มีค าอีกเป็นจ านวนมากที่ไม่สามารถหาค าไทยมาใช้ให้
ตรงกับความหมายที่ต้องการได้ นอกจากนี้การเขียนค าวิสามานยนาม เช่นชื่อคน สถานที่ จ าเป็นต้องใช้
วิธีการทับศัพท์เช่นเดียวกัน ราชบัณฑิตยสถานจึงก าหนดหลักเกณฑ์การทับศัพท์ (ราชบัณฑิตยสถาน,2532, 
หน้า 9) ดังนี้ 
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1.1 การทับศัพท์ให้ถอดอักษรในภาษาเดิมพอควรแก่การแสดงที่มาของรูปศัพท์ และให้เขียนใน
รูปที่จะอ่านได้สะดวกในภาษาไทย 

1.2 การวางหลักเกณฑ์ได้แยกก าหนดหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่าง ๆ แต่ละภาษาไป 
1.3 ค าทับศัพท์ที่ใช้กันมานานจนถือเป็นค าไทยและปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

แล้วให้ใช้ต่อไปตามเดิม เช่น ช็อกโกเลต ช็อกโกแลต เชิ้ต ก๊าซ แก๊ส 
1.4 ค าวิสามานยนามที่ใช้กันมานานแล้ว อาจใช้ต่อไปตามเดิม เช่น  

Victoria =  วิกตอเรีย 
Louis =  หลุยส์ 
Cologne =  โคโลญ 

1.5 ศัพท์วิชาการซึ่งใช้เฉพาะกลุ่ม ไม่ใช่ศัพท์ทั่วไป อาจเพิ่มหลักเกณฑ์ขึ้นตามความจ าเป็น 
2. หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 

2.1 สระ ให้ถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรมภาษาอังกฤษโดยเทียบเสียงสระภาษาไทยตาม
ตารางเทียบเสียงภาษาอังกฤษ เช่น  

a -  แอ  badminton แบดมินตัน 
-  อะ  aluminium อะลูมิเนียม 
-  อา  Chicago ชิคาโก 
-  เอ  Asia เอเชีย 
-  ออ  football ฟุตบอล 

ai -  เอ  Spain สเปน 
-  ไอ  Cairo ไคโร 

2.2 พยัญชนะให้ถอดเป็นพยัญชนะไทยตามหลักเกณฑ์ในตารางเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษ เช่น 
B – บ base  เบส  Gibb กิบบ์  
C – ค cat  แคต  cubic คิวบิก (ใช้ ก เมื่อเป็นพยัญชนะสะกดและตัวการันต์) 
K – ค Kansas  แคนซัส  
K – ก York  ยอร์ก (ใช้ ก เมื่อเป็นพยัญชนะสะกดและการันต์ )             

2.3 ไม่ใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์ ยกเว้นค าที่เป็นเสียงตรี หรือค าที่เขียนด้วยความเคยชินมาแต่
เดิม เช่น โน้ต เชิ้ต  แท็กซี่ หรือค านั้นมีเสียงซ้ ากับค าไทย เช่น โค้ก โคม่า 

2.4 เขียนทับศัพท์เฉพาะศัพท์ที่เป็นเอกพจน์เท่านั้น เช่น เกม ไม่ใช่เกมส์ ฟุต ไม่ใช่ฟีต 
2.5 พยัญชนะตัวที่ไม่ออกเสียงให้ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตก ากับไว้ เช่น horn ฮอร์น world เวิลด์ 
2.6 ใช้ไม้ไต่คู้เพ่ือให้เห็นความแตกต่างจากค าไทย เช่น log ล็อก  taxi แท็กซี ่
2.7 ค าเดิมมีพยัญชนะตัวสะกดซ้อนให้ตัดออกตัวหนึ่ง เช่น football ฟุตบอล 
2.8 ค าทับศัพท์ที่ผูกขึ้นจากตัวย่อ ให้อ่านออกเสียงเสมือนค าค าหนึ่ง ไม่ให้อ่านเรียงตัวอักษร 

และเขียนตามเสียงที่ออกโดยไม่ต้องจุด เช่น USIS ยูซิส  UNESCO ยูเนสโก  AIDS เอดส์ (อ่านเอด) ฯลฯ 
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การนิยามศัพท ์
การใช้ภาษาในเชิงวิชาการจะปรากฏค าศัพท์เฉพาะวงวิชาชีพ ศัพท์วิชาการและค าศัพท์ใหม่ ๆ ที่อาจ

สร้างความไม่เข้าใจ หรือเข้าใจไม่ตรงกันได้ จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการนิยาม (การระบุขอบเขต ความหมายให้
ชัดเจน) เข้าช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว 

1. หลักในการนิยาม 
อมร โสภณวิเชษฐวงศ์ (2520, หน้า 53-54) ได้ก าหนดกฎแห่งการนิยามไว้ 4 ประการดังนี้ 
1.1 ต้องกล่าวถึงคุณลักษณะทั้งหมด 
1.2 ต้องชัดเจนแจ่มแจ้ง ไม่เป็นค าเปรียบเทียบ ไม่เป็นค าท่ีคลุมเครือ 
1.3 ไม่กล่าวซ้ าค าเดิมหรือค าพ้องของค านั้นซึ่งเป็นการวกวน 
1.4 ไม่ควรเป็นข้อความปฏิเสธ 

2. กลวิธีการนิยาม 
สวนิต ยมาภัย (2532, หน้า 182-183) ได้กล่าวถึงกลวิธีการนิยามไว้สรุปได้ดังนี้ 
2.1 นิยามโดยอาศัยผู ้ทรงคุณวุฒ ิ เป ็นการนิยามตามที ่ม ีผู ้ทรงคุณวุฒ ิเคยให้ไว ้ เช ่น  

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ได้นิยามค าว่า “ผู้ดี” ว่าหมายถึง บุคคลผู้ที่ประพฤติดี ประพฤติชอบ 
ทั้งกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม 

2.2 นิยามโดยอาศัยที่มาของศัพท์ เช่น 
“อนุมัติ” ที่มาของศัพท์คือ อนุ แปลว่า ตาม มัติ คือ เห็นพ้องหรือเห็นชอบ ค าอนุมัติจึง

นิยามได้ว่า หมายถึง เห็นชอบตามที่เสนอมา 
2.3 นิยามโดยการสาธกหรือยกตัวอย่าง  เช่น 

ในการนิยามค าว่าอานุสาสนียปาฏิหาริย์ ผู้นิยามอาจนิยามว่าดังนี้  “ค าอานุสาสนีย
ปาฏิหาริย์ ในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงความมหัศจรรย์ของบุคคล ดังเช่น ในกรณีที่พระพุทธเจ้าสามารถเทศนา
สั่งสอนองคุลีมาลซึ่งเป็นผู้โหดร้าย ให้กลับกลายเป็นผู้ที่เลื่อมใสในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ 
ด้วยค าพูดสั้น ๆ ว่า เราหยุดแล้ว แต่ท่านสิยังไม่หยุด 

2.4 นิยามโดยอาศัยการเปรียบเทียบ เช่น  
“ข้าพเจ้าใคร่จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างระบบนายทุนกับระบบสังคมนิยม 

ระบบนายทุนนั้นดังที่ท่านทราบอยู่ดีแล้วว่ามีลักษณะส าคัญ 3 ประการคือ ประการที่หนึ่งระบบนายทุน
มุ่งหวังที่จะแสวงหาก าไร ประการที่สอง ระบบนายทุนส่งเสริมการแข่งขันระหว่างหน่วยกิจการประเภท
เดียวกัน ประการที่สาม กิจการของระบบนายทุนอยู่ในความควบคุมของบุคคลที่เป็นนายทุน ส่วนสังคม
นิยมนั้น ประการแรก แทนที่จะประกอบกิจการเพ่ือหวังผลก าไร แต่มุ่งหวังจะจัดบริการทดแทนให้ดีขึ้น 
ประการที่สอง แทนที่จะส่งเสริมการแข่งขันระหว่างหน่วยกิจการ แต่ส่งเสริมการร่วมมือกันและประการที่
สาม แทนที่จะอยู่ในความควบคุมของนายทุนแต่อยู่ในความควบคุมของรัฐ ถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน” 

2.5 นิยามโดยวิธีปฏิเสธเสียก่อน แล้วจึงบ่งชี้ค านิยามลงไป ตามวิธีข้างต้น เช่น 
“เสรีภาพ มิได้หมายถึงการที่บุคคลจะท าอะไรต่าง ๆ ได้ตามอ าเภอใจของตน มิได้หมายถึง

การที่บุคคลทุกคนไม่ต้องเคารพย าเกรงซึ่งกันและกัน มิได้หมายถึงการที่ใครใคร่พูด พูด ใครใคร่ท า ท า หรือ
ใครใคร่เรียน เรียน แต่หมายถึง การมีโอกาสที่จะคิด กระท าและแสดงออก ได้ตามความประสงค์ตน ภายใน
ขอบเขตอันสมควร...” 
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การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
ราชบัณฑิตยสถานได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอ่ืน  ๆ ไว้เป็น

บรรทัดฐานในการเขียนและอ่านที่ถูกต้อง แต่ในที่นี้จะน าเสนอเฉพาะเครื่องหมายวรรคตอนที่พบบ่อยใน
การเขียนงานวิชาการ ดังนี้ 

1. มหัพภาค หรือ . ใช้เพ่ือแสดงว่าจบประโยคหรือจบความ หรือใช้เขียนหลังตัวอักษรเพ่ือแสดงว่า
เป็นอักษรย่อ เช่น พ.ศ.  ค าเต็มคือพุทธศักราช ใช้เขียนหลังตัวเลขเพ่ือบอกล าดับข้อ เช่น  ก.  1.  ใช้เขียน
คั่นชั่วโมงกับนาที เช่น 10.30 น. อ่านว่า สิบนาฬิกา สามสิบนาที  ใช้เป็นจุดทศนิยม เช่น 1.235 อ่านว่า 
หนึ่งจุดสองสามห้า 

2. จุลภาค  หรือ ,  ใช้คั่นจ านวนเลขนับจากหลักหน่วยไปทีละ 3 หลัก เช่น 1,000,000  ใช้แยกวลี
หรืออนุประโยคเพ่ือป้องกันความเข้าใจสับสน  เช่น นายแดงที่เดินมากับนายด า, เป็นก านัน. ใช้คั่นใน
รายการที่เขียนต่อ ๆ กัน ตั้งแต่ 3 รายการขึ้นไป โดยเขียนคั่นแต่ละรายการ ส่วนหน้าค า “และ”หรือ 
“หรือ”ที่อยู่หน้ารายการสุดท้ายไม่จ าเป็นต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค 

3. ยัติภังค์ หรือ – ใช้เขียนสุดบรรทัดเพ่ือต่อพยางค์หรือค าสมาส  ใช้เขียนแทนความหมาย “และ” 
หรือ “กับ” เช่น ภาษาตระกูลไทย-จีน  

4. วงเล็บ หรือ ( ) ใช้กันข้อความที่ขยายหรืออธิบาย เช่น มนุษย์สร้างโลภะ (ความโลภ) โทสะ 
(ความโกรธ) และโมหะ (ความหลงผิด) 

5. อัศเจรีย์ หรือ ! ใช้เขียนหลังค าอุทาน ค าเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น อุ๊ย! โครม!  
6. อัญประกาศ หรือ “  ” ใช้เพ่ือแสดงว่าค าหรือข้อความนั้นเป็นค าพูด หรือ คัดมาจากที่อ่ืน หรือ

เน้นข้อความให้เด่นชัดขึ้น 
7. ไม้ยมก หรือ ๆ ใช้เขียนหลังค า วลี ประโยคเพ่ือให้อ่านซ้ าอีกครั้งหนึ่ง เช่นเด็กเล็ก ๆ อ่านว่าเด็กเล็กเล็ก 
8. ไปยาลน้อย หรือ ฯ ใช้ละค าที่รู้จักกันดี เช่น กรุงเทพฯ มาจาก กรุงเทพมหานคร ใช้ละส่วนท้าย

ของวิสามานยนามท่ีได้กล่าวมาก่อนแล้ว เช่น มหามกุฎราชวิทยาลัย เขียนเป็น มหามกุฎฯ   
9. ไปยาลใหญ่ หรือ ฯลฯ ใช้ส าหรับละข้อความข้างท้ายที่อยู่ในประเภทเดียวกัน ซึ่งยังมีอีกมากแต่

ไม่ได้น ามาแสดงไว้ เช่น สิ่งของที่ซื้อขายกันในตลาดมี เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ น้ าตาล น้ าปลา ฯลฯ 
10. ไข่ปลา หรือ ...  ใช้ส าหรับละข้อความที่ไม่จ าเป็นหรือไม่ต้องการกล่าวเพ่ือจะชี้ว่า ข้อความที่

น ามากล่าวนั้นตัดตอนมาเพียงบางส่วน ใช้ได้ทั้งตอนขึ้นต้น ตอนกลาง และตอนท้ายข้อความ โดยใช้ละด้วย
จุดอย่างน้อย 3 จุด เช่น “...กรมการมณฑล กรมการเมือง และกรมการอ าเภอ...ได้รับแบ่งพระราชอ านาจ
ไปจากพระเจ้าแผ่นดินโดยตรง ...”   
 
การใช้ค าและรูปประโยค 

การใช้ภาษาเชิงวิชาการต้องมีลักษณะที่ชัดเจน เข้าใจง่ายและมีการเรียบเรียงที่ดี ซึ่งลักษณะของการ
ใช้ค าและรูปประโยคที่ดีมีดังต่อไปนี้ 

1. การเรียงรูปประโยคไม่ละส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นประธานกริยาหรือกรรม เช่น ช่วยคนเร่ร่อน
ที่ท้องสนามหลวง  แก้เป็น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะช่วยเหลือคน
เร่ร่อนที่สนามหลวง 

2. การวางส่วนขยายให้ถูกที่ เช่น เขาบริจาคเงินช่วยเด็กในโรงเรียนต่าง ๆ ที่ยากจน แก้เป็น เขาบริจาค
เงินช่วยเด็กยากจนในโรงเรียนต่าง  ๆ
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3. การใช้ค าให้ถูกต้องตรงความหมาย เช่น กรุงเทพมหานครฝากฝังให้ประชาชนช่วยกันดูแล      
สาธารณสมบัติด้วย  แก้เป็น  กรุงเทพมหานครฝากให้ประชาชนช่วยกันดูแลสาธารณสมบัติด้วย 

4. การใช้ค าให้ถูกต้องตรงหน้าที่ เช่น ผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมครั้งนี้คงจะลึกซึ้งดีว่ามารวมตัวกันเพ่ือ
จดุประสงคใ์ด แก้เป็น ผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมครั้งนี้คงจะเข้าใจลึกซึ้งดีว่ามารวมตัวกันเพ่ือจุดประสงค์ใด 

5. การใช้ค าที่กะทัดรัดสละสลวย เช่น ประวัติความเป็นมาของเวียงกุมกามเป็นเรื่องที่น่าสนใจ    
แก้เป็น ประวัติของเวียงกุมกามเป็นเรื่องที่น่าสนใจ 

6. การใช้ค าเชื่อมที่เหมาะสม เช่น เขาไม่สบายมากและยังมาร่วมกิจกรรมภาคสนามอีก แก้เป็น  
เขาไม่สบายมากแต่ยังมาร่วมกิจกรรมภาคสนามอีก 

7. การไม่ใช้ส านวนภาษาต่างประเทศ  เช่น เธอพบว่าตัวเองก าลังร้องไห้อยู่คนเดียวในห้อง  แก้เป็น 
เธอก าลังร้องไห้อยู่คนเดียวในห้อง 

8. การไม่ใช้ภาษาพูดในการเขียน ภาษาพูดรวมความทั้งการตัดค า ค าย่อ ค าสแลง ค าภาษาถิ่น  เช่น 
พาณิชย์รณรงค์คนกินไข่ฉุดราคาขึ้น  แก้เป็น กระทรวงพาณิชย์รณรงค์ให้คนบริโภคไข่ให้มากขึ้นเพ่ือ
เพ่ิมรายได้ให้ผู้ผลิต 

 
สรุป 

ภาษาที่ใช้เพ่ือน าเสนองานวิชาการจะต้องมีลักษณะและรูปแบบที่ถูกต้อง สุภาพ กระชับรัดกุม ด้วย
เหตุนี้ผู้ใช้ภาษาจึงต้องให้ความสนใจและระมัดระวังในเรื่อง การใช้ระดับภาษา การใช้พจนานุกรมเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องการใช้ค าที่ถูกความหมายและการสะกดค า การใช้ศัพท์บัญญัติ การเขียนค า
ทับศัพท์ การใช้เครื่องหมายประกอบการเขียนอย่างถูกต้องเหมาะสม และการใช้ค าให้ถูกความหมาย 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้

1. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการเรียนในหน่วยการเรียนที่ 2  
2. ผู้เรียนเข้าฟังการบรรยายระบบการเรียนกลุ่มใหญ่ครั้งที่ 2 
3. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้สอนในการเรียนกลุ่มใหญ่ 
4. ผู้เรียนท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนเพ่ือทบทวนความเข้าใจ 
5. ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองในระบบ E- Learning 
6. ผู้เรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยจากระบบ E- Learning 

 
ค าถามทบทวน 

1. ภาษาเชิงวิชาการมีลักษณะอย่างไร 
2. พจนานุกรมมีความเกี่ยวข้องกับการน าเสนองานวิชาการอย่างไร 
3. การบัญญัติศัพท์มีหลักอย่างไร 
4. การทับศัพท์มีหลักอย่างไร 
5. การนิยามศัพท์มีหลักอย่างไร 
6. รูปประโยคในงานวิชาการควรมีลักษณะอย่างไร 

 
 



34 | GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ  
 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

ถวัลย์ มาศจรัส. (2550). สรรพศาสตร์ของการเขียนในการจัดท านวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ:  
ธารอักษร. 

บุญยงค์ เกศเทศ. (2532). ภาษาวิทยานิพนธ์. กรุงเทพฯ: บริษัทดวงกมลสมัย จ ากัด. 
ปรีชา ช้างขวัญยืน. (2548). เทคนิคการเขียนและผลิตต ารา. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย. 
ภาษาไทย,สถาบัน. (2549). บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2533).  หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอ่ืน ๆ  

หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนค าย่อ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: บริษัท    
เพ่ือนพิมพ์ จ ากัด. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2532). หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: 
บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้งกรุ๊ฟ จ ากัด. 

วรรณา บัวเกิดและทองอินทร์ วงศ์โสธร. (2542). “ภาษา ตารางและภาพประกอบในผลงานวิชาการ” 
เทคนิคการเขียน การพิมพ์และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ.หน้า 183-202.  
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

วิโรจน์ อรุณมานะกุล. (2551). อักขรวิธีไทยและการถอดอักษรระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. 
กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วิเศษ ชาญประโคน. (2550). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล กรุ๊ป. 
สวนิต ยมาภัย. (2532). “ ความคิดกับภาษา” ใน การใช้ภาษาไทย หน่วยที่ 1 - 8.  นนทบุรี:  

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 
สนม ครุฑเมือง. (2550). การเขียนเชิงวิชาการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. นครสวรรค์: โรงพิมพ์นิวเสรีนคร. 
อมร โสภณวิเชษฐวงศ์. (2520). ตรรกวิทยา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2540). ภาษาในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน่วยท่ี  3 
การสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงเชิงวิชาการ 

 
แนวคิด 

1. การสืบค้นข้อมูลเป็นกระบวนการค้นคว้า  ส ารวจ  รวบรวม  หรือการสัมภาษณ์จากแหล่ง
สารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้ประกอบในงานเขียนเชิงวิชาการ 

2. การรวบรวมและบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบในงานเขียนเชิงวิชาการท าให้การเรียบเรียงเนื้อหา
และการอ้างอิงมีความสมบูรณ์ 

3. การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้งานเขียนเชิงวิชาการมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาเนื้อหาในหน่วยการเรียนที่ 3 แล้วผู้เรียนสามารถ 
1. อธิบายกระบวนการสืบค้นข้อมูลประเภทต่าง ๆ ได้ 
2. รวบรวมและบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบได้ 
3. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลได้ 

 
วิธีการเรียน 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนหน่วยการเรียนที่ 3 
2. เข้าฟังการบรรยายระบบการเรียนกลุ่มใหญ่ครั้งที่ 3 
3. ท าแบบทดสอบท้ายการเรียนระบบการเรียนกลุ่มใหญ่ 
4. ศึกษาด้วยตนเองในระบบ E-Learning 
5. ท าแบบทดสอบประจ าหน่วยจากระบบ E-Learning 
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หน่วยท่ี  3 
การสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงเชิงวิชาการ 

 
งานเขียนเชิงวิชาการเป็นงานเขียนที่มีลักษณะเป็นทางการ ต้องมีการศึกษาค้นคว้า การสืบค้นเพื่อให้

ได้ข้อมูล สารสนเทศ และประเด็นความรู้ต่าง ๆ เพื่อน ามาเรียบเรียงในรูปแบบเฉพาะ โดยต้องมีการ
อ้างอิงหลักฐานความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ อย่างมีแบบแผน  เพ่ือให้งานเขียนนั้นมีความน่าเชื่อถือ และเพ่ือให้ได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 

 
ความหมายของการสืบค้นสารสนเทศ 

การสืบค้น (Retrieval) ตามความหมายในวิทยานุกรมบรรณารักษศาสตร์ หมายถึง การสืบเสาะ
ค้นหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจจะได้รับค าตอบในรูปของบรรณานุกรม ต้นฉบับเอกสาร ค าตอบ
ที่ เฉพาะเจาะจง ตัวเลข หรือข้อความของเรื่องนั้น    

การสืบค้น หมายถึง การค้นหาข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล จุดมุ่งหมายของการเก็บข้อมูลไว้ใน
ฐานข้อมูล จุดหลักก็คือง่ายต่อการสืบค้น เมื่อเวลาต้องการน าข้อมูลมาใช้ 

การสืบค้น หรือ การสืบค้นข้อมูล (Information retrieval) เป็นค าที่ใช้กันทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในแวดวงห้องสมุดและสารสนเทศ ซึ่งก็คือ "การค้นหาข้อมูล" การสืบค้นเป็นกระบวนการของการแสวงหา
ข้อมูลซึ่งได้มีการบันทึกและถ่ายทอดในสื่อสารสนเทศต่าง ๆ (สุชีรา  พลราชม, 2556) 

การสืบค้นสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการในการค้นหาสารสนเทศที่ต้องการโดยใช้เครื่องมือ
สืบค้นสารสนเทศ ได้แก่ สื่อ หรืออุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้สืบค้น ค้นสารสนเทศได้สะดวก  รวดเร็วและตรงตาม
ความต้องการซึ่งเครื่องมือสืบค้นสารสนเทศแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือสืบค้นด้วยระบบมือ 
(Manual System) และระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอัตโนมัติ (Automation System) 

การสืบค้นสารสนเทศ  หมายถึง  วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ ค าประกอบในการสร้างประโยคการค้นหา โดย
ใช้การส ารวจ  การรวบรวม  การค้นคว้า  การสัมภาษณ์  หรือการไปดู  จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ  
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด 

โดยสรุป การสืบค้นสารสนเทศ  หมายถึง  วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ ค าหรือข้อความ  มาประกอบกันใน
การสร้างวลีหรือประโยคส าหรับการค้นหา โดยมีวิธีการสืบค้น เช่น การส ารวจ  การรวบรวม  การค้นคว้า  
การสัมภาษณ์  หรือการไปดู  จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ในการสืบค้นสารสนเทศ   

1. เพ่ือค้นคว้าข้อมูลในการท ารายงาน  การวิจัย การศึกษาอิสระ 
2. เพ่ือหาความรู้ ติดตามข่าวสารสถานการณ์ต่าง ๆ 
3. เพ่ือความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และความบันเทิง 
4. เพ่ือหาสารสนเทศประกอบในการท างานและการตัดสินใจ 
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แหล่งสารสนเทศและประเภทของแหล่งสารสนเทศ 
แหล่งสารสนเทศ คือ สถานที่เกิด  ผลิต  หรือมีสารสนเทศสะสมอยู่ และเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถ

เข้าใช้สารสนเทศเหล่านั้นได้ (แหล่งสารสนเทศ, 2556). 
 
ประเภทของแหล่งสารสนเทศ 

1. แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบัน  ได้แก่   
1.1 ห้องสมุด (Library) คือ สถานที่รวมทรัพยากรสารสนเทศสาขาวิชาต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปของ

วัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ รวมทั้งฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้บริหารงาน และ
ด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด 

1.2 ศูนย์สารสนเทศ (Information Center) แหล่งสารสนเทศประเภทนี้แต่ละแหล่งมีชื่อต่าง ๆ 
กัน อย่างไรก็ตามล้วนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือบริการสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา เช่น ห้องสมุดมารวย (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

1.3 หอจดหมายเหตุ (Archive) หมายถึง  สถานที่เก็บและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ  
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546, หน้า 1277) 

2. แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถานที่  ได้แก่ อนุสาวรีย์ โบราณสถาน วนอุทยานแห่งชาติ อุทยาน
แห่งชาติ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ปราสาทหินต่าง ๆ รวมถึงสถานที่จ าลองด้วย เช่น เมืองโบราณ เป็นต้น 
แหล่งสารสนเทศเหล่านี้ มีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าอย่างยิ่ง ทั้งยังเป็นแหล่งที่เข้าถึงได้ไม่ยากนัก 
ข้อด้อยของแหล่งสารสนเทศที่เป็นสถานที่ก็คือ สถานที่บางแห่งอยู่ไกล การเดินทางไปสถานที่แห่งนั้นต้อง
ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก   

3. แหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคล  ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รอบรู้ในสาขาต่าง ๆ ผู้ต้องการ สารสนเทศ
จากบุคคลต้องไปพบปะสนทนาหรือสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญนั้นโดยตรง จึงจะได้สารสนเทศที่ต้องการ 

4. แหล่งสารสนเทศที่เป็นเหตุการณ์  ได้แก่ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การประชุมการสัมมนา
ในเรื่องต่าง ๆ นิทรรศการหรืองานแสดงต่าง ๆ รวมทั้งเหตุการณ์ส าคัญ ๆ ในประวัติศาสตร์ 

5. อินเทอร์เน็ต เป็นแหล่งสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย ส านักข่าวสาร และสมาคมวิชาชีพ ต่างก็จัดท าข้อมูลประชาสัมพันธ์
ออกมาเผยแพร่เป็นจ านวนมาก จึงท าให้อินเทอร์เน็ตประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศมากมาย  การที่จะ
ได้ข้อมูลทีต่้องการจึงต้องรู้ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ต้องการ โดยเครื่องมือหนึ่งที่มีประโยชน์ในการค้นหาที่อยู่ของ
เว็บไซต์ที่ต้องการคือ Search Engine  

 
การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ   

การจะเลือกใช้แหล่งสารสนเทศประเภทใด ควรค านึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้   
1. ความสะดวกในการเข้าใช้ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดเป็นแหล่งที่

มีความสะดวกในการเข้าใช้ แต่มักมีเวลาเปิด-ปิดให้บริการตามเวลาที่ก าหนด  ส่วนอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งที่
เข้าใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ เพียงแต่ผู้ใช้ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เข้าถึงแหล่งความรู้เป็น  

2. ความน่าเชื่อถือ  แหล่งสารสนเทศนั้นควรมีความน่าเชื่อถือ ห้องสมุดเป็นแหล่งสารสนเทศที่มี
ความน่าเชื่อถือมากกว่าแหล่งบุคคลและอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีวิธีการคัดเลือก จัดหา จัดเก็บ ทรัพยากร
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สารสนเทศอย่างเป็นระบบ และมุ่งเน้นให้บริการสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ท าให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาในการค้นหาสารสนเทศ ในขณะที่อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ
น้อยกว่าห้องสมุด เนื่องจากมีการเผยแพร่ความรู้จ านวนมากที่ขาดการกลั่นกรองเนื้อหา ดังนั้นการใช้
เว็บไซต์ต่าง ๆ จึงควรมีความระมัดระวัง ควรเลือกเว็บไซต์เป็นของสถาบันต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือมากกว่า
เว็บไซต์ของบุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่รู้จักชื่อเสียงในการเลือกใช้ 

กรณีที่ใช้แหล่งสารสนเทศบุคคล ควรค านึงถึงผู้ที่มีชื่อเสียงคุณวุฒิ หรือประสบการณ์ที่เป็นที่
ยอมรับกว้างขวางในแต่ละระดับอาจเป็นระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

3. มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของสารสนเทศที่ต้องการ 

4. ความทันสมัยของเนื้อหาที่น าเสนอ เช่น สื่อมวลชน เป็นแหล่งที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์
ที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น ข้อมูลข่าวสาร ที่เผยแพร่จึงล้าสมัยเร็ว เช่น ราคาทองค า อาจมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลข
ทุกวัน ดังนั้นเราจึงจ าเป็นต้องพิจารณา วัน เดือน ปี ของการพิมพ์ การผลิต หรือเผยแพร่สารสนเทศด้วย 
 
ประเภทของสารสนเทศ 

1. สารสนเทศปฐมภูมิ (primary sources) หมายถึง สารสนเทศที่เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์
ของผู้ เขียน หรือรายงานผลการค้นคว้าวิจัย  การน าเสนอความรู้ใหม่ ๆ  ได้แก่ รายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์  เอกสารการปฏิบัติงาน  รายงานการประชุมทางวิชาการ  บทความวารสารวิชาการ  เอกสาร
สิทธิบัตร  เอกสารมาตรฐาน  เอกสารจดหมายเหตุ 

2. สารสนเทศทุติยภูมิ (secondary sources) หมายถึง  สารสนเทศที่ได้จากการน าสารสนเทศ
ปฐมภูมิมาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่ เพ่ือเสนอข้อคิดหรือแนวโน้มบางประการ  ได้แก่  หนังสือทั่วไป 
หนังสืออ้างอิง  ต ารา  หนังสือคู่มือ  รายงานความก้าวหน้า บทคัดย่องานวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ  วารสาร
สาระสังเขป เป็นต้น 

3. สารสนเทศตติยภูมิ (tertiary sources) หมายถึง สารสนเทศที่ชี้แนะแหล่งที่อยู่ของสารสนเทศ
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ  จะให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสารสนเทศ  ได้แก่  หนังสือบรรณานุกรม  นามานุกรม  
และดัชนีวารสาร เป็นต้น   
 
คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี 

เพ่ือให้สามารถบรรลุถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามต้องการ  จึงจ าเป็นต้องมีการพิจารณาว่า
ข้อมูลและสารสนเทศมีคุณค่าและเป็นสารสนเทศที่ดีหรือไม่ ทั้งนี้สารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
  

1. ความเที่ยงตรง (Accuracy) สารสนเทศที่ดีจะต้องมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ โดยไม่ให้มี
ความคลาดเคลื่อนหรือมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ดังนั้นประสิทธิผลของการตัดสินใจจึงขึ้นอยู่กับความ
ถูกต้องหรือความเท่ียงตรงย่อมส่งผลกระทบท าให้การตัดสินใจมีความผิดพลาดตามไปด้วย 

2. ทันต่อความต้องการใช้ (Timeliness) สามารถน าสารสนเทศมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการใช้ข้อมูล 
หรือเพ่ือการท างาน การตัดสินใจ ทั้งนี้เนื่องจากเหตุการณ์ของโลกปัจจุบันต่างมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 

3. ความสมบูรณ์ (Completeness)  มีความสมบูรณ์ที่จะช่วยท าให้การศึกษาค้นคว้า การ
ด าเนินงาน การตัดสินใจเป็นไปด้วยความถูกต้อง การมีสารสนเทศที่มีปริมาณมากไม่ได้หมายถึงการที่จะ



40 | GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ  
 

 

ช่วยเพ่ิมประสิทธิผลของการด าเนินงาน สารสนเทศที่มีมากเกินไปอาจเป็นสารสนเทศที่ไม่มีความส าคัญ 
เช่นเดียวกับการมีสารสนเทศที่มีปริมาณน้อยเกินไปก็อาจท าให้ไม่ได้สารสนเทศที่ส าคัญครบเพียงพอทุกด้าน
ที่จะน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการได้รับสารสนเทศที่สมบูรณ์ในทุกด้าน ทุก
แง่มุม จึงเป็นสิ่งส าคัญ 

4. การสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ (Relevance) สารสนเทศที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่จะน าไปใช้ในการท างานต่าง ๆ ได ้

5. ตรวจสอบได้ (Verifiability) สารสนเทศที่ดีควรมีคุณลักษณะที่สามารถจะตรวจสอบได้
โดยเฉพาะแหล่งที่มา ทั้งนี้เพ่ือให้การตัดสินใจได้เกิดความรอบคอบ สารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล
แล้วบางเรื่องอาจพบว่าท าไมจึงมีค่าที่ต่ าเกินไป หรือสูงเกินไป ต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องของ
สารสนเทศทีไ่ด้มา ทั้งนี้ก็เพ่ือมิให้การตัดสินใจเกิดความผิดพลาด  

นอกจากลักษณะที่ดีของสารสนเทศดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีคุณสมบัติที่แอบแฝงของสารสนเทศอีก
บางลักษณะที่สัมพันธ์กับระบบสารสนเทศ และวิธีการด าเนินงานของระบบสารสนเทศ ซึ่งจะมีความส าคัญ
แตกต่างกันไปตามลักษณะงานเฉพาะอย่าง ซึ่งได้แก่ 

1. ความละเอียดแม่นย า คือ สารสนเทศจะต้องมีความละเอียดแม่นย าในการวัดข้อมูล ให้ความ
เชื่อถือได้สูง มีรายละเอียดของข้อมูล และแหล่งที่มาของข้อมูลที่ถูกต้อง 

2. คุณสมบัติเชิงปริมาณ คือความสามารถที่จะแสดงออกมาในรูปของตัวเลขได้ และสามารถ
เปรียบเทียบในเชิงปริมาณได้ 

3. ความยอมรับได้ คือ ระดับความยอมรับได้ของกลุ่มผู้ใช้สารสนเทศอย่างเดียวกัน สารสนเทศ
ควรมีลักษณะเดียวกันในกลุ่มผู้ใช้งาน หรือใกล้เคียงกันโดยสามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น การใช้เครื่องมือเพ่ือ
วัดคุณภาพการผลิตสินค้า เครื่องมือดังกล่าวจะต้องเป็นที่ยอมรับได้ว่าสามารถวัดค่าของคุณภาพได้อย่างถูกต้อง  

4. การใช้ได้ง่าย คือ ความสามารถน าไปใช้งานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ทั้ งในส่วนของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

5. ความไม่ล าเอียง ซึ่งหมายถึง ไม่เป็นสารสนเทศที่มีจุดประสงค์ที่จะปกปิดข้อเท็จจริง
บางอย่าง ซึ่งท าให้ผู้ใช้เข้าใจผิดไปจากความเป็นจริง หรือแสดงข้อมูลที่ผิดจากความเป็นจริง 

6. ชัดเจน ซึ่งหมายถึง สารสนเทศจะต้องมีความคลุมเครือน้อยที่สุด สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย 
 

การเตรียมตัวก่อนการสืบค้นสารสนเทศ 

1. ผู้ค้น จะต้องทราบว่าตนเอง ต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด และต้องมีข้อมูลประกอบใน
การค้นหา เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อสิ่งพิมพ์ หากไม่รู้ชื่อผู้แต่ง ชื่อสิ่งพิมพ์ ควรก าหนดค าค้นหรือหัวเรื่อง ที่จะใช้
ส าหรับการค้นหา เป็นต้น 

2. รู้จักแหล่งสารสนเทศหรือเครื่องมือที่จะใช้ค้นหา เช่น ห้องสมุด ซีดีรอม ฐานข้อมูล  อินเทอร์เน็ต 
เป็นต้น 

3. ต้องรู้จักวิธีการใช้ฐานข้อมูลหรือเครื่องมือที่ใช้ค้นหา เช่น รู้จักวิธีค้นหาแบบพ้ืนฐาน หรือหากจะ
ให้ดีก็ควรรู้จักการค้นหาแบบขั้นสูงด้วย นอกจากนี้ยังต้องรู้จักวิธีการจัดการผลลัพธ์ ได้แก่ การบันทึก การ
สั่งพิมพ์ การส่งข้อมูลทาง E-mail การจัดการรายการบรรณานุกรม เป็นต้น 
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4. ต้องรู้จักวิธีการใช้แหล่งสารสนเทศ ผู้ค้นต้องรู้วิธีการใช้แหล่งสารสนเทศ และวิธีการหาทรัพยากร
สารสนเทศ  นอกจากนี้ควรรู้จักกฎ กติกา มารยาทในการใช้แหล่งสารสนเทศ  
 
ความหมายของ Search engine 

Search Engine หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตโดยกรอกข้อมูลที่
ต้องการค้นหา หรือ Keyword (คีย์เวิร์ด) เข้าไปที่ช่อง Search Box  แล้วกด Enter โดยลักษณะการ
แสดงผลของ Search Engine นั้นจะท าการแสดงผลแบบเรียงอันดับ Search Results ผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์  (วราภรณ์ กิตติพงศ์พิศาล, สิริพิชญ์ มงคลธนานนท์, สุชาติ สุริยมิตรเสถึยร และสุวดี ทรัพ
ชาติอนันต์. 2553) 

 
ประเภทของ search engine 

1. Crawler-Based Search Engine 
  เป็น Search Engine ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน  ซึ่งการท างานประเภทนี้ จะใช้

โปรแกรม ที่เรียกว่า Web Crawler หรือ Spider หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Search Engine Robots หรือที่
เรียกสั้น ๆ ว่า บอท ในภาษาไทย เช่น WWW (World Wide Web) หรือ เครือข่ายใยแมงมุม โดยมี
โปรแกรมท าหน้าที่สืบค้นตาม URL ต่าง ๆ ที่มีการเชื่อมโยงอยู่ในแต่ละเพจ แล้วท าการกวาดข้อมูลที่จ าเป็น
ต่าง เก็บลงฐานข้อมูล การใช้โปรแกรมกวาดข้อมูลแบบนี้ จึงท าให้ข้อมูลที่ได้มีความแม่นย า และสามารถ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้เร็วมาก Search Engine ที่เป็นประเภทนี้ เช่น www.google.com, www.yahoo.com, 
www.msn.com 

2. Web Directory 
 สารบัญเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาข่าวสารข้อมูล ด้วยหมวดหมู่ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ใน

ปริมาณมาก ๆ คล้าย ๆ กับสมุดหน้าเหลือง ซึ่งจะมีการสร้าง ดรรชนี มีการระบุหมวดหมู่อย่างชัดเจน ซึ่งจะ
ช่วยให้การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ตามหมวดหมู่นั้น ๆ ได้รับการเปรียบเทียบอ้างอิง เพ่ือหาข้อเท็จจริงได้ใน
ขณะที่เราค้นหาข้อมูล เพราะว่าจะมีเว็บไซต์มากมาย หรือ Blog มากมายที่มีเนื้อหาคล้าย ๆ กันใน
หมวดหมู่เดียวกัน ให้เลือกที่จะหาข้อมูลได้อย่างตรงประเด็นที่สุด ตัวอย่างเช่น Google, AOL, Yahoo, 
Netscape, Sanook 

3. Meta Search Engine 
  Search Engine ที่ใช้หลักการในการค้นหาโดยอาศัย Meta Tag ในภาษาHTML ซึ่งมีการ

ประกาศชุดค าสั่งต่าง ๆ เป็นรูปแบบของ Tex Editor ด้วยภาษา HTML เช่น ชื่อผู้พัฒนา ค าส าคัญ เจ้าของ
เว็บ หรือ บล็อก ค าอธิบายเว็บหรือบล็อกอย่างย่อ ผลการค้นหาของ Meta Search Engine นี้มักไม่แม่นย า
นอกจากนี้ยังมีการอาศัย Search Engine Index Server หลาย ๆ แห่งมาประมวลผลรวมกัน จึงท าให้ผล
การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ไม่เที่ยงตรงเท่าที่ควร ตัวอย่างเว็บที่ใช้งานประเภทนี้ เช่น metacrawler.com 
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การรวบรวมสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต 
การรวบรวมสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต  หมายถึง การสืบค้น  การแสวงหา  การรวบรวม

สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ โดยการยืม การถ่ายเอกสารจากห้องสมุด หรือพิมพ์สารสนเทศที่
ต้องการ  ทั้งจากอินเทอร์เน็ตและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   

การที่จะสืบค้นให้ได้สารสนเทศส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ตามต้องการ การสืบค้นสารสนเทศ เพ่ือ
การรวบรวมสารสนเทศ สามารถใช้เพ่ือช่วยให้ได้สารสนเทศให้ได้สารสนเทศในปริมาณไม่มากเกินไป 
ประหยัดเวลาในการสืบค้น และได้ผลการสืบค้นที่ตรงตามประสงค์ของผู้สืบค้น จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์ในการ
สืบค้นสารสนเทศ 

กลยุทธ์ในการสืบค้นสารสนเทศ  หมายถึง  วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบในการสร้างประโยค
ส าหรับการค้นหาจากฐานข้อมูล โดยมีจุดมุ่งหมายในการสืบค้นได้รวดเร็วและประสบผลส าเร็จ เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ  

1. กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศแบบพ้ืนฐาน (Basic Search) 
2. กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Search)  
ขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต 
1. เลือก Search Engine ที่เหมาะสม 
2. เลือกเว็บไซต์ที่อยู่ใกล้และอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
3. ค าส าคัญ (Keyword) หรือ หัวเรื่อง(Subject) หรือ หัวข้อ (Topic )ท่ีตรงกับเรื่องที่ต้องการ 
4. การเลือกใช้กลยุทธ์ในการสืบค้นสารสนเทศ  ซึ่งกลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศจ าแนกออกเป็น 2 

ประเภท คือ 
4.1 กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศแบบพ้ืนฐาน (Basic Search) เป็นการสืบค้นสารสนเทศโดย

ใช้ค าโดด หรือ ค าผสมเพียง 1 ค าในการสืบค้นข้อมูลโดยไม่ต้องสร้างประโยคค าค้นที่ยุ่งยาก ซับซ้อน 
หลักการค้นจะเริ่มต้นจากข้อมูลที่ผู้สืบค้นมีอยู่ โดยค้นจากค าหรือข้อความ ดังนี้ 

4.1.1  ชื่อผู้แต่ง (Author) หมายถึง ชื่อของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน/
องค์กร ที่แต่งหรือเขียนหนังสือ บทความ หรือทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ 

4.1.2  ชื่อเรื่อง (Title) หมายถึง ชื่อหนังสือ หรือชื่อบทความ หรือชื่อทรัพยากร
สารสนเทศที่ต้องการค้น  

4.1.3  หัวเรื่อง (Subject headings) หมายถึง ค าหรือวลีที่ก าหนดขึ้นแทนเนื้อหาของ
หนังสือหรือบทความ หรือทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ โดยปกติวลีที่ก าหนดเป็นหัวเรื่องนี้ จะน ามาจากคู่มือ
หัวเรื่องท่ีใช้กันเป็นมาตรฐานในห้องสมุดต่าง ๆ ในประเทศไทยหรือทั่วโลก 

4.1.4  ค าส าคัญ (Keyword) หมายถึง ค าที่ก าหนดขึ้นมาด้วยตนเองเพ่ือใช้แทนเนื้อหา
ของสารสนเทศ ซึ่งต้องเป็นค าที่สั้นกระทัดรัด ได้ใจความ มีความหมาย เป็นค านามหรือเป็นศัพท์เฉพาะ 

4.2 กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Search) เป็นการสร้างประโยคค าค้นที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้น แต่ท าให้เราได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น ซึ่งเทคนิคการสืบค้นขึ้นสูงนี้ 
มีหลายชนิด  
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4.2.1 การสืบค้นโดยใช้เทคนิคตรรกบูลีน (Boolean Logic) เป็นเทคนิคในการสืบค้น
ส าหรับน าค าค้นมากกว่า 1 ค ามาเชื่อมต่อกัน โดยอาศัยค าเชื่อม 3 ค า คือ and , or , not  ดังนี้ ตัวอย่าง
(โมดูลที่ 3 การเข้าถึงสารสนเทศ. 2553) 

- ใช้ AND หรือ เครื่องหมาย + ส าหรับเชื่อมค าค้น เพ่ือจ ากัดขอบเขตการค้นให้แคบลง 
โดยการใช้ AND จะใช้ในกรณีที่ต้องการให้ปรากฏค าหลัก A และ B หมายถึง การค้นหาค าหลักที่มีทั้ง A และ B 
ใช้เมื่อต้องการให้ค้นเอกสารที่มีค าทั้งสองค าปรากฏ ในหน้าเว็บเพจเดียวกัน เช่น ค้นหาค าว่า ข้าว + ที่ราบสูง+
ประเทศไทย ข้อมูลที่ได้จะมีเฉพาะค าว่า “ข้าว”  “ที่ราบสูง”  “ประเทศไทย” อยู่ในเอกสารเรื่องเดียวกัน 

 
 ภาพที่ 3.1 รูปแบบการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ AND 

- ใช้ OR หรือ เครื่องหมาย / ส าหรับเชื่อมค าค้นเพ่ือขยายของเขตการค้นให้กว้าง
ขึ้น โดยการใช้ OR จะใช้ในกรณีที่ต่อเมื่อ ต้องการค้นหาค าหลัก A หรือ B โดยผลลัพธ์จากการค้นหาจะต้อง
ปรากฏค าหลัก A หรือ B อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ทั้งสองค า ปรากฏอยู่ในเอกสาร เช่น ข้าว OR ที่ราบสูง OR 
ประเทศไทย  

 

 ภาพที่ 3.2 รูปแบบการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ OR 

- ใช้ NOT หรือ เครื่องหมาย – ส าหรับเชื่อมค าค้นเพ่ือจ ากัดขอบเขตการค้นให้แคบลง 
โดยใช้ NOT ในกรณีที่ ต้องการค้นหา A แต่ไม่ต้องการให้ปรากฏ B อยู่ในหน้าเว็บเพจ เช่น ข้าว NOT  ที่ราบสูง 
NOT ประเทศไทย จะหมายถึง การค้นหาเว็บเพจที่ปรากฏค าว่า "ข้าว" แต่ต้องไม่ปรากฏค าว่า " ที่ราบสูง"   
“ประเทศไทย” อยู่ในเอกสาร 

 
 ภาพที่ 3.2 รูปแบบการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ NOT 
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4.2.2 การสืบค้นโดยใช้ NEAR ใช้เมื่อต้องการให้ค าที่ก าหนดอยู่ห่างจากกันไม่เกิน 10 ค า 
ในประโยคเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน (อยู่ด้านหน้าหรือหลังก็ได้) เช่น ข้าว NEAR ประเทศไทย ข้อมูลที่ได้จะ
มีค าว่า ข้าว และ ประเทศไทย ที่ห่างกันไม่เกิน 10 ค า ตัวอย่างเช่น การผลิตข้าวในประเทศไทย เป็นส่วน
ส าคัญของเศรษฐกิจไทย  

4.2.3 การสืบค้นโดยใช้  BEFORE ใช้เมื่อต้องการก าหนดให้ค าแรกปรากฏอยู่ข้างหน้าค า
หลังในระยะห่างไม่เกิน 8 ค า เช่น Research BEFORE Thailand 

4.2.4 การสืบค้นโดยใช้ AFTER ใช้เมื่อต้องการก าหนดให้ค าแรกปรากฏอยู่ข้างหลังค า
หลังในระยะห่างไม่เกิน 8 ค า เช่น Research AFTER Thailand 

4.2.5 การสืบค้นโดยใช้เครื่องหมายนขลิขิต หรือ วงเล็บ () เมื่อต้องการก าหนดให้ท าตาม
ค าสั่งภายในวงเล็บก่อนค าสั่งภายนอก เช่น (ข้าวขาว OR ข้าวเหนียว) AND ไทย 

4.3 การค้นวลี (Phrase searching)  
เป็นการใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”) เมื่อต้องการก าหนดให้ค้นเฉพาะหน้าเอกสารที่มี

การเรียงล าดับค าตามที่ก าหนดเท่านั้น เช่น “การปลูกข้าว” 

 
 ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลแบบวล ี
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4.4 การตัดค า (Word stemming / Truncation) 
เป็นการใช้เครื่องหมายดอกจัน (asterisk) * หรือเครื่องหมาย (Ampersand)  &  น าหน้า

หรือต่อท้ายค าศัพท์ เพ่ือค้นหาค าที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรที่ก าหนด ซึ่งการค้นแบบนี้ มีข้อดี คือได้ข้อมูลมาก  
แต่ข้อเสียคือ คอมพิวเตอร์ใช้เวลาค้นนาน  เช่น  การปลูกข้าว*  

 
 ภาพที่ 3.5 ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลแบบตดัค า 

4.5 ค าพ้องความหมาย (Synonym) 
เป็นการใช้ค าเหมือนที่มีความหมายเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเพ่ือช่วยให้ค้นเรื่องที่

ครอบคลุม เช่น ต านานดอกกุหลาบ SEE มัทนะพาธา 

 
 ภาพที่ 3.6 ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลแบบค าพ้องความหมาย 
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4.6 เขตข้อมูลเพื่อการค้น (Field Searching) 
เป็นการก าหนดเขตข้อมูลเพ่ือการค้น เช่น ชนิดของข้อมูล หรือที่อยู่ของข้อมูล เป็นต้น  

เช่น  text: ภาษาไทยเชิงวิชาการ หรือ url: สวนสุนันทา 

 
 ภาพที่ 3.7 ตัวอย่างการก าหนดเขตข้อมูล 

4.7 ภาษาธรรมชาติ (Natural Language) 
เป็นการสืบค้นจากค าค้นที่เป็นภาษาธรรมชาติ เช่น ใช้ค าถามภาษาอังกฤษง่าย  ๆ ที่

ต้องการให้ Search Engine หาค าตอบให้ เช่น ภาษาไทยเชิงวิชาการคืออะไร   

 
 ภาพที่ 3.8 ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลแบบใช้ภาษาธรรมชาติ 
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การท าบันทึกสารสนเทศ 
เมื่อรวบรวมสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ แล้ว  ควรมีการพิจารณาเนื้อหาว่าตรงตามความต้องการที่

จะใช้ในงานเขียนหรือไม่  หากไม่ใช่เนื้อหาที่ต้องการก็ให้คัดออก เพ่ือเป็นการจ ากัดปริมาณของสารสนเทศ  
ไม่ให้เกิดลักษณะที่เรียกว่า สารสนเทศท่วมท้น (Flood of information) สารสนเทศที่ผ่านการพิจารณาว่า
มีเนื้อหาสอดคล้องตรงกับเรื่องหรือหัวข้อที่จะเขียน ควรน ามาอ่านเพื่อให้ทราบว่าเนื้อหาส่วนใดบ้างที่
ใช้ได้ การอ่านสารสนเทศจ านวนมากอาจเกิดการลืม วิธีแก้ปัญหาคือ การบันทึกสารสนเทศ  

วิธีการท าบันทึกสารสนเทศ 
ส่วนใหญ่นิยมบันทึกสารสนเทศที่ต้องการในบัตรบันทึก ที่ท าจากกระดาษแข็ง มีหลายขนาดขนาดที่

นิยมคือ ขนาด 4 x 6 นิ้ว  หรือ 5 x 8 นิ้ว ซึ่งเป็นขนาดที่สะดวกในการพกพาไปค้นคว้าหาสารสนเทศและ
สะดวกในการจัดเรียงตามหัวข้อในโครงเรื่องที่ก าหนด  

ส่วนประกอบของบัตรบันทึกสารสนเทศ  ประกอบ  3  ส่วน คือ 
1. แหล่งที่มาของข้อมูล  เป็นส่วนที่บันทึกรายละเอียดทางบรรณานุกรมของสารสนเทศ  ซึ่ง

ประกอบด้วย  ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ สถานที่พิมพ์ ปีพิมพ์  รวมทั้งบอกเลขหน้า ซึ่ง
จ าเป็นต้องเขียนให้ถูกแบบแผนของการเขียนบรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง ตามประเภทของทรัพยากร
สารสนเทศแต่ละประเภท 

2. เนื้อหา คือ ข้อเท็จจริง สาระส าคัญที่ได้จากการอ่านและการค้นคว้า ที่ต้องการน าไปใช้ในงานเขียน 
3. หัวเรื่องหรือค าส าคัญ คือ ค าหรือหรือวลีที่ก าหนดขึ้นแทนเนื้อหาหรือบอกถึงเนื้อหาของเรื่องที่

บันทึก ซึ่งผู้บันทึกเป็นผู้ก าหนดเอง  
 

ตัวอย่าง แบบแผนของบัตรบันทึกข้อมูล 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                              (หัวข้อใหญ่)........... : (หัวข้อย่อย)............  
 ช่ือผู้แต่ง. / (ปีท่ีพิมพ์). / ช่ือหนังสือ / (พิมพ์ครั้งท่ี). /(ช่ือเมืองที่พิมพ์หนังสือ): / 
             (ช่ือส านักพิมพ์/โรงพิมพ์). / เลขหน้า.  
          ข้อความที่บันทึก......................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................ 
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 วิธีบันทึกสารสนเทศ  มี  3 แบบ คือ 

1. การจดแบบคัดลอกข้อความ (Direct Quotations) ใช้ส าหรับการคัดลอกข้อความที่
ส าคัญจากต้นฉบับที่ การคัดลอกต้องคัดลอกตามต้นฉบับ และใส่ข้อความที่คัดลอกไว้ในเครื่องหมาย
อัญประกาศ (“  ”) โดยจดให้ถูกต้องทุกค าตามต้นฉบับ รวมทั้งตัวสะกดการันต์ที่อาจจะต่างจากที่นิยมใช้
กันทั่วไป  ดังตัวอย่าง 

 

2. การบันทึกแบบย่อและสรุปความ  (Precis and Summary Note) เป็นการจดบันทึก
ข้อมูลจากการอ่านและการค้นคว้า  ที่เน้นการเก็บใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน แต่ยังคง ส านวนลีลา 
แนวคิดของต้นฉบับ และอาจมีข้อความบางส่วนใช้ส านวนของผู้บันทึกเอง  ดังตัวอย่าง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษากับความมั่นคงของชาติ 
เยาวลักษณ์ ญาณสภาพ. (2533). “ภาษากับความมั่นคงของชาติ” ใน ที่ระลึก      
   พิธีประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นประจ าปีพุทธสักราช 2532 .  
   กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. หน้า 170. 
 

สาเหตุที่คนไทยใช้ภาษาไทยผดิ เพราะ 
  1. วงการการศึกษาให้ความส าคัญวิชาภาษาไทยน้อยมาก โดยเฉพาะหลักสูตรที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย ๆ 
  2. อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก ปัจจุบันคนไทยพูดภาษาไทยปน 
ภาษาต่างประเทศแม้แต่ชื่อบริษัท หรือช่ือวงดนตรีที่โด่งตังก็จะใช้ภาษาต่างประเทศ 
  3. สื่อมวลชนมักใช้ภาษาไทยผดิแบบแผน เพื่อเร้าความสนใจ ท าใหผู้้อ่านจดจ าและ
น าไปใช้ผิดไปด้วย 

    การอ่าน 
วิกรม กรมดิษฐ์.  (2555).  คาถาชีวิต  (พิมพ์ครั้งท่ี 3).  กรุงเทพฯ:  มูลนิธิอมตะ. หน้า 135. 

 “การอ่านหนังสือท าให้เกิดความรู ้และความรู้ท าให้เกิดปญัญา ที่จะน าทาง
เราให้ก้าวไปสู่อนาคต” 
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3. การบันทึกแบบถอดความ  (Paraphrase note)  เป็นการบันทึกเฉพาะสิ่งที่ส าคัญ โดย
ใช้ภาษาส านวนของตนเอง เช่น ถอดความจากร้อยกรอง ร้อยแก้ว หรือถอดความจากภาษาหนึ่งเป็นอีก
ภาษาหนึ่ง ความยาวของข้อความที่บันทึกอาจยาวพอ ๆ กับต้นฉบับหรืออาจสั้นกว่าเล็กน้อย  ดังตัวอย่าง   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
ที่มา: (กฤติกา ผลเกิด, ม.ป.ป. หน้า 37) 
 
การอ้างอิงเชิงวิชาการ 

ในการเขียนเอกสารทางวิชาการ   ต้องมีการเขียนอ้างอิงเอกสารหรือเขียนบรรณานุกรม เพ่ือแจ้ง
แหล่งที่มาของสารสนเทศ  ซึ่งแสดงว่างานเขียนนั้นได้มีการศึกษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดี  
 

ความหมายของการอ้างอิง  
การอ้างอิง (Citation) หมายถึง การแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือหลักฐานที่น ามาใช้ประกอบการ

เขียนรายงานหรือเอกสารทางวิชาการ  
 

ความส าคัญของการอ้างอิง 
การอ้างอิงมีความจ าเป็นและความส าคัญหลายประการด้วยกันดังต่อไปนี้ 
1. เป็นการระบุที่มาของข้อความในเนื้อเรื่อง  บอกให้ทราบว่าได้ข้อมูลมาจากที่ใด  เพ่ิมความ

น่าเชื่อถือให้แก่รายงานหรือเอกสารทางวิชาการเรื่องนั้น สามารถตรวจสอบหลักฐานเดิมได้ 
2. เป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของข้อมูล  แสดงถึงความเคารพในความรู้ความสามารถของเจ้าของข้อมูล  

นับเป็นมารยาทที่ดี และไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
3. เป็นการแนะน าแหล่งสารสนเทศส าหรับผู้อ่านที่สนใจจะศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติม นอกเหนือจากที่

น ามากล่าวไว้ในรายงานหรือเอกสารทางวิชาการเรื่องนั้น 
4. เป็นการแสดงให้เห็นว่ารายงานหรือเอกสารทางวิชาการเรื่องนั้น เป็นผลงานที่ผ่านการศึกษาค้นคว้า 

การรวบรวมและเรียบเรียงอย่างมีระบบและมีหลักฐาน  
 
 

                            การรู้หนังสือมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ. (2517). พระนลค าหลวง (พิมพ์ครั้งที่  3).  กรุงเทพมหานคร: คลังวิทยา. หน้า  40.  

  “นานาประเทศล้วน นับถือ  
 คนท่ีรู้หนังสือ  แต่งได ้ 
 ใครเกลียดอักษรคือ คนป่า  
 ใครเยาะกวไีซร ้  แน่แท้คนดง”  
 ประเทศต่าง ๆ นิยมยกย่องคนท่ีอา่นออก เขียนหนังสือได้  ใครกต็ามที่ไม่ชอบอ่าน  

เขียน  หรือดูหมิ่นคนแต่งหนังสือ  คนน้ันคือคนป่า 
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รูปแบบของการอ้างอิง 
รูปแบบของการลงรายการอ้างอิงมีหลายระบบ แต่ระบบที่นิยมใช้ ในปัจจุบันมี 2 ระบบ คือระบบ 

MLA (Modern Language Association) นิยมใช้ในสาขามนุษยศาสตร์ ซึ่งให้ความส าคัญกับรายการชื่อ
เรื่อง  และระบบ APA (American Psychological Association) ซึ่งก าหนดขึ้นใช้โดยสมาคมจิตวิทยา
อเมริกัน(American Psychological Association) นิยมใช้ในสาขาสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ และสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งให้ความส าคัญกับความทันสมัยของสารสนเทศ  (ปีพิมพ์)  

รายวิชานี้ก าหนดให้นักศึกษาอ้างอิงด้วยระบบ APA  ซึ่งมีวิธีการเขียนและการวางต าแหน่งของการ
อ้างอิง ดังต่อไปนี้   

  การอ้างอิงแบบ นาม - ปี   
  การอ้างอิงส าหรับงานเขียนทางวิชาการ นิยมใช้ การอ้างอิงแบบ นาม - ปี  ซึ่งเป็นการอ้างถึง
แหล่งสารสนเทศ  โดยการเขียน ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และ/หรือเลขหน้า ใส่ไว้ในวงเล็บ  ดังนี้  
 
     
 
  
 
 

ตัวอย่าง 
  (ณรงค์ กุลนิเทศ, 2551, หน้า 35)        
               (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550) 
  (คู่มือท่องเที่ยวเมืองโคราช, 2550) 
 

 ประเภทของการอ้างอิง 
 การอ้างอิงที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันมี 2 แบบคือ การอ้างอิงแยกจากเนื้อหา และการอ้างอิง
ในเนื้อหา  จะเลือกใช้แบบใดก็ได้ และเม่ือเลือกใช้แบบใดแล้วต้องใช้แบบนั้นตลอดทั้งเรื่อง 

1. การอ้างอิงแยกจากเนื้อหา  การอ้างอิงแยกจากเนื้อหา แบ่งเป็น  2  ลักษณะ คือ  
1.1 การอ้างอิงที่อยู่ตอนล่างของหน้า หรือที่เรียกว่า เชิงอรรถ (footnote) แบ่งได้เป็น  

3  ประเภท คือ        
1.1.1 เชิงอรรถอ้างอิง (citation footnote) คือ เชิงอรรถที่อ้างถึงแหล่งที่มาของ

ข้อมูลในเนื้อเรื่อง  ดังตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

    (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า) 

(ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์) 

 

 
หากจะพูดถึงภาษา ………………………………………………………………… 

……………….…………………………………………………………………………................. 
 …............................………เป็นต้น1   
 
 
 
 

     1 จรัลวิไล  จรูญโรจน,์ ม.ล. ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น, (กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2548),  หน้า  90 
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1.1.2 เชิงอรรถเสริมความ (content footnote) คือเชิงอรรถที่อธิบายขยายความ
ค าหรือข้อความในเนื้อเรื่อง  ดังตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 
1.1.3 เชิงอรรถโยง (cross reference footnote) คือเชิงอรรถที่โยงให้ดูข้อความที่

มีความสัมพันธ์กันหรือท่ีได้กล่าวรายละเอียดไว้แล้วในบทอ่ืนหรือหน้าอ่ืน ๆ ของงานชิ้นนั้น  ดังตัวอย่าง 

 

 

 
 

 

 

 

1.2 การอ้างอิงที่อยู่ท้ายบทแต่ละบท  คือน ารายการอ้างอิงทุกรายการไปเขียนรวมไว้
ครั้งเดียวที่ท้ายบทหรือท้ายเรื่อง ที่เรียกว่ารายการเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม 

2. การอ้างอิงในเนื้อหา   
การอ้างอิงในเนื้อหา คือ การระบุแหล่งข้อมูลไว้ในวงเล็บ แทรกอยู่ในเนื้อหางานเขียนทาง

วิชาการ เป็นการเขียนอ้างอิงที่สะดวก รวดเร็ว และเขียนง่ายกว่าแบบแยกจากเนื้อหา  
2.1 รูปแบบของการอ้างอิงในเนื้อหา 

การอ้างอิงในเนื้อหา (Internal or parenthetical in-text citation หรือ 
reference citations in text) นิยมใช้ การอ้างอิงแบบ นาม - ปี   

2.2 ต าแหน่งของการอ้างอิงในเนื้อหา  การอ้างอิงในเนื้อหามี 2 ต าแหน่ง คือ 
2.2.1 อ้างอิงไว้ท้ายข้อความ  

 
 
 
 

 
การสื่อสาร  

……………………………………………………………………

…..………………………………………………………………

……………………………………มาจากการรู้ภาษา1 ดังกล่าว 

……………………………………………………………………

……… 

____________________ 
 

1 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเรยีนรูภ้าษา  หน้า  40  
 

 
ภาษา…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........ ............................................................
...............เช่นกัน1  

 
 

 
 1 นักภาษาศาสตร์เช่ือว่าภาษาญี่ปุน่และภาษาเกาหลีเป็นภาษาร่วม

เชื้อสายกันและอยู่ตระกูล Altaic  
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ตัวอย่างการอ้างอิงไว้ท้ายข้อความ 

 
 

รางวัลวรรณกรรมไทยบัวหลวงไดัรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
พระราชทานพระวินิจฉัยวรรณกรรมที่ประกวด  และพระราชทานรางวัลในการประกวดทุกครั้งอีก
ด้วย (เฉลียว สังฆมณ,ี 2541, หน้า 4) 

 
 

2.2.2 อ้างอิงไว้ก่อนข้อความ 

ตัวอย่างการอ้างอิงไว้ก่อนข้อความ 
 

 วิภา กงกะนันทน์ (2540, หน้า 14) กล่าวถึง ลักษณะทางวรรณศิลป์ที่เหมือนกันของเรื่อง
สั้นและนวนิยายไว้ดังนี้ .................. 

 
  ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2542, หน้า 20) ได้รวบรวมรายการรางวัลและ
เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ 
ดังต่อไปนี้ ........................... 

 
 
 
บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง 

บรรณานุกรม หรือ รายการเอกสารอ้างอิง หรือ เอกสารอ้างอิง ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อสงสัยว่าทั้งสอง
ค านั้นหมายความว่าอย่างไร เหมือนหรือต่างกันประการใด และควรเลือกใช้ค าไหน  ซึ่งจากหนังสือ 
Publication Manual of the American Psychological Association (APA, 2009, p. 215) ได้ให้
ค าอธิบายดังต่อไปนี้ 

รายการเอกสารอ้างอิง (Reference List) คือ รายชื่อหนังสือ เอกสาร หรือแหล่งสารสนเทศที่ใช้
ค้นคว้าและน ามาอ้างอิงในงานเขียนทางวิชาการทุกประเภท 

บรรณานุกรม (Bibliography) คือ รายชื่อหนังสือ เอกสาร หรือแหล่งสารสนเทศที่นอกจากจะใช้
ประกอบการค้นคว้าแล้ว ยังอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการติดตามอ่านและศึกษาค้นคว้าต่อไป 

หลักการจัดท าบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง 
การจัดท าบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงจะโดยการพิมพ์หรือการเขียนมีแนวทางในการจัดท า

ตามล าดับดังนี้ (พูลสุข เอกไทยเจริญ, 2552, หน้า 219-220) 
1. พิมพ์บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงในหน้าใหม่ โดยพิมพ์ค าว่า บรรณานุกรม หรือ 

เอกสารอ้างอิง  ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจากขอบบนประมาณ 2 นิ้ว 
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2. เรียงรายชื่อเอกสารอ้างอิงทั้งหมดตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่งหรือค าแรกในแต่ละรายการ 
ตามล าดับ ก - ฮ  หรือ A – Z  ถ้าเอกสารอ้างอิงมีทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เรียงเอกสาร
ภาษาไทยไว้ก่อน แล้วตามด้วยภาษาอังกฤษ 

3. การพิมพ์รายชื่อเอกสารอ้างอิงแต่ละรายการให้ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยเริ่มต้นรายการชิด
ขอบกระดาษด้านซ้ายมือ  ถ้าเอกสารรายการใดพิมพ์ไม่จบในบรรทัดเดียวให้ขึ้นบรรทัดใหม่และย่อหน้าเข้า
ไป 7 ช่วงตัวอักษร และถ้าต้องต่อบรรทัดที่ 3 หรือ 4 ให้พิมพ์ตรงกับบรรทัดที่ 2 จนจบรายการ 

4. หลังเครื่องหมายวรรคตอนทุกเครื่องหมายเว้น 1 ระยะเสมอ 

หลักการลงรายการส่วนต่าง ๆ ของบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง   
หลักการลงรายการใช้หลักของ APA ส าหรับหลักการลงรายการชื่อผู้แต่งชาวไทย ใช้ตามที่ก าหนดไว้

ในหนังสือประเภทคู่มือการเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ฉบับล่าสุดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
และของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2547) 

1. การลงรายการชื่อผู้แต่ง หลักการลงรายการชื่อผู้แต่ง มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 ผู้แต่งทั่วไป  ส าหรับผู้แต่งที่เป็นชาวไทย ให้ใส่ชื่อและนามสกุลเท่านั้น ไม่ต้องใส่ค าน าหน้า

นามอ่ืน ๆ เช่น นาย นาง ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. ฯลฯ ลงรายการด้วยชื่อตัวและตามด้วยนามสกุล 
ถ้าเป็นชาวต่างประเทศให้ใช้นามสกุลขึ้นก่อน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) แล้วตามด้วยอักษรย่อของ
ชื่อต้นและชื่อกลาง 
ตัวอย่าง  

เกียรติเกษตร กาญจนพิสุทธิ์ 
บรรณกร  เศวตนันท์ 
ก. เขาสวนหลวง 
คานดะ, โนริอากิ 
Sandra Gilman ลงว่า Gilman, S. 
Barbara A. Klier ลงว่า Klier, B. A. 
David M. Gates, Jr. ลงว่า Gates, D. M ,Jr.   

1.2 ผู้แต่งมีราชทินนามหรือบรรดาศักดิ์ เช่น ขุน  หลวง  พระ  พระยา เจ้าพระยา  คุณหญิง  
คุณ (คุณหญิงที่ไม่ได้สมรส) หรือ Sir, Baron, Lord, Lady ให้ลงชื่อราชทินนาม คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค 
แล้วจึงลงบรรดาศักดิ ์
ตัวอย่าง 

อนุมานราชธน, พระยา 
พรทิพย์ โรจนสุนันท์, คุณหญิง 
Mccartney, Sir John Paul  

1.3 ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ เช่น ม.ล.  ม.ร.ว.  ม.จ.  เจ้าฟ้า  กษัตริย์ ราชินี ฯลฯ ให้ลงชื่อและ
นามสกุล หรือพระนาม คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค แล้วลงฐานันดรศักดิ์ตามล าดับ 
ตัวอย่าง 

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ 
ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา 
สุขุมพันธุ์ บริพัตร, ม.ร.ว. 
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1.4 ผู้แต่งมีสมณศักดิ์  
1.4.1 สมเด็จพระสังฆราชที่เป็นเชื้อพระวงศ์ และได้ทรงกรม ให้ลงพระนาม  

คั่นด้วยจุลภาค ตามด้วยวลีบอกต าแหน่งและอิสริยยศ  
ตัวอย่าง 

วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา 
ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ 

1.4.2 สมเด็จพระสังฆราชที่เป็นสามัญชน ให้ต าแหน่ง “สมเด็จพระสังฆราช” คั่นด้วย
จุลภาค ตามด้วยนามเดิม 
ตัวอย่าง 
   สมเด็จพระสังฆราช (สา) 

   สมเด็จพระสังฆราช (สุก) 
1.4.3 พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ เช่น พระราชาคณะ พระครู  ให้ลงชื่อตามสมณศักดิ์ 

 พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน) 
 พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทโธ) 

1.4.4 พระภิกษุที่ไม่มีสมณศักดิ์ ให้ลงนามฉายา หรือสังฆนาม 
พุทธทาสภิกขุ 
ปัญญานันทภิกขุ 

1.5 ผู้แต่งท่ีเป็นกลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล หรือสถาบัน ให้ลงชื่อหน่วยงานนั้นตามชื่อที่ถูกระบุ
ถึงมากที่สุด  หากมีหลายหน่วยงาน ให้ลงรายการโดยเรียงล าดับจากหน่วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงานย่อย 
โดยมีเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) หลังชื่อแต่ละส่วน 
ตัวอย่าง 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวัฒนธรรม. กรมศิลปากร. หอสมุดแห่ชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ธนาคารไทยพาณิชย์ 

1.6 ถ้ามีผู้แต่ง 2-6 คน ให้ลงชื่อทุกคน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคระหว่างชื่อผู้แต่งแต่ละคน  
และใช้ค าว่า “และ”  ส าหรับภาษาไทย ส าหรับ ภาษาต่างประเทศ ใช้เครื่องหมาย & น าหน้าผู้แต่งคนสุดท้าย   
ตัวอย่าง 

ฉัตรตรา บุนนาค, สุวรรณี อุดมผล, และ วรรณี พุทธเจริญ 
คานดะ, โนริอาก,ิ รังสรรค์ เลิศในสัตย์, กานดา นอเรก,ิ และรังสรรค์ เลิศในสัตย์. 
ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์, กานดา ณ ถลาง, สุพัตรา สุภาพ, สวนา พรพัฒน์กุล, 

นิตยา บุญสิงห์, และชินวุธ สุนทรสีมะ. 
   Anderson, L. P., Banks, S. A., & Lynch, D. H. 

1.7 ผู้แต่งมากกว่า 6 คน ให้ลงชื่อผู้แต่ง 6 คนแรก แล้วตามด้าย “et al.” ส าหรับภาษาไทย ใช้
ค าว่า “และคนอื่น ๆ ” 
ตัวอย่าง  

สมศักดิ์ ศรีสมบุญ, ศิริชัย อุ่นศรีส่ง, เรืองชัย จูวัฒนส าราญ, วิโรจน์ วจนานวัช,  
จิดาภา แต่งประดับ, ชาญชัย สิงหพันธ์, และคนอ่ืน ๆ 
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Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I., Tein, J., Coatsworth, D., 
Lengua, L., et al. 

1.8 หนังสือที่มีผู้รับผิดชอบเป็นบรรณาธิการ ให้ลงชื่อบรรณาธิการ แล้วระบุค าว่า บก. หรือ  
Ed. ไว้ในวงเล็บ 
ตัวอย่าง   
 กิตติ สูงส่ง (บก.) 
 Thomson, S. G. (Ed.) 
 Nicon, A. C., & Steve, I. R. (Eds.) 

1.9 หนังสือที่ไม่มีผู้แต่ง  ให้ลงชื่อหนังสือแทน แล้วตามด้วยปีพิมพ์ 
ตัวอย่าง 

 คลายทุกข์ด้วยวิถีแห่งพุทธ. (2550) 
 Toy stars. (2010) 

2. การลงรายการปีท่ีพิมพ์ 
2.1 ลงรายการปีที่พิมพ์ด้วยปีลิขสิทธิ์ ถ้าเป็นหนังสือที่ไม่ได้ตีพิมพ์ให้ลงปีที่ผลิต และลงเฉพาะตัว

เลขไว้ในวงเล็บ ไม่ต้องลงค าว่า พ.ศ. หรือ ค.ศ.  ถ้าหนังสืออยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ ให้ลงว่า  “in press” 
หรือ “อยู่ระหว่างการพิมพ์” หากไม่ปรากฏปีพิมพ์ให้ระบุว่า ม.ป.ป.  (ย่อมาจาก ไม่ปรากฏปีพิมพ์) หรือ 
n.d.  (ย่อมาจาก No date) 

ตัวอย่าง 
   (2550) 
   (อยู่ระหว่างการพิมพ์)       
   (ม.ป.ป.) 
   (in press) 
   (n.d.) 

2.2 ส าหรับวารสาร  นิตยสาร จดหมายข่าว และหนังสือพิมพ์ ลงปีที่พิมพ์ ตามด้วยวันที่ เดือน  
(ส าหรับภาษาต่างประเทศตามด้วย เดือน วันที่) 

ตัวอย่าง 
(2556, มิถุนายน)      
(2556, 20 พฤษภาคม) 
(2005, June)           
(2005, January 21) 

  
 

3. การลงรายการชื่อเรื่อง 
การลงชื่อเรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องตามที่ปรากฏในหน้าปกใน ชื่อเรื่องภาษาต่างประเทศให้ขึ้นต้นด้วย

อักษรตัวใหญ่เฉพาะค าแรกของชื่อเรื่องและค าแรกของชื่อเรื่องย่อย แล้วขีดเส้นใต้หรือใช้ตัวเอนหรือ
เน้นหนัก 
ตัวอย่าง 

การผึกสมาธิ 
   The new encyclopedia Britanica 

http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=137RG5600A890.8423&profile=swu&uri=search=TL@!Toy%20stars.&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb
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4. การลงรายการข้อมูลเกี่ยวกับครั้งท่ีพิมพ์ 
การลงรายการครั้งที่พิมพ์  ให้ลงครั้งท่ีพิมพ์ตามท่ีปรากฏในหน้าปกในวงเล็บต่อจากชื่อเรื่อง 

ตัวอย่าง 
ไวยากรณ์ไทย (พิมพ์ครั้งที่ 4). 
การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม  (พิมพ์ครั้งที ่6). 

5. การลงรายการข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ 
5.1 ให้ลง ชื่อเมือง ที่ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์นั้นตั้งอยู่ ตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค ( : ) ตาม

ด้วยส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ กรณีไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ หรือส านักพิมพ์ ให้ระบุว่า “ม.ป.ท.” (หมายถึงไม่
ปรากฏสถานที่พิมพ์หรือส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์) หรือ “n.p.” หมายถึง No place หรือ No publisher 
หรือ No Press )  

ถ้ามีทั้งส านักพิมพ์และโรงพิมพ์ให้ใส่ชื่อส านักพิมพ์ ถ้าไม่มีส านักพิมพ์ให้ลงรายการด้วยโรงพิมพ์
แทนลงชื่อส านักพิมพ์อย่างสั้น ๆ ในรูปแบบที่เป็นที่เข้าใจ  
ตัวอย่าง 

กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น 
กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา 
New York: McGraw-Hill 
Oxford, England: Oxford University  
 

5.2 ส านักพิมพ์และโรงพิมพ์ที่เป็นสมาคมหรือองค์กร ให้ตัดค าประกอบที่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ
ส านักพิมพ์ออกเช่นค าว่า ส านักพิมพ์  ห้างหุ้นส่วน...จ ากัด  บริษัท...จ ากัด  หรือ  Publisher;  Printing 
House;  Printing Office;  Company หรือ Co. Limited หรือ Ltd.;  Incorperation;  Incorperated, 
หรือ Inc.,  Corperation;  Corperated  หรือ Corp. และค าว่า The หน้าชื่อส านักพิมพ์  แต่ถ้าเป็นค าว่า 
Books และ Press หรือ โรงพิมพ์ ให้คงไว้  ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัย ให้ใส่ค าว่า 
ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ หรือ Press 

ตัวอย่าง 
           บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด          ลงว่า  ซีเอ็ดยูเคชั่น 

           ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ลงว่า  ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5.3 ถ้ากล่าวถึงชื่อของผู้แต่งหรือส านักพิมพ์ไว้อย่างชัดเจนมาก่อนแล้ว การลงรายการผู้จัดพิมพ์ 

ใช้ค าว่า  “Author”  ภาษาไทยใช้  “ผู้แต่ง” 
ตัวอย่าง 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). 107 ปีกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
University of Chicago. (2000). University of Chicago annual report  

                     ///////1994/2000… Chicago: Author. 
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6. ข้อมูลการสืบค้นวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่สืบค้นใส่ชื่อและ/หรือที่อยู่ของแหล่งสารสนเทศ โดยใช้ค าว่า “สืบค้นเมื่อ... 

จาก...”  ภาษาต่างประเทศใช้ “Retrieved… from…”   
ตัวอย่าง 

เทคนิคการสืบค้น. (2556). สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม, 2556, จาก  
http://lib20.kku.ac.th/ infoliteracy/opac_tip.html 

What Is MLA Style?. (2012). Retrieved June 1, 2013,  from 
http://www.mla.org/style 

 
แบบแผนการลงรายการบรรณานุกรมหนังสือและเอกสารอ้างอิง 
 

1. หนังสือทั่วไป 

ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./ครั้งที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

ตัวอย่าง 
น้ าทิพย์ ภิงคารวัฒน์. (2551). การเปลี่ยนแปลงของภาษา : ภาษาอังกฤษผ่านกาลเวลา. 

กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, วิไลวรรณ พิธิยานุวัฒน์ และ เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว. (2527).  การศึกษา

เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.  กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Hill, G. et al. (1996). Development for education . New York: John Wiley & Sons. 
 

2. หนังสือแปล 

ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./แปลจาก ชื่อเรื่องเดิม โดยผู้แปล./ครั้งที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์ :/  
///////ส านักพิมพ์. 

ตัวอย่าง 
ซาเว็ตซ์, เควิน เอ็น. (2539). ไขปัญหาอินเทอร์เน็ต. แปลจาก Your Internet Consultant  

โดย  กิตติ บุณยกิจโณทัย, มีชัย เจริญด้วยศีล และอมรเทพ  เลิศทัศนวงศ์. กรุงเทพฯ : 
ดวงกมล.                         

ยังส์, เบ็ตตี้.  (2545). ของขวัญแห่งหัวใจ. แปลโดย นนทกร. กรุงเทพฯ: ไซเบอร์บุ๊คเน็ตเวิร์ก.  
 

3. บทความจากหนังสือ หรือเอกสารรวมบทความทางวิชาการ หรือสารานุกรม 

ผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อหนังสือ./ชื่อบรรณาธิการหรือชื่อผู้   
///////รวบรวม(ถ้ามี)./หน้าที่ตีพิมพ์บทความหรือตอนนั้น/(ครั้งที่พิมพ์)./สถานที่พิมพ์: 
///////ส านักพิมพ์. 
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ตัวอย่าง 
รัจรี นพเกตุ. (2539).  การรู้สึก. ใน สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี.   

หน้า 202-203.  กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   
Massaro, D.  (1992).  Broadening the Domain of the Fuzzy Logical Model of  

Perception. In Cognition: Conceptual and Methodological Issues.   
Edited by H. L. Pick, Jr., P. van den Brook and D.C. Knill. pp. 51-84.   
Washington, D.C.: American Psychological 
 

4. รายการที่อ้างอิงเอกสารชั้นรอง 
การอ้างอิงเอกสารชั้นรอง ให้ระบุข้อมูลเอกสารชั้นต้นก่อนแล้วตามด้วยค าว่า  “อ้างถึงใน” หรือ 

“cited in” จึงระบุข้อมูลอ้างอิงเอกสารชั้นรอง 

ชื่อผู้แต่ง/(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเอกสารชั้นต้น./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์,/อ้างถึงใน/ชื่อผู้แต่ง/ 
///////(ปทีี ่พิมพ์)./ชื่อหนังสือชั้นรอง./ สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

ตัวอย่าง 
สุทธิลักษณ์ อ าพันวงศ์. (2510). หลักเกณฑ์การท าบัตรรายการหนังสือภาษาไทยฉบับสมบูรณ์

และตัวอย่างบัตร. พระนคร: ไทยวัฒนาพานิช, อ้างถึงใน กมลา รุ่งอุทัย. (2531). 
หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (AACR2). ม.ป.ท. 

 
5. บทความในวารสาร นิตยสาร หรือสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

ผู้เขียนบทความ./(ปี, วันที่ เดือน)./ชื่อบทความ./ ชื่อวารสาร./ปีท่ี (ฉบับที่):/เลขหน้า. H 

ตัวอย่าง 
นพสร วันชาญเวช. (2548,  16 สิงหาคม).  ขิง อีกหนึ่งคุณค่าบ ารุงความงามของคุณแม่. 

วารสารสมุนไพร.  5(50): 107-109.  
Andrew, M. D., Cobb. C. D. & Gian, P. J. (2005, September-October). Verbal Ability 

and Teacher Effectiveness.  Journal of Teacher Education.  5(4): 343-
354. 

 
6. บทความในหนังสือพิมพ์ 

ผู้เขียนบทความ./(ปี, วันที่ เดือน)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์./หน้าที่อ้างอิง. 

ตัวอย่าง 
สุพิชฌาย์ รัตนะ. (2556, 2 มิถุนายน). หนักเอาเบาสู้: เกษตกรยุคใหม่สู่โลกไอที. คมชัดลึก. หน้า 11. 
Pensri Sangsawang.  (2005,  January 2).  Message from Tsunami a call for   

FAC.  Bangkok Post.  p. 12. 
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7. ไม่มีชื่อผู้เขียนบทความ  

ผู้เขียนบทความ./(ปี, วันที่ เดือน)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์./หน้าที่อ้างอิง. 

ตัวอย่าง 
ท าอย่างไร...เป็นโรงงานใช้พลังงานแบบสมบูรณ์. (2549, 13 สิงหาคม). ไทยโพสต์. หน้า 8. 
Remaking SK Global. (2004, June 15). The Washington Post. p 5. 

 
8. วิทยานิพนธ์  ปริญญานิพนธ์  สารนิพนธ์   

ผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./ระดับวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัย. H 

ตัวอย่าง 
ธีระยุทธ  ธีระศิลป์. (2537). พงศาวดารพระนารายน์เมืองลพบุรีค าฉันท์: การศึกษา เชิง 

วิเคราะห์. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จารึกภาษาไทย) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.   

Sheley, N., S. (2000). Bringing light to life: The art of Agnes Pelton. 
Dissertation. Ph.D. (Library Science). The University of Kansan.   
  

9. จุลสาร  

ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อจุลสาร./[แผ่นพับ]./สถานที่พิมพ์:/ผู้จัดพิมพ์. H 

ตัวอย่าง 
กรุงเทพมหานคร. (2547). ฉลอง  222  ปีกรุงรัตนโกสินทร์. [แผ่นพับ]. กรุงเทพฯ: 

ศูนย์การส่งเสริมการท่องเที่ยว. 
Thaiairways. (2004). Beach resorts in Thailand. [Brochure]. Bangkok: Thaiairways. 

 
10. โสตทัศนวัสดุ   

ให้ระบุประเภทโสตทัศนวัสดุ ไว้ในวงเล็บเหลี่ยม [ ]   ยกเว้นประเภทสื่อที่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ
เรื่องท่ีระบุเลข ID ไม่ต้องใส่วงเล็บใหญ่ [ ] อีก แต่ให้ใส่ในวงเล็บ ( ) ต่อจากชื่อเรื่อง 

ชื่อผู้จัดท า./ชื่อเรื่อง./[ประเภทวัสด]./(ปีที่ผลิต)./สถานที่ผลิต:/ผู้ผลิต.H 
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ตัวอย่าง 
การเลี้ยงไก่ [ซีดี-รอม]. (2541). กรุงเทพฯ: เจริญโภคภัณฑ์. 
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี. [ภาพนิ่ง]. (2525). กรุงเทพฯ: อริยะภาพ. 
ธีรภัทร มนตรีศาสตร์. (2545, กันยายน). Thumb: มิติใหม่การเก็บข้อมูล [ซีดี-รอม]. 

ไมโครคอมพิวเตอร์, (204), 21. 
Costa, P. T., Jr. (Speaker). (1988). , Changes of adult life (Cassette Recording 

No. 207-433-88A-B). Washington, DC: American Psychological Association. 
 

11. รายงานและรายงานการวิจัย 

ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อรายงานหรือรายงานการวิจัย./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. H 

ตัวอย่าง 
สุเทพ ลิ่มอรุณ. (2552). การจัดการคุณภาพที่เอ้ือต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี: รายงานการวิจัย . เพชรบุรี: มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี. 

Vinit Phinit-Akson. (1976). Trends in linguistics: a history of the main 
developments in linguistic research. Bangkok: Thammasat University Press. 

 
12. การสัมภาษณ์ 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์./(ปี, เดือน วันที่สัมภาษณ์)./ต าแหน่ง (ถ้ามี)./สัมภาษณ์. H 

ตัวอย่าง 
ฤๅเดช เกิดวิชัย. (2556, มิถุนายน 3). อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. สัมภาษณ์. 

 
13. สัมภาษณ์ตีพิมพ์ 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์./(ปี, เดือน วันที่สัมภาษณ์)./ต าแหน่ง (ถ้ามี)./สัมภาษณ์./อ้างอิงตาม 
///////รูปแบบเอกสารที่ตพิีมพ์. 

ตัวอย่าง 
สุขุมพันธุ์ บริพัตร, ม.ร.ว. (2556, 2 มีนาคม ). ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร.   สัมภาษณ์. 

ไทยรัฐ.  หน้า 8. 
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14. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์   

14.1 เว็บไซด์ทั่วไป 

ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์หรือปีที่สืบค้น)./ชื่อเรื่อง./สืบค้นเมื่อ /วัน เดือน, ปี, (หรือRetrieved 
///////เดือน/วัน,/ปี),/จาก(from)/ ชื่อเว็บไซต์.  

ตัวอย่าง 
ข้าวสุก อนุรักษ์. (2551). ความรักของนกเงือก. สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน, 2556, จาก

http://mckazine.exteen.com/20080407/entry 
White Hardy Lily. (2005). Retrieved December 12, 2005, from  

http://www.ewaterlily.com/    
14.2 หนังสือออนไลน์ 

ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์หรือปีที่สืบค้น)./ชื่อเรื่อง./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์./สืบค้น 
///////เมื่อ/วัน เดือน, ปี, (หรือRetrieved/เดือน/วัน,/ปี),/จาก(from)/ชื่อเว็บไซต์ 

ตัวอย่าง 
Al-Q, Nabeel.  (2004).  Eletronic Commerce in Small to Medium-Sized  

Enterprises: Frameworks, Issues and Implications.  Hershey:  
Pa.Idea group.  Retrieved March 12, 2005,  from  
http://netlibrary.com/Reader/    

14.3 วารสารออนไลน์ 

ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์,/ เดือน วัน)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร./ปีที่(ฉบับที่)/หน้า. 
/////// สืบค้นเมื่อวัน เดือน,/ปี (Retrieved /เดือน/วัน,/ปี),/จาก(from) ชื่อเว็บไซต์. 

ตัวอย่าง 
ธีรภัทร มนตรีศาสตร์. (2545, สิงหาคม). Thumb drive มิติใหม่แห่งการเก็บข้อมูล.  

ไมโครคอมพิวเตอร์ , 8(204). สืบค้นเมื่อ 18 กรกฎาคม , 2546, จาก 
http://www.micro.se-ed.com/content/me204/defaul.asp 

VandenBos,d., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of  reference elements in the 
selection of resources by psychology undergraduates. Journal of 
Bibliographic Research, 5, 117 – 123. Retrieved October 13, 2005, from 
http://Jbr.org/articles.html. 
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14.4 หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 

ผู้แต่ง.//(ปีที่ พิมพ์,/ วันเดือนของหนังสือพิมพ์ หรือปีที่สืบค้น)./ชื่อบทความ. /ชื่อ
หนังสือพิมพ์. 

///////สืบค้นเม่ือวัน เดือน,/ปี (Retrieved /เดือน/วัน,/ปี),/จาก (from) ชื่อเว็บไซต์.  

ตัวอย่าง 
10 สัตว์ป่ายอดฮิต “เหยื่อกิเลสมนุษย์”.  (2547, 2 มกราคม).  ไทยรัฐ. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 

มกราคม, 2547,  จาก http://www.thairath.co.th/ 
 
วิธีเรียงบรรณานุกรม  

การเรียงบรรณานุกรมใช้หลักเดียวกันกับการเรียงค าในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยค าที่
มีตัวสะกดจัดเรียงไว้ก่อนค าที่มีรูปสระตามล าดับตั้งแต่ กก - กฮ ดังนี้  
 

 ก ข ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤๅ ล     
ฦ ฦๅ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 

 
ค าท่ีชึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกัน เรียงล าดับตามรูปสระ ดังนี้  

 
 อะ อัว อัวะ อา อ า อิ อี อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ 
โอ โอะ ใอ ไอ 

 
สรุป 

การเขียนอ้างอิง  บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง ช่วยให้งานเขียนทางวิชาการ มีความน่าเชื่อถือ 
และเพ่ือแสดงความเคารพเจ้าของข้อมูล  รวมทั้งเป็นหลักฐาน ที่ระบุว่าสารสนเทศที่น ามาเรียบเรียงเป็น
รายงานหรือเอกสารทางวิชาการนั้น ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า รวบรวม และคัดลอกมาจากแหล่งใด   

ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้รูปแบบในการเขียนอ้างอิง บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง ที่เป็นแบบมาตรฐานสากล 
ซึ่งมีอยู่หลายแบบด้วยกัน  ข้อส าคัญคือเมื่อเลือกใช้แบบใดแล้วต้องใช้แบบนั้นให้ตลอดในรายงานเรื่องนั้น   
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กิจกรรมการเรียนรู ้

1. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการเรียนในหน่วยการเรียนที่ 3 
2. ผู้เรียนเข้าฟังการบรรยายหน่วยการเรียนที่ 3 
3. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้สอนในการเรียนกลุ่มใหญ่ 
4. ผู้เรียนท าบททดสอบท้ายบทเรียนเพื่อทบทวนความเข้าใจ 
5. ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองในระบบ E-Learning 
6. ผู้เรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยจากระบบ E-Learning 

 
ค าถามทบทวนท้ายบท 

1. จงบอกความหมายและวัตถุประสงค์ของการสืบค้นสารสนเทศ 
2. จงบอกขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต 
3. จงบอกวิธีเขียนอ้างอิงและเอกสารอ้างอิงด้วยแบบนาม-ปี ของสารสนเทศต่อไปนี้ 

3.1 หนังสือทั่วไป 
3.2 บทความวารสาร 
3.3 รายงานวิจัย 
3.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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หน่วยท่ี  4 
การเขียนรายงานวิชาการ 

 
แนวคิด 

1. การท ารายงานวิชาการเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบขั้นตอน เพ่ือให้ได้ผล
การศึกษาที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

2. ส่วนประกอบของรายงานเป็นองค์ประกอบส าคัญ ท าให้รายงานวิชาการมีความครบถ้วนสมบูรณ์
ตามรูปแบบการเขียนรายงานวิชาการ 

3. การให้ความส าคัญกับการใช้ภาษาในรายงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และการพิมพ์รายงาน
อย่างประณีตจะเพ่ิมคุณค่าให้รายงานวิชาการน่าอ่านยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาเนื้อหาในหน่วยการเรียนที่ 4 แล้วผู้เรียนสามารถ 
1. อธิบายกระบวนการท ารายงานวิชาการได้ 
2. เขียนส่วนประกอบต่างๆ ของรายงานวิชาการได้ 
3. ท ารายงานวิชาการในหัวที่ได้รับมอบหมายได ้
 

วิธีการเรียน 
1.  ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนหน่วยการเรียนที่ 4 
2. เข้าฟังการบรรยายระบบการเรียนกลุ่มใหญ่ครั้งที่ 4 
3. ท าแบบทดสอบท้ายการเรียนระบบการเรียนกลุ่มใหญ่ 
4. ศึกษาด้วยตนเองในระบบ E-Learning 
5. ท าแบบทดสอบประจ าหน่วยจากระบบ E-Learning 
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หน่วยท่ี  4 
การเขียนรายงานวิชาการ 

 
การเขียนรายงานวิชาการเป็นกระบวนการหนึ่งของการศึกษาค้นคว้า  และน าเสนอผลการศึกษา

ค้นคว้านั้นในรูปแบบลายลักษณ์อักษร โดยมีการด าเนินการอย่างเป็นล าดับขั้นตอน และถ่ายทอดออกมาใน
รูปแบบที่ถูกต้องตามหลักการเขียนรายงานวิชาการ เพ่ือให้กระบวนการศึกษาค้นคว้านั้นสมบูรณ์และ
น่าเชื่อถือ ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงจ าเป็นที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเขียนรายงาน
วิชาการอย่างถูกต้อง  
 
ความหมายของรายงานวิชาการ   

ค าว่า รายงาน (Report)  หรือ รายงานวิชาการ มีผู้ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ กันดังนี้   
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547, หน้า 2 ) กล่าวถึงรายงานวิชาการ ว่า

หมายถึง รายงานผลการค้นคว้าวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  เพ่ือประกอบการเรียนรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่ง (ในรายวิชาหนึ่งอาจมีรายงานวิชาการได้หลายเรื่อง) 

ธนู  ทดแทนคุณ (2547, หน้า 72) กล่าวว่ารายงานเป็นเอกสารทางวิชาการท่ีผู้สอนมอบหมายผู้เรียน
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลในรายวิชานั้น ๆ การศึกษารายงานไม่ลุ่มลึกมาก ใช้เวลาน้อย 
รูปแบบการพิมพ์หรือส่วนประกอบมีไม่มากเท่ากับรายงานทางวิชาการประเภทอ่ืน 

โปรแกรมวิชาภาษาไทยและโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (2545, หน้า 
216) ได้กล่าวว่า รายงานเป็นการเรียบเรียงผลจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร  การสังเกต  การทดลอง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละรายวิชาซึ่งผู้ศึกษาและผู้สอนจะมีการตกลงกันเกี่ยวกับชื่อเรื่อง จ านวนบุคคลที่
ท ารายงาน จ านวนรายงาน โดยมีการพิมพ์หรือเขียนตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ดังนั้นพอสรุปได้ว่า รายงานหรือรายงานวิชาการ เป็นการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง เพ่ือประกอบการศึกษารายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง มีรูปแบบการจัดท าที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก แต่เป็นไปตาม
ข้อตกลงระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 
ขั้นตอนการท ารายงานวิชาการ 

 การจัดท ารายงานวิชาการโดยทั่วไปมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. วางแผนการท ารายงาน  
2. ส ารวจ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูล 
3. ศึกษารูปแบบและส่วนประกอบของรายงาน  
4. วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล   
5. อ้างอิง 

ขั้นตอนต่าง ๆ ดังข้างต้นเป็นแนวทางปฏิบัติ  เมื่อผู้จัดท าต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ 
เกี่ยวข้องกับการเรียนวิชานั้น ๆ เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือ โดยมีรายละเอียดของวิธีการด าเนินการ 
ดังนี้ 
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1. วางแผนการท ารายงาน ประกอบด้วยการก าหนดหัวเรื่อง ก าหนดวัตถุประสงค์ และจัดท า    
โครงเรื่อง  

1.1 ก าหนดหัวเรื่อง 
การก าหนดหัวเรื่องรายงานวิชาการ อาจเกิดจากการตกลงร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  

หรืออาจเกิดจากการให้อิสระในการเลือกค้นคว้าข้อมูลที่ผู้เรียนสนใจก็ได้  ดังนั้นหากต้องก าหนดหัวเรื่อง
เพ่ือท ารายงานด้วยตนเอง  เราควรพิจารณาจากประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1.1 เลือกเรื่องท่ีเราสนใจ  การท าในสิ่งที่ตนพอใจย่อมก่อให้เกิดความสุข และมุ่งมั่นที่จะ
ด าเนินการต่อไปจนส าเร็จ และถ้าเรื่องเลือกเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาที่ก าลังศึกษาอยู่ด้วยก็จะเป็น
ประโยชน์ยิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะท างานในประเด็นที่เราสนใจแล้ว ยังเป็นโอกาสเพ่ิมเติมความรู้ในวิชานั้นด้วย 

1.1.2 เลือกเรื่องท่ีตรงกับความสามารถของเรา  เพราะการท างานที่ตรงกับความสามารถ
ของตนย่อมส่งผลให้งานมีคุณภาพมากกว่าเลือกท างานที่ตนไม่ถนัด 

1.1.3 เลือกเรื่องที่คาดว่าเราจะท าได้ส าเร็จ  ส าหรับผู้เรียนในระดับชั้นต่างกัน พ้ืนฐาน 
ความรู้ก็ย่อมต่างกัน  ดังนั้นจึงควรพิจารณาถึงศักยภาพของตนเองด้วย  ควรตระหนักว่าเรื่องที่สนใจนั้น
สามารถจะท าได้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่  การเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับความสามารถของ
ตนก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนให้การท ารายงานส าเร็จได้ตามเป้าหมาย  

1.1.4 เลือกเรื่องที่สามารถหาข้อมูลได้  เพราะในการท ารายงานวิชาการทุกครั้งข้อมูล
อ้างอิงเป็นสิ่งส าคัญ  หากหัวข้อที่เลือกไว้ไม่สามารถหาข้อมูลมาสนับสนุนได้ก็จะท าให้ข้อมูลไม่มีน้ าหนัก
และไม่น่าเชื่อถือ  ดังนั้นก่อนเลือกเรื่องให้ค านึงถึงแหล่งข้อมูลไปพร้อม ๆ กัน  

เมื่อได้เรื่องตามที่ต้องการแล้ว สิ่งส าคัญอีกอย่างก็คือ “การตั้งชื่อเรื่อง” เนื่องจาก         
การน าเสนอผลการค้นคว้าด้วยรายงานวิชาการนี้เป็นการเขียนที่ต้องใช้ภาษาแบบแผน  ดังนั้นภาษาใน      
การตั้งชื่อเรื่องจึงแตกต่างจากการตั้งชื่อประเภทอ่ืน ชื่อเรื่องของรายงานวิชาการไม่ต้องการความตื่นเต้น   
โลดโผน ไม่ใช้ประโยคค าถาม  แต่ควรเป็นค า วลีหรือกลุ่มค าที่มีความหมายในตัวมันเองและแสดงประเด็นที่
จะศึกษาให้ชัดเจน อาท ิ

1) แสดงสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น  เช่น การเปลี่ยนแปลงของพยัญชนะต้นเป็นอักษรน าการใช้
ภาษาในห้องสนทนาทางคอมพิวเตอร์  กลวิธีการแสดงความเห็นโต้แย้งในภาษาไทย   

2) แสดงประเด็นปัญหา เช่น  ปัญหาการอ่านภาษาไทยในเด็กชั้นประถม  การใช้สารเคมี
ปราบศัตรูพืชในนาข้าว  ความขัดแย้งทางความคิดระหว่างพรรคสีเหลืองกับพรรคสีแดง   

3) แสดงวิธีการศึกษา  เช่น การศึกษาวัฒนธรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจาก เรื่อง
ขุนช้างขุนแผน  วิเคราะห์ลีลาการใช้ภาษาในสารคดีส าหรับเด็ก 

4) แสดงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่ง  เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับ
การอนุรักษ์ธรรมชาติ  ความนิยมบริโภคผักปลอดสารเคมีในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด 

  นอกจากนั้นการตั้งชื่อเรื่องที่ดีนั้นควรจะกะทัดรัด ชัดเจน หลีกเลี่ยงค าที่ไม่จ าเป็น เลี่ยง
ค าซ้ า ๆ โดยน าค าหรือข้อความที่ส าคัญขึ้นต้นก่อน ควรตั้งชื่อเรื่องในลักษณะของค านามซึ่งจะให้ความ
ไพเราะสละสลวยกว่าค ากริยา เช่น  การศึกษาเปรียบเทียบ... การศึกษา...  การส ารวจ... การ
วิเคราะห์... การทดลอง...  เป็นต้น 

1.2 ก าหนดวัตถุประสงค์  เป็นการวางแผนขั้นต่อไป แสดงถึงความคาดหวังว่าเมื่อท ารายงาน
ฉบับนั้นแล้วจะได้ทราบผลเกี่ยวกับอะไรบ้าง  ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การจ ากัดขอบเขตของเนื้อหารายงานว่ามีมาก
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น้อยเพียงใด  ประโยชน์ที่จะได้จากรายงานนั้นคืออะไร  ผู้ท ารายงานอาจใช้กลุ่มค าว่า “เพ่ือศึกษา...”  
“เพ่ือวิเคราะห์...”  “เพ่ือให้ทราบ...”  เป็นตัวช่วยแนะความคิดขณะก าหนดวัตถุประสงค์ของเนื้อหา   

1.3 ก าหนดโครงเรื่อง การก าหนดโครงเรื่องเป็นประโยชน์ส าหรับการท างานเขียนทุกประเภท 
รวมทั้งรายงานวิชาการ เพราะโครงเรื่องท าให้ผู้ท ารายงานสามารถทราบเนื้อหาโดยรวมทั้งหมด  ทราบ
ปริมาณเนื้อหาของแต่ละหัวข้อ และสามารถปรับแก้เนื้อหาให้เหมาะสมก่อนที่จะลงมือค้นคว้า เรียบเรียง
ข้อมูล  ปรีชา  ช้างขวัญยืน (2550, หน้า 61-62) จ าแนกข้ันตอนในการวางโครงเรื่องดังนี้ 

1) ก าหนดประเด็นใหญ่และประเด็นย่อยให้ครบถ้วน  
2) ล าดับหัวเรื่อง 
3) แบ่งหัวข้อใหญ่ออกเป็นหัวข้อย่อย 
4) จัดหัวข้อทุกหัวข้อให้มีน้ าหนักใกล้เคียงกัน 
ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการท ารายงานเรื่อง “กล้วยกับวิถีชีวิตไทย”  ผู้ท ารายงานต้องก าหนด

ว่าในเรื่องนี้จะกล่าวถึงประเด็นอะไรได้บ้าง เช่น ใบตอง  เชือกกล้วย  ม้าก้านกล้วย  กระทงใบตอง  
ประโยชน์ของกล้วยด้านต่าง ๆ ส่วนต่าง ๆ ของกล้วยที่น ามาใช้ประโยชน์  การปลูกกล้วย  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย  กล้วยในฐานะสมุนไพร  เป็นต้น   

เมื่อได้รวบรวมประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแล้ว จากนั้นให้น าประเด็นที่ได้ทั้งหมด
ข้างต้นที่ได้จดไว้มาเรียงล าดับความส าคัญ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของเนื้อหา ประเด็นใดไม่
เกี่ยวข้องก็ตัดออก  คงไว้แต่ส่วนที่สัมพันธ์กับหัวเรื่อง เรียงล าดับตามความเหมาะสม อาจจะเรียงตามล าดับ
เวลา  ตามเหตุการณ์หรือระยะเวลาการเกิดกระบวนการ  ล าดับตามสถานที่  ล าดับตามเหตุผลอ่ืน  ๆ ที่
เหมาะสม  และจัดวางหัวข้อใหญ่ไว้ด้านซ้ายมือ ส่วนหัวข้อย่อยให้เยื้องเข้าด้านขวาลดหลั่นกันไป  โดยมี
ตัวเลขหรือตัวอักษรก ากับหน้าหัวข้อ   

ยกตัวอย่างเรื่อง “กล้วยกับวิถีชีวิตไทย” เราสามารถเรียงล าดับประเด็นต่าง ๆ โดยเรียงจาก
ง่ายไปยาก หรือจากข้อมูลทั่วไปสู่ข้อมูลซับซ้อน ได้โครงเรื่อง ดังนี้ 
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กล้วยกับวิถีชีวิตไทย 
 

บทน า 
1. ส่วนต่าง ๆ ของกล้วยที่น ามาใช้ประโยชน์ 

1.1 ใบ 
1.2 ต้น 
1.3 กาบ  
1.4 ก้าน 
1.5 ดอกหรือปลี  
1.6 ผล 

2. บทบาทของกล้วยในชีวิตประจ าวัน 
2.1  การอุปโภคและบริโภค 
2.2  การละเล่น  
2.3  การสร้างงานศิลป์  

3. บทบาทของกล้วยในพิธีกรรม 
3.1  พิธีทางศาสนา 
3.2  พิธีท าขวัญเด็ก 
3.3  พิธีแต่งงาน 
3.4  พิธีการปลูกบ้าน 
3.5  พิธีศพ 
 

บทสรุป 
จากโครงเรื่องข้างต้นนี้ สังเกตว่าเราไม่จ าเป็นต้องน าประเด็นทั้งหมดที่รวบรวมไว้มาใช้ใน

โครงเรื่อง  เช่น การปลูกกล้วย  กล้วยในฐานะสมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วย  ด้วยเหตุผลว่าเป็น
ประเด็นที่ไม่สัมพันธ์กับหัวเรื่องที่ต้องการค้นคว้า หรืออาจจะเนื้อหามีมากเกินไป ไม่เหมาะสมกับขนาดของ
รายงานและเวลาอันจ ากัด  

2. ส ารวจ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูล1 ดังที่กล่าวไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกเรื่องเพ่ือจะ
ท ารายงานแล้วว่า ควรพิจารณาแหล่งข้อมูลไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือเป็นการประเมินความส าเร็จของการท า
รายงานฉบับนั้นว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด  เพราะหากเรื่องน่าสนใจ แต่ไม่มีแหล่งข้อมูลหรือมี
ข้อมูลแคบมาก จนไม่น่าน ามาท าเป็นรายงานได้  การท ารายงานเรื่องนั้นให้ส าเร็จก็มีความเป็นไปได้น้อย 
หรืออาจจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวเรื่องใหม่กลางคันได้   

3. ศึกษารูปแบบและส่วนประกอบของรายงาน ก่อนลงมือท ารายงานผู้จัดท าควรศึกษา
รูปแบบและส่วนประกอบของรายงานให้เข้าใจเป็นอย่างดี  เนื่องจากการเขียนรายงานวิชาการเป็นงานเขียนที่มี
รูปแบบเฉพาะ  ดังนั้นหากผู้จัดท ารายงานไม่ให้ความส าคัญกับส่วนที่เป็นองค์ประกอบเหล่านี้แล้ว  งานเขียน
ย่อมไม่สมบูรณ์  มีผลท าให้คุณค่าของรายงานวิชาการด้อยลงได้  ดังนั้นในบทนี้จึงได้กล่าวถึงการเขียน
ส่วนประกอบของรายงานไว้เพื่อใช้ประกอบการจัดท ารายงานด้วย 
                                                 
1  ศึกษาเพิ่มเติมจากหน่วยการเรียนเรื่อง การสืบค้นข้อมลูและการอา้งอิงเชิงวิชาการ 
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4. วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล  เมื่อผ่านขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว  ให้น า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่ศึกษา  ตัวอย่างเรื่อง “การออกเสียงของ
ผู้สื่อข่าว”  ถ้าศึกษาในแนวภาษาศาสตร์ อาจจะศึกษาวิธีการออกเสียงว่าผู้สื่อข่าวออกเสียงถูกต้องตาม
หลักการออกเสียงภาษาไทยหรือไม่  มีเสียงไหนที่ผิดแปลกหรือเบี่ ยงเบนไปจากเสียงมาตรฐานบ้าง 
เบี่ยงเบนไปอย่างไร  สาเหตุของการออกเสียงผิดปกติเนื่องจากอะไรบ้าง  แต่นักนิเทศศาสตร์อาจจะเลือก
ศึกษาการออกเสียงขณะรายงานข่าวแต่ละประเภท ว่ามีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร  และลักษณะที่
แตกต่างเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาข่าวหรือไม่  การออกเสียงหรือการใช้เสียงในลักษณะดังกล่าว
สร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อข่าวมากน้อยเพียงใด เป็นต้น 

ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดต้องน ามาเรียบเรียงด้วยส านวนภาษาของตนเอง หลีกเลี่ยงการลอก
จากต้นฉบับหรือข้อมูลอ้างอิง  และจัดล าดับการน าเสนอตามกรอบโครงเรื่องที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งจะ
กล่าวถึงอีกครั้งในหัวข้อการใช้ภาษาในการเรียบเรียงรายงาน 

5. อ้างอิง2  การอ้างอิงแหล่งข้อมูลส าหรับการท ารายงานวิชาการเป็นสิ่งที่ผู้ท ารายงาน
ต้องให้ความส าคัญโดยให้ค านึงถึงคุณภาพของข้อมูลที่น ามามากกว่าค านึงแต่เพียงปริมาณของข้อมูล 
จุดประสงค์ของการอ้างอิงก็เพ่ือเป็นการแสดงหลักฐาน เพ่ือเสนอความรู้เพ่ิมเติมหรือความรู้ที่ส าคัญ
ประกอบเนื้อหา ท าให้รายงานมีคุณค่ายิ่งขึ้น  ข้อพึงระวังส าหรับการน าข้อมูลของผู้อ่ืนมาอ้างอิงในรายงาน
ของตนมากเกินไป อาจก่อให้เกิดผลเสียคือผู้จัดท าไม่ได้น าเสนอแนวคิดของตนให้เป็นที่ประจักษ์ชัด  
เนื่องจากแนวคิดทั้งหมดท่ีน าเสนอล้วนน ามาจากผู้อื่น 

การเลือกแหล่งข้อมูลอ้างอิง ควรเลือกอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้น หรือข้อมูลปฐมภูมิ คือข้อมูลที่
ได้มาจากแหล่งเดิมของเรื่องราว เช่น การสัมภาษณ์ผู้อยู่ในเหตุการณ์  บันทึกผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจ ทฤษฎี
การคิดค้นของผู้เขียนเรื่องนั้น ๆ เป็นต้น  แหล่งข้อมูลประเภทนี้จะท าให้ข้อมูลในรายงานน่าเชื่อถือมากกว่า
แหล่งข้อมูลที่เป็นการอ้างต่อ ๆ กันมา 
 
ส่วนประกอบของรายงานวิชาการ 

รายงานมีส่วนประกอบใหญ่ ๆ 3 ส่วน ดังนี้ 
1. ส่วนประกอบตอนต้น ได้แก่  ปกนอก  ใบรองปก  ปกใน  ค าน า  สารบัญ 
2. ส่วนเนื้อหา  ได้แก่  บทน า  เนื้อหา  บทสรุป 
3. ส่วนประกอบตอนท้าย ได้แก่ บรรณานุกรม ภาคผนวก  อภิธานศัพท์  ดัชนี  ใบรองปก  ปกหลัง   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
  ศึกษาเพิ่มเติมจากหน่วยการเรียนเรื่อง การสืบค้นข้อมลูและการอา้งอิงเชิงวิชาการ 
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ส่วนประกอบตอนต้น 
1. ปกนอก   

ควรจัดท าด้วยกระดาษเนื้อหนากว่ากระดาษด้านในที่เป็นเนื้อหารายงาน โดยมีรูปแบบและ
รายละเอียดที่ขึ้นอยู่กับสถาบันและผู้สอนก าหนด  แต่โดยทั่วไปหน้าปกรายงานจะประกอบด้วยชื่อรายงาน  
ชื่อผู้จัดท า  ชื่อวิชา  ชื่อสถาบัน  ภาคเรียน  และปีการศึกษา  โดยจัดวางรูปแบบให้เหมาะสม  นอกจากนี้
ในบางสถาบันก็ก าหนดให้ระบุชื่ออาจารย์ผู้สอนในหน้าปกด้วย หรือบางแห่งให้ระบุเพียงชื่อรายงานเท่านั้น  
ส่วนรายละเอียดอ่ืน ๆ ให้ใส่ไว้ในหน้าปกใน  ส าหรับกรณีที่ชื่อเรื่องยาวเกินหนึ่งบรรทัดให้จัดพิมพ์ใน
รูปแบบสามเหลี่ยมหัวกลับเพื่อความสวยงาม   

 
ตัวอย่างการวางรูปแบบหน้าปกรายงานวิชาการ 
 

 
 

การเขียนรายงานวิชาการ 
 
 
 

เสนอ 
 

อาจารย์ย่ิงรัก  มีเมตตา 
 
 
 

จัดท าโดย 
 

นายปัญญา  คิดดี 
รหัส 5711111111 
สาขาวิชาภาษาไทย 

 
 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาภาษาไทยเชิงวิชาการ (GEL 2201) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
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2. ใบรองปก 
ใบรองปกเป็นกระดาษเปล่าที่วางเรียงต่อจากปกนอก  ผู้จัดท ารายงานส่วนใหญ่มักไม่มีใบรองปก 

เนื่องจากเป็นกระดาษไม่มีข้อมูลใด ๆ ในการท ารายงานวิชาการจะปรากฏการแทรกใบรองปกในต าแหน่ง
ต่อจากปกหน้าและก่อนปกหลัง  แม้จะเป็นเพียงหน้ากระดาษเปล่า แต่ใบรองปกก็เป็นส่วนประกอบที่ท าให้
รายงานวิชาการมีองค์ประกอบสมบูรณ์   

3. ปกใน 
ปกในจะน าเสนอข้อมูลเหมือนกับปกนอกทุกประการ  แต่พิมพ์ข้อมูลลงบนกระดาษสีขาวเหมือน

การพิมพ์เนื้อหารายงาน  ปกในมีประโยชน์เพราะหากปกนอกช ารุดหรือขาดหาย ข้อมูลของผู้จัดท ารายงาน
ก็ยังปรากฏอยู่ในปกใน  

4. ค าน า 
ค าน าเป็นส่วนที่แสดงถึงความส าคัญ  ความเป็นมาของการจัดท ารายงาน  วัตถุประสงค์ ขอบเขต

ของเนื้อหา ค าขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือให้การท ารายงานส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี  การเขียนค าน าไม่ควรกล่าวถึง
ข้อบกพร่องหรือค าขอโทษที่จัดท ารายงานไม่เรียบร้อย  ในส่วนท้ายของค าน าจะระบุชื่อ-นามสกุลของ
ผู้จัดท ารายงาน และวัน เดือน ปี  แต่ถ้าผู้จัดท ามีหลายคนให้เขียนว่า คณะผู้จัดท า แทนการลงชื่อ-นามสกุล
ของผู้จัดท าจนครบทุกคน  ตัวอย่าง 
 
 

ค าน า 
 

รายงานเรื่อง การเขียนรายงานวิชาการ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการศึกษารายวิชา GEL 2201 
ภาษาไทยเชิงวิชาการ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของ
รายงาน ขั้นตอนการท ารายงาน  และส่วนประกอบรายงาน 

ขอขอบคุณเจ้าของงานเขียนทุกท่านที่ผู้จัดท าได้น าข้อมูลมาใช้อ้างอิงประกอบการศึกษา   
และขอขอบคุณอาจารย์ยิ่งรัก  มีเมตตา  ที่ช่วยให้ค าแนะน าในการจัดท ารายงานจนเป็นผลส าเร็จ   
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจเรื่องการเขียนรายงานวิชาการต่อไป 
 
 
                  ปัญญา   คิดด ี
        8  พฤษภาคม  2557 
 
 

 
5. สารบัญ   

สารบัญท าหน้าที่บอกหัวเรื่องต่าง ๆ ที่มีอยู่ในรายงาน เรียงล าดับตั้งแต่ต้นจนจบ โดยระบุเลข
หน้าก ากับหัวข้อเรื่องนั้นไว้ เริ่มต้นหน้าที่ 1 เมื่อเป็นส่วนเนื้อเรื่อง  ส่วนหน้าที่เป็นส่วนประกอบรายงาน
ได้แก่  ค าน า สารบัญ  สารบัญภาพ  สารบัญตาราง  จะใช้ตัวเลขหรือตัวอักษรภายในวงเล็บ  ในกรณีที่
เนื้อหาของรายงานมีภาพประกอบและตารางแสดงข้อมูลจ านวนมาก ก็อาจจัดท าสารบัญภาพและสารบัญ
ตารางเรียงต่อสารบัญเนื้อหา  
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ตัวอย่างสารบัญ 

 
สารบัญ 

 
 หน้า 

ค าน า _________________________________________________________ (ก) 
สารบัญ       ____________________________________________________ (ข) 
สารบัญภาพ ___________________________________________________ (ค) 
สารบัญตาราง   __________________________________________________ (ง) 
ความหมายของรายงานวิชาการ _______________________________________ 1 
ขั้นตอนการท ารายงานวิชาการ    _____________________________________  2 
ส่วนประกอบรายงานวิชาการ _______________________________________  10 
การลงรายการบรรณานุกรม    _______________________________________  19 
บรรณานุกรม __________________________________________________  27 
ภาคผนวก __________________________________________________ 29 
อภิธานศัพท์ __________________________________________________ 33 
ดัชนี _________________________________________________________ 35 

 
     

ตัวอย่างสารบัญภาพ 
 

สารบัญภาพ 
ภาพที ่           หน้า 
1  แบบอักษร            3 
2  ตัวอย่างรูปแบบหน้าปกรายงาน         6 
3  ตัวอย่างบัตรบันทึกข้อมูล          9   
 

ข้อควรระวังในการจัดท าสารบัญ  การจัดท าสารบัญไม่ใช่เรื่องยากแต่มีข้อควรระวัง  ดังนี้ 
1. หัวข้อในสารบัญไม่ครบตามหัวเรื่องในเล่มรายงาน ฉะนั้นควรตรวจสอบหัวข้อให้ถูกต้องเพ่ือท า

ให้สารบัญสามารถแสดงเนื้อหาภายในเล่มได้สมบูรณ์ที่สุด และการพิมพ์หัวข้อในสารบัญอาจพิมพ์ทั้งหัวข้อหลัก
กับหัวข้อรอง หรือหัวข้อหลักอย่างเดียว  อย่างไรก็ตามหากพิมพ์ทั้งหัวข้อหลักและหัวข้อรอง  ควรพิมพ์หัวข้อ
รองเยื้องไปด้านขวาของหัวข้อหลักเพ่ือแสดงล าดับชัดเจน 

2. ชื่อหัวข้อในเล่มรายงานไม่ตรงกับหัวข้อในสารบัญ อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงหัวข้อใน
เนื้อหาภายหลังการจัดท าสารบัญแล้ว แต่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนในหน้าสารบัญด้วย 

3. เลขหน้าไม่ตรงกับเนื้อหาภายในเล่ม หรือบางครั้งไม่มีเลขหน้าตามที่ก าหนดในสารบัญต้องมีการ
ตรวจสอบให้ดีก่อนจัดพิมพ์ 

 



GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ  | 75 
 

 

 

ส่วนเนื้อหา  
เนื้อหาเป็นส่วนส าคัญที่สุดในรายงาน เพราะเป็นส่วนที่ผู้จัดท าได้รวบรวม  ค้นคว้า และเรียงเรียง

ข้อมูล เพ่ือตอบจุดประสงค์ของเรื่องที่ก าหนดไว้  ในส่วนเนื้อหาจะประกอบด้วยบทน า เนื้อหา และบทสรุป 
ดังนี้ 

1. บทน า   
บทน าหรือความน า เป็นข้อความเริ่มต้นในส่วนเนื้อหา ซึ่งบทน าอาจเป็นเพียงย่อหน้าเดียวหรือ

ขึ้นบทใหม่ทั้งบทก็ได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของรายงาน  หากเป็นรายงานฉบับเล็ก  อาจมีบทน าเพียงย่อ
หน้าเดียว เป็นเพียงย่อหน้าน า  ซึ่งการเขียนบทน าส าหรับรายงานทั่วไป  ผู้จัดท าอาจกล่าวถึงความส าคัญ
ของประเด็นที่ศึกษา หรืออาจเสนอข้อมูลทั้งหมดที่จ าเป็นอันน าไปสู่ประเด็นในเนื้อเรื่อง แต่หากผู้จัดท า
ต้องการน าเสนอข้อมูลเบื้องหลังการจัดท ารายงานก็ควรให้รายละเอียดในประเด็นต่าง  ๆ มากขึ้น ซึ่งการ
เขียนในลักษณะนี้อาจท าเป็นบทน า 1 บทต่างหาก โดยกล่าวถึงความส าคัญของประเด็นที่ศึกษา 
วัตถุประสงค์  ขอบเขตของการศึกษา  วิธีการศึกษา ค านิยามเฉพาะที่ใช้ในรายงาน  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์(ถ้ามี)  ปัญหาที่พบในการเก็บข้อมูล  และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 

ตัวอย่างการเขียนบทน าในรายงานขนาดเล็ก 
 

“โฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนในกรุงมากเท่า ๆ กับเครื่องรับโทรทัศน์ และในปัจจุบันเรา
สามารถกล่าวได้ว่า โฆษณาเป็นของคู่กับรายการทางโทรทัศน์  ค่าใช้จ่ายส าหรับรายการโทรทัศน์ต่าง  ๆ 
ล้วนได้มาจากการโฆษณาท้ังสิ้น” (วิไลวรรณ  ขนิษฐานันท์, 2537, หน้า 1 ) 

จากข้อความข้างต้นได้แสดงว่าโฆษณาเป็นสิ่งส าคัญในการสื่อสารมวลชน  ท าให้ข้อความโฆษณา
เป็นสิ่งที่ต้องพิถีพิถันมากในงานโฆษณาแต่ละชิ้น  เพราะเป็นสิ่งที่ได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพ่ือจูงใจให้คน
แสดงพฤติกรรมตามที่ผู้สร้างสรรค์โฆษณาต้องการ  ความต้องการพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดคือความต้องการ   
ชักจูงให้คนยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ 

รายการวิทยุปัจจุบันก็มีการโฆษณาสินค้าเกือบทุกสถานี โดยเฉพาะสถานีที่เป็นรายการเพลงซึ่งมี
คนฟังค่อนข้างมาก  รูปแบบการสร้างภาษาในโฆษณาจึงต้องมีการพัฒนาและแข่งขันเพ่ือให้ผู้ฟังประทับใจ
มากที่สุด  และจากความแตกต่างของรูปแบบรายการวิทยุประเภทเอเอ็มและเอฟเอ็ม ซึ่งมีกลุ่มผู้ฟังแตกต่าง
กันอย่างชัดเจน  ผู้วิเคราะห์เห็นว่าน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างในการโฆษณาแตกต่างกันไป  อาทิ เรื่องของ
รูปแบบ  ภาษา  ตลอดจนตัวสินค้าที่น าเสนอ  เป็นเหตุผลให้ผู้วิเคราะห์เกิดความสนใจที่จะศึกษาถึงความ
แตกต่างที่ปรากฏอยู่จริง 
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2. เนื้อหา  
การเรียบเรียงส่วนเนื้อหาในรายงานประกอบด้วยส่วนที่เป็นเนื้อความ  การอ้างอิงในเนื้อหา3 การ

เขียน อัญประภาษ และเชิงอรรถ   
ในส่วนเนื้อความ เมื่อผู้จัดท ารายงานได้ผ่านกระบวนการค้นคว้า รวบรวมและบันทึกข้อมูลได้

ตามท่ีต้องการแล้ว  ก่อนอื่นต้องตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อน  โดยพิจารณาถึง
แหล่งข้อมูลที่น ามา บุคคลหรือหน่วยงานที่จัดท าข้อมูลนั้น  เช่น ถ้าผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะใน
สาขาวิชาย่อมน่าเชื่อถือกว่าบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น  หรือเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ควร
อ้างอิงแหล่งที่มาจากกระทรวงศึกษาธิการมากกว่ากระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น  ปัจจุบันการน าข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตมาใช้ประกอบในรายงานมีจ านวนมากขึ้น  เนื่องจากการสืบค้นสะดวก ไม่เสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายมากเท่ากับการเข้าใช้บริการห้องสมุดต่าง ๆ  แต่ข้อควรระวังในการน าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้  
คือควรพิจารณาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  เช่น เลือกใช้ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-book) หรือเนื้อหาที่แสดงข้อมูลผู้เขียนชัดเจน น่าเชื่อถือ และเราสามารถน ามาอ้างอิงได้  ย่อมดีกว่าการ
น าข้อมูลของใครก็ได้ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ทั่ว ๆ ไป มาใช้ประกอบการท ารายงาน  เพราะข้อมูลนั้นอาจจะ
เป็นเพียงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ของบุคคลทั่วไป  แต่บังเอิญเป็นข้อมูลที่ตรงกับ
ประเด็นในรายงานของเราเท่านั้น   

เมื่อพิจารณาและคัดเลือกข้อมูลทั้งหมดแล้ว ให้น าข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียง โดยมีการน า
แนวคิดหรือทฤษฎีตามหลักวิชานั้น ๆ มาใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล  

สิ่งที่ผู้จัดท ารายงานควรตระหนักก็คือการน าข้อมูลของผู้อ่ืนมาใช้ในรายงาน ไม่ควรใช้วิธีคัดลอก 
หรือน ามาตัดต่อ แต่ควรเป็นการเรียบเรียงใหม่โดยใช้ส านวนภาษาของผู้ท ารายงานเอง อาจใช้     การ
บรรยาย  การอธิบาย  การยกตัวอย่างประกอบ และการน าเสนอผลในรูปแบบของตาราง รูปภาพ แผนภูมิ 
แผนภาพ ฯลฯ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเหมือนที่ผู้จัดท าเข้าใจ  เรียงล าดับเนื้อหาไปตามล าดับของโครงเรื่องที่ได้
ก าหนดไว้  และในแต่ละย่อหน้าต้องค านึงถึงสารัตถภาพที่อาจจะเป็นข้อเท็จจริง การวิ เคราะห์ข้อมูลการ
แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ  โดยเรียบเรียงให้มีเอกภาพและสัมพันธภาพ ตั้งแต่ต้นจนจบแต่ละ
หัวข้อเรื่อง  

ตัวอย่างการเรียบเรียงเนื้อหาประเด็น “ความส าคัญของใบตองกับการบริโภคของคนไทย” 
ตัวอย่างนี้มีข้อมูลเกี่ยวข้องซึ่งรวบรวมไว้ได้จ านวน 4 ข้อมูล  น ามาพิจารณาเลือกข้อมูลที่สัมพันธ์กับเรื่อง 
และเรียบเรียงใหม่ด้วยส านวนภาษาของตนเอง  
 
ข้อมูลที่ 1  

กระทงใบตองแห้ง เป็นสิ่งที่ใช้ในเทศกาลตรุษจีน สารทจีน และอ่ืน ๆ อีกมากมาย และ กระทง
ใบตองแห้งของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นสินค้าที่ส่งออกมาหลายชั่วอายุคน การเย็บกระทงใบตองแห้ง วัสดุ
หาง่ายในท้องถิ่น มีทุกพ้ืนที่ สามารถน ามาเป็นอาชีพเสริม และอาชีพหลักได้ ขึ้นอยู่กับราคาและเทศกาล 
เดือนหนึ่ง ๆ สร้างรายได้ประมาณ 2,000-3,000 บาท  
 
(ดัดแปลงข้อมูลจาก www.moac-info.net/modules/news/.../75_4_55329_katong.pdf -) 
 
 

                                                 
3
  ศึกษาเพิ่มเตมิจากหน่วยการเรียนเรื่อง การสืบค้นข้อมลูและการอา้งอิงเชิงวิชาการ 
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ข้อมูลที่ 2 
ใบตองแห้งน าไปใช้ในงานศิลปกรรมไทยได้หลายอย่าง  เช่น น าไปท ารักสมุก ในงานของช่าง

เขียน ช่างปั้น ช่างแกะ และช่างหุ่น เพราะรักสมุกใบตองแห้ง ช่วยในการเคลือบและปกป้องเนื้อไม้ ขัด
แต่งง่าย เมื่อแห้งผิวเป็นมัน น้ าหนักเบา เหมาะในการท าหัวโขน และการลงรักปิดทอง  
 
 

ข้อมูลที่ 3  
ในงานศพ ในสมัยโบราณ มีการน าใบตองมารองศพ ก่อนน าศพวางลงในโลง นอกจากนี้ใบตองยัง

มีบทบาทส าคัญมากในพิธีกรรมต่าง ๆ โดยการน ามาท ากระทงใส่ของ ใส่ดอกไม้ และประดิษฐ์เป็นกระทง
บายศรี 
 
 

ข้อมูลที่ 4 
ในชีวิตประจ าวัน ใช้ใบตองในการห่อผักสดและอาหาร เนื่องจากใบตองสดมีความชื้น  ดังนั้นเมื่อ

ใช้ห่อผักสดหรืออาหาร ความชื้นจะช่วยรักษาผักหรืออาหารให้สดอยู่เสมอ นอกจากนี้ใบตองยังทนทานต่อ
ความเย็นและความร้อน ดังนั้นเมื่อน าใบตองห่ออาหารแล้วเอาไปปิ้ง นึ่ง ต้ม ใบตองก็จะไม่สลายหรือละลาย
เหมือนเช่นพลาสติก จึงมีอาหารหลายอย่างท่ีห่อใบตองแล้วน าไปนึ่ง  เช่น  ห่อข้าวต้มผัด ขนม+กล้วย ขนม
ตาล ขนมใส่ไส้  หรือเอาไปปิ้ง เช่น ข้าวเหนียวปิ้ง หรือน าไปต้ม  เช่น  ข้าวต้มมัด หรือข้าวต้มจิ้ม อาหาร
เหล่านี้เมื่อน าไปต้ม ปิ้ง หรือนึ่งแล้ว ยังท าให้เกิดความหอมของใบตองอีกด้วย ส าหรับใบตองแห้งน ามาใช้
ท ากระทง เ พ่ือ ใส่ อาหาร  ห่ อกะละแม  มวนบุหรี่  โดย ใบตองแห้ ง ก็ จะมี กลิ่ นหอม เช่ นกัน  ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการทดลองน าเอาใบตองแห้งมาอัดกันแน่นหลาย ๆ ชั้น ท าเป็นภาชนะใส่
ของแทนการใช้โฟม 
 
(ดัดแปลงข้อมูลจาก http://www.polyboon.com/stories/story000070.html) 

 
ส านวนภาษาท่ีเรียงเรียงแล้ว 

 
ใบตองเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีบทบาทคู่กับครัวเรือนของไทยมาช้านาน  ทั้งใบตองสดและใบตอง

แห้ง สามารถน ามาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งสิ้น บทบาทหนึ่งของใบตองคือการน าท าเป็นภาชนะ
บรรจุและห่อหุ้มอาหาร ในชีวิตประจ าวันของคนในสมัยก่อนนิยมใช้ใบตองสดห่อผักสด เนื่องจากใบตองสด
มีความชื้นซึ่งจะช่วยให้ผักสดนาน  ปัจจุบันยังพบเห็นการใช้ประโยชน์ของใบตองในลักษณะนี้บ้างตาม
ต่างจังหวัด ในด้านการน าใบตองมาใช้บรรจุอาหารและขนม เช่น ห่อหมก  ตะโก้ ขนมตาล และขนมไทยอ่ืน ๆ 
รวมทั้งขนมเข่ง ขนมประจ าเทศกาลตรุษสารทของชาวจีนที่เลือกใช้เฉพาะกระทงใบตองแห้ง ก็เป็น
วัฒนธรรมการกินท่ียังคงปรากฏให้เห็นอยู่จนทุกวันนี้ 

บทบาทของใบตองในการประกอบอาหารไทย ใบตองสดจะถูกน ามาห่ออาหารแล้วน าไปปิ้ง นึ่ง 
หรือต้ม เช่น ข้าวต้มผัด  ข้าวเหนียวปิ้ง  และขนมใส่ไส้ เป็นต้น  เนื่องจากคุณสมบัติของใบตองที่คงทนต่อ
ความร้อนได้ ไม่ละลายเหมือนผลิตภัณฑ์จากพลาสติก  อีกทั้งกลิ่นหอมของใบตองท าให้อาหารมีกลิ่นชวน
รับประทาน ดังเช่นการน าใบตองอ่อนมาห่อกาละแม ยิ่งเพ่ิมเสน่ห์ด้วยกลิ่นหอมอบอวลให้แก่ขนมที่มี
รสชาติกลมกล่อมอยู่แล้ว   



78 | GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ  
 

 

จากตัวอย่างข้างต้นจะพบว่าข้อมูลที่ได้รวบรวมมา มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของใบตอง
มากมาย  แต่ก็มีอีกหลายประเด็นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีก าลังศึกษา  จึงต้องตัดข้อมูลเหล่านั้นทิ้งไป  ผู้จัดท า
รายงานไม่ควรเสียดายข้อมูลที่มีอยู่และพยายามน ามาเขียนแทรกลงไป  เพราะจะท าให้เนื้อหาผิดไปจาก
โครงเรื่องที่ก าหนดไว้ 

3. บทสรุป 
บทสรุป เป็นข้อความที่อยู่ตอนท้ายของเนื้อหา อาจเป็นเพียงย่อหน้าเดียวหรือแยกเป็นบท

ต่างหากก็ได้ ซึ่งขนาดของบทสรุปจะสัมพันธ์กับขนาดของบทน า ข้อความในส่วนนี้เป็นการสรุปรายละเอียด
งานวิชาการที่ได้เรียบเรียงไว้  ประเด็นที่น ามาสรุปอาจเป็นผลการศึกษาที่ได้จากการค้นคว้าข้อมูล  หรือ
เป็นข้อมูลเพื่อตอบค าถามประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานได้ครบถ้วนชัดเจน  บทสรุปมีประโยชน์ในการท า
ให้ผู้อ่านจับประเด็นของเรื่องทั้งหมดได้ง่ายขึ้น  
 

ตัวอย่างการเขียนบทสรุปรายงานขนาดเล็ก 
 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ลีลาภาษาร้อยแก้วในบทพระราชนิพนธ์ในพระราชวรวงศ์เธอ  กรม
หมื่นพิทยาลงกรณ์  (น.ม.ส.)  จากเรื่องจดหมายจางวางหร่ าและนิทานเวตาล  ผู้ศึกษาพบว่าลีลาภาษาร้อย
แก้วที่ปรากฏมีการใช้ภาษาอย่างประณีต โดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์  พระนิพนธ์เรื่องจดหมายจางวางหร่ าก็
จะงดงามด้วยลีลาภาษาร้อยแก้วแห่งโวหารข้อคิดตลอดทั้งเรื่อง  ส่วนพระนิพนธ์ร้อยแก้วที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ความบันเทิงอย่างนิทานเวตาล แม้จะมีลีลาภาษาร้อยแก้วครบทุกลีลา  แต่ปรากฏลีลาภาษาข้อคิดโวหาร
และลีลาภาษาสุนทรียะค่อนข้างมากกว่าลีลาภาษาประเภทอ่ืน  ทั้งนี้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่มุ่งให้ข้อคิด   
ความบันเทิงและให้อรรถรสทางวรรณศิลป์ 
 ข้อสังเกตจากการศึกษาที่พบ มี 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1  ผู้แต่งเป็นผู้มีอารมณ์ขันแสดงออก
โดยใช้การใช้ภาษา  การใช้บริบทแวดล้อมของภาษา  การใช้ค า  การสร้างพฤติกรรมตัวละครให้น่าขัน  
ประเด็นที่ 2  การใช้ค า ส านวนของผู้แต่งซึ่งเป็นค าง่าย ๆ แต่สร้างความมีชีวิตชีวาให้กับเรื่องราวด้วย
ส านวนภาษาที่ไม่เหมือนใคร  ซึ่งท าให้บทนิพนธ์ทั้งสองเรื่องนี้จึงยังเป็นที่ประทับใจและชื่นชอบของผู้อ่าน
ทุกยุคทุกสมัยตราบจนทุกวันนี้ 
 
 (ดัดแปลงจากรายงานเรื่อง  “ลีลาภาษาร้อยแก้วในบทพระนิพนธ์ในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์” ของ  สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ) 
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ส่วนประกอบตอนท้าย 
ได้แก่ บรรณานุกรม4  ภาคผนวก  อภิธานศัพท์  ดัชนี  ใบรองปก  และ  ปกหลัง   
1. ภาคผนวก  

ภาคผนวก เป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายงาน อาจช่วยขยายเนื้อหาของรายงาน หรือ
เป็นข้อความที่ยาวเกินกว่าจะน าไปใส่เป็นเชิงอรรถได้  นอกจากนั้นอาจเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกับการท า
รายงาน เช่น แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  แผนที่ แต่ถ้าข้อมูลนั้นไม่จ าเป็นก็ไม่ควรน ามาประกอบใน
รายงาน เพียงเพ่ือให้ตัวเล่มมีปริมาณหน้าเพิ่มขึ้น  

2. อภิธานศัพท์   
อภิธานศัพท์ เป็นการอธิบายค าศัพท์ที่ส าคัญ  ค าศัพท์เทคนิคในสาขาวิชานั้น ๆ ค าศัพท์ที่ใช้ใน

ความหมายเฉพาะในรายงานเท่านั้น หรืออาจเป็นค าศัพท์ยากที่ผู้จัดท ารายงานคาดว่าผู้อ่านอาจไม่เข้าใจ 
โดยจัดเรียงตามล าดับตัวอักษร ซึ่งอภิธานศัพท์อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้  เพราะว่าถ้าในรายงานมีศัพท์ที่ต้องมี    
การอธิบายเพ่ิมเติมจ านวนไม่มาก   ผู้จัดท าอาจจะใช้วิธีการอธิบายค าศัพท์เหล่านั้นในส่วนที่เป็นบันทึก
เพ่ิมเติมส่วนท้ายของแต่ละบท หรือท าเชิงอรรถเสริมความในส่วนล่างของหน้ารายงานก็ได้ 
 
ตัวอย่างอภิธานศัพท์ในรายงานเรื่อง “ความสัมพันธ์ของพุทธศาสนากับคนไทย” ท้ายรายงาน  
 

อภิธานศัพท์ 

การถวายสังฆทาน  การถวายสิ่ งของจตุปั จจั ยวั ตถุแก่หมู่พระสงฆ์   โดยไม่ เลื อกระบุถวาย                            
เฉพาะเจาะจงแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง   

ตลกบาตร ถุงใส่บาตรที่มีสายส าหรับคล้องบ่า เรียกว่า ถลกบาตร ก็มี  เมื่อแยกส่วนออก จะมี
ส่วนประกอบคือสายโยก คือสายของตลกบาตร ส าหรับคล้องบ่า และตะเครียว  
คือถุงตาข่ายที่ถักด้วยด้ายหรือไหมเป็นตาโปร่งมีหูรูด หุ้มตลกบาตรอีก ชั้นหนึ่ง 
เรียกว่า ตะเครียว ก็มี พระใช้เมื่อออกบิณฑบาต 

เบญจธรรม ธรรมะ 5 ประการ คู่กับเบญจศีล  ได้แก่  เมตตา  ทาน  ความส ารวมในกาม  
สัจจะ  สติ 

ปวารณา วันที่สิ้นการจ าพรรษาแห่งพระสงฆ์ คือ วันขึ้น 15 ค่ าเดือน 11  ในวันนี้จะมี
พิธีกรรมทางศาสนายอมให้สงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนได้ 

สังเวชนียสถาน สถานเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช, ที่ที่ให้เกิดความสังเวช มี 4 คือ 
  1. ที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือ อุทยาน ลุมพินีปัจจุบันเรียกลุมพินีหรือรุมมินเด  
  2. ที่พระพุทธเจ้า ตรัสรู้  คือ ควงโพธิ์ ที่ต าบล พุทธคยา   
  3. ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวง เมือง

พาราณสี ปัจจุบันเรียก สารนาถ  
  4. ที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน คือที่สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา หรือกุสินคร บัดนี้

เรียกว่ากาเซีย 
 
 

                                                 
4
  ศึกษาเพิ่มเติมจากหน่วยการเรยีนเรื่อง การสืบค้นข้อมลูและการอา้งอิงเชิงวิชาการ 
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3. ดัชนีหรือดรรชนี 
ดัชนีหรือดรรชนี  เป็นรายการค าที่ปรากฏในรายงาน อาจแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ เช่น รายการชื่อ

ต้นไม้  ชื่อพืชสมุนไพร  ชื่อพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง  เป็นต้น  ซึ่งแต่ละรายการค าจะจัดเรียงตามล าดับตัวอักษร
เพ่ือให้ค้นหาสะดวก โดยที่ผู้อ่านไม่ต้องอ่านรายงานทั้งฉบับเมื่อต้องการทราบเนื้อหาเฉพาะเรื่องนั้น การท า
รายงานอาจจะมีหรือไม่มีดัชนีก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม  

 
ตัวอย่างดัชนี 

 
 

ดัชนี 
 

รายการค า        หน้า 
กฎแห่งการกลายเสียง       194 
กะเหรี่ยง-ภาษา        113 
การกลายเสียง        37, 206 
ความหมายกว้างออก       299 
ความหมายแคบเข้า       297 
ค าซ้อน         22,279 
ชวา-ภาษา        99 
ญี่ปุ่น – ภาษา        123 
นิรุกติศาสตร์        5 
บาลี – ภาษา        71 
ภาษาค าโดด        50 
ภาษาถ่ิน        37,128  
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การใช้ภาษาในการเรียบเรียงเนื้อหารายงาน 
ภาษาการเขียนรายงานมีลักษณะเป็นภาษาแบบแผน ไม่ใช้ภาษาปากหรือภาษาพูด แต่ควรเป็นภาษา

สุภาพและเหมาะกับผู้อ่าน การใช้ภาษาในการเรียบเรียงรายงานควรพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ความถูกต้องและสมบูรณ์  
1.1 การสะกดค า  ในการเขียนรายงานผู้จัดท าต้องพิถีพิถันในการตรวจสอบความถูกต้องของ

การสะกดค าที่ใช้เสมอ  หากไม่แน่ใจควรเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  ไม่ควร เดา
สุ่มหรือปล่อยข้ามไปโดยไม่มีการตรวจสอบ  หากเป็นค าทับศัพท์ซึ่งปัจจุบันมีการเขียนที่ต่างกันมาก  ดังนั้น
ควรยึดหลักการเขียนตามเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานจึงจะเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ  เลี่ยงการฉีกค าออก
จากกันเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ หากจ าเป็นต้องฉีกค าแล้วก็ควรใส่เครื่องหมายยติภังค์หรือยัตติภังค์ ซึ่งเป็น
เครื่องหมายขีดกลางบรรทัด (-) เพ่ือแสดงว่ามีส่วนของค าที่อยู่ในบรรทัดใหม่ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ-  
สวนสุนันทา  กระทรวงวิทยาศาสตร์-และเทคโนโลยี  แต่ไม่ควรฉีกค าในกรณีที่ค านั้นเป็นค าเดียวกัน แต่
อ่านออกเสียงหลายพยางค์  เช่น  สามา-รถ  ปฏิสัง-ขรณ์  สวนสุ-นันทา  เป็นต้น 

1.2 การเขียนตัวเลข  โดยปกติการแสดงจ านวนนิยมเขียนด้วยตัวเลขอยู่แล้ว  ทั้งวันที่ เดือน ปี   
อายุ  เลขหน้า  เลขบท  เลขตาราง  จ านวนเงิน  จ านวนนับหน้าค าลักษณนาม  จ านวนนับทางคณิตศาสตร์  
และจ านวนหน้าค าว่า เปอร์เซ็นต์  แต่ความนิยมเขียนจ านวนด้วยตัวอักษรก็พบในกรณีดังนี้ 

 สิ่งที่กล่าวถึงมีจ านวนต่ ากว่า 10  โดยเฉพาะ เลข 0 และ 1  เช่น  หนึ่งในล้าน  ค่าเป็นศูนย์  
สี่ครั้ง  ภาพสามมิติ เป็นต้น  แต่ส าหรับข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิยมเขียน
เป็นตัวเลขไม่ว่าจะมีค่าเท่าใด เช่น อุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส  ก าลังไฟ 220 โวลต์  

 ตัวเลขที่เป็นค าแรกของประโยค ชื่อเรื่อง หรือหัวข้อในหนังสือ  เช่น ชายสามโบสถ์  
สี่สหายปราบโจร  ร้อยแปดพันเก้า  เจ็ดดรุณี  เป็นต้น 

 เศษส่วน  เช่น หนึ่งในสามของรายได้  หนึ่งต่อหนึ่ง  เศษสองส่วนสี่  เป็นต้น 
 ส าหรับตั ว เลขตั้ งแต่หลั กล้ านขึ้ น ไปให้ ใช้ ตั ว เลขและอักษรประสมกัน  เช่ น                  

7 หมื่นล้านบาท  60 ล้านคน  200 ล้านบาท  เป็นต้น 
1.3 การเว้นระยะหลังเครื่องหมายวรรคตอน เพ่ือความเป็นระเบียบแบบแผนและสวยงาม  

เมื่อมีการพิมพ์ข้อความหลังเครื่องหมายจุลภาค (,) อัฒภาค (;) ทวิภาค (:) และอัญประกาศ (“  ”) ให้เว้น
วรรค 1 เคาะ  แต่ถ้ามีเครื่องหมายมหัพภาค (.) น ามาก่อนให้เว้นวรรค 2 เคาะ  

1.4 ความสม่ าเสมอ ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าภาษาในการเขียนรายงานต้องเป็นภาษาแบบแผน  
ดังนั้นการใช้ภาษาตลอดทั้งเล่มรายงานต้องเป็นภาษาระดับเดียวกัน  ไม่ควรน าภาษาระดับไม่เป็นทางการ
เข้ามาปะปน เช่น การเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางเป็นยานพาหนะที่ส าคัญของคนเมือง หากวันใด
รถเมล์เกิดการประท้วงผู้คนคงล าบาก   

1.5 การใช้ประโยคและย่อหน้าที่สมบูรณ์ ประโยคที่สมบูรณ์เกิดจากการเรียงค าได้ถูกต้องตาม 
หลักไวยากรณ์ไทย  ไม่ใช้ประโยคก ากวม ท าให้ตีความได้หลายอย่าง  มีความเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกัน  
และควรหลีกเลี่ยงส านวนภาษาต่างประเทศ  ส่วนย่อหน้าที่สมบูรณ์เกิดจากขั้นตอนการวางโครงเรื่อง  
ท าให้แต่ละย่อหน้ามีเอกภาพ สารัตถภาพ คือมีประเด็นหลักที่ต้องการน าเสนอเพียงประเด็นเดียวเท่านั้น 
และข้อมูลที่เรียบเรียงมีความสัมพันธ์กันเก่ียวข้องกันไปจนจบย่อหน้า 

1.6 หลีกเลี่ยงค าที่ไม่ควรใช้  ได้แก่ การใช้ภาษาพูดหรือภาษาปาก  ค าหยาบ ค าไม่สุภาพ    
ค าสแลง  ค าย่อที่ไม่เป็นที่รู้จัก  ค าโบราณที่ไม่เป็นที่ไม่เป็นที่รู้จักแล้ว  ค าที่มีความหมายก ากวม  ยกเว้น
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ค าเหล่านี้จ าเป็นต้องน าเสนอเนื่องจากเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือเป็นผลการค้นคว้า  ส่วนค าศัพท์เทคนิคและ
ค าศัพท์ยาก หากน ามาใช้ควรมีค าอธิบายก ากับเสมอเพ่ือให้ผู้อ่านรายงานได้เข้าใจ  โดยอาจรวบรวมไว้ ใน
อภิธานศัพท์ในส่วนประกอบตอนท้ายของรายงาน 

2. ความกะทัดรัด  หลีกเลี่ยงการเขียนรายงานด้วยการใช้ค าฟุ่มเฟือยในประโยค  ข้อความฟุ่มเฟือย
ในย่อหน้า การท ารายงานโดยการเขียนข้อความยืดยาวเพ่ือให้มีปริมาณงานมากขึ้นไม่ใช่สิ่งที่ดี  แต่หากเมื่อ
มีการวางโครงเรื่องอย่างเหมาะสม ใช้ภาษากระชับ รัดกุมเพ่ือสื่อความหมายได้ชัดเจนจะท าให้รายงาน    
น่าอ่านมากกว่า 

3. ความชัดเจน  ภาษาไทยเป็นภาษาค าโดดซึ่งค าแต่ละค ามีความหมายโดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนรูป
ค าเหมือนภาษาอังกฤษ  การเรียงล าดับค าและการเว้นวรรคตอน เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ความหมายของค า
เปลี่ยนไปได้  เช่น  เขาสั่งให้ไปท า แตกต่างจาก เขาสั่งไปให้ท า และ เขาสั่งท าไปให้  หรือประโยคว่า    
น้อยซื้อข้าวหมูแดงมากินกับนิด  ความหมายแตกต่างจาก  น้อยซื้อข้าวหมู แดงมากินกับนิด เป็นต้น  ดังนั้น
ต้องการสื่อความหมายอย่างใดก็ควรพิจารณารูปภาษาให้ละเอียดถี่ถ้วนเสมอ 

4. การล าดับความ  ก่อนลงมือเขียนต้องมีการจัดล าดับความ หรือก าหนดจุดมุ่งหมายในการจะ
น าเสนอโดยการวางโครงเรื่อง  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการจัดกรอบความคิดและล าดับความส าคัญของเนื้อหาให้
เหมาะสมก่อนจะลงมือเขียน และขณะที่เขียนก็ให้หมั่นกลับไปดูโครงเรื่องที่ก าหนดไว้เพื่อจะได้ไม่หลง
ออกนอกประเด็น 
 

ลักษณะของรายงานการค้นคว้าที่ดี 
พูลสุข  เอกไทยเจริญ (2551, หน้า 165-166)  กล่าวถึงการเขียนรายงานหรือภาคนิพนธ์ที่ดี      

ควรมีลักษณะดังนี ้
1. เนื้อเรื่อง  ถูกต้องครบถ้วน ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการน าเสนอ  มีการจัดล าดับเนื้อเรื่อง

อย่างเหมาะสม  ชัดเจน มีเอกภาพ สารัตถภาพ  และสัมพันธภาพ  มีวิธีการน าเสนอที่ดี อ่านเข้าใจง่าย 
2. ภาษา  ใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม เป็นภาษาเขียนที่เรียบง่ายอย่างพิถีพิถัน ไม่คลุมเครือ สั้น 

กะทัดรัด สละสลวย  
3. รูปแบบ  ถูกต้องตามสถานศึกษาหรือผู้สอนก าหนด พิมพ์ประณีต ส่วนประกอบทุกส่วนสวยงาม 

ถูกต้อง เรียบร้อย มีคุณภาพ ทุกขั้นตอนในการจัดท าต้องมีการตรวจทานแก้ไขอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
4. ความเป็นผลงานการค้นคว้า  คือต้องแสดงให้เห็นถึงการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง ลึกซึ้ง 

กว้างขวาง ครบถ้วน มีความน่าเชื่อถือ มีหลักฐานอ้างอิงหลากหลาย ทันสมัย  มีการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มา
ของข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5. ความชัดเจนของผู้ท ารายงาน  แสดงให้เห็นว่าผู้ท ารายงานมีความชัดเจนในแนวคิดและประเด็น
ส าคัญของเรื่อง  มีความเข้าใจอย่างแจ่มชัดในประเด็นที่น าเสนอ เอาใจใส่ในการคัดสรรข้อมูลและน ามาใช้
ได้ตรงตามจุดประสงค์ของเรื่อง  อาจมีการน าเสนอส่วนที่เป็นความรู้ ประสบการณ์ ความคิด หรือความเห็น
ที่แตกต่างหรือแปลกใหม่ออกไป และอาจย้ าถึงประโยชน์ที่ได้จากการท ารายงานครั้งนี้ 
 

การพิมพ์รายงาน 
1. ปกนอกสีสุภาพสวยงาม หรือถูกต้องตามรูปแบบที่สถานศึกษาก าหนด ถ้าเป็นปกกระดาษ

ควรมีเนื้อหนาพอสมควร หากเป็นกระดาษเนื้อบางจะท าให้เปื่อยยุ่ยง่าย ปัจจุบันยังนิยมใช้ปกพลาสติกใส
ซ้อนทับด้านบน เพ่ือความสวยงามคงทน 
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2. กระดาษที่ใช้มีคุณภาพดี มีความหนาขนาด 70- 80 แกรม มีขนาดถูกต้องตามความนิยมคือ
ใช้กระดาษขนาด A4  สีขาว ไม่มีเส้นบรรทัด และควรใช้เพียงหน้าเดียว 

3. นิยมใช้อักษรสีด าขนาด 16 point  แบบ Angsana New,  Cordia New และ Browallia New 
แบบใดแบบหนึ่ง แต่ควรเป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม  ข้อผิดพลาดที่ปรากฏเสมอคือเมื่อพิมพ์ตัวเลขหรือ
อักษรภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์มักจะเปลี่ยนรูปแบบไปเอง  ดังนั้นขณะพิมพ์ต้องสังเกตลักษณะรูปแบบ
อักษรเสมอ ๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ 

4. มีหมายเลขหน้าเพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลภายในตัวเล่ม  เริ่มต้นหน้าแรกที่หน้าเนื้อหา
ของรายงาน โดยปกติถ้าเป็นหน้าแรกของแต่ละบทอาจจะพิมพ์เลขหน้าไว้กลางหน้ากระดาษด้านล่า ง
ส่วนหน้าอื่น ๆ จะพิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษหรือมุมด้านขวาบน โดยพิมพ์ห่างจากขอบด้านบน 1 นิ้ว 

5. มีสารบัญหรือหัวข้อเรื่องถูกต้องตรงตามเนื้อหาและเลขหน้าภายในเล่มรายงาน 
6. การเว้นระยะในรายงานมีความเหมาะสม คือจากขอบกระดาษด้านบนถึงข้อความบรรทัดแรก

ให้ห่างลงมา 1.5 นิ้ว  ระยะห่างด้านซ้ายเว้นเข้ามา 1.5 นิ้ว ถึงตัวอักษรตัวแรกที่ไม่ใช่บรรทัดย่อหน้า  
และจากขอบกระดาษด้านล่างถึงข้อความบรรทัดสุดท้ายให้เว้นระยะห่าง 1 นิ้ว เท่ากับการเว้นระยะขอบ
ด้านขวา  ดังรูปแบบนี้ 

 
 

  1.5 นิ้ว 
กกก………………..... 
………………………… 

  ………………………... 
1.5 นิ้ว................................. 1 นิ้ว 

.......................................... 
……………….กกกก... 

 
1 นิ้ว 

7. ไม่พิมพ์ข้อความแน่นเกินไป ควรเว้นที่ว่างของหน้ากระดาษบ้างเพื่อการพักสายตา  และ
อาจแทรกตารางหรือแผนภูมิแทนการอธิบายข้อความยาว ๆ ได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องให้สัมพันธ์กับ
เนื้อหาภายในเล่ม 

8. การพิมพ์ย่อหน้าให้เว้นจากด้านซ้ายเข้ามา 7 ช่วงตัวอักษรและพิมพ์ตัวที่ 8 ส่วนย่อหน้าย่อย
ให้เว้นเข้าไปอีกย่อหน้าละ 3 ช่วงตัวอักษร  เพ่ือป้องกันความคลาดเคลื่อนควรใช้การตั้งแท็บแทนการเคาะ
เว้นทีละตัวอักษร 

9. การพิมพ์บทที่และชื่อบทให้พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษ ด้วยตัวอักษรขนาด 18  point ห่างจาก
ขอบด้านบนประมาณ 2 นิ้ว  หัวข้อใหญ่อยู่ชิดกรอบด้านซ้าย หัวข้อรองให้ย่อเข้ามาเท่ากับย่อหน้าแรก 
ทั้งสองหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ไม่มีการพิมพ์ข้อความอ่ืน ๆ ต่อเนื่อง  ส่วนหัวข้อย่อยลงไปให้ย่อเข้าไปอีกครั้งละ 
3 ช่วงตัวอักษรและเขียนข้อความต่อไปด้วยตัวอักษรขนาด 16 point ในบรรทัดเดียวกันได้เลย   

10. พิมพ์อย่างสะอาด และดูเรียบร้อย ไม่ควรมีการแก้ไข ขูดลบ ขีดฆ่าข้อความ  หากจ าเป็นต้อง
แก้ไขควรพิมพ์หน้านั้นใหม่ 
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11. การพิมพ์หัวข้อเพื่อแสดงหัวข้อใหญ่และหัวข้อรองลงไป  นิยมใช้ทั้งแบบตัวเลขอย่างเดียว
โดยใช้การใส่จุดทศนิยมเมื่อต้องการแสดงหัวข้อย่อย ๆ  และใช้ตัวเลขและตัวอักษรสลับกันไปก็ได้    
 
สรุป 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดท ารายงานวิชาการ พร้อมทั้งลักษณะส่วนประกอบของรายงานวิชาการ
ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  ล้วนเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็นส าหรับผู้ต้องการศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ
ผลงานเป็นลายลักษณ์อักษร  เมื่อทราบวิธีการด าเนินการจัดท ารายงานและสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
ย่อมสนับสนุนให้การผลิตผลการศึกษาค้นคว้าในโอกาสต่อไปมีคุณภาพและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้

1. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการเรียนในหน่วยการเรียนที่ 4 
2. ผู้เรียนเข้าฟังการบรรยายระบบการเรียนกลุ่มใหญ่ครั้งที่ 4 
3. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้สอนในการเรียนกลุ่มใหญ่   
4. ผู้เรียนท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนเพ่ือทบทวนความเข้าใจ 
5. ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองในระบบ E-Learning 
6. ผู้เรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยจากระบบ E-Learning 
7. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มจัดท ารายงานวิชาการจ านวน 1 ฉบับ 
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ค าถามทบทวน 
1. รายงานวิชาการหมายถึงอะไร 
2. การเลือกเรื่องเพ่ือท ารายงานควรพิจารณาเลือกจากอะไรได้บ้าง 
3. บอกวิธีการท ารายงานวิชาการจากความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาก่อนและหลังศึกษาหน่วยที่ 4 

แล้วเปรียบเทียบผลดีผลเสียของการท ารายงานวิชาการท้ังสองลักษณะ 
4. ให้บอกส่วนประกอบต่าง ๆ ในรายงานวิชาการและจัดเรียงล าดับอย่างถูกต้อง 
5. ลักษณะการเขียนค าน าต่อไปนี้มีส่วนบกพร่องอย่างไรบ้าง แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสมกับการ

เขียนรายงานวิชาการ 
 

 
     อาหารเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของคนเรา  อาหารมีอยู่มากมาย และสามารถแบ่งออกได้
ทั้งอาหารคนละเชื้อชาติหรือเชื้อชาติเดียวกัน  ก็มีการแบ่งแยกอาหารออกเป็นหลายประเภท  กลุ่ม
ของข้าพเจ้าจึงได้น าเสนออาหารหลักของคนไทยเนื้องจากอาหาร  ไทยนั้นอยู่ใกล้กับชีวิตประจ าวัน
และคนเราก็พบเจอกับอาหารหลากหลายประเภทในแต่ละวัน  เช่น ในแต่ละภาคของประเทศ  ไทยมี
อาหารที่แตกต่างกันทั้งรสชาด  วัตถุดิบในการประกอบอาหาร หรือแม้แต่กรรมวิธีการท าอาหาร  
ก็แตกต่างกันออกไปแล้วแต่พ้ืนที่  สิ่งเหล่านี้อาจจะขึ้นอยู่กับ ถิ่นก าเนิด และสถานที่อยู่อาศัย รวมถึง
เชื้อชาติด้วย  สิ่งทั้งหมดนี้เองท าให้อาหารไทยมีความหน้าสนใจ มากกว่าอาหารในประเทศใด ๆ 
     รายงานอาหาร 4 ภาคนี้ได้รวมรวมเนื้อหาและอาหารไทยจานเด่นของแต่ละภาคโดยคัดเลือก
อาหารที่เป็นที่นิยมกินในภาคต่าง ๆ รวมถึงค าบรรยายกรรมวิธีการประกอบอาหารอย่างง่าย  มีความรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับอาหารในแต่ละภาค เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้ที่สนใจทุกท่าน            
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หน่วยที่  5 
การเขียนบทความแสดงความคิดเห็น 

แนวคิด 
1. บทความ หมายถึง งานเขียนประเภทความเรียงร้อยแก้ว  ที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาขึ้นจาก

ข้อเท็จจริง  โดยมีการแสดงความคิดเห็นประกอบ อย่างสมเหตุสมผลและมีมุมมองที่แปลกใหม่น่าสนใจ   
2. บทความแสดงความคิดเห็น เป็นบทความที่เขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราว  เหตุการณ์  

ปัญหา วิกฤติการณ์  หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ผู้เขียนควรมีความคิดเห็นที่น่าสนใจ  แปลกใหม่  มีประโยชน์ใน
การสร้างสรรค์สังคม 
 
วัตถุประสงค ์

เมื่อศึกษาเนื้อหาในหน่วยการเรียนที่ 5 แล้วผู้เรียนสามารถ        
1. อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทความได้ 
2. อธิบายลักษณะของบทความแสดงความคิดเห็นได้ 

 
วิธีการเรียน 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนหน่วยการเรียนที่  5 
2. เข้าฟังการบรรยายระบบการเรียนกลุ่มใหญ่ครั้งที่  5 
3. ท าแบบทดสอบท้ายการเรียนระบบการเรียนกลุ่มใหญ่ 
4. ศึกษาด้วยตนเองในระบบ E – Learning  
5. ท าแบบทดสอบประจ าหน่วยจากระบบ E – Learning 
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หน่วยท่ี  5 
การเขียนบทความแสดงความคิดเห็น 

 
บทความ (Article)เป็นงานเขียนที่มีคุณค่า  ท าให้ผู้อ่านได้รับทั้งความรู้ และความคิดที่แปลกใหม่

น่าสนใจ  ในปัจจุบันการเขียนบทความได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  เนื่องจากเป็นงานเขียนขนาดสั้น  
ใช้เวลาในการอ่านไม่มากก็สามารถเข้าใจเรื่องราว  ความรู้  ความคิดในเรื่องที่อ่านอย่างชัดเจน  และยังมี
แหล่งตีพิมพ์บทความจ านวนมาก  เช่น  วารสาร  นิตยสาร  หนังสือพิมพ์  ใบปลิว  เป็นต้น  ส่งผลให้มี
ผู้เขียนและผู้อ่านบทความเป็นจ านวนมาก  การเขียนบทความเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  ผู้เขียนจึงต้องอาศัย
หลักวิชาการในเบื้องต้น  แล้วจึงฝึกฝนทักษะและประสบการณ์จนเป็นบทความที่มีศิลปะชวนติดตามได้ 
 
ความรู้พื้นฐานเร่ืองการเขียนบทความ  

1. ความหมายของบทความ  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542,  หน้า 602) ได้ให้ความหมายของบทความว่า  

“น. ข้อเขียนซึ่งอาจจะเป็นรายงานหรือการแสดงความคิดเห็น  มักตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์  วารสาร  
สารานุกรม  เป็นต้น”   

ธิดา  โมสิกรัตน์ (2552,  หน้า 109) ได้กล่าวถึงความหมายของบทความไว้ว่า  บทความเป็นงาน
เขียนที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระด้วยภาษาท่ีเป็นร้อยแก้ว ใช้ส านวนโวหาร  และลีลาการเขียนที่ชวนอ่าน  
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง  เหตุการณ์  เรื่องราว ฯลฯ  และความคิดเห็นในสาระเนื้อหาที่
น าเสนอ  โดยการอธิบายขยายความ  การสนับสนุน  การโต้แย้ง  การแสดงเหตุผล  ตัวอย่าง ฯลฯ   

จันทนา  ทองประยูร และคณะ (2548, หน้า  301)  ได้กล่าวถึงความหมายของบทความไว้ว่า  
บทความเป็นความเรียงที่ผู้เขียนพยายามเรียบเรียงเนื้อหา  ความคิด  แล้วถ่ายทอดอย่างมีระบบ  ด้วยลีลา
ภาษาท่ีเหมาะสม  บทความจึงเป็นข้อเขียนที่ประกอบด้วยข้อเท็จจริงบวกกับข้อคิดเห็นและเหตุผลที่เชื่อถือ
ได้ที่ผู้เขียนแสดงออกเก่ียวกับเรื่องราวใด ๆ น้ าหนักเนื้อหาของบทความอยู่ที่ความน่าเชื่อถือในความคิดเห็น
ที่ผู้เขียนน าเสนออย่างสมเหตุสมผลบนรากฐานของข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมากกว่าจะมุ่ง
รายงานข้อเท็จจริง  หรือให้ความรู้เพียงประการเดียวเท่านั้น  

ชลธิรา  กลัดอยู่ และคณะ (2517, หน้า 172)  ได้อธิบายความหมายของบทความไว้ว่า 
“บทความเป็นความเรียงแบบหนึ่งที่มีเรื่องราวจากความจริง  เป็นเรื่องที่ก าลังอยู่ในความสนใจของคนทั่วไป
ในขณะนั้น  หรือไม่ก็มีเจตนาเขียนเพ่ือให้คนสนใจในเรื่องนั้น ๆ โดยทันที  เรื่องที่เขียนอาจมีลักษณะเป็น
การวิเคราะห์ข้อขัดแย้งต่าง ๆ  โดยมีการกล่าวถึงแหล่งอ้างอิงข้อมูล  ที่ส าคัญต้องมีการเสนอทัศนะ
ข้อคิดเห็นบางประการของผู้เขียนเองด้วย”   
 โดยสรุปแล้ว บทความ หมายถึง งานเขียนประเภทความเรียงร้อยแก้ว  ที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาขึ้น
จากข้อเท็จจริง  โดยมีการแสดงความคิดเห็นประกอบ อย่างสมเหตุสมผลและมีมุมมองที่แปลกใหม่น่าสนใจ   

2. ลักษณะเฉพาะของบทความ 
บทความทั่วไป ควรมีลักษณะดังนี้   
2.1 มีขนาดสั้น  บทความที่ดีควรจบเป็นตอน ๆ  มีขนาดไม่ยาวจนเกินไป  การเขียนย่อหน้า

ในบทความก็ควรมีขนาดสั้นด้วย   
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2.2 เป็นเรื่องที่ก าลังได้รับความสนใจ มีเนื้อหาเก่ียวกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ก าลังได้รับความ
สนใจในขณะนั้น  เช่น  ปฏิบัติการหมอชนบท กู้วิกฤติสาธารณสุขไทย,  ทางเลือก – ทางรอด ยุบรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก, เมื่อไข่แพงกลับมาอีกครั้ง, การยุทธ์ 3G สามค่าย เน้นโครงข่าย-ไม่แข่งราคา, สงคราม
เกาหลี: โสมแดง vs โสมขาว, ปรากฏการณ์ พี่มาก...พระโขนง , กลยุทธ์ “ซีรีส์” สุภาพบุรุษจุฑาเทพ 
เป็นต้น     

2.3 เป็นการวิเคราะห์  การเขียนบทความไม่ใช่การอธิบายให้ความรู้เท่านั้น  แต่ผู้เขียนจะต้อง
แทรกความคิดเห็นที่น่าเชื่อถือและเป็นเหตุเป็นผลประกอบการเขียนบทความด้วย  ความคิดเห็นดังกล่าว  
ต้องมีการคิดวิเคราะห์ มาแล้วเป็นอย่างดี   

3. จุดมุ่งหมายของการเขียนบทความ   
3.1 ให้ความรู้ การเขียนบทความอาจมีเนื้อหาที่มุ่งให้ความรู้เฉพาะสาขาหรือความรู้ทั่วไปก็ได้  

บทความที่มุ่งให้ความรู้เฉพาะสาขามักมีลักษณะเนื้อหาเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ผู้อ่านจึงควรมี
พ้ืนความรู้และความสนใจในเรื่องนั้นอยู่แล้ว  จึงสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้  เพราะบางบทความอาจมีการ
ใช้ค าศัพท์เฉพาะด้านและค าศัพท์วิชาการในเนื้อหาด้วย  ตัวอย่างเนื้อหาที่มุ่งให้ความรู้เฉพาะทาง  เช่น   
การแปรค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้,  บทพิโรธวาทังในเรื่อง  ขุนช้างขุนแผน,  GMO พันธุวิศวกรรมศาสตร์    
ให้คุณหรือโทษ เป็นต้น  ส่วนเนื้อหาที่มุ่งให้ความรู้ทั่วไป  มักมีเนื้อหาที่มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย  ผู้คนทั่วไป
สามารถอ่านได้  เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  ตัวอย่างเช่น  มหัศจรรย์ชาเขียว,  น้ าเลี้ยง
ข้อเข่าส าคัญอย่างไร,  ความเครียดท าให้อ้วนได้, ขุมทรัพย์แห่งท้องทะเลตรัง  เป็นต้น   

3.2 ให้ข้อมูล  ผู้เขียนบทความอาจมีจุดมุ่งหมายในการให้ข้อมูล น าเสนอข้อเท็จจริงต่าง ๆ  เช่น  
วิธีออมเงินในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง,  การออกก าลังกายให้เหมาะกับรูปร่าง, โรคอุบัติใหม่และวิธีป้องกัน,  
สร้างความเข้าใจ  รู้จักใช้น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ  เป็นต้น 

3.3 ให้ความคิดเห็น นอกจากการแสดงข้อเท็จจริงในบทความ  ผู้เขียนอาจมีจุดมุ่งหมายในการ
แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวคิดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  อาจเป็นการวิพากษ์วิจารณ์  สนับสนุน  
โต้แย้ง  เสียดสี  หรือกระตุ้นให้คิด  เช่น  “แพนด้าฟีเวอร์” กระแสที่เกินพอดีของคนไทย,  กีฬา “สี” การ
เมืองไทย ไร้น้ าใจนักกีฬา,  สอบเข้ามหาวิทยาลัยวิธีใหม่ ไฉไลหรือถอยหลังเข้าคลอง, ช าแหละปรากฏการณ์ 
พ่ีมาก...พระโขนง หนังดีหรืออุปทานหมู่...?  เป็นต้น 

3.4 ให้ความเพลิดเพลิน  บทความบางเรื่องนอกจากให้ความรู้ความคิดแล้ว  ยังให้ความ
เพลิดเพลินอีกด้วย  มักปรากฏในบทความสารคดีท่องเที่ยว  ประวัติสถานที่  ประวัติบุคคล  บทความ
สัมภาษณ์  เช่น  “เพลินวาน” วันวานแสนหวานที่หวนคืน, เซเลบ สไตล์, บทสัมภาษณ์ “กว่าจะเป็น...เต๋อ ฉันทวิชช์”, 
ซุปตาร์สายฟ้าแลบ: เจมส์ จิรายุ เป็นต้น 

4. ประเภทของบทความ   
การแบ่งประเภทของบทความ มีผู้รู้แบ่งประเภทของบทความไว้อย่างหลากหลาย  ในที่นี้ขอใช้เกณฑ์

ของ ธิดา  โมสิกรัตน์ (2552,  หน้า 110 - 112)  ที่ได้แบ่งประเภทของบทความเป็น 6 ประเภท  ได้แก่   
1) บทความวิชาการ (Academic  Article)  มีเนื้อหา เรื่องราวที่เสนอสาระความรู้และทรรศนะทาง

วิชาการ  โดยตีพิมพ์ในวารสารต่าง  ๆ  ส่วนใหญ่เป็นวารสารวิชาการของสถาบันการศึกษา ซึ ่ง
วารสารวิชาการเหล่านี้มักมีการตีพิมพ์เป็นระยะสม่ าเสมอ  โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจคุณภาพของ
บทความ  เช่น วารสารภาษาและวรรณคดีไทย  ของภาควิชาภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย  มีบทบาทในการเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านภาษาและวรรณคดีไทย  ผู้ที่มีความรู้ความสนใจ
ในเรื่องนี้สามารถส่งบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทยไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตีพิมพ์ได้   

2) บทความวิเคราะห์ (Analytical  Article) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เรื่องราว  เหตุการณ์  
ปัญหา  หรือวิกฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในสังคม  โดยผู้เขียนต้องใช้หลักวิชาการหรือทฤษฎีในการ
วิเคราะห์  เพ่ือน าเสนอข้อมูลอย่างมีน้ าหนัก  เป็นเหตุเป็นผล  ไม่มีอคติ  ท าให้ผู้อ่านเกิดความเชื่อถือและ
ยอมรับ  ผู้เขียนบทความวิเคราะห์จึงควรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เขียนอย่างแท้จริง  รวมทั้งรู้จัก
เลือกใช้หลักวิเคราะห์ที่เหมาะสม  เช่น  บทความวิเคราะห์ปัญหาการเมืองไทย  บทความวิเคราะห์
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจดูไบเวิร์ล 

3) บทความแสดงความคิดเห็น (Opinion  Article)  บทความประเภทนี้เขียนขึ้นเพ่ือแสดงความ
คิดเห็นที่มีต่อเหตุการณ์  เรื่องราว  ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  มีการส ารวจปัญหา  รวบรวมข้อมูล  ศึกษาที่มา
ของเรื่อง  แล้วจึงแสดงความคิดเห็นของตนแทรกลงไป  ทั้งนี้ความคิดเห็นดังกล่าวควรเป็นความคิดเห็นที่
สร้างสรรค์  แปลกใหม่  น่าสนใจ  น่าเชื่อถือ  และยังไม่มีใครคิดเห็นในประเด็นนั้นมาก่อน   

บทความแสดงความคิด เห็นสามารถตี พิม พ์ ในสื่ อสิ่ ง พิม พ์ ได้อย่ า งหลากหลาย                
ทั้งหนังสือพิมพ์  นิตยสาร  วารสาร  เป็นต้น การเขียนบทความแสดงความคิดเห็น ถ้าเขียนโดยผู้จัดพิมพ์ 
จะเรียกว่า บทน า หรือบทบรรณาธิการ  นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ต่าง  ๆ ที่มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน            
บางคอลัมน์มีนักเขียนหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเขียนบทความอยู่แล้วเป็นประจ า  แต่บางคอลัมน์เปิดโอกาส  
ให้ผู้สนใจส่งบทความไปตีพิมพ์ได้   

4) บทความเชิงวิจารณ์ (Critical  Article)  มีเนื้อหาที่ติชมและวิพากษ์วิจารณ์เรื่องใดเรื่องหนี่ง  
ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรม  ศิลปะ  ดนตรี  ภาพยนตร์ และการแสดงต่าง  ๆ  ผู้เขียนควรมี
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการวิจารณ์และการประเมินคุณค่า 

บทความวิจารณ์ที่ได้รับความนิยมมาก  ได้แก่  บทวิจารณ์หนังสือ  ถ้าเขียนในเชิงประเมิน
คุณค่า  เรียกว่า  บทวรรณกรรมวิจารณ์  ถ้าเขียนในเชิงแนะน าหนังสือ เรียกว่า บรรณนิทัศน์  (book  review) 

5) บทความสารคดี (Feature  Article)  มีเนื้อหาที่เป็นความรู้และประสบการณ์ตรงของผู้เขียน  
อาจเป็นข้อมูลที่ได้จากการประสบพบเจอด้วยตนเอง หรือจากการศึกษาค้นคว้าหรือสัมภาษณ์  แล้วน ามา
รวบรวมเรียบเรียงให้เป็นเรื่องท่ีสมบูรณ์  แปลกใหม่และน่าสนใจ 

การใช้ภาษาในบทความสารคดี  มักใช้ภาษาไม่เป็นทางการ  ท าให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเอง  
เสมือนการเล่าสู่กันฟัง  ทั้งนี้อาจใช้ภาพประกอบเพ่ือช่วยเพ่ิมความเข้าใจ และน่าสนใจยิ่งขึ้น  ตัวอย่าง
บทความสารคดี  เช่น  บทความสารคดีท่องเที่ยว  บทความสารคดีชีวประวัติบุคคล  บทความสารคดี
เกร็ดความรู้ต่าง ๆ  เป็นต้น  

6) บทความสัมภาษณ์  (Interview  Article)  มีเนื้อหาที่ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  ส่วนมาก
มักมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับการแสดงความคิดความเห็นของบุคคลที่มีต่อเหตุการณ์  เรื่องราว  ประเด็นปัญหา  
หรือสถานการณ์ในขณะนั้น  ผู้ให้สัมภาษณ์อาจเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง  เป็นผู้รู้ในเรื่องนั้น ๆ  เป็นผู้ประสบ
ปัญหา  หรือมีมุมมองที่แปลกใหม่  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเหมาะสมกับเรื่อ งที่เขียน  ตัวอย่าง
บทความสัมภาษณ์  เช่น  สัมภาษณ์ สุทธิ  อัชฌาศัย  “มาบตาพุดจะต้องไม่ขยายอีกต่อไป”   

5. ลักษณะของผู้เขียนบทความท่ีดี  
ผู้เขียนบทความที่ดีควรแสดงความรู้  ความคิด  ความเห็นในเรื่องที่น าเสนออย่างชัดเจน  ดังที่ 

เจือ  สตะเวทิน (2508,หน้า 394) ได้กล่าวถึงการเขียนบทความว่า  “ผู้เขียนบทความต้องกล้าแสดง
ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนอย่างไม่หวาดหวั่นว่า  คนอื่นเขาจะไม่เห็นด้วย  ให้เขียนออกมาเถิด  
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ผู้อ่านอยากเห็นบุคลิกลักษณะของผู้เขียน  ผู้เขียนเป็นตัวของตัวเองได้มากเท่าใด  บทความก็จะมีค่ามาก
ยิ่งขึน้เท่านั้น”   

นอกจากนี้  ชลอ  รอดลอย (2551, หน้า 72 - 73)  ได้ให้ค าแนะน าส าหรับผู้เขียนบทความที่ดี  
สรุปได้ดังนี้ 

1) ผู้เขียนบทความที่น าข้อเท็จจริงที่มีลักษณะเป็นตัวเลข  สถิติและแผนภูมิมาแสดง  จะต้อง
ระมัดระวังมิให้ฟุ่มเฟือย  มิฉะนั้นจะท าให้ผู้อ่านเบื่อ   

2) ผู้เขียนบทความควรใช้เรื่องเกร็ดความรู้ที่เหมาะสมมาประกอบ  แต่ทฤษฎีนี้ต้องอาศัยความ
ฉลาดของผู้เขียน  ความส าคัญอยู่ที่ว่า ผู้เขียนต้องใคร่ครวญให้เหมาะว่าควรน าเกร็ดความรู้ไว้ตรงส่วนใด  
บางเรื่องเหมาะที่จะไว้ตรงส่วนค าน า  แต่ส่วนมากผู้เขียนมักนิยมน าเกร็ดความรู้ต่ าง ๆ ไว้ในส่วนเนื้อเรื่อง
เป็นหลัก  วิธีนี้จึงเหมาะส าหรับนักเขียนที่เริ่มฝึกเขียนใหม่ ๆ  ส่วนการน าเกร็ดความรู้ไว้ในส่วนท้ายนั้นท า
ได้ยากมาก  เหมาะส าหรับนักเขียนที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี  

3) เขียนบทความควรอ้างค าพูดของเจ้าของต าราหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาเฉพาะต่าง ๆ การเขียน
บทความที่ดีต้องอาศัยการอ้างค าพูดของผู้ที่มีชื่อเสียงหรือมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น  ๆ เพราะผู้เขียนเอง
อาจเป็นเพียงนักเขียนธรรมดา  ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในวิชาเฉพาะอย่างใดเป็นพิเศษ  ทั้งการอ้างอิงค าพูดนี้  ยัง
เป็นการให้เกียรติผู้ที่เคยศึกษาเรื่องนั้น ๆ มาก่อนอีกด้วย  

อนึ่ง  ในการเขียนบทความ มีเนื้อหาค่อนข้างกว้าง  การพิจารณาเลือกค ากล่าวของใครมา
ประกอบนั้น  ต้องค านึงถึงความเหมาะสมทางด้านเนื้อหาและความน่าเชื่อถือ  โดยปกติการอ้างค าพูดของ
บุคคลอ่ืนนั้น  ผู้เขียนต้องบอกชื่อของผู้พูดหรือผู้กล่าวให้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน  แต่ส าหรับบางกรณี  
ผู้เขียนอาจอ้างเพียงอาชีพ  หรือหน้าที่ของบุคคลได้  เช่น  อ้างว่า  “แพทย์ส่วนมากกล่าวว่า...”  “แม่บ้าน
คนหนึ่งกล่าวว่า...”  ดังนี้ได้เหมือนกัน  แต่ต้องเป็นถ้อยค าที่ผู้อ่านเชื่อถือได้   

4) ผู้เขียนบทความควรใช้การแปรเรื่อง  หรือวิธีการยักย้ายความคิดแง่อ่ืนบ้าง  กล่าวคือ ใช้
วิธีการตั้งค าถามแก่ผู้อ่านไว้เสมอ  แล้วจึงคลี่คลายค าตอบไว้เป็นชั้น ๆ  โดยปกติค าถามเพ่ือแปรเรื่องเช่นนี้  
มักท าให้บทความดีขึ้นเพราะท าให้เกิดย่อหน้าขึ้นอย่างน้อย 2 – 3 ย่อหน้า   

5) ผู้เขียนบทความควรให้ความส าคัญกับการลงท้าย  ส่วนลงท้ายของบทความเขียนได้ยากมาก  
ผู้เขียนต้องศึกษาจากบทความของตนอย่างรอบคอบ  การลงท้ายท าได้หลายวิธี  เช่น  วิธีสรุปอย่างรวบรัด  
วิธีตะล่อมให้ผู้อ่านเห็นจุดเด่นที่ปรารถนา หรือวิธีทิ้งท้ายให้คิด  วิธีเขียนนั้นต้องใช้ภาษาที่มีก าลังเป็นพิเศษ  
อาจจะใช้ 2 ย่อหน้าเป็นส่วนลงท้ายก็ได้ แต่ดีที่สุดควรใช้ 1 ย่อหน้าเท่านั้น  เพราะวงความคิดที่ต้องการ
ของผู้อ่านจะได้เป็นเอกภาพ  นักเขียนที่ช านาญมาก อาจใช้การลงท้ายเพียง 1 ประโยคก็มี   

6. องค์ประกอบของบทความ   
บทความประกอบด้วย  เนื้อหา  ความคิดเห็นและวิธีการเขียน  
6.1 เนื้อหา  การเขียนบทความสามารถเลือกเขียนเนื้อหาได้หลากหลาย  เช่น  ศิลปวัฒนธรรม  

ประวัติศาสตร์  โบราณคดี  ภาษาศาสตร์  การศึกษา  การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  เป็นต้น  เนื้อหาของ
บทความควรเป็นสาระเรื่องราวที่ชัดเจน  มีข้อมูลที่ถูกต้อง  ไม่บิดเบือนข้อมูล  ผู้เขียนอาจศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลได้จากหลายแหล่ง  เช่น  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  การสัมภาษณ์  การสังเกต  หรือจาก
ประสบการณ์ของผู้เขียนเอง   

การเลือกเนื้อหามาเขียนบทความ  นอกจากควรเลือกเนื้อหาที่ผู้เขียนมีความสนใจและมี
ความถนัดแล้ว  ควรค านึงถึงความสนใจของผู้อ่านด้วย  หรืออาจเลือกเรื่องที่ทันต่อเหตุการณ์หรือเป็นที่
สนใจของผู้คนในสังคมในเวลานั้น 
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6.2 ความคิดเห็น  ผู้เขียนบทความควรน าเสนอความคิดเห็นที่แปลกใหม่  สร้างสรรค์  น่าสนใจ  
เที่ยงตรง  มีเหตุผล  และไม่มีอคติในการน าเสนอข้อมูล  ผู้เขียนอาจถ่ายทอดความคิดของตน  เพ่ือสะท้อน
ปัญหา  เปิดประเด็นหรือแง่มุมใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีใครเขียนมาก่อน  หรืออาจกระตุ้นให้ผู้อ่านเห็นความส าคัญ
ของเรื่องนั้นก็ได้   

6.3 วิธีการเขียน  การเขียนบทความให้น่าสนใจนั้น  ขึ้นกับองค์ประกอบหลายประการ  เช่น  
เนื้อหา  ภาษา  การล าดับความ  ความสร้างสรรค์  เป็นต้น  ผู้เขียนจึงควรมีความตั้งใจและเอาใจใส่
รายละเอียด  เพื่อให้เกิดความสละสลวยชวนติดตาม  

ทองคูณ  หงส์พันธุ์  (2543,  หน้า 32 - 33)  ได้สรุปหลักการเขียนบทความที่ส าคัญไว้ดังนี้ 
1) มีจุดมุ่งหมายแน่นอนว่าจะพูดถึงอะไร  หวังผลอย่างไร 
2) ตัวเรื่องจะต้องแบ่งออกให้เป็นสัดส่วน  ให้ค าน า  ตัวเรื่อง  ค าลงท้ายสอดคล้องกันอย่าง

เหมาะสม  และเป็นเรื่องให้ความคิดประเทืองปัญญา  
3) ส านวนภาษาต้องอ่านง่าย  ชวนให้ติดใจ  ถ้อยค าไพเราะ  ภาษารื่นหู และมีลักษณะเป็น

ของตัวเอง 
4) อภิปรายไขปัญหาให้แจ่มกระจ่าง  
5) กล้าที่จะแสดงความคิดอย่างตรงไปตรงมาและเป็นตัวของตัวเอง  
6) อ้างอิงข้อเท็จจริงประกอบโดยเอาข้อเท็จจริงเป็นข้อพิสูจน์   
7) มีความฉลาดหลักแหลมที่จะหาเกร็ดที่เหมาะสมมาประกอบ  
8) อ้างอิงค าพูดของบุคคลที่พอเชื่อถือได้  และต าราที่ทุกคนยอมรับ 
9) แปรประเด็นให้เห็นแง่คิดต่าง ๆ หลายแง่มุม 
10) มีค าทิ้งท้าย  เพ่ือให้ผู้อ่านได้คิดได้เห็นจุดเด่นที่เราปรารถนา  ซึ่งโดยปกติจะอยู่ย่อหน้า

สุดท้าย   
11) เลือกเรื่องเขียนที่คนก าลังสนใจ 
12) ตั้งชื่อให้เหมาะสมและชวนอ่าน 

7. ความแตกต่างระหว่างบทความกับงานเขียนอื่น 
7.1 เรียงความ  ตั้งแต่ผู้เรียนเรียนหนังสือในวัยเด็กเป็นต้นมา  มักคุ้นเคยกับการเขียนเรียงความ 

การเขียนเรียงความนั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากบทความบ้าง  กล่าวคือ  การเขียนเรียงความเป็นแบบฝึก
การเขียนที่ผู้สอนก าหนดหัวข้อและจ านวนหน้า  ซึ่งหัวข้อมักไม่ยากเกินไป  สามารถหาข้อมูลหรือแสดง
ความคิดได้ง่าย  เช่น  วันแม่แห่งชาติ,  สุนทรภู่ : กวีเอกของโลก,  โรงเรียนของฉัน,  การใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์,  ความส าคัญของภาษาไทย  เป็นต้น  ผู้เขียนเรียงความมีหน้าที่เรียบเรียงความรู้และ
ประสบการณ์  แล้วถ่ายทอดด้วยภาษาที่เป็นทางการหรือกึ่งทางการ  แต่การเขียนบทความจะมีอิสระใน
การเขียน ทั้งเรื่องเนื้อหาและภาษามากกว่าเรียงความ  อีกทั้งด้านการแสดงความเห็น  การเขียนบทความ
จะมีหลักการเป็นเหตุเป็นผล  และแปลกใหม่มากกว่าเรียงความ  ในด้านการเผยแพร่ เรียงความมัก
เผยแพร่อยู่ในโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่  อาจมีการเผยแพร่ภายนอกบ้างในกรณีที่มีการจัดประกวดการเขียน
เรียงความ  แต่ในการเขียนบทความมีการตีพิมพ์และเผยแพร่อย่างหลากหลาย  ทั้งหนังสือพิมพ์  นิตยสาร  
วารสาร  ใบปลิว  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  อินเทอร์เน็ต  เป็นต้น 

7.2 ข่าว  ข่าวและบทความเป็นการน าเสนอข้อเท็จจริงเหมือนกัน  แต่มีเวลาและรายละเอียด
ที่ต่างกัน  กล่าวคือ  การเขียนข่าวต้องรวดเร็วทันเหตุการณ์  และต้องรวบรวมรายละเอียดให้มากที่สุด  
หรืออาจมีการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  แต่การเขียนบทความ  ไม่จ าเป็นต้องรวดเร็วทันเหตุการณ์เหมือน
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ข่าว  บทความอาจเขียนหลังจากข่าวนั้นเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่ง  ทั้งนี้เพราะผู้เขียนต้องหาที่มาและข้อมูล
ต่าง ๆ มาประกอบ  อีกทั้งต้องเสนอความคิดเห็น  หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ด้วย  แต่การน าเสนอข่าวจะ
เน้นการน าเสนอเฉพาะข้อเท็จจริงเป็นส าคัญ    

8. ประโยชน์ของการเขียนบทความ  มีดังนี ้ 
8.1 เพ่ิมพูนความรู้ความคิดให้กับบุคคลที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน  หรือมีอาชีพเดียวกัน 
8.2 เพ่ิมพูนความรู้ของผู้เขียนให้กระจ่างแจ้งยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เพราะในการเขียนบทความ ผู้เขียน

ต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  
8.3 สร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับตนเองและหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่  
8.4 เพ่ิมพูนรายได้และสร้างความก้าวหน้าในด้านอาชีพการงานของตนเอง   
 

บทความแสดงความคิดเห็น 
บทความแสดงความคิดเห็น เป็นบทความที่เขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราว  เหตุการณ์  

ปัญหา วิกฤติการณ์  หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ผู้เขียนควรมีความคิดเห็นที่น่าสนใจ  แปลกใหม่  มีประโยชน์ใน
การสร้างสรรค์สังคม 

การเขียนบทความแสดงความคิดเห็น  มีทั้งการน าเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นเรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่
ก าลังได้รับความสนใจในขณะนั้น  เป็นประเด็นปัญหา  หรือเป็นเรื่องทั่วไปที่น่าสนใจ  โดยมีการแสดงความ
คิดเห็นประกอบอย่างเป็นเหตุเป็นผล  น่าเชื่อถือ  เพ่ือเป็นการสะท้อนปัญหา  เสนอแนะแนวทางแก้ไข  
กระตุ้นให้เห็นความส าคัญ  ชี้ให้เห็นคุณและโทษ  เป็นต้น  การเขียนบทความแสดงความคิดเห็นสามารถ
แสดงความคิดความเห็นได้อิสระ  โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ภาษาแบบทางการหรือกึ่งทางการเท่านั้น  สามารถใช้
ภาษาปากปนได้บ้าง  เพื่อเน้นอารมณ์ความรู้สึก  สะท้อนตัวตนและอัตลักษณ์ของผู้เขียน   

1. ลักษณะของบทความแสดงความคิดเห็น  
1.1 ผู้เขียนเป็นผู้แสดงความคิดเห็นของตนเอง  การเขียนบทความลักษณะนี้ได้รับความนิยมเป็น

จ านวนมาก  เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนเองที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อาจเห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้  อีกทั้งอาจมีการเสนอแนะ  ประเมินค่า  และวิพากษ์วิจารณ์ประกอบด้วย   

1.2 ผู้เขียนโต้ตอบหรือโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อ่ืน  การเขียนบทความแบบโต้ตอบความคิด
ของผู้อื่นนี้  เกิดข้ึนจากการที่ผู้เขียนบทความมีความเห็นไม่สอดคล้องกับผู้เขียนบทความที่เขียนมาก่อนหน้า  
จึงได้เขียนบทความโต้ตอบขึ้น  เพื่อชี้แจงหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล    

2. โครงสร้างของการแสดงความคิดเห็น 
2.1 ที่มา  เป็นการกล่าวถึงเหตุที่ท าให้เกิดการแสดงความคิดเห็น 
2.2 ข้อสนับสนุน  เป็นการกล่าวถึงเหตุผล ซึ่งอาจเป็นหลักการหรือข้อเท็จจริงที่น ามาสนับสนุน

หรือเสริมให้ข้อมูลชัดเจนขึ้น 
2.3 ข้อสรุป เป็นการแสดงความคิดเห็นว่าจะสันนิษฐาน  เสนอแนะ ประเมินค่า  วิพากษ์วิจารณ์  

วิเคราะห์  วินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ   
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ตัวอย่างโครงสร้างการแสดงความคิดเห็น เรื่อง ความสมานฉันท์แห่งภาษา ของนิตยา  
กาญจนะวรรณ (2553, หน้า 72) สามารถแยกตามโครงสร้างของความคิดเห็นได้ดังนี้ 

ที่มา        การต าหนิเร่ืองการใช้ภาษาต่างประเทศปนภาษาไทยนี้  ผู้ต าหนิมักจะท าเป็น
ลืมเรื่องภาษาแขกกับภาษาเขมร  แต่หันมาเล่นงานภาษาอังกฤษเป็นหลัก  ใน
ข้อความว่า  “การใช้ไทยค าอังกฤษค าไม่เหมาะ” บางครั้งก็เลยไปถึงเรื่องการตั้งชื่อ
ว่าไม่จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษก็ได้   

ข้อสนับสนุน       “จามจุรีสแควร์” ก็เลยต้องมีชื่อไทยควบคู่ไปด้วยว่า “จัตุรัสจามจุรี” ซึ่งอันที่
จริงน่าจะเป็น “ลานจามจุรี” เสียมากกว่า เพราะ “จัตุรัส” มาจากภาษาแขก 
       อันที่จริงการใช้ค าไทยปนอังกฤษนี้ก็มีอยู่ในภาษาไทยมาช้านานแล้ว  อย่างน้อย
เดือนละ 2 คร้ัง คนไทยต้องนึกถึง “เรียงเบอร์”  ค านี้อยู่ในลักษณะ  “ไทยค าอังกฤษ
ค า”  อย่างชัดเจนมาก  บางคร้ังเราก็น าค าอังกฤษ 2 ค ามาสร้างเป็นค าไทยได้อย่าง
แนบเนียน  เช่น  “เช็คบิล”  ที่ฝรั่งต้องงงว่ามันแปลว่า “เก็บเงิน” ได้อย่างไร   
     ลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะธรรมชาติของภาษาที่ยังไม่ตาย  ญี่ปุ่นก็ยังน าค า
อังกฤษ 2 ค า มาสร้างเป็นค าญี่ปุ่นได้อย่าง “salaryman”  ที่คนไทยเอามาแปลต่อ
ว่า “มนุษย์เงินเดือน”  
       ขอกลับมาที่ “ทีฆายุโก  โหตุ  มหาราชา” และ “ทรงพระเจริญ” อีกคร้ัง   
       ตอนนี้มีการหนีจากแขกและเขมรไปเป็นอังกฤษกันแล้วคือ 
          “Long  Live  The  King”   
       หรือที่ไพเราะอย่างยิ่งเมื่อตอนปลายปี 2552 ก็คือ   
          “King  of  Kings”   
        และ  
           “The Greatest of the  Kings,  The  Greetings  of  the  Land”  
        ประโยคหลังนี้มีสัมผัสในตามแบบไทยเสียด้วย 

ข้อสรุป         เห็นไหมว่า  ถ้าผสมผสานกันดี ๆ ไม่ว่าภาษาไหนที่แตกต่างกัน ก็สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างราบรื่นและงดงาม   

3. ลักษณะของการแสดงความคิดเห็น 
การแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนสามารถแสดงได้หลายลักษณะ  ได้แก่   
3.1 การสนับสนุน  ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นในเชิงสนับสนุนเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  

จึงมีเจตนาเขียนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและให้ก าลังใจต่อเรื่องนั้น ๆ  เช่น ถึงแม้จะมีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยกับ
การสอบวัดมาตรฐานที่มีเนื้อหาค่อนข้างยากและเกินหลักสูตร  แต่ผมเห็นว่าเป็นการสอบที่วัดกึ๋น          
ทั้งความรู้  ความคิด  รวมทั้งปฏิภาณไหวพริบในการตัดสินใจ  หากเด็กไทยได้ฝึกท าข้อสอบแบบนี้บ่อย  ๆ 
คงจะพัฒนาสติปัญญาได้มาก  ผู้เรียนดวงดีที่รอการมั่วถูกคงต้องปรับปรุงตนเองใหม่ ให้เท่าทันข้อสอบ
มาตรฐานในปัจจุบัน 

3.2 การโต้แย้งคัดค้าน ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นในเชิงโต้แย้งคัดค้านกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น  จึงเขียนโต้แย้ง เพื่อคัดค้านและกระตุ้นให้หันมาพิจารณาไตร่ตรองใหม่  เช่น  ภัสน์วจี  ศรีสุวรรณ์ 
(2553, หน้า 85) ได้กล่าวถึงโฆษณาเครื่องดื่มน้ าอัดลมที่อวดอ้างแต่ข้อดีของสินค้า  แต่ไม่กล่าวถึงข้อเสีย  
ส่งผลให้มีผู้บริโภคเข้าใจผิดคิดว่าดีต่อสุขภาพ  จึงได้เขียนแสดงความคิดเห็นคัดค้านสรรพคุณของสินค้า  
พร้อมแสดงข้อมูลที่เป็นจริงประกอบ ไว้ว่า 
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โปรดอย่าลืมว่าเครื่องดื่มเหล่านี้มีข้อมูลและแง่มุมเชิงลบที่ไม่ถูกหยิบยกมาพูดในโฆษณา  
บางชนิดแคลอรีต่ าเกือบเป็นศูนย์ แต่กลับอุดมไปด้วยคาเฟอีนและสารให้ความหวานเทียมที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ  เช่น  ไดเอทโค้กที่ให้พลังงานเพียง 1 แคลอรี  แต่มีแอสปาแตมสูงถึง 125 มิลลิกรัม  
เปรียบเทียบกับโค้กคลาสสิกที่ให้พลังงาน 97 แคลอรี  แต่แอสปาแตมเป็นศูนย์  เป็นต้น  เช่นเดียวกับเป๊ปซี่
แม็กซ์ที่ใช้สโลกแกน Don’t  Worry, No  Sugar … แต่ไม่ได้บอกว่ามีอะไรมาแทนท่ีน้ าตาล   

3.3 การวิพากษ์วิจารณ์  ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นในเชิงติชมกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
จึงกล่าวถึงข้อดีข้อเสียของเรื่องนั้น ๆ  การเขียนวิพากษ์วิจารณ์ควรแสดงความคิดเห็นด้วยใจเป็นกลาง  ไม่มี
อคติ  เช่น  นพมาส  แววหงส์ (2553, หน้า 87)  ได้วิพากษ์วิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง “ขงจื๊อ” ดังความตอนหนึ่งว่า  

...ที่น่าเสียดายคือหนังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาตัวละครหรือความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวละครเลย  จึงไม่มีตัวละครตัวอื่นใดที่ตรึงตราหรือแม้แต่ที่เราจดจ าได้  แม้แต่สานุศิษย์ผู้ติดตามของขงจื๊อ
เป็นใครมาจากไหนบ้าง  เราแทบไม่ได้รู้อะไรเลย   

เป็นช่องโหว่ที่น่าเสียดายยิ่งส าหรับการสร้างชีวประวัติบุคคลส าคัญ  ซึ่งถ้าปราศจากความ
เข้าใจถึงความสัมพันธ์กับคนแวดล้อมแล้ว  ก็เหมือนเป็นเรื่องราวที่จับต้องไม่ได้  

ไม่นับถึงความน่าเชื่อถือของการน าเสนอภาพของขงจื๊อในฐานะนักยุทธศาสตร์และ
นักการเมือง  ซึ่งปล่อยไว้ให้เป็นประเด็นถกเถียงของนักประวัติศาสตร์จะดีกว่า  

ไม่ใช่หนังที่ไม่สมควรไปเสียเวลาด้วย  เพราะดูจบแล้วก็ไม่ได้นึกเสียดายเวลาที่เสียไป  แต่ก็
ไม่ใช่หนังที่น่าประทับใจเท่าไรนัก   

3.4 การให้รายละเอียดเพ่ิมเติม  ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นโดยให้รายละเอียดเพ่ิมเติมจาก
ประเด็นที่กล่าวถึง  เพื่อท าให้เนื้อหามีความสมบูรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้น  ตัวอย่างเช่น 

การท านายอนาคตของประเทศไทยในปี 2562 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งศูนย์คาดการณ์
เทคโนโลยีเอเปค  สวทน. และสถาบันคลังสมองของชาติ ได้เคยร่วมกันวิเคราะห์และท านายไว้  โดยมีการ
ตั้งชื่ออนาคตรูปแบบต่าง ๆ เป็นชื่อของอาหาร พร้อมทั้งมีการอธิบายให้รายละเอียดเพ่ิมเติมถึงลักษณะที่
สัมพันธ์กับชื่ออาหารนั้น ๆ ดังนี้ 

“ฉากทัศน์อนาคตของประเทศในปี 2562” ที่เป็นไปได้มากที่สุดมีด้วยกัน 3 แบบ  ซึ่งได้ตั้ง
ชื่อตามอาหารไทยแบบต่าง ๆ และเนื่องจาก Bizway Magazine เห็นว่าผลการวิเคราะห์และท านาย
ดังกล่าวยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก จึงขออนุญาตน ามาเผยแพร่ต่อไปนี้ 

แบบท่ี 1 “เกาเหลาไม่งอก”  
ภาพอนาคตแบบนี้ คือ รูปแบบอนาคตอันเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้กับประเทศไทย  โดยคน

ไทยในประเทศเกิดความแตกแยกอย่างสูง (จึงเป็นที่มาของชื่อ ‘เกาเหลา’) อาจเลวร้ายถึงขนาดเกิดสงคราม
กลางเมืองทั่วประเทศ 

ความแตกแยกของคนไทยจะน าปัญหาอ่ืน ๆ เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหม่  
ปัญหาแรงงานต่างด้าว  คนไร้สัญชาติ  ระบบการศึกษาทางเลือกและโรงเรียนนานาชาติ ฯลฯ   

อนาคตแบบท่ี 2 น ้าพริกปลาทู 
อนาคตแบบที่ 2 เป็นการมองโลกในแง่ดีว่าประเทศไทยจะไม่เป็น ‘รัฐล้มเหลว’ ดังเช่น

อนาคตแบบแรก  แต่จะเน้นการพ่ึงพาตนเองในประเทศเป็นหลัก  เน้นเศรษฐกิจในประเทศ  ต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง  ในขณะที่ภาครัฐลดบทบาทลงไปจากความขัดแย้งทาง
การเมืองในปัจจุบัน   
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ระบบเศรษฐกิจของประเทศใต้อนาคต ‘น้ าพริกปลาทู’ จะเน้นการบริโภคในประเทศ  
ก าหนดให้ตลาดในประเทศมีสัดส่วนถึง 60%  ของ จีดีพี. ส่วนภาคการเกษตรหันไปเน้นเกษตรอินทรีย์  
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ประเทศไทยจะใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมาก  มีการน าแนวคิด Carbon 
Credit มาใช้  ส่วนภาคธุรกิจจะใช้หลัก CRS กันแพร่หลาย 

ส่วนในภาคการเมือง  คนไทยจะเคารพความแตกต่างหลากหลาย  อีกทั้งน าระบบ ‘เขต
ปกครองพิเศษ’ มาใช้เพ่ือปรับตัวให้สอดคล้องต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบต่าง ๆ   

อนาคตแบบท่ี 3 ‘ต้มย้ากุ้งน ้าโขง’  
เป็นอนาคตแบบที่เจริญรุ่งเรือง  แต่ก็เป็นอีกด้านของ ‘น้ าพริกปลาทู’ เพราะว่าอนาคตแบบ

ที่ 3 จะเน้นการเปิดประเทศ  และการเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งจะกลับกันกับ ‘น้ าพริกปลาทู’  ที่
เน้นการพ่ึงตัวเองในประเทศเป็นหลัก  อนาคตรูปแบบ ‘ต้มย ากุ้งน้ าโขง’ จะอิงกับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อย่างมาก  อีกทั้งจะเชื่อมโยงกับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างกลุ่ม BRIC 
(บราซิล  รัสเซีย  อินเดีย  จีน) ด้วย   

3.5 การตั้งประเด็นเป็นข้อสังเกต  ผู้เขียนตั้งประเด็นใหม่ที่น่าสนใจ  เพ่ือฝากไว้เป็นข้อสังเกต  
หรือข้อเสนอแนะ  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเรื่องนั้น ๆ ต่อไป ดังตัวอย่างที่ เทพชัย หย่อง (2556, หน้า 6) 
ได้ตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ตื่นเต้นและให้ความส าคัญกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มากกว่าประเทศอ่ืน ๆ ดังนี้   

 ในบรรดาประเทศอาเซียนทั้งหมด  ไม่มีประเทศไหนที่แสดงอาการตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากไป
กว่าไทยแล้ว  ในช่วงสอง – สามเดือนท่ีผ่านมา  ผมได้ตระเวนเพ่ือนบ้านอาเซียนของเรามา 4 – 5 ประเทศ  
ได้ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นกับสื่อมวลชนอาเซียนหลายเวที   ปรากฏว่าไม่มีประเทศไหนที่มีกิจกรรม 
หรือการรณรงค์เกี่ยวกับอาเซียนมากมายเหมือนบ้านเรา  ไม่ว่าจะเป็น เวทีสัมมนา  การอบรม  เนื้อที่
โฆษณาตามสื่อที่ซ้ือโดยบรรดาหน่วยราชการทั้งหลายด้วยภาษีของประชาชน  เพ่ือป่าวประกาศให้ชาวบ้าน
รู้ว่าก าลังท าอะไรเพื่อรับมือกับประชาคมอาเซียน 

3.6 การตีความ  ผู้เขียนไม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา  แต่มีการแฝงนัยไว้ให้คิด
วิเคราะห์และตีความ  ตัวอย่างการแฝงนัยในความหมายของค า  เช่น  นิ ้วกลม ( 2553, หน้า 51)       
ได้กล่าวถึงชีวิตการเป็นนักเขียนของตนเองว่า 

นักเขียนจึงเป็นเกษตรกรในสวนอักษร  เพาะปลูกความคิดและตัวหนังสือส่งถึงมือผู้อ่าน 
 ... เริ่มต้นคอลัมน์ใหม่  ถางหญ้า  เตรียมแปลงสวนให้ร่วนซุย  เตรียมปุ๋ยธรรมชาติ  

ตระเตรียมพละก าลังพร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์  รดน้ า  ตัดแต่งกิ่งก้านใบ  โบกมือไล่แมลง  ลงมือปลูกผลงาน
ในสวนอักษร  ปลูกอย่างเบิกบาน  ปล่อยให้ผลงานโตตามธรรมชาติ 

3.7 การเปรียบเทียบ  ผู้เขียนอาจใช้การเปรียบเทียบประกอบการแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้
ผู้อ่านจินตนาการตาม  แล้วเข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น  เช่น สุกัญญา หาญตระกูล (2556, หน้า 74) 
ได้กล่าวถึงเรื่องการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยเปรียบเทียบกับไม้ขีดไฟ ดังนี้ 

‘โรงเรียนขนาดเล็ก’ เป็นโจทย์ขนาดใหญ่ระดับชาติแล้ว 
ไม้ขีดไฟเล็ก ๆ  ก้านเดียว  ก็จุดไฟติดได้ฉันใด  ปฏิรูปการศึกษาให้เป็นประชาธิปไตย

ในหลายประเทศ  จึงได้เคยเกิดมาแล้วด้วยไม้ขีดเล็ก ๆ เพียงก้านเดียว เช่นในชิลี  ด้วยว่าสาระและวิถี
ประชาธิปไตยอยู่ในทุกลมหายใจของประเทศ  มิได้อยู่ที่การเลือกตั้งและรัฐสภาเท่านั้น 
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4. วิธีใช้ภาษาในการแสดงความคิดเห็น   
4.1 การใช้ค าหรือกลุ่มค าที่แสดงถึงการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงทรรศนะ  เช่น  พึง  

ควร  คง  คงจะ  อาจจะ  น่าจะ  คิดว่า  คาดว่า  เสนอว่า  เสนอแนะว่า  หวังว่า  เป็นต้น   
4.2 การใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 ประกอบค าหรือกลุ่มค าแสดงความคิดเห็น จะแสดงให้เห็นชัดว่า

เป็นการแสดงความคิดเห็น  เช่น  “ดิฉันคาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะฟ้ืนตัวในช่วงไตรมาสแรกนี้”  “ผมคิดว่า
เราควรเร่งส่งเสริมให้มีกิจกรรมรักการอ่านให้เป็นรูปธรรม”  “ข้าพเจ้าหวังว่าชาวบ้านจะน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตมากขึ้น”  

นอกจากนี้ในการใช้ภาษาในบทความแสดงความคิดเห็น  ควรปฏิบัติตามหลักต่อไปนี้   
1) ใช้ค าธรรมดา ที่เข้าใจง่าย  ไม่จ าเป็นต้องใช้ค าหรูหรา 
2) ใช้ประโยคกระชับ  ไม่ก ากวม  หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคยาวเยิ่นเย้อ   
3) ใช้ศัพท์เทคนิค  หรือศัพท์วิชาการเท่าที่จ าเป็น   
4) พยายามใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษปนภาษาไทยให้น้อยที่สุด   

 
ตัวอย่างบทความแสดงความคิดเห็น   

การเขียนบทความแสดงความคิดเห็น  สามารถแบ่งได้เป็นบทความที่ผู้เขียนเป็นผู้แสดงความคิดเห็น
ของตนเอง และผู้เขียนโต้ตอบความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ในที่นี้จึงยกตัวอย่างบทความแสดงความคิดเห็น
ลักษณะดังกล่าว มาแสดงให้ผู้เรียนได้พิจารณา  ดังนี้  

1. บทความท่ีผู้เขียนเป็นผู้แสดงความคิดเห็นของตนเอง   
บทความลักษณะนี้ ผู้เขียนได้น าเสนอข้อคิดเห็นในแง่มุมที่น่าสนใจ  อาจเป็นมุมมองของผู้เขียนที่

มีต่อสาระความรู้  ข้อมูลข่าวสาร  ประสบการณ์ หรือเรื่องราวต่าง  ๆ ที่ผู้ เขียนได้ประสบพบเห็น  
ตัวอย่างเช่น เรื่อง มลาบรี : อาเซียนนี้ฤๅไร้เขตแดน ผู้เขียนได้น าเสนอเรื่องราว วิถีชีวิตของกลุ่มชนมลาบรี 
โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชนนี้และเล่าถึงประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเอง  ในขณะที่ได้น าเสนอ
มุมมองเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในสังคม มีจุดประสงค์ที่จะกระตุ้นให้ผู้อ่านและสังคมเห็นความส าคัญ
ของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ว่าทุกกลุ่มชนล้วนมีคุณค่ามีความภาคภูมิใจในตนเอง และไม่ควรมีการแบ่งชนชั้นใด ๆ 
ในสังคม ดังรายละเอียดดังนี้ 
 
มลาบรี : อาเซียนนี้ฤๅไร้เขตแดน 
 ฉันหลงใหลการไม่มีพรมแดนเป็นที่สุด 
 อยากเดินทางข้ามเขตแดนรัฐชาติอย่างไม่ต้องท าเรื่องขอผ่านแดน  นึกฝันอยู่เสมอถ้าวันใดได้
เดินทางอย่างที่คิด ชีวิตนี้คงสมหวังดังจินต์  แต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าจะลักลอบข้ามพรมแดนเองนั้นฉันมันขี้กลัว  
ว่าจะโดนจับยัดเข้าคุกขี้ไก่ของประเทศเพ่ือนบ้าน  การนี้เลยยังไม่บรรลุจุดประสงค์  จึงได้แต่ชื่นชอบกลุ่ม
ชนที่ไต่อยู่ตามเส้นตะเข็บชายแดน  เดินทางข้ามแดนอย่างไม่ยี่หระว่าตรงไหนที่เขาเรียกว่าเส้นแบ่ง
พรมแดน  ก็ผืนป่าทะเลแม่น้ ามีบอกไว้รึตรงนี้บ้านฉัน  ตรงนั้นประเทศเธอ  มีก็แต่มนุษย์ลากเส้นไว้บน
กระดาษวาดแผนที ่
 ความฝันเรื่องนี้ซุกอยู่ในใจมาเสมอ  และจะผุดพรายเหมือนแรงกระเพ่ือมของผืนน้ าเมื่ อมีสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งมาปะทะ  ก็เหมือนครั้งนี้ที่ได้พบกับชนเผ่ามลาบรี ณ เมืองเพียง แขวงไซยะบูลี ประเทศลาว ในงานบุญ
ใหญ่ประจ าปีของชาวเมืองเพียง  จัดขึ้นหลังเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นเล้าขึ้นฉางเรียบร้อยแล้ว  ไม่ต่างจากงานบุญ  
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กองข้าวทางภาคอีสานของบ้านเรา  แต่ที่นี่จัดเป็นงานประจ าปีใหญ่โต  มีส่วนของพิธีกรรมดั้งเดิมจัดในวัด  
ส่วนภาคบันเทิงจัดที่สนามกว้างของโรงเรียน  มีดนตรีและการแสดงชมฟรี  ซุ้มนิทรรศการชุมชนต่าง  ๆ  
ตลาดนัดขายของ  เครื่องเล่นชิงช้าสวรรค์  การประกวดกองข้าว  บรรยากาศคึกคัก  เต็มไปด้วยผู้คนซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านแถบนั้นและใกล้เคียง  ออกมาม่วนซื่นกินดื่มจับจ่ายข้าวของ  ส่วนพิธีกรรมในวัดส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่  เป็นฉะนี้แล 
 ในภาคบันเทิงนี่เองที่ดลบันดาลให้ฉันได้พบกับกลุ่มชนซึ่งรู้จักแต่ชื่อ  อ่านเรื่องราวของพวกเขาตาม
หน้าหนังสือมานานมาก  ไม่คิดว่าจะได้มาพบเจอเอาง่าย ๆ ด้วยว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในป่าลึก  
 เผอิญว่างานบุญกองข้าวครั้งนี้ทางเมืองเพียงได้น าพวกเขามาขึ้นเวทีแสดงในช่วงค่ าด้วย 
 พวกเขาคือชนเผ่ามลาบรี  หรือที่คนบ้านเราส่วนใหญ่รู้จักในนาม ผีตองเหลืองบ้าง  ข่าเหลืองบ้าง  
นัยว่ามาจากลักษณะการอยู่อาศัยของพวกเขาที่คนภายนอกเข้าไปพบเจอมา  มลาบรีจะปลูกเพิงพักง่าย ๆ 
อยู่ในป่าด้วยไม้ไผ่หรือกิ่งไม้ท่อนไม้ที่หาได้  มุงหลังด้วยใบไม้ใหญ่ ๆ โดยเฉพาะใบตองจะนิยมใช้มากที่สุด
เพราะท้ังใหญ่และยาว  พวกเขาจะอาศัยอยู่ในเพิงพักแต่ละครั้งไม่ยาวนาน  ด้วยเหตุผลหลายประการ  คือ
ย้ายหาแหล่งอาหารใหม่  หรือย้ายเพราะมีคนภายนอกมาพบพวกเขาก็จะชวนกันหนีหายเข้าป่าไปอย่าง
ว่องไว  ทิ้งไว้แต่เพิงพักท่ีใบไม้เริ่มแห้งเป็นสีเหลืองกรอบ  ดังนี้จึงเป็นที่มาของค าว่า ผีตองเหลือง   
 ฉันเป็นคนที่มักจะชอบเรียกชนเผ่าในชื่อที่ เขาเรียกตัวเองมากกว่าชื่อที่คนอ่ืนให้สมญานาม           
อย่างกะเหรี่ยงก็เรียกเขาปกากะญอ  มูเซอก็เรียกเขาว่าลาหู่  อันหมายถึง นักล่าหรือนายพราน  แต่ละชื่อละ
นามของกลุ่มคนล้วนมีความเป็นมายาวนาน  กระไรจะไปเรียกเขาผิด ๆ แม้จะเรียกกันมายาวนานจนเคยชินแล้ว
ก็ตาม  
 ดังนั้น ฉันจึงไม่เรียกพวกเขาตามอย่างคนส่วนใหญ่ ฉันเรียกพวกเขาว่ามลาบรี  ชื่ออันไพเราะจน
อยากเอามาตั้งชื่อลูก  เสียแต่ไม่มีลูกให้ตั้งชื่อเท่านั้นเอง มลาบรีชื่อนี้มีความหมาย ตามข้อมูลที่อ่านมาจาก
เอกสารแห่งไหนสักแห่งบอกว่าเดิม ๆ เลยนั้นชาวเผ่านี้จะเรียกตัวเองว่า ‘บรี’ หมายถึง ป่า เป็นค าที่เพ่ิมมา
ทีหลัง ด้วยความที่อยู่กับป่าคนภายนอกจึงเรียกเขาว่า ‘คนป่า’ หรือ ‘มลาบรี’ นี่เอง   
 มีการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมพบว่า ชาวชนเผ่ามลาบรีมีลักษณะเฉพาะทางชาติพันธุ์สูงมาก      
เขาเรียกว่าลักษณะเอกพันธุ์  เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Homogeneous การวิเคราะห์นี้เจาะลึกไปถึง
ระดับดีเอ็นเอ  ข้อมูลนั้นบ่งบอกว่ามลาบรีไม่มีความหลากหลายของ mt DNA ซึ่งฉันไม่เข้าใจหรอกว่ามัน
คืออะไร  แต่ในข้อมูลชิ้นเดียวกันนี้ระบุว่า  ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่ามลาบรีเป็นชนชาติที่
ถือก าเนิดข้ึนมาเมื่อประมาณไม่เกินพันปีที่ผ่านมา  และเป็นกลุ่มชนที่เหลืออยู่จ านวนน้อยมาก  
 ในเขตประเทศไทยพบชาวมลาบรีจ านวนหนึ่งอาศัยอยู่ในบางอ าเภอของจังหวัดแพร่  และจ านวน
มากอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดน่าน  ตะเข็บชายแดนลาว  รวมประชากรทั้งสิ้นราว ๆ 300 คน มลาบรีในเขต
แดนไทยไม่ได้อาศัยอยู่ในป่าแบบดั้งเดิมอีกแล้ว  ทางการไทยได้จัดสรรที่อยู่ให้พวกเขาเป็นชุมชน  
เปลี่ยนแปลงการท ามาหากินจากเก็บหาของป่า ดักจับสัตว์ป่า มารับจ้างท าไร่ใช้แรงงานแลกเงินเป็นรายวัน 
 ทางเมืองเพียงได้ชักชวนมลาบรีกลุ่มหนึ่งออกมาแสดงการร้องร าให้คนในเมืองชมหลายครั้งแล้ว    
ซึ่งลิขติให้ฉันได้มาพบพวกเขา  แรกท่ีเห็นพวกเขาล้อมวงกินข้าวกันในบ้านชาวบ้าน  ฉันตื่นเต้นอย่างบอกไม่
ถูก  มิได้ดีใจอย่างเห็นของแปลก  แต่ตื่นเต้นและรู้สึกศรัทธาต่อคนที่ยังใช้ชีวิตในป่าแบบดั้งเดิม  ทั้งแอบคิด
ว่าถ้าโลกมีเหตุเป็นไปด้วยอะไรสักอย่าง  บางทีคนใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมนี่แหละท่ีจะอยู่รอด 
 วันนั้นแม้เราจะพบกันเมือง  ทั้งพวกเขายังถูกจับแต่งตัวแบบคนเมือง  แต่ฉันยังเห็นความเป็น
ธรรมชาติพิสุทธิ์ในตัวพวกเขา  โดยเฉพาะเด็กหญิงลูกสาวของผู้หญิงนักร้องคนหนึ่ง  เธอนิ่งเงียบแววตาตื่น ๆ 
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 ค่ าคืนนั้นฉันยังได้ชมการแสดงของเขาบนเวทีใหญ่ เสียงดีดซึงท่วงท านองง่าย  ๆ เป่าขลุ่ยไม้ไผ่    
และเสียงร้องเพลงราวอ่านบทกวี ไพเราะอย่างโหยเศร้า  แต่กลับมีเสียงหัวเราะข ามาจากคนดูด้านล่าง     
ฉันรู้สึกไม่พอใจ  แต่ก็พยายามเข้าใจคนเมืองที่ขาดความรู้ความเข้าใจมนุษย์ที่แตกต่าง 
 นึกถึงค าว่าอาเซียนรวมเป็นหนึ่งและพรมแดนรัฐชาติ ฉันว่า นอกจากเขตแดนตามแผนที่แล้ว    
เขตแดนอันส าคัญยังอยู่ที่ใจของคนเรานี่เอง  
(จิตติมา  ผลเสวก, 2556 : หน้า 42) 
 

2. บทความท่ีผู้เขียนโต้ตอบหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้อ่ืน    
การเขียนบทความลักษณะนี้เป็นงานเขียนที่ผู้เขียนมีจุดประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นที่มี

ลักษณะโต้ตอบหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ที่ได้เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาแล้วก่อนหน้า  ทั้งนี้
การแสดงความเห็นลักษณะนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะ หรือ “มองต่างมุม” ซ่ึงเป็นลักษณะสร้างสรรค์
ทางวิชาการรูปแบบหนึ่ง  ผู้เขียนบทความลักษณะนี้ควรอ้างถึงบทความและมุมมองในอดีตที่มีผู้เคยกล่าวถึง
มาก่อน  จากนั้นจึงเชื่อมโยงถึงทัศนะของผู้เขียนเอง  ว่ามีความเห็นแตกต่างอย่างไร ควรมีการกล่าวอ้างทฤษฎี
และตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน  เพ่ือสนับสนุนความคิดเห็นดังกล่าว   

ตัวอย่าง เรื่อง ความสุขของกะทิ: การเขียนของผู้หญิงในร่างแหอ านาจของผู้ชาย ผู้เขียน คือ นัทธนัย 
ประสานนาม ได้มีความเห็นในการพิจารณาวรรณกรรมซีไรต์ เรื่อง ความสุขของกะทิ ที่แตกต่างจาก พรธาดา 
สุวัธนวนิช ที่ได้เคยวิจารณ์เรื่องนี้ไว้โดยใช้ทฤษฎีสตรีนิยม ดังนั้น นัทธนัย ประสานนาม จึงได้แสดงความ
คิดเห็นของตนพร้อมทั้งยกทฤษฎีเรื่องปิตาธิปไตย โดยมีตัวอย่างประกอบที่แสดงให้เห็นจริง เพ่ือเป็นการแสดง
ความคิดเห็นอีกแง่มุมหนึ่ง ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 

        ความสุขของกะทิ: การเขียนของผู้หญิงในร่างแหอ านาจของผู้ชาย  

นัทธนัย ประสานนาม 

คงไม่ถูกต าหนิว่าล้าสมัยเกินไปหากจะหยิบนวนิยายเรื่อง ความสุขของกะทิ ผลงานของงามพรรณ 
เวชชาชีวะที่ได้รับรางวัลซีไรต์มาวิจารณ์อีกครั้ง  สืบเนื่องมาจากบทวิจารณ์ของอาจารย์พรธาดา สุวัธนวนิช ใน 
มติชนสุดสัปดาห์ ที่กล่าวว่า ความสุขของกะทิ ทั้งเล่มที่ได้รางวัลและ ตอนตามหาพระจันทร์ เป็นการเขียน
ของผู้หญิง (Woman Writing) เพราะเสนอมิติทางอารมณ์อันละเอียดอ่อนลึกซึ้งของผู้หญิง การตัดสินใจ
เลือกทางเดินชีวิตของตนเองโดยผู้หญิงที่แสดงให้เห็นว่าอารมณ์นั้นเป็นฐานของเหตุผล ตลอดจนอธิบาย
ความรักรูปแบบต่าง ๆ ที่ปรากฏในเรื่อง  

บทวิจารณ์ที่อ้างถึงข้างต้นน่าจะเข้าข่ายเป็นการวิจารณ์แนวสตรีนิยมเพราะกล่าวถึงการเมืองของ
ผู้หญิง ในที่นี้ผู้วิจารณ์จึงขออ่านงานเขียนของงามพรรณด้วย “แว่น” ของสตรีนิยมเช่นกัน แต่แทนที่จะมุ่ง
แสวงหาตัวตนของผู้หญิง ผู้วิจารณ์จะขอเปิดโปงระบบคิดที่อยู่ภายใต้อ านาจชายเป็นใหญ่หรือปิตาธิปไตย  
(Patriarchy) ในนวนิยายทั้งสองเล่มนี้ 

ความสุขของกะทิ  ทั้งเล่มแรกและในตอนตามหาพระจันทร์ เล่าเรื่องของกะทิ เด็กผู้หญิงที่แม่ตาย
จากเธอไปตั้งแต่ยังเล็กด้วยโรคร้าย เธอใช้ชีวิตอยู่กับตายายผู้หันหลังให้ชีวิตของคนเมืองมาอยู่ในชนบท 
และผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่รายล้อมเธอ กะทิต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับความทุกข์อันเนื่องมาจากมรณกรรมของแม่ 
การอยู่โดยปราศจากพ่อ รวมไปถึงการเติบโตตามแนวทางของเด็กผู้หญิงที่ “ดี” 



GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ  | 101 
 

 

 

ลีลาชีวิตผู้หญิงในนวนิยายทั้งสองเล่ม มีหลากหลาย เช่น ณภัทรแม่ของกะทิ ผู้หญิงเก่งที่พยายาม
จะเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกเพียงล าพัง (single mom) ตัวกะทิเองผู้เป็นเด็กหญิงท่ีเลือกทางเดินชีวิตโดยปฏิเสธการ
ติดต่อกับพ่อ ยายที่เนรมิตอาหารทุกอย่างได้ น้าฎาผู้หญิงท างานคล่อง ครูราตรีผู้หญิงที่พบว่าตัวเองเป็นรัก
ซ้อน พ่ีสดับผู้เป็นแม่ที่ทอดทิ้งลูก ดูเหมือนว่างามพรรณมีวิธีอธิบายเหตุผลในการด าเนินชีวิตของตัวละคร
หญิงของเธออย่างรอบคอบ ผู้หญิงทุกคนในเรื่องดูเหมือนเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่สลัดตัวออกจากการควบคุม
ของคนอ่ืน ไม่ใช่ผู้หญิงในยุคขุนช้างขุนแผนที่เลือกอะไรไม่ได้สักอย่าง 

 พลิกกลับไปอ่านอีกครั้ง ตัวละครหญิงที่กล่าวมาทั้งหมดใช่ว่าจะหลุดพ้นจากวิธีคิดแบบชายเป็นใหญ่ 
ประเด็นแรกสุดคือตัวละครในเรื่องนี้ตอกย้ าวาทกรรมหรือชุดความรู้ที่ว่าผู้หญิงยึดถืออารมณ์เป็นที่ตั้ง (ถึงแม้
จะไม่ได้ไปไกลถึงขนาดเป็นเพศที่มีแต่ความไร้เหตุผลก็ตาม) ส่วนผู้ชายยึดถือเหตุผล นอกจากนั้นผู้หญิงยังมี
สิทธิที่จะแสดงอารมณ์ออกมาได้มากกว่าผู้ชาย ตัวอย่างแรกคือแม่ของกะทิผู้รักพ่อแบบสุดจิตสุดใจ “แม่รักพ่อ
ของหนูทุกนาทีที่อยู่ด้วยกัน ...ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต แม่จะไม่ยอมเสียใจว่าเป็นเพราะแม่รักพ่อน้อย
เกินไป” (115) ในขณะที่พ่อแต่งงานกับแม่ก็เพราะกลับประเทศไปหาภรรยาคนแรกไม่ได้ด้วยเหตุผลทาง
การเมือง แม่ของกะทิจึงช่วยผลิตซ้ าชุดความรู้ที่ว่า “ผู้ชายรักด้วยสมอง ส่วนผู้หญิงรักด้วยหัวใจ” 

ฝ่ายตัวละครอ่ืน ๆ ก็แสดงอารมณ์อย่างเต็มที่ดังตอนที่ยายเดินทางไปพบแม่ของกะทิที่บ้านชมคลื่น ยาย
ที่เคยจัดการทุกอย่างในบ้านได้และน้าฎาที่เป็นหญิงเก่งในสายตากะทิกลับดูอ่อนแรงไปถนัดตา “เป็นครั้งแรกที่
กะทิเห็นตาจูงมือยาย ยายบีบหูตะกร้าจนข้อนิ้วเป็นสีขาว ปลายนิ้วของน้าฎาเย็นจัดเมื่อสัมผัสอุ้งมืออุ่น ๆ ของ
กะท”ิ (46) เมื่อมีฉากเศร้ารวมหมู่สิ่งที่กะทิเห็นคือ “น้าฎากอดยายร้องไห้จนตัวสั่น น้ าตาไหลอาบแก้มลุงตอง น้า
กันต์กับตายืนหันหลัง” (56) ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าฝ่ายหญิงฟูมฟายน้ าตากันเต็มที่ หมายรวมไปถึงลุงตองของ
กะทิที่ไม่ได้แมนเต็มร้อย ผู้ที่มีความเป็นชายเต็มตัวเช่นตาและน้ากันต์จึงต้องยืนเท่ซ่อนความเศร้าเอาไว้ 

อาจมีผู้แย้งว่าในเรื่องปรากฏตอนที่น้ากันต์ร้องไห้เช่นกัน ผู้เล่าเรื่องเล่าว่า “น้ากันต์เป็นคนเดียวที่
กะทิไม่เคยเห็นแสดงอารมณ์หรือน้ าตา แต่ในแสงสลัวของห้องพักคนเจ็บ กะทิเห็นไหล่ทั้งคู่ของน้ากันต์สั่น
สะท้าน สุดท้ายกะทิเห็นน้ากันต์ซบตัวลงข้างตัวของแม่อยู่เนิ่นนาน” (73) การที่น้ากันต์ร้องไห้อาจไม่ใช่
ความประสงค์ของงามพรรณที่ต้องการจะโต้กลับวาทกรรม “ผู้ชายไม่แสดงอารมณ์” แต่เป็นไปได้ว่า
นักเขียนหยิบเลือกเอามายาคติเรื่อง “ผู้ชายร้องไห้” นี้มาใช้เพ่ือเสนอว่าอารมณ์ในเรื่องขณะนั้นบีบคั้น
รุนแรงถึงขีดสุด ผู้ชายที่ร้องไห้ถูกตามกาลเทศะจะได้รับการอภัย ยิ่งไปกว่านั้นยังจะช่วยเติมเต็มจินตนาการ
ของผู้หญิงในสังคมชายเป็นใหญ่ทั้งหลายว่ายังมีผู้ชายที่อ่อนไหวและดูเหมือนจะเข้าใจพวกเธอได้อย่างลึกซึ้ง
อยู่ (โปรดสังเกตตัวอย่างในละครและภาพยนตร์เกาหลี) 

มีผู้วิจารณ์ว่าในอารมณ์นั้นมีเหตุผลอยู่ แต่การให้อารมณ์น าหน้าและมีน้ าหนักมากกว่าย่อมเป็นการ
ตอกย้ าวาทกรรมชุด “ผู้หญิงกับอารมณ์-ผู้ชายกับเหตุผล” ใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้น ไม่ว่าณภัทร น้าฎา ยาย 
หรือแม้แต่กะทิจะอ้างว่าตนมีสิทธิตัดสินชีวิตตัวเองอย่างไร ก็ยังหนีไม่พ้นฐานะของผู้หญิงที่เป็นภาพแทน 
(representation) ของกลุ่มคนที่มีอารมณ์ล้นเหลือไปได ้

มายาคติเกี่ยวกับผู้หญิงเก่งในเรื่องนี้ยังอภิปรายได้อีก ในกรณีของยาย งามพรรณพยายามชี้ให้เห็น
ว่าเบื้องหลังชีวิตของผู้หญิงเจ้าอารมณ์และมีออฟฟิศเป็นห้องเก็บกะละมังใส่ผ้าจ านวนนับไม่ถ้วนนั้น ยาย
เคยเป็นถึงเลขานุการิณีของเจ้าของโรงแรมชาวสวิส ที่น่าสนใจคือค าอธิบายของผู้เล่าเรื่อง“แน่นอนว่ายาย
ไม่ใช่แม่บ้านมาท้ังชีวิต ตาบอกว่ายายตีบทแตกในช่วงไม่กี่ปี ไม่เหลือร่องรอยเลขาฯนายใหญ่โรงแรมห้าดาว
เลยสิน่า”(36) ค าถามคือ เหตุใดยายจึงตีบทแตกได้ อาจเป็นเพราะยายเป็นหญิงจึงย่อมมีสปิริตของผู้อยู่ใน 
อาณาเขตครัวเรือนหรือพ้ืนที่ส่วนตัว ถึงแม้จะอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะมานานแต่เมื่อมีโอกาสได้กลับมาเชื่อมต่อ
กับพ้ืนที่ที่ผู้หญิงควรอยู่ยายก็สามารถต่อติดเหมือนได้เจอเพ่ือนเก่า   
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เช่นเดียวกับฝีมือการท าอาหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในพ้ืนที่ส่วนตัว“กะทิเปิดตะกร้าที่ยายเตรียม
มา น้ าพริกลงเรือ ปลาดุกฟู หมูหวาน ไข่เค็ม คลุกเคล้ากันแล้วเคี้ยวหายๆ ตาพึมพ าว่ารักยายตรงนี้นี่เอง” (26) 
ความรักของตาจึงหนีไม่พ้นการผลิตซ้ าวาทกรรมเสน่ห์ปลายจวักที่จองจ าให้ผู้หญิงต้องอยู่หน้าเตาไปตลอดกาล  

ข้อต่อไปที่จะวิพากษ์คือคุณธรรมของผู้หญิงในเรื่องนี้ ชีวิตคนในความสุขของกะทิ ถึงแม้ไม่สมบูรณ์
แบบ เพราะเต็มไปด้วยการพลัดพราก ความตาย และความสูญเสีย แต่เราต้องยอมรับว่า กะทิได้พบแต่คนดี ๆ 
อย่างน่าอัศจรรย์ และตัวกะทิเองก็เป็นคนดีสมแก่ฐานะการเลี้ยงดูด้วย ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกะทิเล่าให้แม่ฟัง
เกี่ยวกับพิราวรรณเพ่ือนนักเรียนที่ขากรรไกรหัก “เพ่ือน ๆชอบเรียกว่ายายเอ๋อ ไม่ยอมเล่นด้วย กะทิเลย
ชวนพิราวรรณมานั่งอ่านหนังสือสนุก ๆ จะชวนคุยก็ไม่ได้หรอกค่ะ เพราะพูดไม่ค่อยถนัด”(60) น้ าใจของ
เด็กหญิงช่างแสนงดงาม จะคิดมากเกินไปหรือไม่หากกล่าวว่าตอนนี้กะทิเป็นภาพแทนวัยเด็กของผู้หญิงที่จะ
เติบโตขึ้นไปเป็นนักสังคมสงเคราะห์ตามแบบฉบับของผู้หญิงชนชั้นกลางและชนชั้นกลางระดับสูงทั้งหลาย 

นอกจากกะทิแล้วตัวละครหญิงตัวอ่ืนยังเปี่ยมด้วยคุณธรรม เช่น พ่ีสดับที่ทิ้งน้องทิวไปทั้งที่เพ่ิง
คลอดออกมา “พ่ีสดับก้มหน้าด้วยความละอาย ...พ่ีสดับไม่มีทางเลือก จึงต้องหนีออกจากบ้าน” (169) ครู
ราตรีที่ตัดสินใจหย่าขาดจากสามีเมื่อพบว่าเขามีครอบครัวอยู่ก่อนแล้ว “ราตรีไม่เคยต้องการท าร้ายใคร 
และในชีวิตก็ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะต้องกลายมาเป็นคนท าให้ผู้หญิงคนหนึ่งและเด็กเล็ก ๆ สองคนเป็นทุกข์ 
จนวันตาย ราตรีก็ไม่ลืมสายตาช้ าตรมของผู้หญิงคนนั้น”(63-64) ผู้เขียนอาจต้องการเสนอว่าผู้หญิงทุกคน
อาจเคยท าผิดพลาด แต่ข้ึนอยู่กับว่าจะส านึกผิดและแก้ไขสิ่งที่เกิดข้ึนอย่างไร 

คุณธรรมของตัวละครหญิงในเรื่องนี้มิใช่ธรรมดา เพราะเป็นสิ่งที่ประกอบสร้างผ่านอ านาจชายเป็นใหญ่ 
โปรดสังเกต การที่สดับต้องละอายมากเพราะว่าเธอละทิ้งบทบาทของแม่ที่ควรกระท า สดับจึงกลายเป็น “แม่ใจ
ยักษ”์ เช่นเดียวกับที่ปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์ งามพรรณอาจมองเห็นประเด็นนี้จึงพยายามสร้างค าอธิบายว่า
ธงไทยพ่อของน้องทิวเสียชีวิตที่ไต้หวันเพราะเข้าไปช่วยเพ่ือนคนงานที่ติดอยู่ในตึกระหว่างเกิดไฟไหม้ เป็นอันว่าพ่ี
สดับพ้นโทษเพราะรับผิด ส่วนธงไทยที่ไม่ได้อยู่รับผิดชอบก็ได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษไป (แน่นอนว่าชื่อธงไทย
เชื่อมโยงกับความเป็นวีรบุรุษชาวไทย) ฝ่ายครูราตรีเมื่อรู้ว่าตัวเองมาทีหลังก็ต้องถอยฉากมาเพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันครอบครัวของสามีที่ตราไว้โดยอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่เช่นกันว่าประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก  สุขสมบูรณ ์

อาจยังมีข้อโต้แย้งอีกว่าเรื่องนี้ชายอาจไม่เป็นใหญ่เพราะกะทิอยู่ได้โดยไร้พ่อ ค าอธิบายส าหรับข้อ
โต้แย้งนี้คือ ความสุขของกะทิ เสนอตัวตนของ “พ่อ” ผ่านผู้ชายหลายคนในเรื่อง เริ่มตั้งแต่ตาที่แสร้งท าเป็น
กลัวยาย แต่ตาในฐานะนักกฎหมายเก่าก็เป็นที่นับหน้าถือตาของคนในชุมชน กล่าวคืออยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ
อย่างสมภาคภูมิ และเป็นที่พ่ึงให้แก่ยายยามอ่อนแอ เช่นเดียวกับกะทิที่มีคาถาว่า “คิดอะไรไม่ออกให้บอกตา”  
นอกจากตาแล้วยังมี่น้ากันต์ที่ให้กะทิข่ีหลัง พ่ีทองที่คอยช่วยเหลือกะทิ  รวมทั้งเชิงรบลูกชายปลัดอ าเภอที่กะทิ
ไม่เคยเห็นความส าคัญ จนกระทั่งเขาได้แสดงความเป็นชายที่ปกป้องคุ้มครองกะทิได้ด้วยการแสดงฝีมือยูโดทุ่ม
ป้อมยักษ์เพ่ือนอันธพาลลงไปนอนกอง “ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเรียก กะทิจะจงใจเดินช้าลงและยอมให้เชิงรบเดิน
คู่ด้วยสายตาของใครต่อใคร ต าแหน่งหวานใจฮีโร่จะเป็นใครที่ไหนย่อมไม่ได้ทั้งนั้น กะทิคิด”(184) 

ตัวตนของพ่อที่เด่นชัดที่สุดคือลุงวสันต์ผู้แอบรักแม่ของกะทิมาตลอด “เสียงของลุงวสันต์นุ่มนวลและ
มีบางอย่างในท่าทีที่กะทิรู้สึกอุ่นใจเมื่ออยู่ใกล้ ... ตาสบตากันนิ่งนาน กะทิได้แต่หวังว่าลุงวสันต์จะพบบางส่วน
เสี้ยวของแม่ในตัวกะทิบ้าง ลุงวสันต์จูบหน้าผากของกะทิเบา ๆ” (197) งามพรรณก าหนดให้วสันต์ปฏิบัติต่อ
กะทิเสมือนหนึ่งลูกสาว เช่นเดียวกับกะทิที่มีแนวโน้มว่าจะมองลุงวสันต์ในฐานะพ่อ การที่กะทิตัดสินใจไม่
ติดต่อพ่ออาจเป็นเพราะกะทิมีพ่อตัวแทนอยู่เต็มไปหมด มีอ านาจของผู้ชายให้พ่ึงพิงไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวขาดไร้  

ประเด็นของลุงตองที่เป็นชายที่ไม่สนใจผู้หญิงก็น่าสนใจ ดูเหมือนงามพรรณต้องการเปิดพ้ืนที่ให้แก่
เพศท่ีแตกต่างมากขึ้น แต่ว่าภาพเสนอของลุงตองในฐานะชายที่ไม่สนใจผู้หญิงก็ยังคงปราศจากมิติ และเป็น 
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วิธีอธิบายผ่านปากค าของตัวละครอ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าตัว ยิ่งไปกว่านั้นงามพรรณยังให้ลุงตองท าหน้าที่พ่อของน้อง
ทิวด้วย แม้ลุงตองจะมีเพศวิถีที่แตกต่าง ทว่าเพศสถานะของลุงตองยังคงเป็นชายตามการคิดแบ่งขั้ว “ชาย-
หญิง รักต่างเพศ” ของปิตาธิปไตยอยู่นั่นเอง  

ที่กล่าวมาทั้งหมดคือการตีความ ความสุขของกะทิ  ผ่านแว่นของสตรีนิยมที่กระเดียดไปทางสายถอน
รากถอนโคนหรือสายรากเหง้า (Radical feminism) สตรีนิยมสายนี้มองว่าวิธีการเดียวที่ผู้หญิงจะได้รับความ
เท่าเทียมคือการล้มล้างอ านาจชายเป็นใหญ่ ตัวอย่างการอ่านชีวิตของกะทิและผู้ที่อยู่แวดล้อมแม้จะดูเหมือน
การ “จับผิด” แต่ก็ท าให้เราแน่ใจว่าร่างแหอ านาจของผู้ชายนั้นแผ่คลุมโลกเราอยู่ทั้งในระดับสังคมและปัจเจก
บุคคล อ านาจชายเป็นใหญ่ผลิตค่านิยมและระบบคิดที่สัมพันธ์กับสถานภาพและวิธีที่คนปฏิบัติต่อกัน หากจะใช้
ค าของงามพรรณมาอธิบายเรื่องนี้ คงต้องกล่าวว่าอ านาจของผู้ชายนั้นซึมซ่านอยู่ใน “เนื้อชีวิต” ของเรา  

 

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน กรุงเทพธุรกิจ: จุดประกาย (19 มกราคม 2550) 
 
สรุป 

บทความ หมายถึง งานเขียนประเภทความเรียงร้อยแก้ว  ที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาขึ้นจากข้อเท็จจริง  
โดยมีการแสดงความคิดเห็นประกอบอย่างสมเหตุสมผลและมีมุมมองที่แปลกใหม่น่าสนใจ  บทความแสดง
ความคิดเห็น เป็นบทความที่เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราว  เหตุการณ์  ปัญหา วิกฤติการณ์  หรือ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ผู้เขียนควรมีความคิดเห็นที่แปลกใหม่  มีประโยชน์ในการสร้างสรรค์สังคม  การศึกษาและ
เขียนบทความเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความคิดให้กับบุคคลที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน  และเป็นการพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ โดยมุมมองที่กว้างและหลากหลายขึ้น  

 
กิจกรรมการเรียนรู ้

1. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการเรียนในหน่วยการเรียนที่ 5 
2. ผู้เรียนเข้าฟังการบรรยายระบบการเรียนกลุ่มใหญ่ ครั้งที่ 5 
3. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้สอนในการเรียนกลุ่มใหญ่ 
4. ผู้เรียนท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนเพ่ือทบทวนความเข้าใจ  
5. ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองในระบบ E – Learning 
6. ผู้เรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยจากระบบ E – Learning 

 
ค าถามทบทวน 

1. จงอธิบายลักษณะของบทความ 
2. จงเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของบทความและเรียงความ  
3. จงเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของบทความและข่าว 
4. บทความแสดงความคิดเห็นมีลักษณะอย่างไร 
5. ผู้เรียนเคยอ่านบทความแสดงความคิดเห็นในสื่อสิ่งพิมพ์ใดบ้าง 
6. หากผู้เรียนจะลงมือเขียนบทความเรื่อง “ภาวะโลกร้อน ความจริงที่ต้องเผชิญ” ผู้เรียนคิดว่าจะ

แสดงความคิดเห็นในประเด็นใด   
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หน่วยท่ี 6 
การเขียนบทความวิชาการ 

 
แนวคิด 

1. บทความทางวิชาการเป็นงานเขียนเพ่ือเสนอความรู้ ความคิดเห็นใหม่ ที่ได้ศึกษาค้นคว้าในเชิง
วิเคราะห์ วิจารณ์ ให้บุคคลอื่นๆได้รับทราบอย่างมีคุณภาพ 

2. ผู้เรียบเรียงบทความวิชาการจะเป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความคิดกว้างไกล สามารถวางโครงเรื่อง และ
คัดเลือกการอ้างอิงได้สอดคล้องกับเรื่อง  

3. การเขียนบทความวิชาการท่ีดีจะเป็นผู้ที่มีการใช้ภาษาดี 
 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาเนื้อหาในหน่วยการเรียนที่ 6 แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1. อธิบายวิธีการค้นคว้า และเรียบเรียงบทความวิชาการได้ 
2. บอกและเขียนองค์ประกอบของบทความวิชาการได้ 
3. อธิบายความหมายของค าว่าจรรยาบรรณในการเขียนบทความวิชาการได้ 
4. สามารถเขียนบทความทางวิชาการได้ 

 
วิธีการเรียน 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนหน่วยการเรียนที่ 6 
2. เข้าฟังการบรรยายระบบการเรียนกลุ่มใหญ่ครั้งที่ 6 
3. ท าแบบทดสอบท้ายการเรียนระบบการเรียนกลุ่มใหญ่ 
4. ศึกษาด้วยตนเองระบบ E- learning 
5. ท าแบบทดสอบประจ าหน่วยจากระบบ E- learning  
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หน่วยท่ี  6 
การเขียนบทความวิชาการ 

 
บทความคืองานเขียนประเภทหนึ่งที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาด้วยภาษาร้อยแก้ว มีจุดมุ่งหมายอย่าง

ชัดเจน เช่น ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง เหตุการณ์ เรื่องราว และข้อคิดเห็น เพ่ือแนะน าหรือ
วิจารณ์ โดยการอธิบายขยายความ แสดงเหตุผล สนับสนุน หรือโต้แย้ง บทความวิชาการที่ดีจะต้องสื่อสาร
กับผู้อ่านได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น ใช้ถ้อยค าที่สั้น กะทัดรัด เนื้อหาเป็นเอกภาพและสัมพันธภาพตลอด
ตั้งแต่ต้นจนจบบทความ  และมีการสรุปให้ข้อคิดเห็นหรือแนะน าแนวทาง รวมทั้งมีข้อเสนอแนะให้ผู้อ่าน
สามารถน าไปคิดหรือวิเคราะห์ต่อไปได้  
 
ความรู้พื้นฐานในการเขียนบทความวิชาการ 

ความหมายของบทความวิชาการ 
ธิดา โมสิกรัตน์ (2552, หน้า 110) กล่าวว่าบทความวิชาการหมายถึง เรื่องราวที่เสนอสาระความรู้

และทัศนะทางวิชาการ ซึ่ งส่วนใหญ่ตี พิมพ์ในวารสารของสมาคมทางวิชาชีพหรือหน่วยงานใน
สถาบันการศึกษา บทความทางวิชาการจึงเป็นงานเขียนที่เรียบเรียงด้วยภาษาแบบแผน มีจุดมุ่งหมายให้
ความรู้  ทัศนะ ข้อเท็จจริง  น าเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า การสังเกต การสัมภาษณ์ 
การทดลอง การวิเคราะห์  บทความวิชาการ ต้องมีการน าเสนอปัญหาหรือแนวทางแก้ไขที่สอดคล้องกับ
องค์ความรู้ในสาขานั้น ๆ ด้วย บทความวิชาการที่ดีจะต้องน าเสนอความแปลกใหม่น่าสนใจ ทั้งนี้ความ
แปลกใหม่น่าสนซ่ึงอาจจะมาจากการพบข้อมูลใหม่ในวิชาการสาขานั้น ๆ หรือเป็นการตีความใหม่ต่อ
ยอดจากข้อค้นพบเก่าก็ได้  

ทิศนา  แขมมณี (2550) ได้ให้ความหมายว่าบทความทางวิชาการต้องมีวัตถุประสงค์ในการน าเสนอ
ความรู้ ความคิดใหม่ ๆ รวมทั้งประสบการณ์ของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ บนพ้ืนฐานของวิชาการหรือ
อาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์  วิจารณ์   เพ่ือน าเสนอแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ 
หรือเป็นการตั้งค าถาม ประเด็นใหม ่ๆ ที่จะกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าในต่อไป   

สรุปได้ว่า  การเขียนบทความทางวิชาการหมายถึงการเรียบเรียงเนื้อหาทางวิชาการเพ่ือเสนอข้อมูล
ความรู้จากการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ ประกอบทัศนะอย่างมีระบบเพ่ือตีพิมพ์ในสื่อต่าง ๆ เพ่ือให้
คนในวงวิชาการรับทราบ  บทความทางวิชาการที่ดี  ควรมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านได้แนวคิดแนวทางในการ
น าความคิดนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบหนึ่ง  หรือช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดการพัฒนาความคิดต่อไป 

บทความวิชาการที่ดีจะต้องแทรกทัศนะหรือข้อคิดเห็นของผู้เขียนบทความ ดังนั้นผู้เขียนบทความ
วิชาการจึงต้องศึกษา ค้นคว้าข้อมูลอย่างถูกต้อง มีการวิเคราะห์อย่างละเอียด อีกทั้งยังต้องพึงระมัดระวัง
การแสดงทัศนะหรือข้อคิดเห็นส่วนตัวตามจรรยาบรรณของนักวิชาการด้วย  ทั้งนี้เนื่องมาจากบทความ
วิชาการจะต้องมีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน มักเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์ ปัจจุบันนี้ด้วยความก้าวไกลทางเทคโนโลยี  บทความวิชาการอาจจะเผยแพร่ในรูปแบบของสื่อ
สารสนเทศ เช่น ในเว็บไซต์ต่าง ๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม ดังนั้นจึงอาจจะเกิดปัญหาที่ตามมาด้วย
การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการกล่าวพาดพิงนักวิชาการ หรือผลงานของนักวิชาการ จนสร้างความเสื่อมเสียแก่
นักวิชาการท่านอื่น ๆ ได ้
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องค์ประกอบของบทความวิชาการ 
การเขียนบทความวิชาการนั้น จะต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบของบทความวิชาการในล าดั บแรกก่อน

ว่าบทความวิชาการมีลักษณะและองค์ประกอบอย่างไร  เพ่ือน าไปสู่กระบวนการเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  องค์ประกอบของบทความนั้นสามารถแบ่งได้ 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือส่วนประกอบตอนต้น  ส่วน
เนื้อหาและส่วนท้าย 

1. ส่วนประกอบตอนต้น   
บทความวิชาการ ส่วนประกอบตอนต้นจะเป็นส่วนที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับบทความเรื่องนั้น ๆ 

การเขียนส่วนประกอบตอนต้นหรือส่วนน าเรื่องที่ดีจะต้องมีการครอบคลุมตั้งแต่ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน 
จุดมุ่งหมายในการเขียน บางบทความจะมีบทคัดย่อเพ่ือสรุปสาระสังเขปของบทความเรื่องนั้น  ๆ เพ่ือบอก
เนื้อหาอย่างย่นย่อของบทความ  การเขียนส่วนต้นมีกระบวนการดังนี้ 

1.1 การตั้งชื่อเรื่อง การตั้งชื่อเรื่องมีความส าคัญต่อการเขียนบทความวิชาการอย่างยิ่ง เพราะ
การตั้งชื่อเรื่องที่ดี มีความน่าสนใจสามารถโน้มน้าวให้ผู้อ่านมีความสนใจอยากจะอ่านบทความเรื่องนั้น  ๆ 
โดยการตั้งชื่อบทความวิชาการมักจะก าหนดเป็นค า วลี ประโยค  อาจจะมีการตั้งเป็นกลุ่มค า กลุ่มวลีหรือ
กลุ่มประโยคและตามท้ายชื่อเรื่องด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง  เช่น  

1.1.1 การตั้งชื่อเรื่องแบบค า  เช่น  กหังปายา  นโลปาขยานัม พระนลค าหลวงและพระนล
ค าฉันท์  ธรณีประต ู มหาภารตะ ฯลฯ 

1.1.2 การตั้งชื่อเรื่องแบบวลี  เช่น  เรื่องนุ่งเสื้อห่มเสื้อ  ภาษาเด็กสองขวบ  สยามเมืองยิ้ม
ศัพท์ส่องวรรณกรรม  คนดีศรีอยุธยา  เดียง(ภา)สา  ยวนพ่ายโคลงดั้น: มุมมองใหม ่ ฯลฯ 

1.1.3 การตั้งชื่อเรื่องแบบประโยค เช่น ใครแต่งลิลิตพระลอ วาทกรรมท าเหตุในลิลิต
พระลอ  อ่านออกเขียนได้อย่างไทยโบราณ  (ไข)ข้อข้องใจในราชาศัพท์  ไวพจน์พิจารณ์ : แบบเรียนค าพ้อง
สมัยรัชกาลที่ 5  อิทธิพลของงานสุนทรภู่ที่มีต่อนิทานวัดเกาะ “ความเป็นชาย” ในวรรณคดีค าสอนผู้ชาย
และวรรณคดีเรื่องเอกของไทย ฯลฯ 

นอกจากการตั้งชื่อเรื่องแล้ว ในส่วนต้นจะต้องบอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียนซึ่งจะ
ใช้ชื่อจริงไม่ใช้นามแฝง นอกจากนี้อาจมีการแนะน าผู้เขียน ด้วยการบอกต าแหน่ง สถานะของผู้เขียน  
ระดับการศึกษาจนถึงสถานที่ท างาน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ เขียน
บทความวิชาการเรื่องนั้น ๆ เพื่อติดต่อซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยจากบทความที่อ่าน 

1.2 การสรุปสาระสังเขป  บทความวิชาการเป็นงานเขียนที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ความรู้ รวมทั้ง
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการในสาขาที่ผู้เขียนบทความประจ าอยู่หรือมีความเกี่ยวข้อง  
แต่ในบางครั้งก็อาจมีผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาการอ่ืนและมีความสนใจที่จะอ่านบทความที่ไม่ใช่สาขาของตนเอง  
ดังนั้นบทความวิชาการจึงต้องมีสาระสังเขปหรือบทคัดย่อ (Abstract) เพ่ือส าหรับสรุปสาระส าคัญจาก
บทความฉบับเต็ม สาระสังเขปที่ดีจะต้องมีความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A 4 หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษ
จะต้องมีจ านวนค าไม่เกิน 300 ค า 

สาระสังเขปที่ดีจะต้องครอบคลุมถึงจุดมุ่งหมาย วิธีการวิเคราะห์ เนื้อหาและผลการสรุปเพ่ือให้
ผู้อ่านที่เป็นนักวิชาการทางด้านสาขาวิชานั้น ๆ หรือผู้อ่านทั่วไปที่มีความสนใจสามารถอ่านแล้วเข้าใจ
เนื้อหาของบทความนั้นได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว   
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2. ส่วนเนื้อหา 
การน าเสนอเนื้อหาในบทความวิชาการนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการกล่าวถึง

รายละเอียดของเนื้อหาของบทความที่ผู้ เขียนบทความได้เรียงล าดับเป็นประเด็นหรือหัวข้อไว้ มี
องค์ประกอบที่ส าคัญคือบทน า  เนื้อเรื่อง  บทสรุป 

2.1 บทน า  
บทน าเปรียบเสมือนการเปิดหน้าต่างบานแรกไปสู่แต่ละส่วนของบทความ  ถ้าผู้เขียนบทน า

ไม่สามารถชักจูงใจหรือน าเสนอความคิดที่น่าสนใจไว้ในบทน า ก็อาจท าให้ผู้อ่านไม่สนใจที่จะอ่านเนื้อเรื่อง
ต่อไป  ดังนั้นบทน าจึงมีความส าคัญท าให้ผู้อ่านสามารถติดตามหรือมีความสนใจต่อบทความเรื่องนั้น ๆ ได้  
การเขียนบทน าอาจจะเป็นการกล่าวถึงปัญหาหรือความเป็นมาของหัวข้อหรือเนื้อเรื่องที่จะน าเสนอ เพื่อเป็น
การชี้ให้ผู้อ่านเข้าใจก่อนว่าผู้เขียนบทความจะกล่าวถึงอะไร บางครั้งอาจเป็นการเกริ่นน าความน่าสนใจของ
บทความก็ได้  การเขียนบทน าที่ดีจะต้องมีลักษณะที่เร้าความสนใจหรือให้พ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่จะกล่าว  เพ่ือให้ผู้อ่านมีความรู้เบื้องต้นก่อนที่จะอ่านในเนื้อเรื่องต่อไป การเขียนค าน าควรเขียนให้
กระชับไม่เยิ่นเย้อ ตรงประเด็น มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง โดยจับประเด็นจากชื่อเรื่องแล้วน าเข้าสู่บริบท 
 
ตัวอย่างบทน า  
 

อ่านออกเขียนได้อย่างไทยโบราณ 
 
 เชื่อกันมาว่าคนแก่มักจะมองไปข้างหลัง ส่วนคนหนุ่มสาวมองไปข้างหน้า  คนแก่ที่มองไปข้างหลัง
อย่างเดียว มักเล่าความหลังเพราะไม่มีอะไรนอกจากความหลัง หากคนแก่ไม่มองไปข้างหน้าก็จะเป็นคนแก่
ที่ไม่ทันโลก เป็นคนแปลกหน้าของโลก ในโลกท่ีแปลกหน้าของตน จนอาจไม่ชอบโลกและเบื่อโลก แล้วย้อน
มองแต่โลกข้างหลังที่คุ้นเคยและดูสวยงามกว่า 
 คนหนุ่มสาวที่เอาแต่มองไปข้างหน้า  ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องซ้ าโดยเฉพาะผิดซ้ า ไม่มีครูคอยย้ าคอย
เตือนให้ระวัง เหมือนรถมีความแรงที่ไม่มีห้ามล้อ คนหนุ่มสาวที่ไม่รู้จักมองไปข้างหลัง จะยั้งคิด เข้าใจ
คุณค่า น ามาต่อยอดได้ ประสบการณ์ของคนนั้นมีค่าเพราะว่าคนแก่ไม่ได้แปลว่าคนโง่ คนหนุ่มสาวรู้จักฟัง
เรื่องเล่าของคนแก่ก็จะไม่โง่และไม่ท าอะไรโง่ ๆ จนเป็นคนโง่ตั้งแต่ยังหนุ่มสาวคนหนุ่มสาวนั้นไม่รู้ตัวว่า
ความหนุ่มสาวอยู่ไม่นาน ส่วนคนแก่ไม่รู้ตัวว่าความแก่มาถึงเร็ว คนกว่าจะยอมรับว่าตนแก่ก็เมื่อแก่เกินไป
จนใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้ จึงอยากเล่าไว้เสียแต่วันนี้ว่ามีดีอะไรในการสอนภาษาไทยอย่างโบราณ จะได้เป็น
สารที่สืบสานให้ใช้วิจารณญาณกันต่อไป อาจจะช่วยแก้ไขในการเรียนภาษาไทยที่ไม่สัมฤทธิ์ผลอยู่ทุกวันนี้ 
                      ( ปรีชา  ช้างขวัญยืน, 2549, หน้า 23 ) 
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2.2 เนื้อเรื่อง 
ส่วนการเขียนเนื้อเรื่องในบทความวิชาการนั้น  ผู้เขียนบทความจะต้องวางโครงเรื่องให้

เนื้อหามีเอกภาพ คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเรียงร้อยกันอย่างต่อเนื่องที่เรียกว่าสัมพันธภาพเพ่ือ
น าไปสู่ข้อสรุปอันเป็นหัวใจของเรื่อง หรือสาระที่ส าคัญ เรียกว่าสารัตถภาพ  

การเรียงล าดับประเด็นหรือหัวข้อของเนื้อหานับตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปสู่ส่วนสรุป ทั้งนี้การวาง
ล าดับเนื้อหาและประเด็นหรือหัวข้อจะต้องมีความเป็นเอกภาพในแต่ละย่อหน้า โดยย่อหน้าหนึ่ง  ๆ ต้องมี
ใจความส าคัญเพียงใจความเดียวหรือผู้เขียนจะต้องมีจุดมุ่งหมายมุ่งเสนอความคิดหลักในย่อหน้านั้นเพียง
ความคิดเดียว   

ขณะเดียวกันเมื่อจบย่อหน้า ๆ หนึ่งแล้ว ย่อหน้าต่อไปที่จะกล่าวจะต้องมีเนื้อหาที่มีสัมพันธภาพ
ต่อจากย่อหน้าที่แล้ว ตัวอย่างเช่น การเขียนบทความวิชาการเรื่องวิถีไทยในวรรณคดีสมัยอยุธยา ย่อหน้า
แรกกล่าวถึงสภาพสังคมในสมัยอยุธยา พอมาในย่อหน้าต่อไปก็จะต้องกล่าวถึงสภาพวิถีชีวิตประชาชนใน
สมัยอยุธยาเพ่ือให้สอดรับกับสิ่งที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงสภาพสังคมทั่ว ๆ ไปในย่อหน้าที่แล้ว ทั้งนี้การเขียนโดย
รักษาเนื้อหาให้มีสัมพันธภาพนั้นก็เพ่ือให้ผู้อ่านสามารติดตามอ่านได้อย่างราบรื่น  อีกทั้งยังท าให้ผู้ เขียน
บทความสามารถเรียงล าดับความคิดที่จะกล่าวในแต่ละย่อหน้าเพื่อน าไปสู่สาระส าคัญของบทความ 

การเขียนเนื ้อเรื ่องที ่ด ีจะต้องมีการน าเสนอมุมมองใหม่หรือความคิดใหม่ที ่ผู ้เขียน
บทความมีความคิดเห็นแตกต่างไปจากข้อสันนิษฐานที่มีมาก่อนหน้านั้นหรืออาจจะมีการน าเสนอองค์
ความรู้ใหม่เพ่ือให้ผู้อ่านรู้สึกว่าได้ค้นพบข้อมูลใหม่ ๆ ไปพร้อม ๆ กับผู้เขียนบทความด้วย    

2.3 บทสรุป 
หลังจากที่ผู้เขียนบทความได้วิเคราะห์ในแต่ละหัวข้อที่ตั้งไว้ในบทความเสร็จสิ้นแล้ว  ก็

จะต้องน าไปสู่กระบวนการสุดท้ายคือการเขียนบทสรุป  การเขียนบทสรุปนอกจากจะเป็นวิธีการที่จะท าให้
ผู้เขียนสามารถปิดต้นฉบับบทความแล้ว ยังเป็นการกล่าวสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดรวมทั้ งให้
ข้อเสนอแนะแก่ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจสามารถน าข้อเสนอแนะไปศึกษาค้นคว้าต่อไปได้  

3. ส่วนท้าย 
การเขียนบทความวิชาการเปรียบได้กับการจัดท ารายงาน หรือถ้าเป็นล าดับการศึกษาขั้นสูงขึ้นไป

ก็เรียกว่าวิทยานิพนธ์ซึ่งจะต้องมีการจัดท ารายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมเพ่ือบอกกล่าวว่าข้อมูลที่ผู้เขียน
ได้น ามาเป็นแหล่งค้นคว้าน ามาจากที่ใดบ้าง  ดังนั้นเมื่อผู้เขียนบทความได้มีการตั้งปัญหา มีการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีหรือมีระเบียบวิธีวิเคราะห์  เพื่อให้ได้ผลสรุปที่ตามมาหลังจากการวิเคราะห์ได้เสร็จสิ้นลง
ก็จะต้องมีการบอกกล่าวแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้า  การบอกกล่าวแหล่งค้นคว้าข้อมูลนั้นสามารถท าได้หลายวิธี 
เช่น รายชื่อผู้แต่งและหนังสือ ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์  รายชื่อเว็บไซต์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ   

นอกจากนี้ในส่วนท้ายเรื่องของบทความ อาจเป็นการจัดท าเชิงอรรถซึ่งเป็นการอธิบายถึง
แหล่งข้อมูลอ้างอิง  หรืออธิบายข้อความเพ่ิมเติมจากค าส าคัญหรือประโยคส าคัญในบทความที่ไม่สามารถ
กล่าวในบทความได้  ขณะเดียวส่วนท้ายเรื่องบทความยังเป็นการเพ่ิมเติมเนื้อหาบางส่วนนอกเหนือจากที่
ผู้เขียนบทความไม่สามารถน าเสนอได้ เช่น ภาคผนวก  ซึ่งได้แก่ตาราง รูปภาพ  
 
หลักการเตรียมตัวเขียนบทความวิชาการ 

ปรีชา ช้างขวัญยืน (2550, หน้า  78-79 ) กล่าวถึงหลักในการเตรียมตัวเขียนงานวิชาการนั้น  มีอยู่ 
4 กระบวนการ คือ ใฝ่รู้ ค้นคว้า เรียบเรียง และลงมือเขียน ทักษะทั้ง 4 กระบวนการนี้นับว่าเป็นหัวใจ
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พ้ืนฐานส าคัญในการเขียนบทความ เพราะนอกจากจะเป็นทักษะทางด้านการส่งสารที่มีความส าคัญต่อ
กระบวนการสื่อสารแล้วยังเป็นกระบวนการฝึกการเขียนที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับงานเขียนทุกประเภท 
ไม่เฉพาะแต่บทความวิชาการ อาจจะเป็นบทความวิจัย  บทความวิจารณ์หรือข้อเขียนปกิณกะทั่ว ๆ ไป เพราะ
งานเขียนแต่ละประเภทนั้นจะต้องอาศัยทักษะทั้ง 4  กระบวนการนี้เป็นพ้ืนฐานในการเขียนบทความ   

1. การเป็นผู้ใฝ่รู้ 
ผู้เขียนบทความจะต้องมีคุณสมบัติที่ส าคัญประการหนึ่งคือการเป็นผู้ใฝ่รู้ เมื่ออ่านมากเข้าก็

ย่อมจะสั่งสมภูมิความรู้  อีกทั้งการเป็นผู้ใฝ่รู้ยังมีความส าคัญต่อการเอ้ือให้ เกิดการก าหนดหัวข้อเรื่องที่จะ
เขียน ตลอดจนสามารถค้นคว้าข้อมูลเพ่ือน ามาเขียนได้อย่างรวดเร็ว เพราะข้อมูลเหล่านั้นผู้เขียนเคยอ่าน
ผ่านมาแล้ว การใฝ่รู้นับเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างสรรค์บทความวิชาการขึ้นมา เพราะเมื่อมีความรู้แล้วก็
ย่อมต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้ออกมาเป็นงานเขียน ทั้งยังท าให้ผู้เขียนสามารถเลือกที่จะเขียนบทความ
หรือมีแนวคิดในการน าเสนอบทความใหม่ ๆ ซึ่งการเลือกเรื่องที่จะเขียนนี้ต้องพิจารณาถึงประเด็นต่าง ๆ   
ที่คนทั่วไปมองข้าม เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนจากบทความที่มีผู้เขียนมาแล้ว และสนองความต้องการของ
กลุ่มผู้อ่านดังนั้นการเป็นผู้ใฝ่รู้จะช่วยให้ผู้เขียนมีความคิดกว้างขึ้น  มีหัวข้อเรื่องที่จะเขียนมากขึ้นเพราะมา
จากการอ่านมาก รู้มากหรือที่เรียกว่าพหูสูต 

นอกจากนี้ การใฝ่รู้อาจจะไม่ได้หมายถึงการมุ่งแต่เพียงศึกษาจากต าราเพ่ือให้เกิดความคิดที่จะ
เขียนบทความวิชาการเท่านั้น  หากยังมาจากสื่อหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ที่รายล้อมผู้เขียนก็ได้ เช่น เมื่อ
ผู้เขียนได้ชมข่าว หรือภาพยนตร์เห็นความน่าสนใจของข้อมูล หรือมีการตั้งข้อสงสัยต่อข้อมูลที่ผู้เขียนได้รับ
จากการบริโภคสื่อก็อาจน าไปสู่การคิด เมื่อคิดมากขึ้นก็จะน าไปสู่การสร้างโครงเรื่อง ซึ่งโครงเรื่องเป็นการ
สร้างเค้าโครงของงานเขียนบทความวิชาการ แสดงขอบเขต แนวคิด หรือหัวข้อส าคัญ เพราะการเขียนโครง
เรื่องนี้เป็นการจัดระบบความคิดก่อนเขียน และการวิเคราะห์ในล าดับต่อมา เช่น ผู้เขียนชมข่าวที่กล่าวถึง
คติความเชื่อของคนไทยภาคอีสานต่อเรื่องผีฟ้าก็จะน าไปสู่การคิดทางหลักวิชาการว่า   ผีฟ้าคือผีที่ดี      
คอยปกป้องลูกหลาน และผีฟ้ามีก าเนิดมาจากท่ีใด มีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อคนไทยภาคอีสานอย่างไร 
เมื่อมีการจัดความคิดได้ดังกล่าวแล้วก็จะก่อกระตุ้นให้ผู้เขียนสนใจและใฝ่รู้ที่จะค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือตอบ
ค าถามเกี่ยวกับผีฟ้า  ท าให้ผู้เขียนสามารถวางโครงเรื่องและเขียนเป็นบทความวิชาการเพ่ือแสดงความรู้ที่ได้
จากการไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับผีฟ้าเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนได้อ่าน  

2. การค้นคว้าข้อมูล 
เมื่อเกิดความคิดว่าจะเขียนบทความวิชาการเรื่องอะไรแล้ว  ผู้เขียนจะต้องส ารวจข้อมูลจากแหล่ง

สืบค้นข้อมูลที่สามารถให้ความสะดวกในการบริการและให้ข้อมูลแก่ผู้เขียนได้ เช่น หอสมุดแห่งชาติ  
ศูนย์วิทยบริการของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดประชาชน การสืบค้นข้อมูลเพื่อน ามาเขียนบทความนั้นสามารถ
สืบค้นจากฐานข้อมูลประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ  วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ข้อมูลจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ แถบบันทึกเสียง วิซีดี ซีดีรอม หรือข้อมูลในสื่อสารสนเทศอย่างเช่นข้อมูลจากเว็บไซต์ 
เป็นต้น 

การค้นคว้าข้อมูลนี้นอกจากจะเป็นพ้ืนฐานในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือที่จะน ามาเขียนบทความแล้ว  
ยังเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับผู้เขียนบทความด้วย เพราะการค้นคว้าข้อมูลจะต้องมีการอ่านหนังสือ  
วารสาร นิตยสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ เป็นจ านวนมากเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการเขียนบทความ ท าให้
ผู้เขียนได้อ่านข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการเขียนบทความ นับว่าเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการให้แก่ผู้เขียนได้อีกทางหนึ่ง  
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3. การเรียบเรียงความคิด 
เมื่อผู้เขียนมีความคิดที่จะเขียนบทความเรื่องหนึ่ง ความคิดดังกล่าวนี้ยังไม่ถูกจัดว่าเป็นความคิด

ของการเริ่มต้นเขียนบทความ  เพราะเป็นเพียงความคิดที่จะเขียนเท่านั้น  การคิดที่จะเริ่มเขียนบทความ
จะต้องเริ่มต้นมาจากการที่เกิดประเด็นหรือหัวข้อในการวิเคราะห์  โดยอาจจะมาจากการอ่าน การค้นคว้า 
การสัมภาษณ์ การปรึกษาหรือการสนทนากันในหมู่นักวิชาการแวดวงเดียวกัน  เมื่อผู้เขียนได้ความคิดที่มา
จากกระบวนการต่าง ๆ ดังที่กล่าวไปแล้ว  ผู้เขียนก็จะเกิดการจัดระเบียบความคิดหรือมีการคิดอย่างเป็น
ระเบียบ  การจัดระเบียบความคิดของผู้เขียนบทความนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นประเด็นปัญหาหรือ
เข้าใจเนื้อหาที่ผู้เขียนมีการเรียงล าดับความคิดได้เป็นอย่างดี 

4. การเขียน 
ขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดในการเขียนบทความวิชาการก็คือการลงมือเขียน  ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ

ผู้เขียนมีความพร้อมทั้งการคิด  การเตรียมหัวข้อเรื่อง การวางโครงเรื่อง ข้อมูล สิ่งที่ส าคัญคือการที่จะ
ถ่ายทอดความคิดนั้นออกมาเป็นภาษา ขั้นตอนดังกล่าวนี้ผู้เขียนจะต้องค านึงถึงความถูกต้องทางหลัก
วิชาการ  รวมทั้งจะต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องตามแบบแผนทางวิชาการ  มีการอ้างอิงและมีบรรณานุกรมท้าย
เรื่องบทความ  หลักในการเขียนบทความจะต้องเริ่มตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่อง การวางโครงเรื่อง การเตรียม
หัวข้อเรื่องและการลงมือเขียน 

 บทความทางวิชาการที่ดีควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. มีชื่อเรื่องน่าสนใจสอดคล้องกับประเด็นหรือแนวคิดตามโครงเรื่องท่ีก าหนดไว้ เนื้อหาทางวิชาการ

ถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย 
2. มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปประเด็นตามหลักวิชาการ จากแหล่งต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอ

ความรู้ด้วยวิธีการที่เป็นประโยชน์ 
3. สามารถสอดแทรกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ 
4. มีการค้นคว้าอ้างอิงจากแหล่งที่เชื่อถือได้ สมบูรณ์ ทันสมัย มีระบบที่ถูกต้อง 
5. มีวิธีการเขียนและสามารถใช้ภาษาทางการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เข้าใจง่าย 

 
จรรยาบรรณในการเขียนบทความวิชาการ 

การเขียนบทความวิชาการพึงระลึกเสมอว่า ต้องตั้งใจจริงในการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือพัฒนา
และเผยแพร่วิชาการในสาขาของตน การบิดเบือนข้อมูลหรือการวิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์เพ่ือผลประโยชน์
ของตน หรือหมู่คณะหรือการน าผลงานผู้อ่ืนมาเป็นของตนนับว่าเป็นการท าผิดจรรยาบรรณของนักวิชาการ 
ผู้เขียนควรเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ ไม่กล่าวร้ายป้ายสีนักวิชาการที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจาก
ความคิดของตน 

สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ( 2550, หน้า 601) กล่าวว่าจรรยาบรรณหมายถึงกฎเกณฑ์แห่งความดีที่คน
ดีพึงปฏิบัติ ก็คือความซื่อตรงต่อการน าข้อมูลมาใช้ ดังนั้นผู้เขียนบทความจึงต้องมีหลักปฏิบัติที่ส าคัญในการ
เขียนบทความ ทั้งนี้การมีหลักปฏิบัติไม่ได้หมายถึงหลักการเขียนหรือหลักการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือเตรียมที่จะ
น ามาเขียนเท่านั้น  หากแต่เป็นหลักปฏิบัติในการเป็นผู้เขียนบทความวิชาการที่ดีหรือเรียกสั้น ๆ ว่าจะต้อง
มีจรรยาบรรณของผู้เขียนนั่นเอง 
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ส าหรับจรรยาบรรณในการเป็นผู้เขียนบทความวิชาการท่ีดีนั้น  มีหลักปฏิบัติอยู่ 3 ประการดังนี้ 

1. จรรยาบรรณในการให้เกียรติ 
ผู้เขียนบทความวิชาการจะต้องพึงระลึกถึงอยู่เสมอว่าการเขียนบทความวิชาการเรื่องหนึ่ง ๆ นั้น  

นอกจากจะมาจากการเรียงล าดับความคิดของตนเอง  การค้นคว้า ตีความและวิเคราะห์จนได้ข้อสรุปของ
ตนเองแล้วนั้น สิ่งส าคัญก็คือผู้เขียนบทความจะต้องมีการศึกษาข้อมูลตลอดจนมีการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือเป็น
หลักฐานสนับสนุนความคิดในการเขียนหรือท าให้เข้าใจในสิ่งที่ไม่รู้จนเกิดความกระจ่างและสามารถ
ถ่ายทอดเป็นบทความวิชาการได้   

ขณะเดียวกันบทความวิชาการอาจเกิดขึ้นมาจากการที่มีผู้ไปอ่านบทความที่มีผู้เขียนมาแล้วก่อน
หน้านั้น และผู้อ่านกลับมีความคิดที่ตรงกันข้ามกับบทความดังกล่าวจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะเขียนบทความเพ่ือ
แสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องกว่า ดังนั้นผู้เขียนบทความวิชาการท่ีดีจะต้องให้เกียรติแก่ผู้
ที่ได้รวบรวมข้อมูลที่ผู้เขียนได้น ามาอ้างถึงหรือน ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเขียน ตลอดจนยังต้องมี
จรรยาบรรณของนักวิชาการที่ดีไม่กล่าวให้ร้ายหรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้เขียนบทความวิชาการที่ได้เขียนมาก่อน
หน้านั้นในทางสร้างความเสื่อมเสีย  ทั้งนี้จรรยาบรรณในการให้เกียรติของผู้เขียนบทความวิชาการมีลักษณะ
ที่ส าคัญ 2 ประการ คือการให้เกียรติแก่เจ้าของข้อมูลหรือผู้ที่ค้นคว้าข้อมูลมาก่อนและการไม่กล่าวพาดพิง 

1.1 การให้เกียรติแก่เจ้าของข้อมูลหรือผู้ที่ค้นคว้าข้อมูลมาก่อน 
การให้เกียรติแก่เจ้าของข้อมูลหรือผู้ที่ค้นคว้ามาก่อน  สามารถท าได้ 2 วิธี คือ 
1.1.1 การท าเชิงอรรถอ้างอิง  การจัดท าเชิงอรรถอ้างอิงเป็นการบอกแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้า

มาประกอบการเขียน  ดังนั้นผู้เขียนบทความจะต้องกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลนั้น เช่น ชื่อผู้แต่ง 
ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี) สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์  บางครั้งการจัดท าเชิงอรรถอ้างอิงอาจเป็นการ
อธิบายข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้  การอธิบายในเชิงอรรถอ้างอิงในลักษณะดังกล่าวจึงอาจจะเป็นการให้ค าอธิบาย
โดยอาจเป็นการสรุปความคิดเห็นของเจ้าของข้อมูลหรือจากการที่ผู้เขียนได้ไปสัมภาษณ์มา ทั้งนี้ก็จะต้อง
บอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเช่นเดียวกับการอ้างอิงข้อมูล 

ปรีชา  ช้างขวัญยืน (2550, หน้า 101-102) กล่าวว่า  การอ้างอิงอาจท าได้ 2 แบบ คือแบบ
แทรกปนไปในเนื้อหา  และแบบลงเชิงอรรถ  ซึ่งมีทั้งแบบที่เป็นการอ้างที่มา การอธิบายความหมายและ
การโยงความคิดหรือเรื่องราว 

การอ้างอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหา มีข้อดีคือไม่เปลืองเนื้อที่ และไม่เสียเวลาในการท า
รายละเอียดซ้ าในรูปแบบเชิงอรรถ มี  2  ระบบ  คือระบบนามปี และระบบหมายเลข แต่ที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบันนี้คือระบบนามปี 

- ระบบนามปี  เป็นการอ้างอิงโดยลงชื่อผู้แต่ง  ปีที่พิมพ์  และเลขหน้าของเอกสารที่อ้างอิง  
ตัวอย่างเช่น 

สุภาพรรณ  บุญสะอาด (2550, หน้า 38 ) กิจการพิมพ์ในเมืองไทย  เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก  
ตั้งแต่ ปี  พ.ศ.  2371 

1.1.2 การจัดท าบรรณานุกรม  การจัดท าบรรณานุกรม หมายถึงการจัดท ารายการหนังสือ
ที ่ใช้ประกอบการเขียนซึ ่งบอกรายละเอียดเกี ่ยวกับเอกสารนั ้น และจัดเรียงตามล าดับตัวอักษร 
กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ปีที่พิมพ์. ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี).
สถานที่พิมพ์. ส านักพิมพ์. แต่บรรณานุกรมจะมีลักษณะต่างจากเชิงอรรถอ้างอิง ก็คือเป็นการรวบรวม
รายชื่อ หรือรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูล แหล่งค้นคว้าที่ปรากฏในบทความทั้งหมดไว้ที่หน้าสุดท้ายของ
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บทความ วิธีการดังกล่าวนี้นอกจากจะให้เกียรติแก่เจ้าของข้อมูลที่ผู้เขียนบทความได้น ามาประกอบ
เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ในการเขียนบทความแล้วยังเป็นการแนะน าให้ผู้อ่านสามารถไปสืบค้นข้อมูลตามที่
ปรากฏใบรรณานุกรม ได้อย่างสะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น 
ตัวอย่างการลงบรรณานุกรม 
หนังสือ 
ขจร  สุขพานิช. (2547). ข้อมูลประวัติศาสตร์ : สมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
 ธรรมศาสตร์ 
บทความ 
ณรงค์  พ่วงพิศ.“บทวิเคราะห์ว่าด้วยการแย่งชิงอ านาจทางการเมืองผู้น าไทยระหว่าง พ.ศ. 1893-2310”

วารสารประวัติศาสตร์ 4 (พฤษภาคม–สิงหาคม 2522),หน้า 1-33. 
1.2 การไม่กล่าวพาดพิง 

ผู้เขียนบทความวิชาการจะต้องพึงระลึกถึงอยู่เสมอว่าการเขียนบทความวิชาการเป็นการ
น าเสนอความรู้  น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล  ตลอดจนอาจเป็นการน าข้อมูล
เก่าหรือข้อค้นพบเก่ามาตีความใหม่เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่  ทั้งนี้การน าเสนอความรู้ทางวิชาการในแบบแรก
นั้นย่อมก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  แต่การน าเสนอความรู้ทางวิชาการในแบบที่สองนั้นมาจากการที่ผู้เขียน
บทความมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากบทความที่มีก่อนหน้านั้นหรือได้ค้นพบค าตอบที่มีความน่าเชื่อถือ 
ถูกต้องและสมบูรณ์กว่าจึงน าเสนอความรู้ใหม่นี้เป็นบทความ   

ดังนั้นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเขียนบทความแบบที่สองก็คือจะต้องกล่าวถึงบทความเรื่องนั้น ๆ 
หรือต้องมีการพาดพิงถึงผู้เขียนบทความ เพ่ือชี้ให้เห็นว่าท าไมจึงต้องเขียนบทความเรื่องใหม่ขึ้นมา  สิ่งหนึ่ง
ที่ต้องค านึงถึงก็คือการกล่าวถึงบทความหรืออ้างถึงผู้เขียนท่านอ่ืน ๆ ซึ่งผู้เขียนบทความมีความคิดเห็นที่ไม่
ตรงกันนั้นจะต้องกล่าวถึงผู้เขียนท่านนั้นหรือบทความเรื่องนั้นในเชิงวิชาการคือมีการแสดงความคิดเห็นว่า
ท าไมเราจึงต้องเขียนบทความเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่  อาจจะเป็นเพราะมีการค้นพบข้อสรุปที่ชัดเจนกว่าข้อสรุปที่
มีมาก่อนหน้านั้น  หรือการตีความของผู้เขียนท่านนั้นมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จึงท าให้ต้องมี
การศึกษาใหม่เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ้น วิธีการกล่าวถึงผู้เขียนหรือบทความดังกล่าวควรมีการใช้
ถ้อยค าอย่างละมุนละม่อม  ไม่ควรแสดงค าที่สามารถสื่อถึงความรู้สึกที่ไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรง เพราะ
อาจจะสร้างความเข้าใจผิดต่อผู้เขียนบทความเรื่องดังกล่าวหลังจากที่ได้มาเห็นบทความที่เขียนขึ้นมาใหม่
และมีการกล่าวอ้างถึงชื่อของตนไว้   

นอกจากนี้ผู้เขียนบทความจะต้องพึงระวังคือไม่ควรกล่าวพาดพิงถึงผู้เขียนบทความท่านอ่ืน
หรือบทความเรื่องอ่ืนว่ามีการค้นคว้าและศึกษาอย่างไม่รอบคอบ เพราะแสดงถึงการไม่ให้เกียรติแก่ผู้เขียน
ท่านอ่ืน  ทั้งนี้ประโยคที่ควรหลีกเลี่ยงการกล่าวพาดพิงถึงนักวิชาการท่านอ่ืนในกรณีที่ผู้เขียนบทความไม่
เห็นด้วยนั้น เช่น “ผู้เขียนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” หรือ “ผู้เขียนเข้าใจว่า(ชื่อนักวิชาการท่านอ่ืน) ได้วิเคราะห์
มานั้นถือว่าเป็นงานวิจัยที่แสดงถึงความไม่รอบคอบของผู้วิจัย”  หรือ “บทความดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึง
ความคิดของผู้เขียนที่ผิดไปจากความจริงอย่างมาก”  ทั้งนี้ผู้เขียนควรที่จะใช้ว่า “ผู้เขียนมีความเห็นที่
แตกต่างไปจากบทความนี้ด้วยเหตุผลว่า” หรือ “ผู้เขียนขอเสนอความเห็นเพ่ิมเติมจากบทความดังกล่าวไว้ว่า” 
ซึ่งจะท าให้ความรุนแรงหรือการมีน้ าเสียงของการไม่ให้เกียรติในเวลาที่กล่าวพาดพิงถึงผลงานหรือ
นักวิชาการท่านอื่นลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจน 
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2. จรรยาบรรณในการเป็นนักวิชาการที่ดี 
บทความวิชาการคือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง แม้จะไม่มีการจดลิขสิทธิ์หรือออกสิทธิบัตร

เพ่ือรองรับว่าเป็นผลงานของผู้เขียนเหมือนกับการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ของนักวิจัย 
หากบทความวิชาการก็มีลิขสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงานปรากฏดังที่มีรายชื่อของผู้เขียนบทความอยู่ในส่วน
น าของบทความ ดังนั้น ผู้เขียนบทความวิชาการจะต้องพึงระลึกถึงความเป็นนักวิชาการที่ดี จะต้องไม่น า
บทความของผู้เขียนคนอื่นมาเป็นบทความของตัวเอง ซึ่งถือว่าผิดจรรยาบรรณของความเป็นนักวิชาการ ไม่
มีคุณสมบัติของนักวิชาการท่ีดี เพราะแสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์และการไม่เคารพต่อผลงานของผู้อื่น 

3. จรรยาบรรณในฐานะผู้อนุรักษ์ภาษาไทย   
การเขียนบทความวิชาการนอกจากจะเป็นการถ่ายทอดความรู้  ถ่ายทอดความคิดรวมทั้ง

ถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาอย่างช้านานของผู้เขียน จนสามารถกลั่นกรองออกมาเป็นความรู้ที่น าเสนอ
ในบทความแล้ว การเขียนบทความวิชาการยังเป็นวิธีอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตรงตามแบบแผน
ภาษาไทย เพราะผู้เขียนบทความจะต้องมีการใช้ภาษาไทยในการเรียบเรียงเพ่ือถ่ายทอดความคิด  ดังนั้น
บทความวิชาการท่ีดีจึงต้องมีการเรียบเรียงภาษาที่ถูกต้องตามโครงสร้างทางภาษาไทย  ไม่มีการใช้ประโยค
หรือโครงสร้างทางประโยคแบบภาษาอังกฤษ เช่น “ในการ”  หรือภาษาไทยจะไม่มีประโยคแบบผู้กระท า
และผู้ถูกกระท า เช่น “การที่ถูกท าให้” หรือ “การเป็นฝ่ายได้รับ”   

นอกจากนี้ในภาษาไทยมีการบัญญัติศัพท์บางค าเพ่ือให้มีการใช้ค าไทยและค าอังกฤษปะปนกัน 
และถึงแม้จะมีค าบางค าที่เม่ือใช้ค าที่บัญญัติข้ึนมาแล้วกลับสื่อสารไม่ชัดเจนก็จะอนุโลมให้ใช้ค าอังกฤษแทน
นั้น หากก็มีบทความวิชาการบางบทความมักจะนิยมใช้ค าไทยและค าอังกฤษในบทความเรื่องเดียวกันเพ่ือ
แสดงถึงภูมิรู้ทางภาษา ซึ่งท าให้บทความนั้นมีคุณค่าลดลงไปเพราะมีการใช้ค าภาษาต่างประเทศฟุ่มเฟือย
เกินไป ดังนั้นผู้เขียนบทความจึงต้องตระหนักถึงลักษณะและความส าคัญของภาษาไทยอีกทั้งยังต้องใช้
ภาษาให้ถูกวิธี  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยในอีกทางหนึ่ง 
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ตัวอย่างลักษณะงานเขียนบทความวิชาการอย่างสังเขป 
เรื่องท่ี 1 บทความวิชาการที่ไม่มีบทคัดย่อ 
 

ที่มาของเรื่องนารายณ์ปราบนนทุก 
บทน า 
 นนทุกเป็นตัวละครส าคัญตัวหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์  เรื่องของนนทุกในเรื่องรามเกียรติ์เป็น
ค าอธิบายว่าเหตุใดทศกัณฑ์ยักษ์เจ้ากรุงลงกาจึงมี 10 หน้า 20 มือ  ตามเรื่องนนทุกเป็นยักษ์  เป็นบริวาร
ของพระอิศวร มีหน้าที่ล้างเท้าเทวดาที่มาเฝ้าพระอิศวรที่เขาไกรลาส  นนทุกจึงมีหน้าที่ท างานประจ าอยู่ที่
บันไดเขาไกรลาส  หน้าตาท่าทางของนนทุกคงหน้าเอ็นดูหรือไม่ก็น่าขัน  จึงท าให้เทวดาทั้งหลายชอบล้อนน
ทุกเล่นต่าง ๆ นานา  เช่นบางองค์ลูบหน้า บางองค์ก็ถอนผมนนทุกเล่น เป็นดังนี้นานมากถึงโกฏิปี ผมนน
ทุกก็ “โกร๋นโล้นเกลี้ยงถึงเพียงหู” นนทุกคงมีธรรมชาติเป็นยักษ์ที่รักสวยรักงามมาก  พอเห็นเงาของตนใน
น้ าก็เสียใจร้องไห้แล้วเกิดความแค้นแน่นใจถือว่าบรรดาเทวดาทั้งหลายดูหมิ่นตน จึงคิดหาทางจะแก้แค้น
เทวดาเหล่านี้ให้จงได ้
 
เนื้อเรื่อง 
 เมื่อคิดได้ดังนั้นนนทุกก็ไปเฝ้าพระอิศวร นับว่านนทุกรู้หลักจิตวิทยาดี  พอได้เฝ้าพระอิศวรก็ทูล
สดุดีสรรเสริญพระเมตตาคุณของพระอิศวรก่อนแล้วจึงตัดพ้อต่อว่าพระอิศวรที่ลืมให้รางวัลตน “พระองค์ก็
เป็นหลักธาตรี  ย่อมเมตตาปราณีท่ัวพักตร์   ผู้ใดท าชอบต่อเบื้องบาท ก็ประสาททั้งพรและยศศักดิ์  ตัวข้าก็
มีชอบนัก  ล้างเท้าสุรารักษ์ถึงโกฏิปี  พระองค์ผู้ทรงสักดาเดช  ไม่โปรดเกศแก่ข้าบทศรี” 
 พระอิศวรได้ฟังนนทุกร าพันตัดพ้อก็เมตตาสงสาร  จึงออกปากว่าจะประธานสิ่งที่นนทุกขอนนทุกจึง
ทูลขอของวิเศษทันที “ให้นิ้วข้าเป็นเพชรฤทธี  จะชี้ใครจงม้วยสังขาร์”  พร้อมทั้งสัญญาว่าจะรับใช้พระอิศวร
จนกว่าจะตาย น่าแปลกว่าท าไมนนทุกจึงขอนิ้วเพชร แทนที่จะขออาวุธวิเศษอ่ืน ๆ เช่นตรีศูล หรือจักร 
 เมื่อได้รับประทานนิ้วเพชรแล้วนนทุกก าเริบอหังการเหมือนยักษ์ตัวอ่ืน ๆ ที่ได้พรวิเศษจากพระ
อิศวร  นนทุกไปนั่งคอยท่าเทวดาที่บันไดเขาไกรลาส “ขัดสมาธินั่งยิ้มริมอ่างใหญ่  คอยหมู่เทวาสุราลัย  
ด้วยใจก าเริบอหังการ”์  เมื่อเทวดามาถึงก็ล้อนนทุกเล่นดังเคย  นนทุกก็แสดงฤทธิ์ชี้นิ้วเพชรประหารเทวดา 
“ล้มฟาดกลาดเกลื่อน” พระอินทร์ตกใจมากรีบไปเข้าเฝ้าพระอิศวรเล่าความให้ฟัง แล้วทูลถามพระอิศวรว่า
ประทานนิ้วเพชรให้นนทุกหรือไฉน  พระอิศวรชี้แจงว่านนทุกท าความดีความชอบมานาน พระองค์ก็ต้อง
ประทานพรให้เป็นรางวัล  แต่เมื่อนนทุกก าเริบอหังการก็จะให้พระนารายณ์ไปปราบ 
 พระนารายณ์รับบัญชาพระอิศวรแล้วก็ออกมาแปลงกายเป็นนางเทพอัปสรทันที  นี่ก็น่าแปลกอีก
เหมือนกัน ท าไมอยู่ ๆ พระนารายณ์จึงแปลงกายเป็นนางอัปสร นนทุกเองก็แปลกใจ ดังจะเห็นได้ในตอน
ต่อไป 
 นางนารายณ์แปลงเยื้องกรายไปรออยู่ที่ที่นนทุกจะเดินผ่าน เมื่อนนทุกเดินผ่านมาพบนางเข้า     
นนทุกผู้ชอบของสวย ๆ งาม ๆ ก็หลงรักนางทันที  จึงเข้าไปเกี้ยวพา  นางนารายณ์แปลงบอกนนทุกว่านาง
เป็น  นางฟ้อนร าอยู่บนสวรรค์ ไม่ค่อยสบายใจ จึงลงมาเดินเล่นให้คลายทุกข์ และถ้าจะให้นางชอบนนทุ
กนนทุกต้องร าตามนางก่อน ถ้านนทุกร าตามนางได้จริง ๆ นางก็จะชอบตอบ 
 นนทุกได้ฟังค านางก็ยิ้มกริ่ม  เผยความว่า  “พ่ีเป็นคนเก่าพอเข้าใจ”  เรื่องฟ้อนร าอยู่บ้าง  “เชิญ
เจ้าร าเถิดนะนางฟ้า  ให้สิ้นท่าที่นางจ าได้  ตัวพ่ีจะร าตามไป  มิให้ผิดเพลงนางเทวี”  นางนารายณ์แปลง
ก็ร าเพลงเทพพนมประถม  ไปตามล าดับ  นนทุกก็ร าตามด้วยใจที่ลุ่มหลงขาดสติ  พอนางนารายณ์แปลงร าท่า 
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“นาคาม้วนหางวง”ซึ่งต้องชี้นิ้วลงตรงตัก  นนทุกก็ร าตาม  นิ้วเพชรของนนทุกก็ท าให้ขาหักล้มลง         
นางนารายณ์ก็กลายร่างเป็นนารายณ์สี่กร  เหยียบนนทุกไว้พร้อมที่จะประหารนนทุก 
 นนทุกเห็นดังนั้นก็รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมจึงถามพระนารายณ์ว่า  ตนท าผิดอะไร  พระนารายณ์ตอบว่า  
นนทุกผิดที่อหังการ  ไม่เกรงพระอิศวรและได้ฆ่าเทวดามากมาย  นนทุกยังไม่หายข้องใจ  จึงถามพระ
นารายณ์ต่อไปอีกว่า  ท าไมพระนารายณ์จึงต้องแปลงกายเป็นนางอัปสรมาปราบตน  พระนารายณ์กลัวนิ้ว
เพชรของตนหรือไฉน  พระนารายณ์ไม่รู้จะตอบว่าอย่างไร  จึงยกความผิดให้นนทุกว่า  เพราะชะตานนทุก
จะต้องตายด้วยโมหะ  คือความลุ่มหลง  และเพ่ือพิสูจน์ว่าพระองค์ก็มีฤทธิ์มากกว่านนทุกแน่  ๆ          
พระนารายณ์จึงต่อให้นนทุกว่า  ให้นนทุกไปเกิดใหม่ชาติหน้า  ให้มี  20  มือ  และพระนารายณ์จะไปเกิด
เป็นมนุษย์มีเพียง  2  มือเท่านั้น  แต่พระองค์ก็จะเอาชนะนนทุกได้  ว่าแล้วพระนารายณ์ก็ประหารนนทุก  
นนทุกไปเกิดเป็นทศกัณฐ์โอรส ท้าวลัสเตียนกับนางรัชดามเหสี  พระนารายณ์ไปเกิดเป็นพระรามโอรสท้าว
ทศรถกับนางเกาสุริยา  เรื่องรามเกียรติ์ตอนนี้มักมีผู้น าไปแสดงโขน  เรียกชื่อตอนว่านารายณ์ปราบนนทุก 
 
บทสรุป  

ไทยอาจได้เรื่องนารายณ์ปราบนนทุกจากครูอินเดียที่มาสอนฟ้อนร าให้  ถ้าเรายอมรับว่า   ไทย
เรียนวิชาฟ้อนร าจากครูอินเดียโดยตรง  ครูอินเดียอาจใช้เรื่องอสูรภัสมะร าตามนางนารายณ์แปลงเป็นบท
ในการสอนฟ้อนร า  เพราะเนื้อเรื่องเอ้ือให้มีการร าแม่บท  ต่อมาเมื่อนิทานเกี่ยวกับราวณะเรื่องอ่ืน ๆ แพร่
เข้ามา  ไทยก็เอามาผสมกันและแปลงเรื่องให้เป็นเหตุการณ์ตอนหนึ่งของเรื่องรามเกียรติ์ดังที่ไทยแปลงเรื่อง
ดึกด าบรรพ์อ่ืน ๆ ของอินเดียซึ่งไม่เป็นตอนหนึ่งของเรื่องรามายณะ  ให้เป็นเหตุการณ์ตอนหนึ่งใน
รามเกียรติ์ของไทย  เช่นเรื่องพระอิศวรปราบตรีปุร าไทยแปลงมาเป็นเรื่องต านาน  ก าเนิดธนูมหาโมลีของ
ท้าวชนก  และเรื่องการกวนเกษียรสมุทรไทย  แปลงมาเป็นตอนสุครีพหาวิธีดึงเขาพระสุเมรุให้ตรง เป็นต้น 
 
สรุปท้ายเรื่อง 
 เรื่องนารายณ์ปราบนนทุกมาจากไหนยังไม่สรุปแน่นอนตรงนี้  แต่เราอาจได้หลักฐานเพ่ิมเติมถ้าเรา
รู้เรื่องของอินเดียใต้เพิ่มขึ้น  ที่สามารถสรุปได้แน่นอนที่นี่คือขึ้นชื่อว่านิทานย่อมงอกได้  บิดเบี้ยว  แปลงรูป
ได้ตามประสบการณ์ของผู้เล่า  นี่เป็นคติสากลของโลก 

 (มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, 2531, หน้า 123 - 130) 
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เรื่องท่ี 2  บทความวิชาการที่มีบทคัดย่อ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องไตรภูมิกับจิตรกรรม 
 

บทคัดย่อ 
       บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับจิตรกรรม  โดยเลือกศึกษา
จากเรื่องไตรภูมิ ผลการศึกษาพบว่าเรื่องไตรภูมิได้มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้เขียนภาพในการน าความรู้ที่
ได้จากเรื่องไตรภูมิมาถ่ายทอดเป็นศิลปะอีกแบบหนึ่งในรูปของจิตรกรรมฝาผนัง  นอกจากนี้จิตรกรรมจาก
เรื่องไตรภูมิยังได้ให้คุณค่าในด้านโลกทัศน์และชีวทัศน์ของคนไทย รวมทั้งเป็นเครื่องมือการสอนหลักธรรม
ทางพุทธศาสนาให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น อาจกล่าวได้ว่าเรื่องไตรภูมิในฐานะที่เป็นทั้งวรรณคดีและ
จิตรกรรมเป็นมรดกทางปัญญาของไทยอย่างแท้จริง 
 

Abstract 
The Relation between Literature of Triphum and Visual Arts  
 This article aims at a study how the literature is related to visual arts in the text of  
Triphum. The research output has been found that the painters were inspired and 
influenced by the text of  Triphum, that is, the literature was transformed to  become 
paintings in temples. Furthemore, The Thai ways of life, thought and Buddhist 
Perspectives have been implied in such work of art. Aforemention, arts literature and 
visual arts, serve the Buddhism. The Buddhist morality, ethics, and precepts are adapted 
and Simplified through these kinds of arts in order that the Thai People in general can 
reach the message, It could be Said that such Triphum, which are both text and paintings, 
is genuinely the Thai  intellectual legacy.   
 
บทน า 
 ในการศึกษาเรื่องไตรภูมิพระร่วง  นักศึกษาวรรณคดีไทยโดยทั่วไปมักมีปัญหา 2 ประเด็น กล่าวคือ
การศึกษาเชิงประวัติและความแพร่หลายของไตรภูมิพระร่วง ส าหรับประเด็นแรกนั้นปัจจุบันได้คลี่คลายไป
ด้วยดี เมื่อศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  ณ นคร ได้วินิจฉัยและเสนอหลักฐานเกี่ยวกับสมัยที่แต่งวรรณคดี
เรื่องนี้ว่าควรแต่งในปีพุทธศักราช 1888 โดยค านวณจากปีที่พระยาลิไทครองราชย์ในนครศรีสัชนาไลย  
ผนวกกับจ านวนปีที่ระบุไว้ในบานแผนก  ดังนั้นในปัจจุบันจึงเป็นที่ยอมรับว่าไตรภูมิพระร่วงแต่งขึ้นในปี
พุทธศักราช 1888 
 ส าหรับประเด็นที่สอง เกี่ยวกับการแพร่กระจายของ ไตรภูมิพระร่วง นั้นยังมีประเด็นที่น่าพิจารณา
คือนักศึกษาวรรณคดีไทยส่วนใหญ่มักอ้างอิงและระบุถึง ไตรภูมิพระร่วง ในฐานะเป็นบ่อเกิดของศิลปะ
แทบทุกแขนง  เช่น สถาปัตยกรรม  จิตรกรรม  ประติมากรรม  วรรณคดี เป็นต้น ต่อมาได้มีนักวิชาการ
สันนิษฐานและเสนอความคิดใหม่เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องนี้ว่า 

  การศึกษาเรื่องนี้เป็นการขยายขอบเขตความรู้ความเข้าใจในหมู่นักศึกษาวรรณกรรมไทยว่า
ไม่ควรจะจ ากัดแต่เฉพาะไตรภูมิพระร่วงว่าเป็นแหล่งข้อมูลของความรู้เกี่ยวกับโลกศาสตร์ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมไทยหรือศิลปกรรมไทยแต่เพียงแหล่งเดียวตามที่เคยเข้าใจกันมา เพราะความรู้ ในเรื่องนี้มี
ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก  อรรถกถา  ฎีกา  และปกรณ์พิเศษต่าง ๆ ทั่วไปตามที่พรรณนามาแล้ว  
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 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ไตรภูมิพระร่วง ไม่ได้เป็นแหล่งเดียวของความรู้ด้านโลกศาสตร์ หากแต่มี
คัมภีร์ทางพุทธศาสนาอีกจ านวนมากอย่างน้อย 33 คัมภีร์ ที่สามารถเป็นแหล่งที่มาของความรู้ทางโลก
ศาสตร์ แต่โดยที่ไตรภูมิพระร่วงในปัจจุบันเป็นหนังสือที่แพร่หลายและแต่งเป็นภาษาไทย ในบทความนี้จึง
ขอสรุปเนื้อความจาก ไตรภูมิพระร่วง เพ่ือเป็นแนวทางที่จะได้เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโลก อันจะ
น าไปสู่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไตรภูมิในจิตรกรรมฝาผนังโดยทั่ว ๆ ไป   
 ดังนั้นในบทความนี้  เมื่อกล่าวถึงเรื่องไตรภูมิก็เป็นการกล่าวถึงภูมิทั้ง 3 คือ กามภูมิ รูปภูมิและอรูป
ภูมิที่ปรากฏในคัมภีร์โลกศาสตร์ต่าง ๆ ดังเช่น  คัมภีร์พระมหากัลป์  คัมภีร์พระโลกุปปัตติ   คัมภีร์พระ
โลกบัญญัติ  คัมภีร์พระสารัตถสังคหะ  คัมภีร์อรุณวดีสูตร  อรรถกถาชาดก  คัมภีร์โลกัปปทีปกสาร และ
ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างจากวรรณคดีเรื่อง ไตรภูมิพระร่วง เพ่ือชี้ให้เห็นการน าเสนอเนื้อหาเป็นภาพ
จิตรกรรมและเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น 

....................................................................................... 
 

 จิตรกรรมเรื่องไตรภูมินอกจากจะเป็นคู่มือค าสอนที่ดีแล้ว  ยังเปรียบได้กับกลไกทางสังคมคอย
ควบคุมความประพฤติของผู้ที่อยู่ในสังคม  ให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  โดยที่ถ้าผู้ใดประพฤติ
อยู่ในศีลธรรม  ไม่เบียดเบียนต่อผู้อื่น  สังคมก็เกิดความสงบสันติสุข  ซึ่งทรรศนะดังกล่าวนี้เป็นอุดมคติที่พึง
ปรารถนาของสังคมไทยอย่างแท้จริง นอกจากนี้จิตรกรรมเรื่องไตรภูมิยังได้บันทึกภาพภูมิปัญญาคนไทย
ทางด้านศิลปะที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนาน  ถ้าเราต้องการจะทราบถึงพัฒนาการทางจริ ยธรรมของคน  
ในชาติอาจพิจารณาได้จากการสร้างสรรค์ศิลปะ  เพราะศิลปะคืองานศิลป์ที่ถ่ายทอดถึงความละเอียดอ่อน  
วิถีชีวิตที่มีระบบระเบียบ  การปลูกฝังค่านิยม  การแสดงออกทางเชื้อชาติ ตลอดจนการขัดเกลาศีลธรรม
และจริยธรรมให้เป็นไปตามครรลองของสังคมนั้น ๆ  
 
บทสรุป  
 ด้วยเหตุผลนี้ จึงท าให้เราตระหนักได้ว่าการสร้างสรรค์จิตรกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาคนไทย 
ในการที่จะใช้จิตรกรรมท าหน้าที่ประสานความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญของวัฒนธรรม  วัตถุประสงค์ของ
การน าเสนอจิตรกรรม  และการรู้จักใช้บริเวณพ้ืนที่ว่างเพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดความหมาย โดยองค์ประกอบ
ทั้งหมดนี้ต่างประสานกลมกลืนสอดคล้องกับจริยธรรมของคนในชาติ จนเกิดความรู้สึกตระหนักถึงคุณค่าใน
ศิลปะไทย    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “จิตรกรรมไทยเป็นสกุลช่างศิลปะที่มีพ้ืนฐานอันมั่งคงและสมบูรณ์เปี่ยม
ด้วยคุณค่าส าคัญที่ไม่อาจเสื่อมคลายหรือเปลี่ยนแปลงไปได้จากความรู้สึกส านึกอันเห็นความส าคัญอันแนบ
แน่น  อยู่ในส่วนลึกแห่งจิตใจของชนชาวไทยตลอดมาทุกยุคทุกสมัย” และ “จิตรกรรมไทยมีคุณลักษณะ
พิเศษแสดงออกให้ปรากฏเห็นเกี่ยวกับความเชื่อในความเป็นชาติ มีรูปแบบแสดงความเป็นไทยและวิธีการ
สร้างสรรค์เป็นแบบอย่างของตนเอง  สิ่งเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์อันส าคัญ  จิตรกรรมไทยจึงเป็นงานศิลปะ
ประจ าชาติของคนไทยทั้งปวง” 
 จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นว่าเรื่องไตรภูมิท าหน้าที่ประสานความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับ
จิตรกรรม  ตลอดจนอิทธิพลของวรรณคดีท่ีมีต่อจิตรกรรมในอีกบทบาทหนึ่งได้อย่างบริบูรณ์ 
 
(ตัดตอนมาจาก สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ. “ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องไตรภูมิกับจิตรกรรม”, วารสารไทย
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีที่ 4  ฉบับที่ 2  ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ.2551-มกราคม พ.ศ.2552) 
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สรุป 
บทความวิชาการต้องเรียบเรียงด้วยภาษาร้อยแก้ว  มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ บทน า เนื้อเรื่อง 

และบทสรุป  การเขียนบทความวิชาการจะต้องอาศัยทักษะ 4 กระบวนการ คือ การเป็นผู้ใฝ่รู้ การค้นคว้า
ข้อมูล  การเรียบเรียงความคิดและวิธีการเขียน  ทั้งนี้การเขียนบทความที่ดีจะต้องมีจรรยาบรรณของการ
เป็นผู้เขียนบทความวิชาการที่ดีด้วย ผู้เขียนต้องให้ความส าคัญกับการน าเสนอสาระให้ครบถ้วนสมบูรณ์ มี
ความถูกต้องในเชิงวิชาการ  มีความน่าเชื่อถือของข้อมูล หรือข้อค้นพบที่ต้องการน าเสนอ  โดยต้องอธิบาย
วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากการศึกษาวิจัย หรือจากการสังเคราะห์เอกสาร 
ตลอดจนให้ความส าคัญกับการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ผลิตเอกสาร เช่ น 
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ หรือส านักพิมพ์ 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้

1.  ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการเรียนในหน่วยการเรียนที่ 6 
2.  ผู้เรียนเข้าฟังการบรรยายระบบการเรียนกลุ่มใหญ่ครั้งที่ 6 
3.  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้สอนในการเรียนกลุ่มใหญ่ 
4.  ผู้เรียนท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนเพ่ือทบทวนความเข้าใจ 
5.  ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองระบบ E- Learning 
6.  ผู้เรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยจากระบบ E- Learning  
 

ค าถามทบทวน 
 1.  อธิบายความแตกต่างระหว่างบทความวิชาการและบทความวิจัยว่ามีลักษณะที่เหมือนกันและ
แตกต่างกันอย่างไรบ้าง 
 2.  องค์ประกอบของบทความมีอะไรบ้าง 
 3.  การตั้งชื่อเรื่องบทความสามารถชักจูงใจให้ผู้อ่านมีความสนใจเพราะอะไร อธิบาย 
 4.  จรรยาบรรณมีความหมายอย่างไร 
 5.  ผู้เขียนบทความวิชาการจะต้องมีหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ดีอย่างไร   
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หน่วยท่ี  7 
การเขียนเอกสารราชการ 

 
แนวคิด 

1. เอกสารราชการมี 6 ชนิด แต่ละชนิด มีรูปแบบ  และเนื้อหาที่เป็นลักษณะเฉพาะแบบ 
2. การเขียนเอกสารราชการต้องอาศัยหลักเกณฑ์  และการใช้ภาษาท่ีเป็นแบบแผน 

 
วัตถุประสงค์  

เมื่อศึกษาเนื้อหาในหน่วยการเรียนที่ 7  แล้วผู้เรียนสามารถ 
1. บอกความหมาย  และชนิดของเอกสารราชการได้ 
2. อธิบายหลักเกณฑ์  และยกตัวอย่างเอกสารราชการได้ถูกต้อง   
3. เขียนเอกสารราชการได้ 

 
วิธีการเรียน 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนหน่วยการเรียนที่ 7 
2. เข้าฟังการบรรยายตามระบบการเรียนกลุ่มใหญ่ครั้งที่  7 
3. ศึกษาด้วยตนเองในระบบ  E-Learning 
4. ท าแบบทดสอบประจ าหน่วย  ตามระบบ E-Learning 
5. ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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หน่วยท่ี  7 
การเขียนเอกสารราชการ 

 
การเขียนเพ่ือติดต่อสื่อสาร ระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน หน่วยงานกับบุคคล หรือบุคคลกับ

หน่วยงานในชีวิตประจ าวัน มักมีปัญหาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนเอกสารราชการ ซึ่ง
มีรูปแบบของหนังสือราชการ และภาษาที่ใช้ในการเขียนที่เป็นรูปแบบเฉพาะ ผู้ที่มีหน้าที่ใน การจัดท า 
หรือ ผู้ที่สนใจจึงควรใส่ใจ และจ าเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน รูปแบบ วิธีการ และ
การใช้ถ้อยค าภาษาของเอกสารราชการ เพื่อให้การเขียนเอกสารราชการเป็นไปด้วยความราบรื่น 
มั่นใจในความถูกต้องทั้งรูปแบบและเนื้อหา เอกสารราชการที่ส าคัญ และเป็นประโยชน์ส าหรับบุคคล
ทั่วไปอีกเรื ่องหนึ่งก็คือ รายงานการประชุม ซึ่งในบทนี้จะได้กล่าวถึงอย่างละเอียด เพื่อให้ผู ้เรียน
สามารถจัดท าขึ้นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  

 
ความหมายของหนังสือราชการ  

หนังสือราชการ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จดหมายราชการเป็นหนังสือหรือเอกสารที่ใช้ส าหรับติดต่อ
ราชการทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หน้า 286, 949) กล่าวว่า จดหมายคือ 
หนังสือที่มีไปมาถึงกัน ค าว่า ราชการ หมายถึง การงานของรัฐบาล หรือของพระเจ้าแผ่นดิน รวม
ความแล้ว จดหมายราชการ จึงหมายถึง หนังสือที่มีไปมาถึงกันด้วยเรื่องการงานของรัฐบาลหรือของ
พระเจ้าแผ่นดิน  

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2536 (2538, หน้า 8) อธิบายความหมาย
ของหนังสือราชการว่า จดหมายราชการหรือหนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานทางราชการ  

ประวีณ  ณ  นคร (2531 , หน้า 9) ได้สรุปความหมายของจดหมายราชการหรือหนังสือราชการไว้ว่า 
เป็นหนังสือที่มีระหว่างส่วนราชการ หรือหนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนที่มิใช่ส่วนราชการ หรือ
หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงบุคคลภายนอก 

จากความหมายที่กล่าวมานี้  สรุปได้ว่า หนังสือราชการหรือจดหมายราชการ หมายถึง เอกสารที่เป็น
หลักฐานของทางราชการที่มีไปมาถึงกันระหว่างส่วนราชการ หรือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานที่มิใช่ส่วน
ราชการ หรือที่ส่วนราชการมีไปถึงบุคคลภายนอก 
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ชนิดของหนังสือราชการ  
หนังสือราชการมี 6 ชนิด ได้แก่ 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือสั่งการ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (2539, หน้า 3-10) ได้กล่าวถึง
หนังสือราชการแต่ละชนิด ซึ่งมีรูปแบบและการกรอกรายละเอียด ดังนี้  

1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือ
ติดต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก โดยมีรูปแบบและการกรอกรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.1 แบบหนังสือภายนอก 
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การกรอกรายละเอียด 

1. ที ่ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเรื่อง ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง  
2. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการ หรือคณะกรรมการซึ่งเป็น

เจ้าของหนังสือนั้น และให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย  
3. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ  
4. เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง ให้ลง

เรื่องของหนังสือฉบับเดิม 
5. ค าขึ้นต้น ให้ใช้ค าต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือ แล้วลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อ

บุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคล 
6. อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกัน โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและ

เลขที่หนังสือ วันที่ เดือน ปีพุทธศักราชของหนังสือนั้น และให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียง
ฉบับเดียว 

7. สิ่งท่ีส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงชื่อสิ่ง เอกสาร หรือบรรณสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือ 
8. ข้อความ ให้ลงสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลายประการ

ให้แยกเป็นข้อ ๆ  
9. ค าลงท้าย ให้ใช้ค าลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือ 
10. ลงช่ือ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือไว้ใต้ลายมือชื่อ 
11. ต าแหน่ง ให้ลงต าแหน่งของเจ้าของหนังสือ 
12. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ 
13. โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ 
14. ส าเนาส่ง (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ส่งจัดท าส าเนาส่งไปให้ส่วนราชการ หรือบุคคลอ่ืนทราบ และ

ประสงค์จะให้ผู้รับทราบว่าได้มีส าเนาส่งไปให้ผู้ใดแล้ว ให้พิมพ์ชื่อเต็ม หรือชื่อย่อของส่วนราชการหรือ
ชื่อบุคคลที่ส่งส าเนาไปให้  
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2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือ
ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ โดยมีรูปแบบและการ
กรอกรายละเอียด ดังนี้  

ภาพที่ 7.2 แบบหนังสือภายใน 
การกรอกรายละเอียด 

1. ส่วนราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ โดยมีรายละเอียด
พอสมควรพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ 

2. ที ่ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเรื่อง ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง 
3. วันที ่ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 
4. เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น  ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่องให้ลง

เรื่องของหนังสือฉบับเดิม 
5. ค าขึ้นต้น ให้ใช้ค าขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามการใช้ค าขึ้นต้นสรรพนาม และค าลงท้าย

ที่แล้วลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่ 
6. ข้อความ ให้ลงสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลายประการ

ให้แยกเป็นข้อ ๆ ในกรณีท่ีมีการอ้างถึงหนังสือท่ีเคยมีติดต่อกันหรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ระบุไว้ในข้อนี้  
7. ลงช่ือและต าแหน่ง 
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3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนระดับกรมขึ้นไป 
โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป    
เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตรา  หนังสือประทับตราให้ใช้กระดาษตราครุฑและใช้เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่
เรื่องส าคัญ ได้แก่  

3.1 การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
3.2 การส่งส าเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
3.3 การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการส าคัญ หรือการเงิน 
3.4 การแจ้งผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ  
3.5 การเตือนเรื่องท่ีค้าง 
3.6 เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปก าหนดโดยท าเป็นค าสั่ง ให้ใช้หนังสือ

ประทับตรา โดยมีรูปแบบและการกรอกรายละเอียด ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกรอกรายละเอียด 
1. ที ่ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเรื่อง ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง 
2. ถึง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง 
3. ข้อความ ให้ลงสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
4. ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก 
5. ตราชื่อส่วนราชการ ให้ประทับตราชื่อส่วนราชการด้วยหมึกแดง และให้ผู้รับผิดชอบลงลายมือ

ชื่อย่อก ากับตรา 
6. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 
7. โทร.หรือท่ีตั้ง ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  

ภาพที่ 7.3 แบบหนังสือประทับตรา 
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4. หนังสือสั่งการ ประกอบด้วย  ค าสั่ง  ระเบียบ และข้อบังคับ 
4.1 ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้

กระดาษตราครุฑ โดยมีรูปแบบและการกรอกรายละเอียด ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.4 แบบหนังสือสั่งการ 
การกรอกรายละเอียด 

1. ค าสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หรือต าแหน่งของผู้มีอ านาจหน้าที่ออกค าสั่ง 
2. ที ่ให้ลงเลขท่ีที่ออกค าสั่งโดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรียงเป็นล าดับไปจนสิ้นปีปฏิทินทับเลข 
ปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง  
3. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องท่ีออกค าสั่ง 
4. ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกค าสั่ง และอ้างถึงอ านาจที่ให้ออกค าสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วยแล้วจึงลง

ข้อความที่สั่ง และวันใช้บังคับ 
5. สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง 
6. ต าแหน่ง ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกค าสั่ง  
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4.2 ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอ านาจของกฎหมาย
หรือไม่ก็ได้ เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ าใช้กระดาษตราครุฑ โดยมีรูปแบบและการกรอก
รายละเอียด ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การกรอกรายละเอียด 

1. ระเบียบ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ 
2. ว่าด้วย ให้ลงชื่อของระเบียบ  
3. ฉบับท่ี ถ้าเป็นระเบียบที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใด แต่ถ้าเป็น

ระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ลงเป็นฉบับที่ 2 และท่ีถัด ๆ ไปตามล าดับ 
4. พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ  
5. ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบ และอ้างถึงกฎหมาย

ที่ให้อ านาจออกระเบียบ (ถ้ามี) 
6. ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อ ๆ โดยให้ข้อ 1 เป็นชื่อระเบียบ ข้อ 2 เป็นวันใช้

บังคับก าหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการ 
7. ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก

ระเบียบ 

ภาพที่ 7.5 แบบระเบียบ 
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4.3 ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู ้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้ โดยจะอาศัยอ านาจ
ของกฎหมายที่บัญญัติให้กระท าได้  ให้ใช้กระดาษตราครุฑ โดยมีรูปแบบและการกรอกรายละเอียด ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การกรอกรายละเอียด 

1. ข้อบังคับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ 
2. ว่าด้วย ให้ลงชื่อของข้อบังคับ  
3. ฉบับท่ี ถ้าเป็นข้อบังคับท่ีกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใด แต่ถ้าเป็น

ข้อบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ลงเป็นฉบับที่ 2 และท่ีถัด ๆ ไปตามล าดับ 
4. พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ  
5. ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับ และอ้างถึง

กฎหมายที่ให้อ านาจออกข้อบังคับ 
6. ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้บังคับเป็นข้อ ๆ โดยให้ข้อ 1 เป็นชื่อข้อบังคับ ข้อ 2 เป็นวันใช้บังคับ

ก าหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการ 
7. ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก

ข้อบังคับ 
8. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกข้อบังคับ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 
9. ต าแหน่ง ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกข้อบังคับ 

ภาพที่ 7.6 แบบข้อบังคับ 
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5. หนังสือประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว  
5.1 ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะน าทาง

ปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ โดยมีรูปแบบและการกรอกรายละเอียด ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การกรอกรายละเอียด 

1. ประกาศ  ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ 
2. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องท่ีประกาศ  
3. ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศ และข้อความที่ประกาศ 
4. ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก

ประกาศ 
5. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกประกาศ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 
6. ต าแหน่ง ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกประกาศ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.7 แบบประกาศ 
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5.2 แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพ่ือท าความเข้าใจในกิจการของทาง
ราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ โดยมีรูปแบบและ
การกรอกรายละเอียด ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การกรอกรายละเอียด 

1. แถลงการณ์  ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ 
2. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องท่ีออกแถลงการณ์ 
3. ฉบับท่ี ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงการณ์หลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน ให้ลงฉบับที่เรียง

ตามล าดับไว้ด้วย 
4. ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกแถลงการณ์  และข้อความที่แถลงการณ์ 
5. ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ 
6. วัน เดือน ป ีให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกแถลงการณ์ 

 
 
 

ภาพที่ 7.8 แบบแถลงการณ ์
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5.3 ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ โดยมีรูปแบบและการกรอก
รายละเอียด ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การกรอกรายละเอียด 

1. ข่าว  ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว 
2. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องท่ีออกข่าว 
3. ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่าวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน ให้ลงฉบับที่เรียง

ตามล าดับไว้ด้วย 
4. ข้อความ ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่าว 
5. ส่วนราชการที่ออกข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว 
6. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข่าว 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.9 แบบข่าว 



136 | GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ  
 

 

6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการท าขึ้น หรือ
หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้
เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน  

6.1 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน 
เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไป ให้ใช้กระดาษตราครุฑ โดยมีรูปแบบและการ
กรอกรายละเอียด ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การกรอกรายละเอียด 

1. เลขที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นล าดับไปจนถึงสิ้นปี
ปฏิทิน ทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง 

2. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้น และจะลงสถานที่
ของส่วนราชการเจ้าของหนังสือด้วยก็ได้  

3. ข้อความ ให้ลงข้อความขึ้นต้นว่า หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า แล้วต่อด้วยชื่อบุคคล นิติ
บุคคล หรือหน่วยงานที่ทางราชการรับรองในกรณีเป็นบุคคลให้พิมพ์ชื่อเต็ม โดยค าน าหน้านาม ชื่อ 
นามสกุล ต าแหน่งหน้าที่ ในกรณีเป็นบุคคลให้พิมพ์ชื่อเต็ม โดยมีค าน าหน้านาม ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง
หน้าที่และสังกัดหน่วยงานที่ผู้นั้นท างานอยู่อย่างชัดแจ้ง แล้วจึงลงข้อความที่รับรอง 

4. ให้ไว้ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
รับรอง 

ภาพที่ 7.10 แบบหนังสือรับรอง 
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5. ลงช่ือ ให้ลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้ออกหนังสือ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและพิมพ์ชื่อเต็ม
ของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 

6. ต าแหน่ง ให้ลงต าแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือ 
7. รูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ได้รับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องส าคัญที่ออกให้แก่บุคคล

ให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง ขนาด 4x6 เซนติเมตร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ประทับตราชื่อส่วน
ราชการที่ออกหนังสือบนขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผ่นกระดาษ และให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อ
ไว้ใต้รูปถ่ายพร้อมทัง้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อด้วย 

6.2 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติ
ของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งจะได้กล่าวอย่างละเอียดต่อจากชนิดของหนังสือราชการ 

6.3 บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันใน
การปฏิบัติราชการ โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้มีหัวข้อดังต่อไปนี้  

1) ชื่อหรือต าแหน่งที่บันทึกถึง โดยใช้ค าขึ้นต้นตามที่ก าหนดไว้ 
2) สาระส าคัญของเรื่อง ให้ลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถ้ามีเอกสารประกอบก็ให้ระบุไว้ด้วย 
3) ชื่อและต าแหน่ง ให้ลงลายมือชื่อและต าแหน่งของผู้บันทึกและในกรณีที่ไม่ใช้กระดาษ

บันทึกข้อความ ให้ลงวัน เดือน ปีที่บันทึกไว้ด้วย  
6.4 หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

เพ่ือเป็นหลักฐานในทางราชการ เช่น ใบสมัคร ใบขอใช้พาหนะ ใบเบิกค่าวัสดุ หนังสือที่อยู่ในรูปของโทร
เลข โทรสาร ใบรับส่งวิทยุ โครงการต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่จัดเสนอข้ึนมา และอ่ืน ๆ เหล่านี้จัดได้ว่าเป็นหนังสือ
อ่ืนของทางราชการทั้งสิ้น  

นอกจากนี้ ปรียา หิรัญประดิษฐ์ (2532, หน้า161) ได้กล่าวถึง “หนังสืออ่ืน” เพ่ิมเติมอีกว่า 
หนังสือประเภทนี้ครอบคลุมความหมายกว้างขวางมาก เพราะหมายรวมถึงหนังสือทุกชนิดที่ไม่ใช่หนังสือที่
กล่าวมาแล้ว ได้แก่ แบบต่าง ๆ ของเอกสารที่เจ้าหน้าที่จัดท าและก าหนดขึ้นไว้ใช้ในราชการ รวมถึง
ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ และ
เจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ว มีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรมจะก าหนด
ขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ท าตาม เช่น โฉนด แผนที่ แผนผัง 
สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวนและแบบค าร้อง 
 
ค าข้ึนต้น สรรพนาม ค าลงท้าย ในหนังสือราชการ 

การเขียนค าขึ้นต้น สรรพนาม ค าลงท้าย ในหนังสือราชการมีปรากฏในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  แล้วในที่นี้จึงขอกล่าวเฉพาะการเขียนถึงพระภิกษุสงฆ์ทั่วไปและบุคคล
ธรรมดา ดังต่อไปนี้ 

1. พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป 
ค าข้ึนต้น  นมัสการ 
สรรพนาม  ท่าน  ผม  กระผม  ดิฉัน 
ค าลงท้าย  ขอนมัสการด้วยความเคารพ 
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2. บุคคลธรรมดา บุคคลทั่วไปใช้ค าขึ้นต้นและค าลงท้ายว่า เรียน – ขอแสดงความนับถือ ส่วน
บุคคลที่จะต้องใช้ค าว่า กราบเรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง ตามระเบียบเดิมมี 7 ต าแหน่ง ได้แก่ 

2.1 ประธานองคมนตรี 
2.2 นายกรัฐมนตรี 
2.3 ประธานรัฐสภา 
2.4 ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
2.5 ประธานวุฒิสภา 
2.6 ประธานศาลฎีกา 
2.7 รัฐบุรุษ 

3. บุคคลที่ต้องใช้ กราบเรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง มีด้วยกัน 7 ต าแหน่ง ดังนี้  
3.1 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
3.2 ประธานศาลปกครองสูงสุด 
3.3 ประธานกรรมการเลือกตั้ง 
3.4 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
3.5 ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
3.6ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
3.7 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
ส าหรับค าสรรพนามใช้ ท่าน ผม กระผม ดิฉัน เช่นเดียวกับที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ อนึ่ง 

ค าว่า ฯพณฯ ไม่มีระเบียบก าหนดให้ใช้ในหนังสือราชการ 
 
หลักในการเขียนจดหมายราชการ   

หลักในการเขียนจดหมายที่ดีมีดังนี้คือ 

1. มีความถูกต้องในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1.1 ถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายราชการและการกรอกรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ใน

หนังสือราชการทั้ง 6 ชนิด 
1.2 ถูกต้องตามวิธีการเขียนเหตุและผลของเนื้อเรื่อง  เช่น  ขึ้นต้น  ด้วย  อนุสนธิ  เนื่องจาก  

หมายถึง  เหตุที่มีจดหมายไป 
1.3 ถูกต้องตามจุดประสงค์ของเรื่อง เช่น  

ค าสั่ง  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปฏิบัติ,  เพื่อด าเนินการ 
ค าขอ  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือขอให้พิจารณา, เพ่ือน าเสนอต่อไป 
การแจ้งความ,  ค าอธิบายมีจุดมุ่งหมายเพ่ือทราบ 

1.4 ถูกต้องตามไวยากรณ์  ควรใช้ประโยคสั้น มีประธาน  กริยา  กรรม  ถ้ามีประโยคเหตุขึ้นได้
ควรมีประโยคผลด้วย 

1.5 ถูกต้องตามความนิยม  คือจะต้องใช้ถ้อยค าส านวนภาษาราชการที่เป็นแบบแผน 
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2. การใช้ค า 
1.1 การสะกดค า  ควรใช้ค าให้ถูกต้องตามท่ีราชบัณฑิตยสถานก าหนดไว้ 
1.2 การใช้ค าเชื่อม  เช่น  ที่  ซึ่ง  อัน  และ  แต่  ควรเลือกใช้ให้ถูกต้องและไม่ใช้มากเกินไป  

เพราะจะท าให้ประโยคยาวเกินไป  ค าเชื่อมบางค าสามารถใช้ขึ้นต้นข้อความได้  เช่น 
- ในการนี้  ใช้กล่าวแทนข้อความที่กล่าวไปแล้ว  เพื่อเพ่ิมเติมว่าจะด าเนินการต่อไปอย่างไร 
- อย่างไรก็ตาม  หมายความว่า  ถึงเช่นนั้น  แม้กระนั้น  แต่  ใช้กล่าวเพ่ิมเติมในกรณีขึ้นต้น

ข้อความที่ขัดแย้งกับข้อความที่กล่าวมาแล้ว 
1.3 การใช้ค าให้เหมาะสมในเรื่องค าสรรพนาม  ควรใช้  ผม  กระผม  หรือดิฉัน  ไม่ใช้ข้าพเจ้า 

 

3. การใช้ประโยค 
การเขียนเอกสารทางราชการไม่ควรใช้ประโยคยาว  ซับซ้อน  อันเนื่องจากการใช้ค าเชื่อมมาก

เกินไป ท าให้ผู้อ่านเข้าใจยาก  ผู้เขียนจึงควรรู้จักประโยคแต่ละชนิดและเลือกใช้ให้เหมาะสม 
4. ล าดับความดี  หมายถึง  ข้อความในส่วนเนื้อหา  มีการล าดับความดีคือ 

4.1 ย่อหน้าแรก  เป็นการเกริ่นน า  อาจเป็นการบอกสาเหตุ  บอกจุดประสงค์  หรือบอก
ความส าคัญของเรื่อง ก่อนเข้าสู่เนื้อเรื่อง 

4.2 ย่อหน้าถัดไป  กล่าวถึงเนื้อหาที่ต้องการเรียงล าดับเรื่องตามความส าคัญ   และความ
เหมาะสมของเรื่องนั้น 

4.3 ย่อหน้าสุดท้าย  เป็นการบอกจุดประสงค์ในการเขียน นิยมใช้ค าว่า จึงเรียนมาเพ่ือ................. 
5. มีความเป็นเอกภาพ  คือ  มีใจความส าคัญเพียงเรื่องเดียว ในหนึ่งย่อหน้า 
6. มีสัมพันธภาพ ข้อความแต่ละประโยค แต่ละตอนในเอกสารราชการ ควรเป็นเรื่องราวที่

ต่อเนื่องกัน ควรมีค าเชื่อมโยงให้ข้อความสัมพันธ์  จึงจะท าให้ความกลมกลืน  สละสลวย 
7. ใช้ค าสุภาพเป็นแบบแผน ภาษาที่ใช้ในจดหมายราชการควรเป็นภาษาที่สุภาพเป็นแบบแผน  

หลีกเลี่ยงค าที่มีลักษณะไม่สุภาพ  ได้แก่  ค าที่แสดงการต าหนิ  ค าที่แข็งกร้าว  ค าที่ติเตียนอย่าง
ตรงไปตรงมา  ค าที่รุนแรง เพราะจะท าให้เสียความรู้สึก  ความสัมพันธ์ที่ดีงามต่อกัน 

ตัวอย่างค าที่ควรหลีกเลี่ยงและค าที่ใช้สุภาพนุ่มนวล 
 ท่านเข้าใจผิด  ท่านเข้าใจไม่ถูกต้อง  ควรใช้เป็น   ความเข้าใจของท่านยังคลาดเคลื่อนอยู่ 

ขอให้ส่งเรื่องนี้ไปด่วน              ควรใช้เป็น   โปรดส่งเรื่องนี้ไปให้ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง 
ไม่รับท่านเข้าท างานในต าแหน่งนี้    ควรใช้เป็น   ท่านมีความสามารถและเหมาะสมในงาน  
ต าแหน่งอ่ืนที่นอกเหนือจากต าแหน่งนี้ 

 
รายงานการประชุม 

1. ความหมายของรายงานการประชุม 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542(2546,หน้า 953) ได้ก าหนดความหมายของ

รายงานการประชุมไว้ว่า  คือรายละเอียดหรือสาระของการประชุมที่จดไว้เป็นทางการ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ให้ความหมายของรายงานการประชุม

ไว้ว่า คือการบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน  
จากความหมายดังกล่าวจึงสรุปความหมายของรายงานการประชุมได้ว่าคือการบันทึกความคิดเห็น

ที่เป็นสาระส าคัญอย่างเป็นทางการของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม   และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
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2. วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานการประชุม 
การจัดท ารายงานการประชุม  เป็นการจดบันทึกความคิดเห็นในที่ประชุมเป็นเบื้องต้น แล้วจึง

น ามาจัดท ารายงานการประชุมตามรูปแบบในภายหลังมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง  เพ่ือ
ยืนยันการปฏิบัติงาน  เพ่ือแสดงกิจการที่ด าเนินมาแล้ว  และเพ่ือแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทราบ  หรือมีการน าไปถือปฏิบัติต่อไป  รายงานการประชุมจึงต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์  รายงานการ
ประชุมที่สมบูรณ์คือรายงานการประชุมที่ได้มีการรับรองจากท่ีประชุมแล้ว 

3. ความส าคัญของรายงานการประชุม 
การประชุมเป็นวิธีการหนึ่งที่องค์กรต่าง ๆ นิยมใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพ่ือร่วมกัน

ก าหนดนโยบาย  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  หรือเพ่ือพิจารณาข้อเสนอไว้เป็นหลักฐาน  รายงานการ
ประชุมจึงมีความส าคัญดังต่อไปนี้ 

3.1 รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมเป็นสิ่งที่น าไปสู่การปฏิบัติในภายหลัง  
รายงานการประชุมจึงต้องจัดท าขึ้นด้วยความถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์ 

3.2 ผู้บริหารในองค์กรสามารถใช้รายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการติดตามงาน เพราะเมื่อ
มีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานย่อมมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  
ผู้บริหารจึงใช้กระตุ้นให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดการด าเนินงานได้ 

3.3 รายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการยุติความขัดแย้งของผู้คนในองค์กรได้ ถ้าที่ประชุมมี
การเสนอประเด็นปัญหาเพื่อแสวงหาข้อยุติในที่ประชุม  

3.4 หากมีปัญหาเกี่ยวกับในข้อกฏหมายในทางปฏิบัติเกิดขึ้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถใช้
รายงานการประชุมเป็นหลักฐานอ้างอิงและยืนยันได้ 
 

4. ส่วนประกอบของรายงานการประชุม   
รายงานการประชุม สามารถแบ่งส่วนประกอบได้เป็น 3 ส่วน  คือ  ส่วนต้น  ส่วนกลาง  และส่วนท้าย 
ส่วนต้น จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมว่า  เป็นรายงานการประชุมของใคร  ครั้งที่เท่าไร  

ประชุมเมื่อใด  ที่ไหน  ใครเข้าประชุมบ้าง 
ส่วนกลาง  ส่วนนี้จะบอกว่าการประชุมเริ่มต้นตั้งแต่เวลาใด  ประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วมี

การประชุมเก่ียวกับเรื่องใดบ้าง  มติของการประชุมเป็นอย่างไร  การประชุมสิ้นสุดลงเวลาใด 
ส่วนท้าย  ให้ลงลายมือชื่อของผู้จดรายงานการประชุม  พร้อมทั้งชื่อ  นามสกุล  ต าแหน่ง  และ

หน้าที่ในการประชุม 

5. ระเบียบวาระการประชุม   
หมายถึง เรื่องท่ีจะประชุมซึ่งจัดล าดับแล้ว และมักจะแจ้งไว้ให้ทราบในจดหมายเชิญประชุม โดย

ปกติจะจัดระเบียบวาระการประชุมไว้ 5 ประเภท คือ 
เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ คือ เรื่องที่ประธานเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกิจการที่ประชุม และ

สมาชิก เรื่องประเภทนี้จะมากหรือน้อย ให้อยู่ที่ดุลยพินิจของประธาน 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม เรื่องนี้ต้องมีทุกครั้ง ยกเว้นเป็นการประชุมครั้งแรก การรับรอง

รายงานการประชุม ถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งชุด เมื่อรับรองแล้วถือว่าการประชุมครั้งที่แล้ว
สมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
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เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องประเภทนี้ถือเป็นเรื่องหลักของการประชุมแต่ละครั้งเป็นเรื่องที่
เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและขอมติจากที่ประชุม 

เรื่องสืบเนื่อง คือ เรื่องที่ได้เข้าประชุมในครั้งที่แล้วแต่ยังหาข้อยุติไม่ได้ จึงต้องเลื่อนมาเข้าที่
ประชุมครั้งต่อไป เพ่ือให้กรรมการ หรือสมาชิกได้มีเวลาหาข้อมูลเพิ่มเติม และพิจารณาโดยรอบคอบ 

เรื่องอ่ืน ๆ คือ เรื่องที่ไม่ได้บรรจุเข้าวาระการประชุม แต่มีความส าคัญและเกี่ยวข้องในการ
ประชุมครั้งนั้น เรื่องประเภทนี้อาจเสนอให้ประธานทราบก่อนการประชุมหรือประธานถามสมาชิกในที่
ประชุม แล้วสมาชิกเสนอในโอกาสนั้นก็ได้ 
 

6. รูปแบบของรายงานการประชุม 
 

1.  รายงานการประชุม.............................. 
2.  ครั้งที่.................................................... 
3.  เมื่อ.......................................................  
4.  ณ..........................................................  

 
ส่วนต้น  5.  ผู้มาประชุม 
  6.  ผู้ไม่มาประชุม  (ถ้ามี) 
  7.  ผู้เข้าร่วมประชุม  (ถ้ามี) 
  8.  เริ่มประชุมเวลา 
   
  9.  ประธานกล่าวเปิดประชุม  และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
  ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
ส่วนกลาง ระเบียบวาระท่ี  1  ............................. 
  ระเบียบวาระท่ี  2  ............................. 
  10.  เลิกประชุมเวลา 
 
 
          ...................................... 
ส่วนท้าย        (                    )  
       11.  ผู้จดรายงานการประชุม  
 

รูปแบบของการประชุมของแต่ละหน่วยงานอาจมีข้อแตกต่างกันบ้างตามความประสงค์ของ
หน่วยงาน โดยปกติมักใช้ตามแบบท่ีก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.2526 ซึ่ง
มีการกรอกรายละเอียดดังนี้ 

6.1 รายงานการประชุม  ให้ลงชื่อคณะที่ประชุม หรือชื่อการประชุมนั้น ๆ เช่น รายงานการ
ประชุมของบริษัท อุตสาหกรรมไทยการ์เมนท์วัฒนา จ ากัด หรือรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี     
ครั้งที่ 18 

6.2 ครั้งท่ี  ให้ลงครั้งที่ประชุมโดยเริ่มต้นจากเลข 1 เรียงล าดับไปจนสิ้นปีกับเลขท่ี  ปี  พ.ศ.  ที่
ประชุม  เมื่อเริ่มปีพุทธศักราชใหม่  ก็เริ่มเลข 1 ใหม่ 
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6.3 เม่ือ  ให้ลงวันที่  เดือน  ปี  ที่ประชุม  เช่น  วันที่  26  ตุลาคม  2531  ในวงการธุรกิจเพื่อให้
เกิดความชัดเจนมักระบุชื่อวันด้วย เช่น วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2536 

6.4 ณ  ให้ลงชื่อสถานที่ที่ประชุม  เช่น  ห้องเพลินจิต  โรงแรมเอราวัณ 
6.5 ผู้มาประชุม  ให้ลงชื่อและต าแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งมาประชุม ใน

กรณีที่ผู้มาประชุมแทน  ให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใด  หรือต าแหน่งใด  โดยให้
เริ่มด้วยประธานในที่ประชุมและปิดท้ายด้วยเลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ 

6.6 ผู้ไม่มาประชุม  ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม 
ซึ่งไม่ได้มาประชุม  พร้อมทั้งเหตุผล  (ถ้ามี) 

6.7 ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม  
ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

6.8 เริ่มประชุมเวลา  ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุมตามที่เป็นจริง 
6.9 ข้อความ  ให้บันทึกข้อความที่ประชุม  เริ่มตั้งแต่ประธานกล่าวเปิดประชุม  และเรื่องที่

ประชุมกับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามล าดับ หากมีเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบและรับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา  จะต้องจัดไว้ล าดับหลังจากท่ีประธานกล่าวเปิดประชุม 

6.10 เลิกประชุมเวลา  ให้ลงเวลาที่เลิกประชุมตามที่เป็นจริง 
6.11 ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมครั้งนี้  ซึ่งได้แก่เลขานุการของที่

ประชุม โดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งพิมพ์ชื่อ และนามสกุลไว้ได้ลายมือชื่อในรายงานการประชุม โดยลง
ต าแหน่งด้วย 

7. รายงานการประชุมที่ดี 
การจัดท ารายงานการประชุมที่ดีมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
7.1 เขียนให้มีความถูกต้องตามท่ีประชุมอภิปรายและมีมติของที่ประชุม   
7.2 เขียนให้มีเนื้อหาสมบูรณ์ในแต่ละเรื่อง  ครอบคลุมประเด็นที่มีการอภิปรายในที่ประชุมสามารถ

ท าให้ผู้อ่านที่อยู่ในห้องประชุม และไม่ได้อยู่ในที่ประชุมรับรู้เรื่องราวอันเป็นประเด็นส าคัญได้พอ ๆ กัน  
7.3 ใช้ภาษาท่ีเป็นทางการ  กระชับ  รัดกุม  อ่านแล้วเข้าใจง่าย 
7.4 ข้อตกลงที่เกี่ยวกับตัวเลข  จ านวนเงิน  หรือ  วัน  เดือน  ปี  สถานที่  จะต้องเขียนให้

ชัดเจนไม่ควรย่อให้สั้น  
7.5 การเขียนระเบียบวาระการประชุม  ควรเขียนเรียงตามล าดับก่อนหลัง  โดยเริ่มต้นจากเรื่อง

ประธานแจ้งให้ทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  เรื่องสืบเนื่อง  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาและเรื่องอ่ืน ๆ 
ตามล าดับ 

7.6 การจดมติของที่ประชุม  ท าได้หลายกรณี เช่น เขียนว่า  “ที่ประชุมมีมติอนุมัติ” หรือ “ที่
ประชุมมีมติอนุมัต ิโดยมีข้อสังเกตว่า.............” 

7.7 มีหัวข้อตามรูปแบบของรายงานการประชุม 
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8. วิธีจดบันทึกการประชุม 
การจดบันทึกการประชุม  สามารถท าได้ 3 วิธี แล้วแต่ความต้องการของที่ประชุมดังนี้ 
8.1 จดละเอียดทุกค าพูดของกรรมการ พร้อมด้วยมติที่ประชุม  วิธีนี้จะมีบันทึกแม้กระทั่งที่

ประชุมปรบมือ   จดชื่อผู้อภิปราย   จดถ้อยค าที่กล่าวทั้งหมด  อาจใช้ภาษากึ่งแบบแผนได้บ้าง และผู้จด
ต้องใช้การถอดเทปเพ่ือให้ได้ทุกค าพูด 

8.2 จดย่อค าพูดที่เป็นประเด็นส าคัญของกรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นเหตุผลน าไปสู่มติ
ของที่ประชุม  พร้อมด้วยมติของที่ประชุม  เป็นการจดเฉพาะประเด็นส าคัญ  ผู้จดจะต้องสรุปเนื้อหาให้
กระชับอ่านง่าย  ซึ่งผู้อ่านจะเข้าใจเหตุการณ์และท่ีมาของการลงมติอย่างชัดเจน 

8.3 จดเฉพาะเหตุผลกับมติของที่ประชุม  วิธีนี้เป็นการจดบันทึกที่สั้นที่สุด ให้ใช้ถ้อยค าที่สั้น  
กระชับ  ได้ใจความตรงประเด็น ตรงจุดมุ่งหมายและใช้ภาษาแบบแผน 

9. คุณสมบัติของผู้จดบันทึกการประชุม 
ผู้ที่มีหน้าที่จดบันทึกการประชุม ควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
9.1 เป็นผู้ฟังที่ดี  มีความตั้งใจในการฟัง  มีสมาธิสูงในการฟังอย่างต่อเนื่อง ฟังแล้วจับประเด็น  

ส าคัญ ๆ  ได ้
9.2 ศึกษาระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าว่ามีประเด็นในการพิจารณาอย่างไร  ข้อเท็จจริงเป็น

อย่างไร  มีข้อกฎหมายก าหนดแนวทางปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด  หรือไม่  การศึกษาล่วงหน้าจะท าให้ฟัง
เรื่องได้ง่ายขึ้น 

9.3 มีทักษะในการสรุปความท่ีดี  สรุปสาระส าคัญได้  และแยกได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง  ส่วน
ใดเป็นข้อคิดเห็น  มีทักษะในการเขียนอย่างรวดเร็ว 

9.4 ใช้ภาษาไทยได้ดี  เช่น  สะกดค าได้ถูกต้อง  รู้จักการใช้ค า  ประโยค การเรียงล าดับเรื่องราว  
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  การแบ่งย่อหน้าได้เหมาะสม ฯลฯ 

9.5 มีประสบการณ์ในการจดบันทึกการประชุม โดยเฉพาะเรื่องที่ส าคัญ  ควรให้ผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการจดบันทึก  เป็นผู้จดบันทึกการประชุม 

10. ขั้นตอนการท ารายงานการประชุมและการจัดส่ง 
10.1. จดบันทึกการประชุม   
10.2 น าบันทึกการประชุมที่จดไว้มาเรียบเรียง  เพื่อจัดท ารายงานการประชุม 
10.3 น ารายงานการประชุมเสนอประธานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
10.4 ส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการทุกคน  โดยส่งไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม  

และระเบียบวาระการประชุมครั้งต่อไป 
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ตัวอย่างรายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุมสาขาวิชาภาษาไทย 
คร้ังที่  2/2551 

วันพุธที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 
ณ  ห้อง 3547   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

………………………………….. 
 
ผู้เข้าประชุม 
1.  อาจารย์สุภาพรรณ    เมฆรัต   ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวรรณ  นาคะสุวรรณ  กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ วงศ์เจริญรัตน์  กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟองรัตน์ ศรีนวลดี   กรรมการ 
5.  อาจารย์มณี   พงษ์เฉลียวรัตน์  กรรมการ  
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน บรรณาธรรม  กรรมการ   
7.  อาจารย์ ดร.อภิรักษ์  อนะมาน  กรรมการ 
8.  อาจารย์เสาวลักษณ์  แซ่ลี้   กรรมการ   
9.  อาจารย์กฤติกา   ผลเกิด   กรรมการ 
10.  อาจารย์อาทิมา  พงศ์ไพบูลย์  กรรมการและเลขานุการ (แทน) 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  อาจารย์พิมลศักดิ์  อุ่นวรรณธรรม  ติดราชการ  
2.  อาจารย์ยุวดี   คฤหบดี   ลากิจ 
3.  อาจารย์จิราภรณ์  อัจฉริยะประสิทธิ์         ติดราชการ   
 
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.   

ประธานกล่าวเปิดประชุม  และให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   
 
 

ระเบียบวาระที่ 1  :  เรื่องแจ้งให้ทราบ   
 ประธานแจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้   
  1.1  นักศึกษาเอกภาษาไทย  ชั้นปีที่ 1  ที่สมัครรอบแรกมีจ านวน 28 คน  หลังประกาศผลสอบ 
Admission จะทราบจ านวนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง  โดยนักศึกษารุ่นปี 2551 นี้  อาจารย์ ดร.อภิรักษ์  เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา   
  1.2  การอนุมัติผลการศึกษาเมื่อครั้งไปสัมมนาที่จังหวัดระยอง  บางรายวิชาเป็นรหัสของ
คณะครุศาสตร์  (THI)  ส่งผลให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่สามารถอนุมัติได้  ดังนั้น ในภาค
การศึกษาต่อไปถ้าอาจารย์ท่านใดสอนคณะอื่น  เช่น  คณะครุศาสตร์ ให้ส่งเกรดไปที่คณะนั้นเลย  โดยเวลาส่ง
เกรดที่สาขาให้ส่งแยกแฟ้มเป็นคณะ 
  1.3  การส่งเกรดล่าช้า  สาขาวิชาภาษาไทยมีอาจารย์ส่ง เกรดล่าช้า 1 ท่าน  คือ  อาจารย์ 
พิมลศักดิ์  อุ่นวรรณธรรม  เนื่องจากอาจารย์ป่วย  ที่ประชุมคณะจึงอนุโลมให้  และย้ าให้อาจารย์ทุกท่านกรุณาส่ง
เกรดให้ตรงเวลา   
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  1.4  การแก้ไขเกรด  ถ้าท าเรื่องขอแก้ไขเกรด  โดยที่ผลเกรดมีความแตกต่างกันมาก  เช่น  แก้
จากเกรด D เป็นเกรด B  จะต้องมีการพิจารณาเหตุผลเป็นกรณีพิเศษว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะอะไร  และ
ผู้สอนจะต้องส่งรายละเอียดของคะแนนเก็บทั้งหมดส่งให้พิจารณาอย่างชัดเจน   
  1.5  ในที่ประชุมคณะฯ  มีการกล่าวถึงการให้เกรดของวิชาพื้นฐาน  โดยเฉพาะวิชาของสาขาวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ว่าให้เกรดนักศึกษาต่ ามาก  ท าให้ฉุดเกรดของนักศึกษาให้ต่ าลงจนต้องพ้นสภาพ
นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่  1  ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้เข้าเรียนวิชาเอกของตนเองในชั้นปีต่อ ๆ ไป  ในอนาคตอาจมี
คณะกรรมการมาตรวจสอบดูแลในเร่ืองการสอนวิชาพื้นฐานให้ได้มาตรฐานมากขึ้น  ซึ่งประธานได้ชี้แจงปัญหาต่อ
ที่ประชุมคณะฯ แล้วว่าสาเหตุที่นักศึกษาได้คะแนนน้อย  เพราะนักศึกษาในชั้นเรียนมีจ านวนมาก  แล้วนักศึกษา
มักไม่เห็นความส าคัญ  บ้างก็เข้ามาสแกนบัตรแล้วก็ไม่เข้าเรียน  เวลาเรียนก็ไม่ค่อยสนใจ  เป็นต้น  ทางคณะฯ 
ได้รับปัญหาเหล่านี้ไว้พิจารณา   
  1.6  การให้เกรด I นักศึกษาทั้งห้อง สะท้อนถึงการไม่วางแผนจัดการในด้านการเรียน 
การสอนเท่าที่ควร   ประธานจึงแจ้งอาจารย์ในสาขาว่าไม่ควรให้เกรด I นักศึกษาทั้งห้อง   
  1.7  ค่าเล่าเรียน  นักศึกษายังคงต้องช าระ  14,000 บาทเท่าเดิม   
  1.8  นักศึกษาที่ไปเรียนที่ประเทศจีน  ต้องเสียค่ารักษาสภาพนักศึกษาที่เมืองไทยด้วย  ท าให้
ผู้ปกครองรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายมาก  เพราะต้องจ่ายเงินทั้ง 2 ที่   เรื่องนี้ยังคงเป็นปัญหาซึ่งต้องให้ทาง
มหาวิทยาลัยและคณะฯ  ด าเนินการแก้ไขต่อไป   
  1.9  เรื่องการประเมินผู้สอน  อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยมีผลการประเมินอยู่ใน เกณฑ์ดี  
แต่อาจารย์สาขาอื่นบางท่านท้วงว่าการประเมินยังไม่ได้มาตรฐานและไม่ยุติธรรม  กล่าวคือ  การประเมินที่ผ่านมา
จะสุ่มประเมินเพียง 1 – 2 วิชา   แนวทางแก้ไขเรื่องการประเมินในภาคเรียนต่อไป  จึงควรประเมินการสอน
ทุกรายวิชา  แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย   
  1.10  ทางมหาวิทยาลัยพยายามสนับสนุนให้คณาจารย์ท าผลงานวิจัย  โดยมีเงินสนับสนุนให้
สามารถน าเสนอผลงานได้ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ   
  1.11  การเปิดภาคเรียน  ภาคปกติจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 10 มิถุนายน 2551  ส่วนภาคพิเศษ 
และ กศ.บป. จะเปิดวันที่ 14  มิถุนายน 2551   
  1.12  ทางคณะฯ ชี้แจงว่าควรให้ ผู้ปกครอง  และนักศึกษา  มีหมายเลขโทรศัพท์ของหัวหน้า
สาขาวิชา  อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกยิ่งขึ้น    
 
ระเบียบวาระที่ 2  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม  คร้ังที่ 1/2551 และมีมติแก้ไขดังนี้   
 หน้า 1   บรรทัดที่ 15  อาจารย์อาทิมา  พงษ์ไพบูย์   แก้เป็น  อาจารย์อาทิมา  พงศ์ไพบูลย์   
 หน้า 2 บรรทัดที่ 7  เงินขอสาขาวิชา  แก้เป็น  เงินของสาขาวิชา   
    บรรทัดที่ 14  ภาษาสาสตร์  แก้เป็น  ภาษาศาสตร์   
 หน้า 3   บรรทัดที่ 22  เพราะบางสถานที่มีการประชุมอาจารย์นิเทศก์ทุกคน  แก้เป็นก่อนตัดเกรดควรมี
การประชุมผู้สอนก่อน   
 
ระเบียบวาระที่ 3  :  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
 ประธานให้อาจารย์ทุกท่านพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ   เนื่องจาก
คณะฯ และวิเทศสัมพันธ์ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ที่คุนหมิง  ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งในการนี้มีนักศึกษาจีนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  ทางคณะฯ  จึงได้ขอให้สาขาวิชา
ภาษาไทยจัดท าหลักสูตรและแนวการสอน การฝึกอบรมภาษาไทยระดับต้นส าหรับชาวต่างประเทศ  เพราะ



146 | GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ  
 

 

ส่วนมากนักศึกษาจีนสนใจเรียนภาษาไทยระยะสั้น  หรือการเรียนภาษาแบบ  Tourism  School  ที่เน้นทักษะ
การฟัง  การพูดมากกว่าการอ่านและการเขียน 
 การจัดท าหลักสูตรดังกล่าวต้องมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศมาเป็นผู้
วิพากษ์หลักสูตรด้วย   
 ประธานจึงขอความร่วมมือคณาจารย์ในสาขาวิชาจัดท าหลักสูตรดังกล่าวให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป   
 
ปิดประชุมเวลา  14.40 น.   

 
             (นางสาวอาทิมา  พงศ์ไพบูลย์) 
               อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 
              บันทึกการประชุมแทนเลขานุการสาขาภาษาไทย 

 
สรุป 
 เอกสารราชการมิ  6  ชนิด  แต่ละชนิดมีรูปแบบและการกรอกรายละเอียดที่แตกต่างกัน  
การใช้ภาษาในการเขียนเอกสารราชการให้ได้ผลดี  นอกจากจะต้องศึกษารูปแบบที่ถูกต้องแล้ว  
ผู้เขียนจ าเป็นต้องมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องการใช้ค า  การใช้ประโยค  และการเรียงล าดับข้อความ  
โดยเน้นความถูกต้อง  และชัดเจนเป็นหลัก  ระดับภาษาที่ใช้ควรใช้ภาษาที่เป็นแบบแผน  อ่านแล้วมีความ
สุภาพ  นิ่มนวล  สื่อความหมายได้ตามท่ีต้องการ  เอกสารราชการที่ส าคัญอีกเรื่องหนึ่งที่กล่าวไว้โดยเฉพาะ
คือรายงานการประชุม ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้เป็นกลวิธีในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนจึง
ควรศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ตั้งแต่ความหมายของรายงานการประชุม จนถึงกระบวนการจัดท ารายงาน
การประชุม  เพื่อจะได้น าไปปรับใช้ตามโอกาสอันควร  แม้ในขณะที่เป็นนักศึกษาหรือเมื่อไปประกอบอาชีพ
ต่อไปในอนาคต 
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กิจกรรมการเรียนรู ้
1. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการเรียนในหน่วยการเรียนที่ 7 
2. ผู้เรียนเข้าฟังการบรรยายระบบการเรียนกลุ่มใหญ่ครั้งที่ 7 
3. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้สอนในการเรียนกลุ่มใหญ่ 
4. ผู้เรียนท าแบบทดสอบท้ายการเรียนเพื่อทบทวนความเข้าใจ 
5. ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองในระบบ E-Learning 
6. ผู้เรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยจากระบบ E-Learning 

 
ค าถามทบทวน 

1.  จงบอกความหมาย และ ชนิดของเอกสารทางราชการ 
2. จงอธิบายรูปแบบและการกรอกรายละเอียดของหนังสือราชการแต่ละชนิด 
3. จงบอกหลักในการเขียนเอกสารราชการ 
4. จงอธิบายความหมายและความส าคัญของรายงานการประชุม 
5. จงอธิบายความหมายของระเบียบวาระการประชุมและยกตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม 
6. จงอธิบายรูปแบบและส่วนประกอบของรายงานการประชุม 
7. จงบอกวิธีการจดรายงานการประชุม มาตามที่เข้าใจ 
8. จงอธิบายลักษณะของรายงานการประชุมที่ดี 
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หน่วยท่ี  8 
การเขียนรายงานวิจัย 

 
แนวคิด 

1. การวิจัยเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ เกิดขึ้นรอบตัวและเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ    

2. การท างานวิจัยให้สัมฤทธิผลนั้น ผู้วิจัยควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย  ลักษณะของ
รายงานวิจัยและวิธีการเขียนรายงานวิจัยเพราะจะท าให้ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยได้
อย่างมีคุณภาพ 

3. รายงานวิจัยเป็นการน าเสนอกระบวนการวิจัยและผลการวิจัย ผู้วิจัยต้องเขียนรายงานอย่างมี
ระเบียบแบบแผนและควรศึกษาวิธีการเขียนรายงานวิจัยก่อนเริ่มลงมือเขียน 

4. ภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงานวิจัยเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดผลการวิจัย ผู้วิจัยจึงควรให้
ความส าคัญกับการใช้ภาษา 

 
วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาเนื้อหาในหน่วยการเรียนที่ 8 แล้วผู้เรียนสามารถ 
1. อธิบายความหมายและลักษณะของการวิจัยได้ 
2. บอกวัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัยได้ 
3. สรุปขั้นตอนการท าวิจัยได้  
4. บอกประโยชน์ของการวิจัยได้ 
5. บอกความหมายและวัตถุประสงค์ของรายงานวิจัยได้ 
6. ระบุประเภทและองค์ประกอบของรายงานวิจัยได้ 
7. อธิบายวิธีการเขียนรายงานวิจัยส่วนต่างๆ ได้ 
8. บอกลักษณะภาษาท่ีใช้ในการเขียนรายงานวิจัยได้ 

 
วิธีการเรียน 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนหน่วยการเรียนที่ 8 
2. เข้าฟังการบรรยายระบบการเรียนกลุ่มใหญ่ครั้งที่ 8 
3. ท าแบบทดสอบท้ายการเรียนระบบการเรียนกลุ่มใหญ่ 
4. ศึกษาด้วยตนเองในระบบ E-Learning 
5. ท าแบบทดสอบประจ าหน่วยจากระบบ E-Learning 
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หน่วยท่ี  8 
การเขียนรายงานวิจัย 

 
การวิจัย (Research) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์เข้าใจปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นรอบตัวและเป็น

ปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศใน
ด้านต่าง ๆ  ผลการวิจัยอย่างมีระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการจึงมีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมาก   ทั้งนี้ 
งานวิจัยที่สมบูรณ์นั้น นอกจากผู้วิจัยจะต้องด าเนินการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยยังต้องเขียนรายงานวิจัยเพ่ืออธิบาย
กระบวนการและแสดงผลการวิจัยนั้นอย่างเป็นขั้นตอน  รายงานวิจัยดังกล่าวจะน าเสนอผลการวิจัยเพ่ือน า
ผลนั้นไปใช้ประโยชน์และเป็นหลักฐานการท างานวิจัยด้วย 

บทเรียนนี้จะกล่าวถึงการวิจัย 4 ประเด็น ได้แก่  ประเด็นแรก  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย  
เพ่ือปูพื้นฐานความความรู้ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการท าวิจัย   ประเด็นที่สอง  ลักษณะของรายงานวิจัย  
จะอธิบายถึงลักษณะของตัวรายงานวิจัยว่ามีลักษณะ  ประเภทและองค์ประกอบอย่างไรเพ่ือให้ง่ายต่อการ
ท าความเข้าใจวิธีการเขียนรายงานวิจัย  ประเด็นที่สาม  แนวทางการเขียนรายงานวิจัย  จะอธิบายวิธีการเขียน
รายงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ  และประเด็นสุดท้าย  การใช้ภาษาในการเขียนรายงานวิจัย  ใน
ส่วนท้ายบทจะยกตัวอย่างรายงานวิจัยบางส่วนประกอบด้วย เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจการเขียนรายงานวิจัย
ผ่านตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม  ทั้งนี้ จะเน้นตัวอย่างงานวิจัยทั้งรูปแบบรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เพ่ือให้
นักศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางหากต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย 

การท างานวิจัยให้สัมฤทธิ์ผลนั้น ผู้วิจัยควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยเสียก่อนเพราะจะท าให้
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วและอยู่ในกรอบของการวิจัย  อีกทั้งยังท าให้งานวิจัยมี
คุณภาพ  ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยที่ควรทราบในเบื้องต้นนี้ มีดังนี้ 

1. การแสวงหาความรู้และความจริงกับศาสตร์แห่งการวิจัย  
การวิจัยเป็นการแสวงหาความรู้ความจริงในบางเรื่อง ซึ่งการได้มาซึ่งความรู้ความจริงของมนุษย์ที่

มีอยู่ในสังคมนั้น สามารถแสวงหาได้หลายวิธีซึ่งแตกต่างไปตามยุคสมัย  อาทิเช่น ในยุคสมัยก่อน การได้
ความรู้ความจริงอาจมาโดยไม่ได้ตั้งใจหรือการค้นหาเพ่ือให้ได้ความรู้ในเรื่องหนึ่งแต่กลับได้ความรู้อีกเรื่อง
หนึ่ง  การได้ความรู้จากประสบการณ์หรือการลองผิดลองถูก หากวิธีใดได้ผลก็จดจ าไว้ใช้ในโอกาสต่อไป  
การได้รับความรู้มาโดยผู้น ากลุ่มหรือผู้มีอ านาจในสังคม เช่น นักบวช  พระ  หมอผี ผู้ฯลฯ  หรือการได้รับ
ความรู้มาจากผู้เชี่ยวชาญหรือนักปราชญ์ที่คิดค้นทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ  เป็นต้น  

ปัจจุบันการหาความรู้พัฒนาจนกลายเป็นศาสตร์แห่งการวิจัย ที่ต้องค้นคว้าผ่านหลักวิชาอย่างมี
ระเบียบแบบแผน มีขั้นตอนที่ชัดเจน พิสูจน์ได้ ซึ่งวิธีการหาความรู้ความจริงที่ได้รับความนิยมและเป็นที่
ยอมรับคือ “วิธีการทางวิทยาศาสตร์” กล่าวคือ ใช้วิธีอนุมานในการคาดคะเนค าตอบหรือการตั้งสมมุติฐาน 
จากนั้นน าวิธีอุปมานไปใช้ในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ว่า
เป็นไปตามที่คาดคะเนไว้หรือไม่ จากนั้นจึงสรุปผลที่ได้ การแสวงหาความรู้ดังกล่าวนี้ จ าแนกออกได้เป็น 
5 ขั้นตอน ได้แก่ 
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 1.1  ขั้นก าหนดปัญหา/ความเป็นมาของปัญหา  (Problem)  
 1.2  ขั้นตั้งสมมุมติฐาน  (Hypothesis) 
 1.3  ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล  (Data Collection) 
 1.4  ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล  (Analysis) 
 1.5  ขั้นสรุปผล  (Conclusion) 

การวิจัยโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นี้เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับว่าเป็น
กระบวนการของการค้นหาความรู้ความจริงที่เชื่อถือได้ เพราะผ่านขั้นตอนที่มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน  
อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการหลายสาขาวิพากษ์การหาความรู้ความจริงตามวิธีการนี้เพราะอาจท าให้สิ่ งที่
ศึกษากลายเป็นวัตถุ (object) ไร้ชีวิตจิตใจ ไม่ให้ความส าคัญกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมและมี
อิทธิพลไปสร้างความคิดว่า วิธีการหาความรู้ความจริงนั้นมีเพียงวิธีการเดียว วิธีการอ่ืนหรือความเชื่ออ่ืนที่
ไม่สามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้นั้น ไม่ใช่วิธีการที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์นี้เป็นที่นิยมในการแก้ปัญหาทั้งปัญหาด้านวิทยาศาสตร์  ปัญหาทางพฤติกรรมศาสตร์หรือทาง
สังคมศาสตร์ด้วย 
 

2. ความหมายของการวิจัย 
การวิจัยตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า  Research เกิดจากค า 2 ค ามารวมกัน คือค าว่า  RE + 

SEARCH  จากรากศัพท์เดิมหมายความว่า  “การค้นหาซ้ าแล้วซ้ าอีกจนเกิดความมั่นใจว่าได้ข้อเท็จจริงใน
เรื่องนั้น ๆ”  ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  ให้ความหมายไว้ว่า  การวิจัย  หมายถึง  
การค้นคว้าเพ่ือหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา อย่างไรก็ดี มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ
การวิจัยไว้ ดังนี้ 

มนัส  สุวรรณ (2544, หน้า 1)  ให้ความหมายของการวิจัยว่า “การวิจัย คือ กระบวนการที่มีการ
ด าเนินการอย่างมีระบบและระเบียบแบบแผน เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ส าหรับ
ปัญหาที่ได้ตั้งเอาไว้แล้วในโครงร่างการวิจัย” 

พวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2543, หน้า 11)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การวิจัย คือ การค้นคว้าหาความรู้
ความจริงที่เชื่อถือได้โดยวิธีการที่มีระบบแบบแผนที่เชื่อถือได้ เพ่ือน าความรู้ที่ได้นั้นไปสร้างกฎเกณฑ์ทฤษฎี
ต่าง ๆ เพื่อไว้ใช้ในการอ้างอิง อธิบายปรากฏการณ์เฉพาะเรื่องและปรากฏการณ์ทั่ว ๆ ไป และเป็นผลท าให้
สามารถท านายและควบคุมการเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได”้  

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2551, หน้า 2)  ให้ความหมายการวิจัยไว้ว่า “การวิจัยโดยสรุปมี
ความหมายว่าเป็นกระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงหรือค้นคว้าหาปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ อย่างมี
ระบบระเบียบและมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน เพ่ือให้ได้ความรู้ใหม่ที่เชื่อถือได้” 

จากค านิยามการวิจัยข้างต้นอาจสรุปความหมายของการวิจัยได้ว่า  การวิจัย หมายถึง 
กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ความจริงด้วยวิธีวิทยาอย่างมีระเบียบแบบแผน  มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง  เชื่อถือได้และน าไปอ้างอิงได้  

 

3. ลักษณะของการวิจัย 
ลักษณะของการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
3.1 เป็นการศึกษาเพ่ือให้รู้หรือให้เห็นความจริงบางอย่างเพ่ือพัฒนาชีวิตและอ านวยความ

สะดวกในการด าเนินชีวิตของมนุษย์และท าให้มนุษย์ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ได้   
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3.2 แสดงจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแน่นอน เช่น เพ่ือหาข้อเท็จจริง น าไปสู่การสร้างกฎเกณฑ์ ทฤษฎี
ต่าง ๆ หรือใช้อธิบายหรือคะเนท านายสาเหตุของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น อาจการแก้ปัญหาหรือตรวจสอบ
ปัญหา เพ่ือแสวงหาค าตอบที่น าไปสู่การแก้ปัญหานั้น ฯลฯ 

3.3 มีกระบวนการหาความรู้ความจริงอย่างมีระบบ สามารถวางแผนได้ล่วงหน้า มีเหตุมีผลและ
น าไปสู่ข้อสรุปที่เชื่อถือได้ 

3.4 มีการรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
3.5 ต้องอาศัยข้อมูลที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ โดยต้องใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพดีเพ่ือเก็บรวบรวม

ข้อมูล 
3.6 ต้องเป็นกระบวนการหาความรู้ความจริงที่ตั้งอยู่บนรากฐานของเหตุผล ทุกขั้นตอนของการ

วิจัยต้องอธิบายและตรวจสอบได้ 
3.7 นักวิจัยต้องบันทึกและรายงานผลการวิจัยในรูปแบบของรายงานวิจัย 

4. จุดมุง่หมายของการวิจัย 
จุดมุ่งหมายของการวิจัยโดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ ได้แก่ การวิจัยเพ่ือสร้างหรือการ

พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการให้ลึกซึ้ง กว้างขวาง  กับการวิจัยที่เป็นการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้หรือ
เพ่ือน าไปปฏิบัติ  เช่น การวิจัยหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  อย่างไรก็ตาม หากแบ่งจุดมุ่งหมาย
ของการวิจัยโดยละเอียด อาจแบ่งได้ดังนี้ 

4.1 การวิจัยเพ่ือเข้าใจพฤติกรรมและการกระท าของมนุษย์ เช่น การวิจัยวิถีชีวิตคนเร่ร่อนบริเวณ
ท้องสนามหลวง  การวิจัยแรงจูงใจของการเลือกบริโภคเครื่องดื่มชูก าลังของแรงงาน  การวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อ
การดื่มแอลกอฮอล์ในเด็กวัยรุ่น  เป็นต้น 

4.2 การวิจัยเพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น การวิจัยการเกิดหลุมยุบ  การวิจัย
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  การวิจัยประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค เป็นต้น 

4.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการหรือทดสอบทฤษฎี เช่น การทดสอบทฤษฎีทางฟิสิกส์  
การวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างอาหารที่มีไขมันสูงกับการเป็นโรคหัวใจ เป็นต้น 

4.4 การวิจัยเพ่ือเสนอแนะทางออกหรือแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้เพ่ือการแก้ปัญหาสังคมหรือ
ปัญหาเฉพาะเรื่อง เช่น การวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพในการสื่อสารภาษาไทยของชาวต่างชาติ  การวิจัย
แนวทางการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงธรรมชาติหรือไบโอดีเซลทดแทนน้ ามันดีเซล เป็นต้น 

4.5 การวิจัยเพ่ือน าไปประกอบการก าหนดนโยบาย เช่น การวิจัยเพ่ือหาร่องน้ าไหลผ่านที่
เหมาะสมเมื่อเกิดน้ าท่วม (Floodway) เพ่ือก าหนดนโยบายในการจัดการน้ าท่วมของรัฐบาล การวิจัย
ปัญหาหมู่บ้านป่ากับเขตป่าอนุรักษ์เพ่ือประกอบการพิจารณาการก าหนดนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหา
คนกับป่า เป็นต้น 

4.6 การวิจัยเพ่ือพยากรณ์หรือคาดการณ์ในอนาคต เช่น การวิจัยเพ่ือคาดการณ์การเกิดไฟฟ้า
ดับในเขตจังหวัดภาคใต้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  การวิจัยเพ่ือคาดการณ์การเกิดน้ าท่วม
กรุงเทพฯ เป็นต้น 

5. ประเภทของการวิจัย 
ประเภทของการวิจัยในปัจจุบันมีหลากหลายแนว ขึ้นอยู่กับเกณฑ์หรือวิธีการแบ่ง   ในที่นี้จะขอ

กล่าว 3 ประเภท ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันทั่วไป ดังนี้ 
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5.1 แบ่งตามประโยชน์ของการวิจัย  การวิจัยประเภทนี้จะพิจารณาตามประโยชน์หรือผลของ
การวิจัยว่าเป็นอย่างไร สามารถแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

5.1.1 การวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์  (Basic or Pure Research) การวิจัย
ประเภทนี้เป็นการวิจัยที่เพ่ือขยายขอบเขตขององค์ความรู้หรือแสวงหาความรู้ใหม่  อาจเพ่ือสร้างทฤษฎี 
แนวคิด สูตรหรือกฎใหม่ ๆ  หรือเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ  ให้กว้างขวางขึ้น  การวิจัยประเภท
นี้จะมีความสลับซับซ้อนมาก  เช่น  การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การวิจัยทางทฤษฎีการ
เรียนรู้ การวิเคราะห์หาสารอาหารในพืชต่าง ๆ  เป็นต้น อาจเรียกการวิจัยประเภทนี้ได้ว่า  การวิจัยเชิง
ทฤษฎี  (Theoretical  Research) ก็ได้ 

5.1.2 การวิจัยประยุกต์  (Applied Research)  เป็นการวิจัยเพื่อน าเอาผลการวิจัยไปปรับ
ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ และเพ่ือปรับปรุงสภาพของสังคมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น  การวิจัยประยุกต์
นี้อาจรวมเอาการวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action research) หรือการวิจัยเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติ (Operational 
research) อยู่ในประเภทการวิจัยประยุกต์ด้วยก็ได้ เพราะเป็นการวิจัยที่มุ่งเอาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
หรือปฏิบัติเช่นกัน โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติและการวิจัยเพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติจะวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนเฉพาะหน้าเป็นเรื่อง ๆ ไปหรือเพ่ือหาแนวทางแก้ไขหรือปฏิบัติต่อไป ผลการวิจัยมักน าไปใช้ได้เฉพาะ
กับหน่วยงานหรือสถานการณ์นั้น ๆ  เช่น  การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นต้น  การวิจัยประเภทนี้อาจน า
ผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียน
การสอน เป็นต้น ดังนั้น การวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์จึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้โดยเด็ดขาด  

5.2 แบ่งตามลักษณะวิชาหรือศาสตร์  การแบ่งประเภทการวิจัยโดยใช้ลักษณะวิชาหรือศาสตร์
เป็นเกณฑ์ จะแบ่งการวิจัยออกได้เป็น  2  ประเภท  ดังนี้  

5.2.1 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Natural Science Research) เป็นการวิจัยที่เน้น
ทางด้านกายภาพ มีผลการวิจัยเป็นรูปธรรม  เช่น  การค้นพบยารักษาโรค  การค้นพบสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น  
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ เพ่ือเรียนรู้และใช้แก้ปัญหาที่เกิดจาก
ธรรมชาติด้วย  การวิจัยทางวิทยาศาสตร์มักใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิจัยและควบคุมการทดลอง  
และจะท าการทดลองในห้องปฏิบัติการ  การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เช่น  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  สาขา
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา  สาขาคณิตศาสตร์ สาขาการแพทย์  สาขาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์
เคมีและเภสัช เป็นต้น 

5.2.2 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Science Research) เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
สังคม วัฒนธรรมและพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การศึกษาถึงการเจริญเติบโตหรือการขยายตัวทางสังคม  
การศึกษาถึงความอยู่รอดหรือการด ารงอยู่ขององค์กรหรือกลุ่มบุคคลทางสังคม  เป็นต้น  มักไม่ใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการช่วยวิจัยโดยตรง แต่ก็มีการใช้แบบทดสอบ แบบสอบถาม  แบบวัดเจตคติ 
ฯลฯ เป็นเครื่องมือประกอบการท าวิจัยด้วย  การวิจัยทางสังคมศาสตร์นี้แตกต่างกับการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์  เนื่องจากสังคมศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยสังคม วัฒนธรรมและพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งวัดผล
ยาก วัดโดยตรงไม่ได้และควบคุมได้ยาก การน าเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการวิจัย ท าให้
ผลการวิจัยเป็นที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น การวิจัยทางสังคมศาสตร์  เช่น การวิจัยด้านวรรณคดี  การศึกษา 
กฎหมาย  การเมือง การปกครอง ประชากรศาสตร์ การพัฒนาชุมชน เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เป็นต้น 
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5.3 แบ่งตามลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลและการอธิบาย แบ่งออกเป็น 2  ลักษณะ ดังนี้ 
5.3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงคุณภาพ โดยข้อมูลมักจะไม่เป็นตัวเลขแต่จะเป็นข้อความบรรยายลักษณะสภาพเหตุการณ์ของสิ่งต่าง ๆ  
การเก็บรวมรวมข้อมูลอาจท าได้โดยการสังเกต การสัมภาษณ์  หรือการจดบันทึก  จากนั้นน าข้อมูลต่าง  ๆ 
มาวิเคราะห์  สรุปผลและน าเสนอผลการวิจัย  การวิจัยประเภทนี้จึงมุ่งบรรยายหรืออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ 
โดยอาศัยความคิดวิเคราะห ์เพ่ือประเมินผลหรือสรุปผล   

5.3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่ศึกษาวิเคราะห์
เพ่ือที่จะได้ข้อมูลหรือผลการวิจัยที่มักเป็นตัวเลข  การท าวิจัยในลักษณะนี้ จะแปลงสิ่งที่ต้องการวัดให้
สามารถวัดในเชิงปริมาณได้ และมิได้เน้นการอธิบายสภาพการณ์  การวิเคราะห์ข้อมูลอาจใช้วิธีการทางสถิติ
แล้วน ามาอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยอาจผสมผสานข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไว้ด้วยกันหรืออาจวิจัย
โดยใช้ทั้งสองวิธี  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะของค าถามการวิจัยว่าเป็นอย่างไร  ผู้วิจัยสามารถใช้วิธีผสมระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพได้ในลักษณะต่าง ๆ อาทิ ใช้วิธีการหนึ่งช่วยสนับสนุนอีกวิธีการหนึ่ง เช่น 
งานวิจัยเชิงปริมาณส่วนหนึ่งอาจชี้ให้เห็นว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น จากนั้นอธิบายโดยการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพ  หรือหากวิธีทั้งสองศึกษาปัญหาเดียวกัน อาจใช้วิธีการเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลที่ค่อนข้างไม่
ซับซ้อนหรือข้อมูลตัวเลขจากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ในขณะที่วิธีการเชิงคุณภาพอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ละเอียดลึกซึ้งจากกลุ่มตัวอย่างขนาดที่เล็กกว่า เป็นต้น 
 

6. ขั้นตอนการท าวิจัย   
การวิจัยเป็นการค้นหาความรู้ความจริงที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องด าเนิน

ขั้นตอนอย่างมีระบบเพ่ือให้ได้ความรู้หรือข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเชื่อถือได้  การวิจัยแบ่งได้  9  ขั้น  ดังนี้  
6.1 เลือกและก าหนดหัวข้อปัญหาการวิจัย  การเลือกและก าหนดหัวข้อปัญหาการวิจัย  

เป็นขั้นตอนแรกและส าคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการตอบค าถามว่าเราจะวิจัยเรื่องอะไร  การก าหนดหรือเลือก
หัวข้ออาจเลือกจากเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยมีความสนใจส่วนตัวหรืออาจเลือกจากปัญหาที่
สังคมก าลังให้ความสนใจหรือมีอิทธิพลต่อสังคมก็ได้  การก าหนดหัวข้อยังควรเน้นหัวข้อที่สามารถ
ด าเนินการได้จริง มิใช่เป็นหัวข้อเลื่อนลอยหรือเกินความสามารถของผู้วิจัย  นอกจากนี้ การเลือกหัวข้อยังมี
ความสัมพันธ์กับการตั้งชื่อหัวข้อด้วย การตั้งชื่อหัวข้อวิจัยมีประเด็นที่ควรพิจารณาถึงดังนี้ 

6.1.1 ชื่อหัวข้อควรสะท้อนให้เห็นแนวทางหรือประเด็นการวิจัย 
6.1.2 ชื่อหัวข้อควรมีความชัดเจนและรัดกุม 
6.1.3 ชื่อหัวข้อควรสามารถบอกขอบเขตของการวิจัยได้ระดับหนึ่ง 

ลักษณะภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อหัวข้อวิจัย ผู้วิจัยควรใช้ภาษาที่ มีความชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย 
ไม่คลุมเครือ ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย  ไม่เขียนในรูปค าถามและไม่ใช้ตัวย่อ 

6.2 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเป็นการศึกษาว่าปัญหาอะไรบ้างที่ได้ท าการวิจัยไว้แล้ว ผู้วิจัยจะได้ไม่ท าซ้ า  การศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยยังท าให้ผู้วิจัยได้รับความรู้  แนวคิดและทฤษฎีที่เคยใช้เป็นฐานในการวิจัยแล้ว ช่วยให้ผู้วิจัยได้
ศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิด  การตั้งสมมติฐาน  การสร้างเครื่องมือรวมข้อมูล  การ
วิเคราะห์ข้อมูล  และการเขียนรายงานวิจัย เพ่ือท าให้งานวิจัยของตนมีความสมบูรณ์มากข้ึน 

6.3 ก าหนดความส าคัญหรือที่มาของปัญหา  การก าหนดความส าคัญหรือที่มาของปัญหาคือ 
การแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการท าวิจัยคืออะไร  ปัญหาที่เลือกมีความแปลกใหม่หรือน่าสนใจอย่างไร 
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และจะน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร  โดยประโยชน์ของการก าหนดความส าคัญหรือที่มาของปัญหาคือ จะ
ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถวางแผนรวบรวมข้อมูลได้เหมาะสม  เลือกกลุ่มตัวอย่างได้อย่างสมเหตุสมผลและ
มองเห็นเค้าโครงการวิจัยโดยตลอด ผู้วิจัยจะต้องเขียนเชิงอธิบายให้มีความชัดเจนเพราะเป็นการน าเสนอ
ภาพรวมการวิจัยในเบื้องต้น 

6.4 ตั้งสมมติฐาน ขั้นตอนนี้เป็นการคาดคะเนค าตอบการวิจัยไว้ล่วงหน้า  ผู้วิจัยต้อง
ตั้งสมมติฐานอย่างสมเหตุสมผล โดยสมมติฐานอาจตั้งจากการศึกษาหาความรู้หรือจากประสบการณ์ของ
ผู้วิจัยก็ได้   

6.5 ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  ขั้นตอนนี้เป็นการสร้างแบบแผนหรือขั้นตอนการวิจัย
อย่างมีระบบ โดยพิจารณาว่าจะท าขั้นตอนใดก่อน - หลัง เพ่ือให้ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยไปตามแนวทางที่
ก าหนดนั้นและให้เกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด 

6.6 เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดการข้อมูล  ผู้วิจัยจะต้องพิจารณาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
การจัดการข้อมูลให้เหมาะสมกับกรอบงานวิจัย  โดยควรศึกษาว่าจะใช้ข้อมูลอะไร ประเภทใดที่จะสามารถ
น ามาวิเคราะห์ได้  นอกจากนี้ ผู้วิจัยจะต้องทราบว่าจะได้ข้อมูลนั้นมาอย่างไร  การเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป
มี  3  วิธี ดังนี้ 

6.6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เช่น หนังสือ ผลการวิจัย สถิติ ตัวเลข และ
เอกสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากเครือข่ายระหว่างประเทศหรือ
อินเทอร์เน็ต 

6.6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยสนาม ครอบคลุมถึงการออกไปสัมภาษณ์ด้วย
แบบสอบถาม หรือแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างกรอกหรือส่งทางไปรษณีย์   

6.6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์   เป็นการเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลง
ปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยต้องจัดการข้อมูลโดยจัดรวบรวมข้อมูลให้มีระเบียบ อาจ
จัดท าเป็นหมวดหมู่  เป็นตารางข้อมูล  ลงรหัสหรือบันทึกข้อมูลลงในหน่วยบันทึกความจ าก็ได้  การจัดการ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบจะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้น   

6.7 วิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลจะท าหลังจากการจัดการข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็น
การน าเอาข้อมูลที่จัดการแล้วมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการหรือเครื่องมือที่ก าหนดไว้  เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้  
การวิเคราะห์ข้อมูลนี้ค่อนข้างจะมีความซับซ้อน  ผู้วิจัยจะต้องมีความละเอียดรอบคอบอย่างมาก 

6.8 สรุปผลการวิจัย  หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยต้องสรุปผลการวิจัยซึ่งได้มาจากการ
วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสมมติฐานเพราะเป็นการตอบโจทย์ว่าผลการวิจัยตรงกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่  ผู้วิจัยไม่ควรด่วนสรุปผลการวิจัย ควรพิจารณาให้รอบคอบ มิเช่นนั้นอาจเกิดการ
ผิดพลาดได้   

6.9 เขียนรายงานวิจัย  การเขียนรายงานผลการวิจัยเป็นขั้นตอนสุดท้าย ผู้วิจัยต้องเขียน
ตามล าดับขั้นตอนอย่างชัดเจน 

7. ลักษณะของการวิจัยท่ีดี 
การวิจัยที่ดีต้องประกอบด้วยคุณลักษณะของการเป็นนักวิจัยและการท าวิจัยที่ดี  จะท าให้

งานวิจัยมีคุณภาพและสมบูรณ์  การพิจารณาลักษณะงานวิจัยที่ดีอาจพิจารณาได้ดังนี้  
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7.1 การวิจัยควรเริ่มต้นด้วยปัญหาที่อยู่ในความสนใจของผู้วิจัยหรือปัญหาที่สังคมให้ความสนใจ  
เนื่องจากงานวิจัยนั้นจะต้องใช้เวลา  ความทุ่มเทและความตั้งใจอย่างมากเพ่ืองานวิจัยที่สมบูรณ์และมี
คุณภาพ   

7.2 การวิจัยควรระบุปัญหาที่ต้องการศึกษาหรือแสดงโจทย์วิจัยอย่างชัดเจน  โดยที่มาของโจทย์
หรือปัญหาการวิจัยอาจมาจากประสบการณ์หรือความสนใจของผู้วิจัย  จากสถานการณ์แวดล้อม  จาก
แนวคิดทฤษฎีหรือจากข้อเสนอแนะที่ปรากฏในงานวิจัยที่ท าแล้ว  ทั้งนี้ปัญหาที่ต้องการศึกษาควรจะเป็น
ปัญหาใหม่เพื่อจะได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วย 

7.3 การวิจัยควรตั้งวัตถุประสงค์ในการวิจัยที่แน่นอนเด่นชัด  การตั้งวัตถุประสงค์เป็นการบอก
ผู้อ่านว่างานวิจัยท าเพ่ืออะไร  และช่วยให้ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยได้ตรงตามเป้าหมาย  ไม่ออกนอกกรอบ  
การตั้งวัตถุประสงค์ควรตั้งให้สอดคล้องกับปัญหาที่ต้องการศึกษาด้วย 

7.4 การวิจัยควรมีสมมติฐานที่สมเหตุสมผล การตั้งสมมติฐานเป็นการคาดการค าตอบของ
ปัญหาล่วงหน้า เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการวิจัยและเมื่อสิ้นสุดการวิจัยผลการวิจัยต้องตอบว่าตรงกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่   

7.5 การวิจัยควรมีการวางแผนการวิจัยที่ละเอียดรอบคอบ   การวางแผนงานวิจัย คือการ
ก าหนดว่าจะท าอะไรก่อน-หลัง เป็นการสร้างทิศทางและกรอบการด าเนินงาน  ทั้งต้องพิจารณาว่าจะน า
วิธีการ  ข้อมูล  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดมาวิเคราะห์  ทั้งนี้วิธีการ  เครื่องมือหรืออุปกรณ์จะต้องมีความ
ทันสมัย  เชื่อถือได้และได้รับการยอมรับ 

7.6 ผลการวิจัยมีความเที่ยงตรง ไม่มีความเอนเอียง เป็นจริงตามผลการทดลองหรือการ
วิเคราะห์แม้จะไม่เป็นไปตามที่นักวิจัยคาดไว้ก็ตาม ผลการวิจัยยังควรก่อให้เกิดประโยชน์ทางความรู้ 
ความคิดหรือช่วยแก้ปัญหาสังคม  เพราะงานวิจัยที่ดีควรก่อให้เกิดประโยชน์ทางความคิด สร้างองค์ความรู้
ใหม ่ๆ หรือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาสังคม   

7.7 ผู้วิจัยต้องมีจรรยาบรรณของนักวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์อันควร
ประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยเพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางจริยธรรมและหลักวิชาการที่
เหมาะสม  เป็นบรรทัดฐานของการศึกษาค้นคว้าและด ารงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของนักวิจัย เช่น ต้องมีความ
ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ ต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาที่ท าการวิจัย ต้อง
รับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้
เป็นตัวอย่างในการวิจัย ควรเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน เป็นต้น ลักษณะของนักวิจัยที่ไม่มี
จรรยาบรรณการวิจัย เช่น คัดลอกข้อมูลของผู้อ่ืนโดยไม่มีการอ้างอิงหรือได้รับอนุญาต  บิดเบือนข้อมูลหรือ
ผลการวิจัยเพ่ือประโยชน์บางอย่าง  ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อ่ืนเพ่ือหาข้อมูล  ไม่ให้ความทุ่มเท
หรือให้ความใส่ใจต่อการวิจัย  หลอกลวงผู้อื่นเพ่ือให้ได้ข้อมูลมา  หาประโยชน์ทางใดทางหนึ่งจากการท าวิจัย  
เป็นต้น 

8. ประโยชน์ของการวิจัย  
การวิจัยมีคุณูปการต่อมนุษย์หลายด้าน ดังจะเห็นว่า มนุษย์มียารักษาโรค  มีเครื่องอ านวยความ

สะดวก  มีองค์ความรู้และทฤษฎีมากมาย ท าให้มนุษย์อยู่อย่างสุขสบาย  ปัจจุบันงานวิจัยมีเพ่ิมมากขึ้น โดย
นักวิจัยมุ่งพัฒนางานวิจัยให้มีความก้าวหน้า แปลกใหม่และเอ้ือต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  โดยประโยชน์
ของการวิจัยสรุปได้กว้าง ๆ ดังนี้ 

8.1 ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ  ท าให้งานด้านวิชาการมีความเข้มแข็ง  
8.2 ท าให้เกิดวิทยาการหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
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8.3 ให้แนวทางในการแก้ปัญหาของสังคมและองค์กรต่าง ๆ 
8.4 ช่วยให้ผู้วางแผนหรือผู้ก าหนดนโยบายสามารถวางแผนหรือก าหนดนโยบายได้อย่าง

ครอบคลุมและเหมาะสม 
 
ลักษณะของรายงานวิจัย 

รายงานวิจัยเป็นเครื่องมือแสดงความคิดหรือเรื่องราวอันได้มาจากการกระบวนการค้นคว้าทาง
วิชาการ แล้วจึงน ามาเรียบเรียงอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เรื่องราวที่น ามาเขียนรายงานนั้นต้องเป็นข้อเท็จจริง 
หรือความรู้ อันเกิดจากการรวบรวบข้อมูลด้วยวิธีการค้นคว้าที่เป็นระบบ และมักมีลักษณะเป็นวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ในรายงานวิจัยอาจประกอบด้วย การแสดงปัญหาหรือโจทย์วิจัย ขั้นตอนการวิจัยและ
ผลการวิจัย  โดยผู้วิจัยต้องเขียนรายงานตามขั้นตอน โดยอาจใช้ตาราง กราฟ รูปภาพมาประกอบด้วยได้  

 

1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของรายงานวิจัย 
คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยของส านั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, มปป.) กล่าวถึง ความหมายของรายงานวิจัยไว้ว่า  “เรื่องราวที่เป็นผลจากการ
ค้นคว้าทางวิชาการ แล้วน ามาเรียบเรียงอย่างมีระเบียบแบบแผน เรื่องราวที่น ามาเขียนรายงานต้องเป็น
ข้อเท็จจริงหรือความรู้ อันเกิดจากการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการค้นคว้าที่เป็นระบบ มีลักษณะเป็น
วิทยาศาสตร์” ส่วนวัตถุประสงค์ของรายงานผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

1. เพ่ือเสนอข้อเท็จจริงหรือความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ อันเป็นแนวทางใน
การเสนอข้อมูลทางวิชาการแนวใหม่ หรือปรับปรุงข้อมูลเดิม 

2. เพ่ือพัฒนาความคิด  ด้านความคิดริเริ่ม  การวิเคราะห์ และการประมวลความคิดอย่างมี
ระบบระเบียบ  ตลอดจนการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาเขียนที่ชัดเจน สละสลวย 

3. เพ่ือส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม ในการรวบรวมข้อมูลหรือประกอบการอ้างอิงอันเป็น
วิธีการหาความรู้ด้วยตนเอง 

นอกจากวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อข้างต้นแล้ว รายงานวิจัยยังเป็นการบันทึกผลงานไว้เป็นหลักฐาน
ของตนเองและของหน่วยงานด้วย 

2. รูปแบบของรายงานการวิจัย   
รายงานการวิจัยที่พบทั่วไปมี  2 รูปแบบ  โดยผู้วิจัยจะเลือกรูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย

และวิธีการน าเสนอของผู้วิจัย รายงานการวิจัย  2 รูปแบบ ได้แก่ 
2.1 บทความวิจัย  บทความวิจัยเป็นรูปแบบหนึ่งของรายงานการวิจัยที่ผู้วิจัยน าเสนอต่อ

หน่วยงาน สถาบันหรือแหล่งทุน  โดยผู้วิจัยจะสรุปขั้นตอนการวิจัยจากรายงานวิจัยฉบับเต็มมาท าเป็น
บทความวิจัย เพ่ือน าไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือวารสารวิจัยหรือจัดท าเป็นบทความประกอบการ
ประชุมหรืองานสัมมนาทางวิชาการ หรือจะท าวิจัยโดยเขียนในรูปแบบของบทความวิจัยเลยก็ได้ โดย
บทความวิจัยในลักษณะนี้ มักจะน าเสนอประเด็นวิจัยเฉพาะ ไม่กว้างมากนักและมักมีขนาดสั้น ๆ  

2.2 รายงานวิจัย รายงานวิจัยนี้เป็นการรายงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย  
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้นการวิจัย มีประเด็นการวิจัยกว้าง มักเป็นรายงานวิจัยเพ่ือน าเสนอต่อ
สถาบันการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาในรูปแบบวิทยานิพนธ์  ปริญญานิพนธ์  สาร
นิพนธ์ หรือเป็นรายงานวิจัยเพื่อน าส่งแหล่งทุนอุดหนุนที่ผู้วิจัยได้รับมา   
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3. องค์ประกอบของรายงานวิจัย  
องค์ประกอบของรายงานวิจัยซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะรายงานวิจัยแบบสมบูรณ์เท่านั้น  

เนื่องจากเป็นแบบที่นิสิตนักศึกษาใช้ในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป โดยส่วนประกอบของรายงานวิจัยแบ่งได้
เป็น 3  ส่วน  ดังต่อไปนี้ 

3.1 ส่วนต้น  เป็นส่วนบอกรายละเอียดทั่วไปของงานวิจัยและน าผู้อ่านสู่เนื้อหา ประกอบด้วย 
3.1.1 ปกนอก   
3.1.2  ปกใน 
3.1.3 บทคัดย่อ 
3.1.4 กิตติกรรมประกาศ 
3.1.5 สารบัญ 
3.1.6 สารบัญตาราง  (ถ้ามี) 
3.1.7 สารบัญภาพ (ถ้ามี) 

3.2 ส่วนเนื้อหา  เป็นส่วนของเนื้อหาสาระงานวิจัย  มีลักษณะแบ่งเป็นบท โดยในแต่ละบทจะมี
ชื่อบทก ากับ  ประกอบด้วย 5 ส่วน  ดังนี้ 

3.2.1 ส่วนบทน า  ประกอบด้วย 
1) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3) สมมติฐานในการวิจัย 
4) ขอบเขตการวิจัย 
5) ข้อตกลงเบื้องต้น  (ถ้ามี) 
6) นิยามศัพท์เฉพาะ  (ถ้ามี) 
7) ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

3.2.2 ส่วนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
3.2.3 ส่วนวิธีด าเนินการวิจัย  ประกอบด้วย 

1) แหล่งข้อมูล  
2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4) การวิเคราะห์ข้อมูล   

3.2.4 ส่วนผลการวิจัย  ประกอบด้วย 
1) เนื้อหา 
2) ตาราง  แผนภูมิ / กราฟสถิติ (ถ้ามี) 

3.2.5 ส่วนสรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
3.3 ส่วนท้าย  เป็นส่วนของเนื้อหาสาระที่ผู้วิจัยต้องการเพ่ิมเติมในงานวิจัยเพ่ือให้งานวิจัยมี

ความสมบูรณ์มากที่สุด  ประกอบด้วย 
3.3.1 บรรณานุกรม 
3.3.2 ภาคผนวก (ถ้ามี) 
3.3.3 ประวัติผู้ท าวิจัย 
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แนวทางการเขียนรายงานวิจัย 
การเขียนรายงานวิจัยมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการน าเสนอกระบวนการวิจัยและผลการการ

วิจัยทั้งหมด  ผู้วิจัยควรมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือให้สามารถเขียนน าเสนอเนื้อหาได้
อย่างครบถ้วนและมีระเบียบแบบแผน  แนวทางการเขียนรายงานวิจัยสรุปได้ดังนี้  

1. แนวทางการเขียนรายงานวิจัยส่วนต่าง ๆ  
1.1 การเขียนรายงานวิจัยส่วนต้น 
การเขียนรายงานวิจัยส่วนต้นเป็นส่วนที่ท าให้ผู้อ่านเข้าใจภาพกว้าง ๆ ของงานวิจัย โดยจะบอก

รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับงานวิจัย อาทิ ชื่องานวิจัย  ชื่อผู้วิจัย  สาระส าคัญของงานวิจัย ผลการวิจัยซึ่งจะ
อยู่ในบทคัดย่อ เป็นต้น วิธีเขียนรายงานวิจัยส่วนต้นมีดังนี้ 

1.1.1 ปก  ประกอบด้วยชื่อเรื่องของงานวิจัย  ชื่อผู้วิจัยและคณะ (ถ้ามี)  และข้อความอ่ืน ๆ 
เช่น  หน่วยงานของผู้วิจัย ปีที่พิมพ์  เป็นต้น ดังรูปแบบนี้ (ดูตัวอย่างปกแบบรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ท้ายบท) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการเขียนปกรายงานวิจัย 

1.1.2 บทคัดย่อ คือ ส่วนที่ผู้วิจัยเขียนเพ่ือน าเสนอสาระส าคัญของงานวิจัย  โดยเขียนใน
ลักษณะสรุปย่อเพ่ือให้ผู้ อ่านทราบประเด็นของงานวิจัย   บทคัดย่อมักนิยมเขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและอาจมีรูปแบบการเขียนแตกต่างกันไปแต่ละสถาบัน  อย่างไรก็ตามพอสรุปวิธีการเขียน
บทคัดย่อได้ตรงกนั โดยแบ่งเป็น  2 ส่วน ได้แก่ 

1) ส่วนน า  การเขียนส่วนน าแตกต่างกันตามรูปแบบการเขียนของแต่ละหน่วยงาน
แต่ละสถาบัน แต่โดยรวมจะประกอบด้วยชื่องานวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และชื่อผู้วิจัย  
นอกจากนี้ บางหน่วยงานหรือบางสถาบันอาจบอกปีท่ีท าวิจัย จ านวนหน้าของงานวิจัยและเลข ISBN ด้วย 

 

 
 
 

..................(ช่ืองานวิจัย).................. 
 
 
 
 

........................(ช่ือผู้วจิยั)....................... 
 
 
 
 

..................(สถาบนั หน่วยงานหรอืแหล่งทุน)................ 
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2) ส่วนเนื้อเรื่อง  เป็นส่วนที่กล่าวสรุปสาระส าคัญมักจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย  วิธีด าเนินการวิจัยและผลการวิจัย  

หลักการเขียนบทคัดย่อโดยทั่วไป คือ ผู้วิจัยต้องเขียนให้กระชับ  เลือกเฉพาะส่วนที่เป็น
ประเด็นส าคัญและถ่ายทอดให้ถูกต้องตรงตามความหมายเดิมของงานวิจัย  ไม่ควรตีความหรือแสดงความ
คิดเห็นใด ๆ เพ่ิมเติมอันจะท าให้ผู้อ่านเข้าใจสาระของงานวิจัยผิดไป  และไม่ควรเขียนแทรกอารมณ์
ความรู้สึกลงไป นอกจากนี้ บทคัดย่อยังต้องมีความชัดเจนในการสื่อความหมาย  เรียบเรียงถ้อยค าอย่างมี
ระบบ  ใช้รูปประโยคที่สมบูรณ์  ไม่ยืดยาว ซ้ าซ้อน  โดยปกตินิยมเขียนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ดังรูปแบบ
ด้านล่างนี้  (ดูตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อท้ายบท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ 

1.1.3 กิตติกรรมประกาศ  อาจเรียกว่า ประกาศคุณูปการหรือค าขอบคุณก็ได้  เป็นการ
กล่าวขอบคุณบุคคลและหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนให้การวิจัยส าเร็จได้ด้วยดี   เช่น  
คณะกรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษา  หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย  ผู้มีส่วนช่วยให้งานวิจัยสมบูรณ์  เช่น ผู้ให้
สัมภาษณ์  เป็นต้น   

การเขียนกิตติกรรมประกาศไม่ควรเขียนยืดยาวและไม่ควรใส่อารมณ์ความรู้สึกมาก
เกินไป ให้ขอบคุณตามความเป็นจริงด้วยภาษาสุภาพ และเรียงล าดับก่อน-หลังตามความส าคัญ โดยปกติ
หากเป็นงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษามักกล่าวขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน  แล้วจึงกล่าว
ขอบคุณคณะกรรมการ จากนั้นจึงกล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหรือผู้ใกล้ชิด  (ดูตัวอย่างการเขียน
กิตติกรรมประกาศท้ายบท) 

 
 

(รายละเอียดส่วนน า (ตามแต่สถาบันและหน่วยงานก าหนด)..................  
อาทิ ช่ืองานวิจัย ช่ือผู้วิจัย ปีท่ีท าวิจัย จ านวนหน้า เลข SBN) ............... 
…………………………………………………………………………………………….….… 
 

บทคัดย่อ 
   (วัตถุประสงค์การวิจยั).................................................................. 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

(วิธดี าเนินการวิจัย เช่น ระยะเวลาการวิจัย ประชากร วิธีการ
เก็บข้อมูล เป็นต้น).................................................................................. 
................................................................................................................ 
............................................................................................................... 
   (ผลการวิจัย).................................................................................. 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
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1.1.4 สารบัญ เป็นส่วนที่จัดล าดับหัวเรื่องพร้อมบอกเลขหน้าเพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้อ่าน
ในการค้นคว้าหัวข้อที่สนใจ  โดยจะบอกหัวเรื่องและหัวเรื่องย่อยที่ส าคัญลงไปในแนวดิ่งทางด้านซ้ายและ
บอกเลขหน้าทางด้านขวา โดยทั่วไปสารบัญแบ่งเป็น  3 ประเภท  ได้แก่   

1.1.4.1 สารบัญเนื้อเรื่อง  เป็นการล าดับชื่อบทและหัวเรื่องที่อยู่ในเนื้อเรื่อง
ตามล าดับก่อนหลัง 

1.1.4.2 สารบัญภาพ  เป็นส่วนที่แสดงต าแหน่งหมายเลขหน้าของรูปภาพ กราฟ  
แผนภูมิ  แผนภาพ  แผนผังหรือแผนที่ที่ปรากฏอยู่ในงานวิจัย โดยจะเรียงล าดับภาพตามหมายเลขของภาพ
ที่ก าหนดไว้ 

1.1.4.3 สารบัญตาราง เป็นการระบุถึงต าแหน่งหมายเลขหน้าของตารางทั้งหมดที่มี
อยู่ในงานวิจัย โดยจะเรียงล าดับตามหมายเลขตารางที่ก าหนดไว้ 

การเขียนสารบัญเนื้อเรื่องควรเลือกหัวเรื่องที่ส าคัญและคิดว่าควรน าเสนอ ไม่ใช่เขียนทุกหัว
เรื่อง  สารบัญภาพและสารบัญตารางอาจมีหรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อหาและความเหมาะสม 
(ศึกษาวิธีการเขียนสารบัญได้จากหน่วยการเรียนที่ 4  การเขียนรายงานวิชาการ) 

1.2 การเขียนรายงานวิจัยส่วนเนื้อหา  
รายงานวิจัยส่วนเนื้อหาเป็นส่วนที่กล่าวถึงรายละเอียดของงานวิจัย  ผู้อ่านจะเข้าใจเนื้อหา

ทั้งชิ้นงานตั้งแต่ลักษณะงานวิจัย  วิธีการด าเนินงานวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย  ตลอดจนผลการวิจัยและ
ข้อเสนอแนะ  การเขียนรายงานในส่วนนี้จึงต้องเขียนให้ละเอียดและชัดเจน  แนวทางการเขียนรายงานวิจัย
ส่วนเนื้อหา สรุปได้ดังนี้ 

1.2.1 การเขียนบทน า  เป็นส่วนที่ปูพ้ืนฐานและแนะน าผู้อ่านให้ทราบความเป็นมาของการ
วิจัยและลักษณะงานวิจัยในด้านต่าง ๆ แบ่งได้ดังนี้ 

1.2.1.1 ความเป็นมาของปัญหา  ความเป็นมาของปัญหาเป็นส่วนที่บอกผู้อ่านว่า
ปัญหาที่ต้องการศึกษาคืออะไรและท าไมจึงต้องหาค าตอบในเรื่องนี้  โดยเนื้อหาส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับปัญหา
ที่ต้องการศึกษาใน 2 ด้าน ได้แก่  ความเป็นมาและสภาพของปัญหา  ด้านความเป็นมาของปัญหาเป็น
ประวัติความเป็นมาก่อนที่จะเกิดสภาพที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน  ส่วนสภาพปัญหาเป็นลักษณะของ
ปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหาที่ต้องการศึกษา (สิทธิ์  ธีรสรณ์, 2550, หน้า 58)   

แนวทางการเขียนความเป็นมาของปัญหา สรุปได้ดังนี้ 
1) วางกรอบโครงร่างความเป็นของปัญหาอย่างมีล าดับขั้นและชัดเจน โดยล าดับแรก

ควรเขียนให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของปัญหา แล้วจึงเขียนถึงสภาพปัญหาที่ต้องการท าวิจัยและ
ชี้ให้เห็นความส าคัญของปัญหานั้นอย่างละเอียดและชัดเจน โดยเขียนอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ 

2) หากปัญหาของงานวิจัยนั้นต้องใช้แนวคิดหรือทฤษฎี ผู้วิจัยควรอธิบายให้ชั ดเจน
ว่าเกี่ยวข้องอย่างไร 

3) ผู้วิจัยควรศึกษางานวิจัยของผู้อ่ืนและน ามาประมวลเป็นความคิดรวบยอด โดยสรุป
ให้ตรงประเด็นและควรชี้ให้เห็นว่างานวิจัยที่ต้องการศึกษานั้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจและยังไม่มีใครศึกษา 

4) หากมีตัวแปรหรือกลุ่มเป้าหมายต้องเขียนให้ชัดเจน โดยอธิบายว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับปัญหาที่ต้องการศึกษาอย่างไร 

5) เขียนโดยใช้ภาษาที่รัดกุม ชัดเจน  สมเหตุสมผล และไม่ลอกเนื้อหาของผู้อ่ืนมา
เรียงต่อ ๆ กัน โดยไม่ได้เกิดจากความเข้าใจของผู้วิจัยเอง 
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ตัวอย่างการเขียนความเป็นมาของปัญหา  
 

บทน า 
 
 

  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การเขียนเป็นทักษะทางภาษาขั้นสูงที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการทักษะการฟัง การอ่าน การพูด

รวมไว้ด้วยกัน การถ่ายทอดเรื่องราวด้วยการเขียนจึงต้องอาศัยความรู้ ความคิด ประสบการณ์ จึงอาจ
กล่าวได้ว่าทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ซับซ้อน การสื่อสารด้วยทักษะการเขียนที่ดีถูกต้องและสละสลวย 
ย่อมแสดงถึงความรู้ความสามารถของผู้เขียน ในขณะเดียวกันงานเขียนที่มีข้อผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของการใช้ค าที่ถูกความหมาย การสะกดค า การล าดับค าฯลฯ ย่อมส่งผลเสียทั้งในเรื่องสาระส าคัญของ
การสื่อความหมายและบุคลิกภาพของผู้ เขียนเอง ข้อผิดพลาดในการเขียนอาจเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย 
ทั้งตัวผู้เขียนเองที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เขียน การเลือกใช้รูปแบบงานเขียนไม่เหมาะสม 
และเขียนผิดอักขรวิธี  ปัจจัยภายนอกเกิดขึ้นได้จากการติดต่อสื่อสารในกระแสโลกาภิวัตน์ที่คนส่วนใหญ่
ใช้เทคโนโลยีอ านวยความสะดวกในการสื่อสาร ด้วยความรวดเร็วและขาดความใส่ใจ จึงเกิดภาษาเขียน
เฉพาะกลุ่มในโลกออนไลน์ ซึ่งไม่ควรน ามาใช้ในงานเขียนที่เป็นทางการ 

จากประสบการณ์ของผู้วิจัยในการเป็นครูสอนวิชาการเขียนทั้งของนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน 
นอกจากนี้จากการปฏิบัติงานในหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยที่งานส่วนใหญ่คืองานเอกสารที่ต้องใช้
การเขียนติดต่อสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ จึงท าให้พบปัญหาการเขียนในหลากหลายเรื่อง เช่น การสะกดค า 
การล าดับค า การเลือกใช้ค าให้ถูกความหมาย การใช้ค าผิดระดับ ฯลฯ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ เกิดจาก
ผู้เขียนขาดความเอาใจใส่ในงานเขียนของตน ไม่ตระหนักในความส าคัญและอิทธิพลของงานเขียน หาก
สืบค้นถึงที่มาของปัญหาคงปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากสภาพการจัดการศึกษาที่เน้นปริมาณมากกว่า
คุณภาพ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลจึงเน้นปริมาณกล่าวคือ การวัดผลผู้เรียนส่วน
ใหญ่จะคุ้นชินกับการท าแบบทดสอบปรนัย การท ากิจกรรมรายงานซึ่งจุดมุ่งหมายส าคัญของกิจกรรมนี้คือ
การฝึกผู้เรียนให้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ รวบรวมและเรียบเรียงสังเคราะห์ความรู้เป็นรูปแบบรายงานที่
ผ่านการล าดับความคิด น าเสนอในแนวทางที่เกิดจากความเข้าใจแท้จริงในเรื่องที่ศึกษา แต่กลับพบว่า
ผู้เรียนอาศัยความเจริญทางเทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ตแล้วตัดต่อข้อมูลมาจัดท าเป็น
รูปเล่มรายงาน ผู้เรียนส่วนหนึ่งจึงขาดการฝึกทักษะการเขียนที่ถูกต้อง 

ในส่วนของนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอลที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยที่มีขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548 นั้น 
นักศึกษาจีนเหล่านี้ได้เข้ามาศึกษาในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้วยความมุ่งหวังที่จะประกอบอาชีพ
เป็นมัคคุเทศก์ การศึกษาในหลักสูตรนี้นักศึกษาต้องศึกษาในหลักสูตรภาษาไทย ซึ่งนักศึกษาจีนเหล่านี้ได้
เรียนรู้ภาษาไทยมาบ้างแล้วหนึ่งปีจากมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล และเมื่อเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาก็ได้ศึกษาในรายวิชาภาษาไทยพร้อม ๆ กับศึกษาในรายวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปด้วย 
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และเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนจึงเกิดปัญหา
ในการเรียนรู้โดยรวม และเมื่อนักศึกษาต้องเรียนวิชา THA 1303 การเขียน ซึ่งเป็นทักษะที่นักศึกษาจีนมี
ความเห็นว่ายาก ทั้งนี้เพราะที่ผ่านมาเมื่อนักศึกษาจีนติดต่อสื่อสารกับครู อาจารย์หรือเพื่อนคนไทยแม้จะ
พูดผิด เขียนผิด บุคคลรอบข้างก็พยายามท าความเข้าใจ นักศึกษาจีนจึงไม่ทราบข้อผิดพลาดในการใช้
ภาษาไทยของตน ต่อเมื่อต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา THA 1303 การเขียน ที่เนื้อหาวิชาก าหนดให้
นักศึกษาต้องรู้จักการเขียนที่ถูกต้องทั้งเนื้อหาสาระและรูปแบบ นักศึกษาจึงมีความเห็นว่าการเขียน
ภาษาไทยให้ถูกต้องเป็นเร่ืองที่ยาก  

ผู้วิจัยตระหนักว่าทักษะการเขียนเป็นทักษะที่มีความสลับซับซ้อน ที่ต้องอาศัยความรู้ ความจ า 
ความเข้าใจในเรื่องของค า การล าดับค า การแต่งประโยค และการผูกเรื่อง ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าทักษะ
การเขียนเป็นทักษะที่ฝึกฝนให้เกิดความช านาญได้ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับตัวผู้เขียนที่ต้องใส่ใจและตระหนักใน
ความส าคัญของการเขียน จากประสบการณ์ที่สอนการเขียนให้นักศึกษาจีนมา 7 ปี พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่
ไม่ทราบข้อผิดพลาดในการเขียนของตน และข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนก็แตกต่าง
จากข้อผิดพลาดในการเขียนของนักศึกษาไทย  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาจีน เพื่อก าหนดแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
โดยตรงต่อนักศึกษาจีนที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและนักศึกษาจีนที่ศึกษาภาษาไทยใน
ต่างประเทศ  นอกจากนี้อาจเกิดประโยชน์ต่อชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทย และสะท้อนภาพในวงกว้างถึง
การแสวงหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาจีนต่อไป 
 

 
ที่มา:  ปณิธาน บรรณาธรรม. (2555). รายงานวิจัยเรื่อง นักศึกษาจีนกับข้อผิดพลาดในการเขียน

ภาษาไทย. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
 
****************************************************************************************************************************************** 
 

  สรุปกรอบโครงร่างการเขียนความเป็นมาของปัญหา 
การเขียนความเป็นมาของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยเขียนน าเสนอความเป็นมาและความส าคัญของ

ปัญหาอย่างมีล าดับขั้นตอน โดยสรุปกรอบโครงร่างได้ดังนี้ 
1. เริ่มจากการเขียนที่แสดงให้เห็นความส าคัญของการเขียนซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการสื่อสาร  
2. ชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากการเขียน เช่น การสะกดค า การล าดับค า การเลือกใช้ค าให้ถูก

ความหมาย การใช้ค าผิด ฯลฯ  
3. บอกความเป็นมาของการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักศึกษาจีนของกลุ่มประชากร

ที่จะศึกษา  
4. เขียนแสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย คือ นักศึกษาจีนศึกษาในสาขาวิชาอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวและมักเลือกประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ การพัฒนาทักษะทางภาษาเป็นเรื่องจ าเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะทักษะการเขียนที่นักศึกษาเห็นว่ามีความยาก ทักษะการเขียนแม้เป็นทักษะที่ยากแต่
สามารถฝึกฝนให้เกิดความช านาญได้ การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน
นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

5. เขียนให้เห็นความน่าสนใจ ความส าคัญและประโยชน์ของการท าวิจัยนี้ คือ เพ่ือพัฒนาทักษะ
การเขียนภาษาไทยและเพ่ือให้ทราบข้อบกพร่องของนักศึกษาจีนในการเขียนภาษาไทย เพ่ือน าไปใช้
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนน าไปพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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1.2.1.2 วัตถุประสงค์  วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นส่วนที่บอกแนวคิดหรือประเด็น
ปัญหาที่ผู้วิจัยต้องการค้นหา  เป็นเป้าหมายปลายทางของกระบวนการวิจัย โดยบอกให้ทราบเป็นนัยว่าจะมี
ผลลัพธ์หรือผลผลิตอย่างไร  การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ดีควรเขียนให้สอดคล้องและครอบคลุม
ประเด็นการวิจัย  ระบุจุดมุ่งเน้นที่ต้องการสืบค้นหาค าตอบอย่างชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน เรียงล าดับวัตถุประสงค์
ตามความเกี่ยวข้องเป็นล าดับลดหลั่นกัน  ถ้าเรื่องที่วิจัยเกี่ยวข้องกับตัวแปรหลาย ๆ ตัว ควรเขียนแยกเป็น
ข้อๆ  ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและแจ่มชัด  ทั้งนี้ อาจใช้ค าระบุเจตนาให้ชัดเจน เช่น อาจขึ้นต้นด้วย “เพ่ือ...” 
หรือใช้ความน าว่า “งานวิจัยนี้มีวัตถุระสงค์เพ่ือ...” แล้วต่อด้วยตัววัตถุประสงค์ซึ่งมักเป็นค าที่ขึ้นต้นด้วย
ค ากริยาที่ระบุกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ต้องการศึกษา  เช่น   

-  เพ่ือหา.................................. -  เพ่ือส ารวจ................................. 
-  เพ่ือศึกษา............................. -  เพ่ือประเมิน.............................. 
-  เพ่ือวิเคราะห์........................ -  เพ่ือตรวจสอบ............................. 
-  เพ่ือพิสูจน์........................... -  เพ่ือเปรียบเทียบ..............กับ............ 

1.2.1.3 สมมุติฐาน สมมติฐานการวิจัยคือการคาดเดาหรือคาดคะเนว่าผลการวิจัย
ปัญหานั้นจะเป็นอย่างไร  สมมติฐานจะช่วยบอกขอบเขตของการวิจัยได้คร่าวๆ และยังใช้เป็นแนวทางการ
วางแผนงานวิจัยได้เบื้องต้นด้วย  สมมติฐานไม่จ าเป็นต้องถูกต้องเสมอไปและผลการวิจัยอาจไม่ตรงกับ
สมมติฐานก็เป็นได้ โดยสมมติฐานสามารถสร้างได้จากหลายแหล่ง  สรุปได้เบื้องต้นดังนี้ 

1) สมมุติฐานที่สร้างจากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ซึ่ง
ท าให้ผู้วิจัยรู้ทฤษฎีและผลวิจัยในประเด็นต่างๆ และประมวลเป็นความรู้หรือเป็นประเด็นปัญหาใหม่ หรือ
ต่อยอดความรู้เดิม และน ามาตั้งสมมติฐานได้ 

2) สมมติฐานที่มาจากประสบการณ์การท างานของผู้วิจัย จนได้ประเด็น
ปัญหาและน ามาตั้งเป็นสมมติฐาน 

3) สมมติฐานที่มาจากการร่วมฟังสัมมนาวิชาการ ฟังความคิดเห็น การ
แนะน าหรือการร่วมอภิปรายกับผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ท าให้เป็นฐานข้อมูลและสามารถใช้เป็นแนว
ทางการวิจัย ตลอดจนตั้งเป็นสมมติฐานได้ 

การเขียนสมมุติฐานควรเขียนหลังจากท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยเรียบร้อยแล้วเพราะจะท าให้ผู้วิจัยมีเหตุผลรองรับในการตั้งสมมุติฐาน  การเขียนสมมติฐานควร
เขียนให้เป็นไปทางเดียวกับวัตถุประสงค์การวิจัยและเขียนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่รู้กันทั่วไปหรือมี
ทฤษฎี งานวิจัยรองรับ  ไม่กว้างและไม่แคบจนเกินไป เขียนโดยใช้ถ้อยค าที่เข้าใจง่าย ชัดเจน อยู่ในรูป
ประโยคบอกเล่า  การตั้งสมมติฐานผู้วิจัยควรตั้งอย่างสมเหตุสมผล มีความน่าเชื่อถือและเป็นไปได้   
 

ตัวอย่างวัตถุประสงค์  
-  เพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตคนมอญพระประแดงกับบริบททางสังคมและ   
   วัฒนธรรม 
-  เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการน านโยบายการกระจายอ านาจสู่

ท้องถิ่นไปปฏิบัติ   
 -  เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการรับบริการการกู้เงินจากธนาคาร 
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1.2.1.4 ขอบเขตการวิจัย  ขอบเขตของการวิจัย คือการวางกรอบหรือจ ากัด
ขอบเขตการท าวิจัย  เพ่ือให้ประเด็นปัญหาการวิจัยที่ต้องการศึกษามีความชัดเจน  เป็นการตีกรอบความคิด
ของผู้วิจัยให้อยู่ในวงที่จ ากัด ท าให้ผู้วิจัยไม่หลงประเด็นหรือออกนอกประเด็น  และยังท าให้งานวิจัยมีความ
น่าเชื่อถือ เป็นไปได้  การเขียนขอบเขตการวิจัยอาจเขียนเป็นความเรียงรวมๆ หรือแยกเป็นข้อๆ ก็ได้  
ขอบเขตการวิจัยที่ควรน าเสนอ เช่น ลักษณะและจ านวนประชากร  กลุ่มตัวอย่างเป็นใคร  จ านวนของกลุ่ม
ตัวอย่าง  สถานที่เก็บข้อมูล และช่วงเวลาการเก็บข้อมูล ฯลฯ   

1.2.1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น  ข้อตกลงเบื้องต้นเป็นการแถลงถึงเงื่อนไขของการท าวิจัย 
เป็นส่วนที่ผู้วิจัยจะท าความเข้าใจหรือท าข้อตกลงเกี่ยวกับการวิจัยไว้ก่อน  ผู้อ่านสามารถยอมรับได้ในทันที 
โดยไม่ต้องพิสูจน์  การเขียนข้อตกลงเบื้องต้นจะต้องมีทฤษฎีหรือองค์ความรู้สนับสนุน  เขียนเฉพาะประเด็น
ส าคัญเท่านั้นอาจเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับตัวแปร การจัดกระท าข้อมูล วิธีวิจัยและกลุ่มตัวอย่างก็ได้  ข้อตกลง
เบื้องต้นนี้อาจมีหรือไม่มีในงานวิจัยก็ได้   

 
 
 
 
 

ตัวอย่างสมมติฐาน   
-  วิถีชีวิตคนมอญพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคม

และวัฒนธรรม   
 -  อายุเป็นปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการรับบริการการโอนเงิน 
 -  ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างาน 
 

ตัวอย่างขอบเขตการวิจัย  
-  การวิจัยนี้จะสัมภาษณ์คนมอญในอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 500 

คน 
-  การวิจัยเรื่อง ปัญหาสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุในชนบท ศึกษาเฉพาะผู้สูงอายุในเขตอ าเภอ

สองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
-  การศึกษาพัฒนาการแบบเรียนภาษาไทยจะศึกษาจากแบบเรียนภาษาไทยตั้งแต่สมัย 
   กรุงศรีอยุธยาตอนต้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 

ตัวอย่างข้อตกลงเบื้องต้น   
-  งานวิจัยชิ้นนี้จะศึกษาเฉพาะรายได้ จะไม่ศึกษาไปถึงตัวแปรซ้อนอ่ืน ๆ เช่น เพศ  
  อายุ สถานภาพครอบครัว ฯลฯ 
-  การศึกษาความเป็นแม่ของสตรีจะศึกษาจากงานวรรณกรรมที่คัดเลือกมาเท่านั้น     
-  กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
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1.2.1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ  นิยามศัพท์เฉพาะเป็นการอธิบายความหมายของค าหรือ
ข้อความในรายงานวิจัยเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกัน  การเขียนนิยามศัพท์จะต้องเลือกค าหรือข้อความที่มี
ความส าคัญอาจเป็นค าศัพท์เฉพาะ  ค าศัพท์ทางวิชาการหรือค าศัพท์เชิงปฏิบัติการที่ เกี่ยวกับงานวิจัย
โดยเขียนอธิบายความหมายให้ชัดเจน เป็นค านิยามที่มีเหตุผล  น่าเชื่อถือและค านิยามนั้นจะต้องใช้อย่างคง
เส้นคงวาตลอดทั้งงานวิจัย   

สิทธิ์  ธีรสรณ์ (2550, หน้า 75) กล่าวถึงข้อควรค านึงในการนิยามศัพท์สรุป
ได้เบื้องต้น ดังนี้ 

1) ในกรณีท่ีศัพท์นั้นเป็นวลี ผู้วิจัยต้องนิยามทั้งวลี ไม่ใช่นิยามแยกทีละค า  
2) ผู้วิจัยไม่จ าเป็นต้องนิยามค าศัพท์ที่มักคุ้นในแวดวงวิชาชีพนั้น ๆ อยู่แล้ว  

โดยค าศัพท์ที่เลือกมานิยามควรมีลักษณะดังนี้ 
- ศัพท์ที่มีความหมายทั่ว ๆ แต่ผู้วิจัยต้องการใช้ให้มีความหมายที่เจาะจง

กับงานวิจัย 
- ศัพท์ใหม่ในแวดวงวิชาชีพนั้น ๆ และยังไม่เป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย   
- ศัพท์ที่ใช้กันไม่ชัดเจน ลักลั่น ผู้วิจัยจึงต้องการนิยามให้รัดกุม 

3) การนิยามศัพท์เฉพาะไม่ใช่เป็นการน านิยามมาจากพจนานุกรม แต่เป็นการ
นิยามภายใต้บริบทของงานวิจัย 

1.2.1.7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยเป็นส่วนที่
บอกถึงผลหรือประโยชน์หลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น  การเขียนประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยมีหลายลักษณะ 
สรุปได้ดังนี้ 

1) เขียนให้ผู้อ่านทราบว่างานวิจัยชิ้นนี้ได้ข้อค้นพบอะไรใหม่  เป็นการเขียน
บอกว่างานวิจัยชิ้นนี้เมื่อท าเสร็จแล้วได้องค์ความรู้หรือข้อค้นพบอะไร เป็นการต่อยอดความรู้  หรือหักล้าง
ความรู้เดิม   

2) เขียนให้ผู้อ่านทราบว่างานวิจัยชิ้นนี้สามารถเป็นใช้แนวทางหรือปรับใช้
แก้ปัญหาได้อย่างไร  ควรเขียนให้ชัดเจน 

3) เขียนในลักษณะว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นตัวอย่างและเป็นแนวทางการวิจัย
ต่อไป  เพราะงานวิจัยทุกชิ้นจะเป็นฐานข้อมูลของผู้วิจัยรุ่นต่อไป  

การเขียนประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  ผู้วิจัยควรเขียนประโยชน์ที่ได้รับจาก
การวิจัยที่ส าคัญและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด  เขียนให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ไม่ขยายความเกินความเป็นจริง ต้องอยู่ในขอบข่ายของวัตถุประสงค์ที่ศึกษาเท่านั้น  อาจขึ้นต้น

ตัวอย่างนิยามศัพท์เฉพาะ  ในงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตดุสิต” ผู้วิจัยอาจน าค าว่า นักเรียน มานิยามศัพท์เพราะ
ต้องการชี้แจงหรืออธิบายความหมายที่เฉพาะในงานวิจัย 
 
 นักเรียน  หมายถึง นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1, 2  
และ 3  ของโรงเรียนในเขตดุสิต  เป็นต้น 
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ข้อความที่คาดหวังด้วยค า “จะ...”  หรือ  “ท าให้...”  หรือแสดงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป
ตามที่ผู้วิจัยคาดหวัง เช่น   
  -  จะช่วยให้.............................  -  จะน าผลการวิจัย.................... 
  -  ท าให้ทราบ..........................    -  ท าให้เห็น................................. 

1.2.2 การเขียนส่วนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
หรืออาจเรียกว่า การทบทวนวรรณกรรม  คือการส ารวจและสืบค้นเอกสารและงานวิจัยที่มีอยู่เดิม โดย
เอกสารและงานวิจัยที่ส ารวจนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของตน เพ่ือใช้สนับสนุนแนวความคิด เป็น
แนวทางการท าวิจัย และส ารวจเพ่ือหาประเด็นหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ยังไม่มีใครท า  ผู้วิจัยควรทบทวน
วรรณกรรมให้ได้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดพ้ืนฐานความรู้และความเข้าใจในประเด็นที่จะศึกษา  โดยในส่วนนี้จะ
ประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎี  หลักการ  ข้อเท็จจริงและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นไม่มีรูปแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับความพอใจ
ของแต่ละบุคคลและลักษณะเนื้อหา  อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปขั้นตอนการเขียนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องได้คร่าว ๆ ดังนี้ 

1.2.2.1 ส ารวจแหล่งข้อมูล  ผู้วิจัยต้องส ารวจหาแหล่งข้อมูลที่สามารถน ามา
ประกอบการเขียน โดยแหล่งที่ใช้ในการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยงข้อง  เช่น  ต ารา  รายงานวิจัย  
วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์  สารานุกรม  วารสาร  เป็นต้น  เอกสารเหล่านี้ควรจะมีความทันสมัย มี
คุณภาพและน่าเชื่อถือ 

1.2.2.2 อ่านข้อมูลที่ได้อย่างละเอียดและบันทึกข้อมูลที่ส าคัญ  การบันทึกข้อมูลไม่มี
แบบฉบับตายตัว ขึ้นอยู่แต่ความถนัดของแต่ละบุคคล เพียงแต่ต้องบันทึกให้เข้าใจง่าย และควรจัดท าไว้
อย่างมีระบบ ง่ายต่อการกลับไปสืบค้น  โดยอาจบันทึกไว้ในรูปของบัตรบันทึกข้อมูล ผู้วิจัยควรคัดเลือก
เนื้อหาที่ส าคัญหรือสรุปย่อลงในบัตรบันทึกนั้น ทั้งนี้ควรใส่ข้อมูลทางบรรณานุกรมไว้ด้วย  

1.2.2.3 รวบรวมเนื้อหาและแยกเป็นประเด็น ๆ  โดยเขียนเป็นโครงเรื่องเพ่ือให้ได้
ภาพรวมและประเด็นที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน  เขียนลดหลั่นกันเป็นหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยอย่างเหมาะสม  
โดยทั่วไปแล้วจะวางส่วนของแนวความคิดหรือทฤษฎีที่จะศึกษาไว้ในโครงเรื่องช่วงต้น แล้วจึงเขียนส่วนว่า
ด้วยเอกสารหรืองานวิจัยที่เก่ียวข้องที่ได้สรุปมา  

1.2.2.4 น าโครงเรื่องมาเขียนขยายประเด็น  เรียบเรียงด้วยภาษาของผู้วิจัยเอง  การเขียน
ต้องเป็นการเรียบเรียงเนื้อหาเหมือนกับการเขียนงานทางวิชาการไม่ควรลอกเนื้อหามาเรียงต่อ ๆ กัน  และให้
น าเสนอเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นงานวิจัยเท่านั้น ควรอ้างอิงอย่างถูกต้องตามรูปแบบการเขียนอ้างอิง  

1.2.3 การเขียนส่วนวิธีด าเนินการวิจัย  ส่วนนี้เป็นการกล่าวถึงวิธีการที่ใช้ในการวิจัยและ
รายละเอียดของวิธีการวิจัย โดยวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งได้หลายวิธี ผู้วิจัยจะเลือกใช้วิธีการใดขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของเรื่องที่จะท าการวิจัย ตลอดจนความถนัดหรือความสนใจ การวิจัยแต่ละประเภทก็จะมี
วิธีด าเนินการวิจัยแตกต่างกันไปด้วย แต่โดยทั่วไปแล้ววิธีด าเนินการวิจัยจะเริ่มตั้งแต่การน าเสนอแบบ

ตัวอย่างประโยชน์ที่ได้รับ 
-  จะช่วยให้เข้าใจวิธีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคนมอญพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 -  ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการการโอนเงินระหว่างประเทศ 
-  จะเป็นแนวทางการท าวิจัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุต่อไป 

 -   
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แผนการวิจัย  วิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  แหล่งข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูล  และ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะต้องท าอย่างมีระบบ ขั้นตอนของการเขียนวิธีด าเนินการวิจัยสรุปได้กว้าง ๆ ดังนี้ 

1.2.3.1 ก าหนดเครื่องมือวิจัย เป็นการก าหนดว่าการวิจัยนี้จะใช้เครื่องมือวิจัยใด 
เช่น ใช้แบบสอบถาม  สัมภาษณ์ หรือแบบทดสอบ ฯลฯ  เครื่องมือวิจัยที่ใช้นี้จะต้องมีมาตรฐาน เป็นระบบ  
มีความเท่ียงตรงและเชื่อถือได้ ผู้วิจัยต้องเขียนว่าใช้เครื่องมือใดและเหตุผลให้ชัดเจน 

1.2.3.2 ระบุแหล่งข้อมูลว่ามีลักษณะใด  เช่น  กลุ่มตัวอย่างเป็นชายหรือหญิง  
จ านวนหรือขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างไร  โดยต้องเขียนให้ละเอียด มีหลักฐานประกอบ 

1.2.3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล  ขั้นตอนนี้จะด าเนินการหลังจากก าหนดเครื่องมือวิจัย
แล้ว  ข้อมูลที่ ได้อาจเป็นข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ  เช่น  การสัมภาษณ์  การใช้แบบทดสอบ  
แบบสอบถาม  สังเกตหรือการทดลองก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเด็นที่ศึกษา  ผู้วิจัยจะต้องเขียนรายงานว่ามี
แผนการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร  

1.2.3.4 วิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของ
เครื่องมือวิจัยทุกชิ้น รวมทั้งจัดค าตอบเป็นกลุ่ม  จากนั้นจะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และแปรเป็นข้อมูล
ตัวเลขหรือค่าทางสถิติ รายงานข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยหรือร้อยละจากกราฟ ตารางหรือแผนภูมิก็ได้  ส่วนใหญ่
การวิจัยเชิงปริมาณมักจะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผล  ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพมักจะวิเคราะห์ข้อมูล
จากการรวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ออกมาน าเสนอในรายงานวิจัย  

การเขียนส่วนวิธีด าเนินการวิจัยอาจแตกต่างกันไปประเภทของการวิจัย เช่น  การ
เขียนวิธีด าเนินการวิจัยแบบทางสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์มักจะเขียนบรรยายอย่างละเอียด  ส่วนการ
เขียนวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์มักจะใช้เครื่องมือวิจัย เช่น อุปกรณ์  วัสดุ  การทดลอง ฯลฯ และจะเขียนโดยย่อ  

1.2.4 การเขียนรายงานผลการวิจัย  การเขียนรายงานผลการวิจัย คือ การน าเสนอผลรวม
การวิเคราะห์ข้อมูลกับการแปลผลการวิเคราะห์และการสังเคราะห์มาเขียนเป็นรายงานวิจัย ซึ่งเนื้อหาส่วนนี้
ก็คือผลหรือข้อค้นพบการวิจัยนั่นเอง  ผู้วิจัยอาจน าเสนอผลการวิจัยในรูปของการวิเคราะห์แบบบรรยาย
อย่างเดียว หรือบรรยายพร้อมกับมีภาพ  ตาราง  กราฟประกอบก็ได้ ทั้งนี้จะต้องอธิบายภาพ ตาราง และ
กราฟอย่างละเอียด  รายงานไปตามล าดับด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย โดยทั่วไปจะเริ่มด้วยการกล่าวน าถึง
ประเด็นปัญหาการวิจัย  การรายงานผลและกล่าวสรุป 

1.2.5 การเขียนสรุป  อภิปรายและข้อเสนอแนะ การเขียนสรุป  อภิปรายและข้อเสนอแนะ
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเขียนรายงานวิจัยส่วนเนื้อหา  การเขียนส่วนนี้สามารถเขียนได้หลายลักษณะ 
สรุปได้กว้าง ๆ เป็น  2 ลักษณะ  ดังนี้ 

1.2.5.1 เขียนแบบมีโครงสร้าง คือ เขียนตามล าดับหัวข้อเหมือนเขียนส่วนบทน า 
และส่วนของวิธีการด าเนินการวิจัย  โดยทั่วไปจะเริ่มจากวัตถุประสงค์การวิจัย  ขอบเขตการวิจัย  วิธีการ
วิจัยโดยย่อ สรุปผลการวิจัย  การอภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอ   

1.2.5.2 เขียนแบบไม่มีโครงสร้าง คือจะเขียนเป็นความเรียงติดต่อกัน อาจแบ่งเป็น
ประเด็นเพ่ือให้ชัดเจนขึ้นก็ได้  

การเขียนสรุปเป็นการกล่าวถึงข้อสรุปผลการวิจัยหรือข้อค้นพบอย่างย่อ ๆ ผู้วิจัยต้อง
เขียนผลการวิจัยและต้องตอบว่าผลการวิจัยนี้สนับสนุนสมมติฐานหรือค าถามการวิจัยหรือไม่  การสรุป
ผลการวิจัยจะต้องเขียนอธิบายให้ชัดเจนด้วยว่าเหตุใดผลการวิจัยจึงเป็นเช่นนั้น  ในกรณีเนื้อหายาวและ
ซับซ้อน อาจสรุปย่อประเด็นส าคัญ เป็นข้อความหรือแผนภูมิ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของเนื้อหาอย่างชัดเจน
ส าหรับการเขียนอภิปรายผลการวิจัย  อาจกล่าวอภิปรายเป็นประเด็น ๆ  โดยอภิปรายว่าเหตุใดผลการวิจัย
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จึงต่างหรือเหมือนกับสมมติฐาน  สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับทฤษฎีหรือผลการวิจัยที่คนอ่ืนท าไว้โดยยก
เหตุผลมาประกอบ  ส่วนการเขียนข้อเสนอแนะเป็นการน าเสนอประเด็นการวิจัยที่มาจากผลการวิจัย  โดย
อาจเสนอแนะว่าควรท าวิจัยอะไรต่อยอด ทั้งนี้ควรเป็นประเด็นใหม่ หรือข้อเสนอให้มีการวิจัยเกี่ยวกับ
ปัญหานี้ในแง่อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมหรือผลการวิจัยนี้จะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรและมีข้อควรระวังในการน าไปใช้
อะไรบ้าง  บางกรณีอาจมีเพียงข้อเสนอแนะหรือการอภิปรายเกี่ยวกับผลการวิจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็ได้ 

1.3 การเขียนรายงานวิจัยส่วนท้าย 
รายงานวิจัยส่วนท้ายประกอบด้วย  3 ส่วน คือ บรรณานุกรม  ภาคผนวก  และประวัติ

ผู้ท าวิจัย  โดยสรุปวิธีการเขียนได้ดังนี้ 
1.3.1 บรรณานุกรม คือ การบอกแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ประกอบการท าวิจัย ส่วนนี้เป็น

ส่วนที่มีความส าคัญเพราะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ (ศึกษาวิธีการเขียนบรรณานุกรมได้จากหน่วยการ
เรียนที่ 3  การสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงเชิงวิชาการ) 

1.3.2 ภาคผนวก  คือ ส่วนของเนื้อหาที่ผู้วิจัยต้องการเพ่ิมเติมเพ่ือให้งานวิจัยมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ภาคผนวกนี้อาจมีหรือไม่มีก็ได้   

1.3.3 ประวัติผู้ท าวิจัย  คือ ส่วนที่บอกข้อมูลของผู้วิจัย ควรเขียนเป็นความเรียง โดยส่วนใหญ่
แล้วประวัติผู้วิจัยจะประกอบด้วย  ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง วันเดือนปี  วุฒิการศึกษา  ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี  
สถานที่ศึกษา  ปีที่ส าเร็จการศึกษา  ประสบการณ์และผลงานทางวิชาการ  รางวัลที่ได้รับและสถานที่ติดต่อ  การ
เขียนประวัติผู้ท าวิจัยจะเขียนแบบกระชับ ได้ใจความ  ทั้งนี้ ประวัติผู้ท าวิจัยนี้อาจมีหรือไม่มีก็ได้ 
 

2. แนวทางการเขียนรายงานวิจัยให้มีคุณภาพ 
การเขียนรายงานวิจัยให้มีคุณภาพจะท าให้งานวิจัยมีความชัดเจนและท าให้ผู้อ่านสามารถ

รับทราบขั้นตอนการวิจัยและผลการวิจัยได้ง่ายขึ้น โดยวิธีการเขียนรายงานวิจัยให้มีคุณภาพสรุปได้ดังนี้ 
2.1 วางแผนการเขียนทุกครั้ง การเขียนรายงานวิจัยเป็นการประมวลความคิดอย่างมีระบบ จึง

ต้องมีการวางแผนการเขียนตั้งแต่การวางโครงเรื่อง ก าหนดกรอบแนวคิดและก าหนดวัตถุประสงค์ โดยใน
ส่วนของการวางโครงเรื่องนั้น โครงเรื่องคือขอบข่ายเนื้อหาทั้งหมด จะเรียงตามล าดับ อาจแบ่งเป็นหัวข้อ
ใหญ่และหัวข้อรองก็ได้ แต่ต้องเป็นไปในแนวเดียวกันทั้งเล่ม  ในเรื่องการก าหนดแนวคิดนั้น แนวคิดคือ
ข้อความแสดงแก่นหรือเป้าหมายของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การเขียนรายงาน ผู้เขียนควรก าหนดแนวคิดส าหรับ
หัวข้อใหญ่แต่ละหัวข้อ เพ่ือเน้นแก่นและเป้าหมายแต่ละเรื่อง แนวคิดแต่ละข้อจะสัมพันธ์กันและล าดับตาม
เนื้อเรื่อง เมื่อเขียนเนื้อหา ผู้เขียนจะต้องไม่ลืมเป้าหมายที่ก าหนดไว้จากแนวคิดนี้ โดยขยายความหรือเสริม
แนวคิดให้ละเอียดชัดเจน  ส่วนการก าหนดวัตถุประสงค์ ผู้เขียนรายงานจะต้องตั้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่า 
จะเขียนรายงานนี้เพ่ือต้องการเสนอสิ่งใด การเขียนรายงานจึงมีแนวทางในการศึกษาค้นคว้า และการ
น าเสนอที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ลักษณะของวัตถุประสงค์ก็ควรแสดงพฤติกรรมที่ชัดเจนประกอบเนื้อหาแต่ละ
ประเด็น เช่น อธิบาย ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ เสนอแนะ รวบรวม สรุปผล ฯลฯ  

2.2 เลือกเอกสารที่ใช้อ้างอิงให้เหมาะสมและเขียนรายการอ้างอิงให้ถูกต้อง รายงานที่ดี
จะต้องมีความสมบูรณ์ถูกต้องในข้อเท็จจริง เนื้อหาสาระจะต้องสมบูรณ์ตามที่ก าหนดไว้ การอ้างอิงที่มา
หรือแหล่งค้นคว้า ผู้วิจัยจะต้องเลือกอย่างเหมาะสม โดยควรเลือกเอกสารที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งอาจพิจารณา
จากผู้เขียนเอกสารนั้น ผู้ประเมินหรือบรรณาธิการ หรือจ านวนครั้งที่ตีพิมพ์ก็ได้ ผู้วิจัยยังต้องแน่ใจว่าข้อมูล
ที่น ามาอ้างอิงนั้นถูกต้อง ไม่ผิดเพ้ียนจากแหล่งปฐมภูมิ การค้นคว้าจึงควรศึกษาจากหลายแหล่ง เพ่ือ
เปรียบเทียบข้อมูล ไม่โน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่งหรือมีอคติ ข้อมูลที่จะน ามาอ้างอิงนั้นผู้วิจัยจึงต้อง
ตรวจสอบจนแน่ใจก่อนน ามาอ้างอิง นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังต้องศึกษาวิธีการเขียนรายการอ้างอิงให้ถูกต้อง
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ชัดเจนและเขียนตามหลักเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงนั้น และไม่ควรน าข้อมูลของผู้อ่ืนมาโดยไม่มีการ
อ้างอิง อย่างไรก็ดี การน าข้อมูลของผู้อ่ืนมาใส่ไว้ในงานวิจัยของตนนั้นควรน ามาให้พอดีและเหมาะสมกับ
เนื้อหาที่จะช่วยให้ประเด็นของงานวิจัยมีความชัดเจนขึ้น ไม่ควรน าข้อมูลของผู้อ่ืนมาใส่ไว้มากจนเกินไป
เพราะงานวิจัยคือการน าเสนอความคิดหรือความรู้ใหม่ ไม่ใช่น าความคิดความรู้ของผู้อ่ืนมากล่าวซ้ า การ
เขียนรายการอ้างอิงให้ถูกต้องยังเป็นการแสดงจรรยามารยาทของผู้เขียนและยังเป็นการป้องกันการละเมิด
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมายด้วย 

2.3 เลือกใช้ภาพ แผนภูมิหรือตารางให้เหมาะสม การเขียนรายงานวิจัย ผู้วิจัยอาจใส่ภาพ  
แผนภูมิ กราฟหรือตารางในรายงานวิจัยเพ่ือให้การน าเสนอเนื้อหานั้นชัดเจนเข้าใจง่าย การใส่รายละเอียด
เหล่านี้ ผู้วิจัยควรพิจารณาความเหมาะสมให้เหมาะสมกับเนื้อหา ควรใส่เฉพาะที่สอดคล้องกับเนื้อหา และ
เมื่อใส่แล้วผู้วิจัยต้องเขียนอธิบายภาพหรือแผนภูมินั้นด้วยทุกครั้ง นอกจากนี้ ยังต้องตั้งชื่อ บอกล าดับให้
ชัดเจนและวางล าดับให้ถูกต้อง และไม่ควรใส่มากเกินไปจนมีแต่ภาพไม่มีเนื้อหา 

2.4 พัฒนาทักษะการเขียนอยู่เสมอ  ผู้วิจัยควรศึกษาและเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษา โดยเฉพาะ
ทักษะการเขียนและการใช้ภาษาเขียนอยู่เสมอ และต้องศึกษาด้วยว่าตนยังบกพร่องในด้านใดเพ่ือจะได้
พัฒนาข้อบกพร่องนั้น เช่น หากผู้วิจัยยังติดการใช้ภาษาพูดในการเขียนรายงานวิจัย ผู้วิจัยควรศึกษาค าที่
เป็นภาษาเขียนและเขียนรายงานโดยใช้ภาษาเขียนแทนภาษาพูด หรือหากผู้วิจัยชอบใช้ภาษาแบบเยิ่นเย้อ 
ฟุ่มเฟือย ก็ควรปรับให้กระชับและตรงประเด็น เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังควรศึกษาวิธีการเขียนรายงาน
วิจัยและอ่านรายงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้วิธีการเขียนที่ดีและจะได้น าไปปรับใช้กับการ
เขียนรายงานวิจัยของตนต่อไป 
 
การใช้ภาษาในการเขียนรายงานวิจัย 

ภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงานวิจัยถือว่าเป็นส่วนส าคัญเพราะใช้น าเสนอกระบวนการวิจัยและ
ผลการวิจัย ซึ่งไม่สามารถผิดพลาดได้  ผู้วิจัยจึงควรให้ความส าคัญกับการใช้ภาษา โดยภาษาที่เหมาะกับ
การเขียนรายงานวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

1. เป็นภาษาท่ีชัดเจน  เข้าใจง่าย  กระชับ  
2. ควรใช้ภาษาระดับทางการ ไม่ใส่อารมณ์ความรู้สึกหรือภาษาพูดลงไป   
3. เขียนจากความรู้และความเข้าใจด้วยส านวนภาษาของผู้วิจัยเอง 
4. ไม่ควรใช้ภาษาต่างประเทศ  ถ้ามีภาษาไทยใช้อยู่แล้วให้ใช้ภาษาไทย 
5. หากใช้ค าศัพท์ใดท่ีมีความหมายเหมือนกันก็ควรใช้ให้คงเส้นคงวา 
6. เขียนโดยเรียงล าดับอย่างมีระบบ และเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง 
7. เขียนให้ได้สาระสมบูรณ์ เป็นเหตุเป็นผลและมีเอกภาพ 
8. ใช้ถ้อยค าสุภาพ 

 
สรุป 

การวิจัยในปัจจุบันมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น มีสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนการท าวิจัยใน
ประเด็นที่หลากหลาย โดยการวิจัยมุ่งเน้นการท าความเข้าใจและแก้ไขปัญหาให้แก่มนุษย์ ตั้งแต่ปัญหาระดับ
ครอบครัวจนถึงระดับสังคมโลก  ผู้ท างานวิจัยจึงต้องทุ่มเทเพ่ือให้งานวิจัยนั้นส าเร็จลุล่วง โดยการเป็นนักวิจัยที่
ดีนั้น ผู้วิจัยควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทั้งความหมายและองค์ประกอบ  และควรรู้เกี่ยวกับวิธีการ
เขียนรายงานวิจัยอย่างมีระเบียบแบบแผน เพ่ือจะได้เขียนรายงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์และมีคุณค่า  การเขียน
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รายงานวิจัยนั้นมิใช่เรื่องง่าย ผู้วิจัยต้องมีศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยและการเขียนรายงานวิจัย ตลอดจน
ต้องมีศิลปะในการถ่ายทอดด้วย 
 
ตัวอย่างการเขียนรายงานการวิจัย (บางส่วน) 

 

1. ตัวอย่างการเขียนปก 
ปกรายงานการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปกวิทยานิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สตรีราชส านักไทใหญ่ในเร่ืองเล่าของนักเขียนสตรีร่วมสมัย: 
การศึกษาบทบาทของผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะและพ้ืนที่ส่วนตัว 

 
 
 

นางสาวจิราภรณ์  อัจฉริยะประสทิธ์ิ 
 
 

 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวรรณคดเีปรียบเทียบ  ภาควิชาวรรณคดเีปรียบเทียบ 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2547 
ISBN 974-17-6666-1 

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 

 
รายงานการวิจัย 

 

เรื่อง 
นักศึกษาจีนกับข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย 

 
 

โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน บรรณาธรรม 

 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีงบประมาณ 2555 
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2. ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อ 
บทคัดย่อรายงานวิจัย  

 
บทคัดย่อ 

 
ช่ือรายงานการวิจัย :  นักศึกษาจีนกับข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย 
ช่ือผู้วิจัย  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน บรรณาธรรม 
ปีท่ีท าการวิจัย :  2555 

……………………………………………………………….…… 
 
   การศึกษาเรื่องนักศึกษาจีนกับข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ
ลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล และได้แนว
ทางการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว 
  กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา THA 1303 การเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 49 คน ผู้วิจัย
ก าหนดให้นักศึกษาจีนเขียนเรียงความ คนละ 5 เรื่อง ได้แก่ การเขียนเรื่องจากค าที่ก าหนด การเขียนสรปุ
ความจากเรื่องที่ฟัง การเขียนสรุปความจากเรื่องที่อ่าน การเขียนบรรยายความรู้สึกจากรูปภาพที่ก าหนด 
และการ เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ก าหนด ใช้เวลาเรื่องละ 60 นาที รวม 243 ฉบับ ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนและเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 

ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษาจีนมีข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย 4 ด้าน ได้แก่ การสะกดค า การใช้ค า 

การผูกประโยค และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน รวม 1151 แห่ง โดยมีข้อผิดพลาดด้านการสะกดค า
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.20 ลักษณะที่ผิด คือผิดในเรื่องการเขียนพยัญชนะ การเขียนสระ และ
การเขียนวรรณยุกต์ รองลงมาคือข้อผิดพลาดในการผูกประโยค คิดเป็นร้อยละ 21.98 ลักษณะที่ผิดมาก
ที่สุดคือ การผูกประโยคโดยขาดค าที่จ าเป็น การล าดับค าในประโยคไม่ถูกต้อง และการผูกประโยคโดย
เพิ่มค าที่ไม่จ าเป็น ตามล าดับ ข้อผิดพลาดในการใช้ค า คิดเป็นร้อยละ 13.98 ลักษณะที่ผิดมากที่สุดคือ 
การใช้ค าไม่เหมาะแก่ความ การใช้ค าผิดความหมาย และการเขียนค าทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ 
ตามล าดับ ส่วนข้อผิดพลาดในการใช้เครื่องหมายวรรคตอน พบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.82   

สาเหตุที่นักศึกษาจีนเขียนภาษาไทยผิดพบว่า มี 7  ประการ คือ การขาดความรู้เรื่องหลัก
ภาษารูปพยัญชนะมีความคล้ายคลึงกัน ออกเสียงผิด ยึดแนวเทียบผิด ไม่ทราบความหมายของค า เคยชิน
กับหลักไวยากรณ์เดิม และการมีคลังค าจ านวนจ ากัด 
  แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียน มี 7 ประการ คือ สอนการเขียนให้สัมพันธ์กับการฟัง 
พูด และอ่าน ปลูกฝังให้เห็นความส าคัญของการสะกดค าที่ถูกต้อง จัดแสดงค าที่มักเขียนผิดให้เห็นเป็น
ประจ า สอนหลักไวยากรณ์ท่ีถูกต้อง จัดกลุ่มค าศัพท์ท่ีมีลักษณะคล้ายกัน ฝึกทักษะการเขียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
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บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 

 

 
 
 
 

 
จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์: สตรีราชส านักไทใหญ่ในเรื่องเล่าของนักเขียนสตรีร่วมสมัย: การศึกษา
บทบาทของผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัว (SHAN ROYAL LADIES IN NARRATIVES BY 
CONTEMPORARY WOMEN WRITERS: A STUDY OF WOMEN’S ROLE IN PUBLIC AND PRIVATE SPHERES), 
170 หน้า, ISBN 974-17-6666-1 

 
 

บทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทสตรีในพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่

สาธารณะในเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิต 3 เรื่อง ได้แก่ Twilight over Burma: My Life as a Shan 
Princess (1994) ของ Inge Sargent  The White Umbrella (1999) ของ Patricia Elliott และ My 
Vanished World: the True Story of a Shan Princess (2000) ของ Nel Adam รวมทั้งศึกษา
องค์ประกอบวรรณกรรม และบริบททางสังคม วัฒนธรรมและการเมืองไทใหญ่ในเรื่องเล่านี้ด้วย  

ผลการศึกษาสรุปว่า งานเขียนท้ัง 3 ช้ินแสดงให้เห็นบทบาทของสตรีราชส านักไทใหญ่ใน
พื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ บทบาทของสตรีราชส านักไทใหญ่ในพื้นที่ส่วนตัว คือบทบาทใน
ครอบครัว ท้ังในสถานภาพความเป็นลูก เป็นภรรยาและเป็นแม่ โดยสตรีสามารถข้ึนเป็นผู้น าครอบครัว
และมีอ านาจตัดสินใจมากขึ้น ส่วนบทบาทสตรีในพื้นที่สาธารณะ คือบทบาททางสังคมและการเมือง 
สตรีราชส านักไทใหญ่ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้น าเรียกร้องความเป็นธรรมและเอกราชไทใหญ่และมีบทบาททาง
การเมืองและสังคม บทบาทที่เกิดขึ้นผูกติดอยู่กับบริบททางสังคมการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป  บทบาท
ของสตรีที่ปรากฏยังสะท้อนให้เห็นว่า พื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
เพราะถูกก าหนดจากเง่ือนไขหรือปัจจัยทางสังคม ส่งผลให้เรื่องส่วนตัวกลายเป็นเรื่องทางการเมือง 
อาทิ  การแต่งงานท่ีมีนัยยะทางการเมืองเพื่อเอ้ือผลประโยชน์ต่อกันในอนาคต หรือการใช้งานครัวหรือ
การสมาคมเพื่อเช่ือมสัมพันธ์ระหว่างเมืองหรือระหว่างประเทศ เป็นต้น  

ด้านการศึกษาองค์ประกอบวรรณกรรมพบว่า งานเขียนท้ัง 3 ช้ินมีลักษณะเป็นเรื่องเล่าที่
อิงกับประสบการณ์ของสตรีราชส านักไทใหญ่ ที่ช้ีให้เห็นผลกระทบอันรุนแรงในสมัยนายพล เนวินเข้า
ปกครอง ซึ่งท าให้ครอบครัวผู้ประพันธ์และสังคมไทใหญ่ล่มสลาย พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องความเป็น
ธรรมจากรัฐบาลพม่า โดยใช้เรื่องเล่าเป็นเครื่องมือ ดังนั้น ผู้ประพันธ์จึงใช้รูปแบบผสมคือน างานเขียน
ทางประวัติศาสตร์ งานเขียนทางชาติพันธุ์ ต านานผนวกเข้ากับเรื่องเล่าเชิงอัตชีวประวัติ เพื่อน าเสนอ
ประสบการณ์และถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตน 
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3. ตัวอย่างการเขียนกิตติกรรมประกาศ 

กิตติกรรมประกาศในรายงานวิจัย 

 

กิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 

รายงานการวิจัยเรื่องนักศึกษาจีนกับข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยส าเร็จได้ด้วยความ
อนุเคราะห์จากหน่วยงานและบุคคลหลายท่านท่ีให้ข้อมูล ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นและ
ก าลังใจ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เห็นคุณค่าของงานวิจัยฉบับนี้ มอบ
ทุนอุดหนุนส าหรับการท าวิจัย ขอขอบคุณผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาที่อ านวย
ความสะดวกและให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี  ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา 
ชี้แนะและข้อคิดซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรสุวรีย์ ยอดฉิม 
รองคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต าแหน่งในขณะนั้น) ที่ให้ค าปรึกษา
และข้อมูลประกอบการท าวิจัย ขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาภาษาไทยทุกท่าน นักศึกษาจีน
ทุกคนที่เป็นข้อมูลส าคัญในการท าวิจัย และขอขอบคุณนางสาวธัญวรรษ์ บรรณาธรรม ที่ให้ความ
ช่วยเหลือในด้านการแปลบทคัดย่อ การจัดพิมพ์และเป็นก าลังใจส าคัญที่ท าให้การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จ
ลุล่วงได้ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาไทยซึ่งเป็นเจ้าของงานเขียน ข้อมูลเอกสารที่ได้
กล่าวนามในรายงานฉบับนี้ที่ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และข้อมูลอันมีค่าซึ่งยังประโยชน์อย่างยิ่งใน
การค้นคว้าวิจัยและเป็นส่วนส าคัญให้การวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์  
 
      ปณิธาน บรรณาธรรม 
        กุมภาพันธ ์2556 

 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร และอาจารย์ ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า ช้ีแนะแนวทางในการท างานวิจัย ตลอดจนให้ก าลังใจศิษย์จนวิทยานิพนธ์ส าเร็จลุ
ลวงด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่น้ี 

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาตุรี ติงศภัทิย์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
และรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์นาฏ เถกิงวิทย์ กรรมการ ท่ีกรุณาช่วยแนะน าและแสดงความคิดเห็น
อันเป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์จนส าเร็จออกมาด้วยความสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณแม่ พ่อ และพี่สาวที่ให้การสนับสนุน ทั้งในด้านก าลังทรัพย์และก าลังใจ 
ตลอดจนให้ค าปรึกษาอย่างดีเสมอมา ซึ่งท าให้ผู้วิจัยมีก าลังใจท าวิทยานิพนธ์จนส าเร็จลงได้อย่าง
เรียบร้อย 

ท้ายที่สุด ขอขอบคุณเพื่อน ๆ และบุคคลที่ไม่ได้เอ่ยนามอีกหลายท่านที่ช่วยให้ค าปรึกษาและ
ให้ก าลังใจ ตลอดจนคอยช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จนวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้นลงได้ด้วยดี 
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4. ตัวอย่างการเขียนรายงานการวิจัยส่วนบทน า 

บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การเขียนเป็นทักษะทางภาษาขั้นสูงที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการทักษะการฟัง การอ่าน การพูดรวม
ไว้ด้วยกัน การถ่ายทอดเรื่องราวด้วยการเขียนจึงต้องอาศัยความรู้ ความคิด ประสบการณ์ จึงอาจกล่ าวได้
ว่าทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ซับซ้อน การสื่อสารด้วยทักษะการเขียนที่ดีถูกต้องและสละสลวย ย่อมแสดง
ถึงความรู้ความสามารถของผู้เขียน ในขณะเดียวกันงานเขียนที่มีข้อผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการใช้ค า
ที่ถูกความหมาย การสะกดค า การล าดับค าฯลฯ ย่อมส่งผลเสียทั้งในเ รื่องสาระส าคัญของการสื่อ
ความหมายและบุคลิกภาพของผู้เขียนเอง ข้อผิดพลาดในการเขียนอาจเกิดข้ึนจากหลายปัจจัย ทั้งตัวผู้เขียน
เองที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เขียน การเลือกใช้รูปแบบงานเขียนไม่เหมาะสม และเขียนผิด
อักขรวิธี  ปัจจัยภายนอกเกิดขึ้นได้จากการติดต่อสื่อสารในกระแสโลกาภิวัตน์ที่คนส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี
อ านวยความสะดวกในการสื่อสาร ด้วยความรวดเร็วและขาดความใส่ใจ จึงเกิดภาษาเขียนเฉพาะกลุ่มในโลก
ออนไลน์ ซึ่งไม่ควรน ามาใช้ในงานเขียนที่เป็นทางการ 

จากประสบการณ์ของผู้วิจัยในการเป็นครูสอนวิชาการเขียนทั้งของนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน 
นอกจากนี้จากการปฏิบัติงานในหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยที่งานส่วนใหญ่คืองานเอกสารที่ต้องใช้
การเขียนติดต่อสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ จึงท าให้พบปัญหาการเขียนในหลากหลายเรื่อง เช่น การสะกดค า 
การล าดับค า การเลือกใช้ค าให้ถูกความหมาย การใช้ค าผิดระดับ ฯลฯ ปัญหาต่าง ๆเหล่านี้ เกิดจากผู้เขียน
ขาดความเอาใจใส่ในงานเขียนของตน ไม่ตระหนักในความส าคัญและอิทธิพลของงานเขียน หากสืบค้นถึง
ที่มาของปัญหาคงปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากสภาพการจัดการศึกษาที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ 
ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลจึงเน้นปริมาณกล่าวคือ การวัดผลผู้เรียนส่วนใหญ่จะคุ้น
ชินกับการท าแบบทดสอบปรนัย การท ากิจกรรมรายงานซึ่งจุดมุ่งหมายส าคัญของกิจกรรมนี้คือการฝึก
ผู้เรียนให้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ รวบรวมและเรียบเรียงสังเคราะห์ความรู้เป็นรูปแบบรายงานที่ผ่าน
การล าดับความคิด น าเสนอในแนวทางที่เกิดจากความเข้าใจแท้จริงในเรื่องที่ศึกษา แต่กลับพบว่าผู้เรียน
อาศัยความเจริญทางเทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ตแล้วตัดต่อข้อมูลมาจัดท าเป็นรูปเล่ม
รายงาน ผู้เรียนส่วนหนึ่งจึงขาดการฝึกทักษะการเขียนที่ถูกต้อง 

ในส่วนของนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอลที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยที่มีขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548 นั้น นักศึกษา
จีนเหล่านี้ได้เข้ามาศึกษาในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้วยความมุ่งหวังที่จะประกอบอาชีพเป็น
มัคคุเทศก์ การศึกษาในหลักสูตรนี้นักศึกษาต้องศึกษาในหลักสูตรภาษาไทย ซึ่งนักศึกษาจีนเหล่านี้ได้เรียนรู้
ภาษาไทยมาบ้างแล้วหนึ่งปีจากมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล และเมื่อเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาก็ได้ศึกษาในรายวิชาภาษาไทยพร้อม ๆ กับศึกษาในรายวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปด้วย และ
เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนจึงเกิดปัญหาใน
การเรียนรู้โดยรวม และเมื่อนักศึกษาต้องเรียนวิชา THA 1303 การเขียน ซึ่งเป็นทักษะที่นักศึกษาจีนมี
ความเห็นว่ายาก ทั้งนี้เพราะที่ผ่านมาเมื่อนักศึกษาจีนติดต่อสื่อสารกับครู อาจารย์หรือเพื่อนคนไทยแม้จะ
พูดผิด เขียนผิด บุคคลรอบข้างก็พยายามท าความเข้าใจ นักศึกษาจีนจึงไม่ทราบข้อผิดพลาดในการใช้
ภาษาไทยของตน ต่อเมื่อต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา THA 1303 การเขียน ที่เนื้อหาวิชาก าหนดให้
นักศึกษาต้องรู้จักการเขียนที่ถูกต้องทั้งเนื้อหาสาระและรูปแบบ นักศึกษาจึงมีความเห็นว่าการเขียน
ภาษาไทยให้ถูกต้องเป็นเร่ืองที่ยาก  
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ผู้วิจัยตระหนักว่าทักษะการเขียนเป็นทักษะที่มีความสลับซับซ้อน ที่ต้องอาศัยความรู้ ความจ า 
ความเข้าใจในเรื่องของค า การล าดับค า การแต่งประโยค และการผูกเรื่อง ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าทักษะ
การเขียนเป็นทักษะที่ฝึกฝนให้เกิดความช านาญได้ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับตัวผู้เขียนที่ต้องใส่ใจและตระหนัก
ในความส าคัญของการเขียน จากประสบการณ์ที่สอนการเขียนให้นักศึกษาจีนมา 7 ปี พบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่ไม่ทราบข้อผิดพลาดในการเขียนของตน และข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน
ก็แตกต่างจากข้อผิดพลาดในการเขียนของนักศึกษาไทย  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาข้อผิดพลาดใน
การเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน เพื่อก าหนดแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์โดยตรงต่อนักศึกษาจีนที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและนักศึกษาจีนที่ศึกษา
ภาษาไทยในต่างประเทศ  นอกจากนี้อาจเกิดประโยชน์ต่อชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทย และสะท้อนภาพในวง
กว้างถึงการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาจีนต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เพื่อทราบลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยยูนนาน  

นอร์มอล 
1.2.2 เพื่อได้แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัย

ยูนนาน นอร์มอล 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
       งานวิจัยนี้จะท าการรวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา
จีน มหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล ที่ลงทะเบียนรายวิชา THA 1303 การเขียน ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 จ านวน 49 คน  
 1.3.2 ด้านตัวแปร 
      งานวิจัยนี้มีตัวแปรต้นคือ นักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอลที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้นักศึกษาจีนกลุ่ม
ดังกล่าวได้เคยศึกษาภาษาไทยมาแลว้จากมหาวิทยาลยัยูนนาน นอร์มอล จ านวน 2 รายวิชา ในส่วนของตัว
แปรตามคือ ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย ที่ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนรายวิชาการเขียน ประสงค์จะทราบ
ลักษณะของข้อผิดพลาดในการเขียนเพื่อก าหนดแนวทางการสอนให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ
ผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาจีน 
 1.3.3 ด้านเนื้อหา 
      งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย ในด้านการสะกดค า การใช้ค า การผูก
ประโยค และการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน 
 1.3.4 ด้านระยะเวลา 
      งานวิจัยนี้จะเก็บข้อมูลจากงานเขียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล ที่ลงทะเบียน
รายวิชา THA 1303 การเขียน ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ตามแผนการสอนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 
ดังนี้ 
  1.3.4.1 เขียนเร่ืองจากค าที่ก าหนด ในสปัดาห์ที่ 2 
  1.3.4.2 เขียนสรุปความจากเร่ืองที่ฟัง ในสปัดาห์ที่ 6 
  1.3.4.3 เขียนสรุปความจากเร่ืองที่อ่าน ในสปัดาห์ที่ 7 
  1.3.4.4 เขียนบรรยายความรู้สึกจากรูปภาพที่ก าหนด ในสัปดาห์ที่ 9  
  1.3.4.5 เขียนแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองที่ก าหนด ในสปัดาห์ที่ 13 
 



178 | GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ  
 

 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการเรียนในหน่วยการเรียนที่ 8 
2. ผู้เรียนเข้าฟังการบรรยายระบบการเรียนกลุ่มใหญ่ 
3. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้สอนในการเรียนกลุ่มใหญ่ 
4. ผู้เรียนท าแบบทดสอบท้ายการเรียนเพื่อทบทวนความเข้าใจ 
5. ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองในระบบ E-Learning 
6. ผู้เรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยจากระบบ E-Learning 

 
ค าถามทบทวน 

1. จงอธิบายความหมายของการวิจัยให้เข้าใจชัดเจน 
2. จงบอกความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
3. รายงานวิจัยมีความส าคัญอย่างไร จงอภิปราย 
4. วิธีการเขียนความเป็นมาของปัญหาควรเขียนอย่างไร 
5. ลักษณะของสมมติฐานที่ดีเป็นอย่างไร 
6. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องมีประโยชน์อย่างไร 
7. การเขียนบทสรุปมีความสัมพันธ์กับการอภิปรายผลอย่างไร จงอธิบาย 
8. ลักษณะภาษาท่ีดีในการเขียนรายงานวิจัยควรเป็นอย่างไร 
9. จงอ่านรายงานวิจัยส่วนความเป็นมาของปัญหาด้านล่างนี้ แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 

1) ผู้วิจัยเขียนส่วนความเป็นมาของปัญหาในประเด็นใดบ้าง มีกรอบโครงร่างอย่างไร 
2) ผู้วิจัยน าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยอย่างไร 

1.4 ค าจ ากัดความในการวิจัย 
 ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย หมายถึงข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนซึ่งผิดไปจากเกณฑ์
มาตรฐานตามแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาไทยที่ก าหนดไว้และการสะกดค าตามที่พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ก าหนดไว้ 
 
 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1.5.1 ข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนและสาขาวิชาภาษาไทยในการก าหนด
แนวทางเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน 

1.5.2 ข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้จะสามารถน ามาพัฒนาสร้างคู่มือฝึกทักษะการเขียนให้แก่
นักศึกษาจีน ทั้งที่ศึกษาภาษาไทยอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนและศึกษาในประเทศไทย 

1.5.3 เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีน 
1.5.4 เป็นแนวทางให้นักศึกษาจีนได้พัฒนาทักษะทางภาษาไทย  
 

ที่มา:  ปณิธาน บรรณาธรรม. (2555). รายงานวิจัยเร่ือง นักศึกษาจีนกับข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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รายงานวิจัยเร่ือง  
แนวทางการด ารงชีวิตอย่างมีสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 

ในชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 
 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่การมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 – 8 (พ.ศ. 
2504-2544) เป็นต้นมามีจุดมุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศจากระบบการเกษตรกรรมไปเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ จึงท าให้เกิดการพัฒนาประเทศในหลากหลายด้านโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐและ
ประชาชนหันไปให้ความส าคัญของวัตถุเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ประชาคมโลกมองว่าประเทศไม่ล้าสมั ยจึงท าให้
ละเลยการพัฒนาทางด้านจิตใจไปพร้อมด้วย จนกระทั่งปัญหาต่าง ๆ มากมายทั้งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นใน
ประเทศไทย การเมือง การเหลื่อมล้ าทางสังคม การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสามารถมองเห็นปัญหาได้ใน
เมืองใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองหลวงของประเทศไทยจะเห็นปัญหาเหล่านี้อยู่เสมอ และจะเห็นได้จาก
แรงงานภาคเกษตรกรรมไหลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยแรงงานภาคเกษตรกรรมลดเหลือร้อยละ 
45 ของแรงงานไทยทั่วไปประเทศและคาดว่าเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 แรงงาน
ภาคเกษตรกรรมลดเหลือเพียงร้อยละ 30 และพื้นที่เกษตรเหลือเพียง 40 ล้านไร่ทั่วประเทศ โดยหวังว่า
ประเทศไทยจะต้องพัฒนาเป็นประเทศสังคมอุตสาหกรรมใหม่หรือที่เรียกว่า นิกส์ (กรมวิชาการเกษตร, 2540: 
1) ทั้งนี้เมื่อมีการประเมินผลการพัฒนาประเทศในมิติของความยั่งยืน ความสมดุล ความพอดี และการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี หรือความอยู่ดีมีสุขของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจเพียง พบว่า การใช้ทุนทางสังคม ทุน
ทางเศรษฐกิจ ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ ส่งผลให้ทุนต่าง ๆ ลดลง
มาก สถาบันทางสังคมก็มีบทบาทลดลงไปด้วย เช่นสถาบันศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนน้อยลง 
ส่งผลให้ความสามารถในพึ่งตนเองและการมีภูมิคุ้มกันลดลงด้วย(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2549: 3)  

เมื่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยผันตัวเองอย่างรุนแรงเข้าสู่กระแสของสังคมอุตสาหกรรมอย่าง
เต็มตัวลืมที่จะหันมาดูรากเหง้าของตัวเองที่เติบโตมาจากภาคเกษตรกรรมจึงท าให้ขาดภูมิคุ้มกันที่จะปกป้อง
ตัวเองไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลา 40 ปี ก่อนที่จะภาครัฐจะฉุกคิดน้อมอัญเชิญแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวมาก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างชัดเจนใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ซึ่ง“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานและพระราชด าริเพื่อชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่
พสกนิกรชาวไทย มาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ ทรงได้น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในพระราชกิจวัตร โดยทรงแสดงให้เห็นถึงความพอเพียงความพอดีในความเป็นอยู่ 
ทรงใช้เหตุผลเป็นเครื่องน าทางตลอดเวลา (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2549: 254 - 258) ซึ่งสิ่งส าคัญนั่นคือความ
พอเพียงในการด ารงชีวิต อันเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ท าให้คนไทยสามารถพึ่งตนเอง และด าเนินชีวิตไปได้อย่างมี
ศักดิ์ศรีภายใต้อ านาจและความมีอิสระในการก าหนดชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและ
จัดการเพื่อให้ตนเองได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้
ด้วยตนเอง(มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 3) โดยพระองค์ทรงพระราชด าริแนวทางของความพอเพียงไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 
2517 ดังมีใจความว่า “...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกิน
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานทาง 
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เศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป...”(18 กรกฎาคม 2517) เมื่อเกือบ 30 กว่าปีที่แล้วพระองค์ทรงวาง
แนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทยให้คนไทยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต้องมี “สติ 
ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะน าไปสู่ “ความสุข” ในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 4) 
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 พระองค์ทรงพระราชด าริย้ าเตือนคนไทยอีกครั้งหนึ่งว่า “...เมื่อมี 
2517 วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละ
คนมีพอมี พอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน 
บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย...” (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 5) ซึ่งหลังจากนั้นภาครัฐและประชาชนได้เริ่ม
เห็นความส าคัญของแนวการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว จึงมีการน าไปก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 และที่ 10 (2550-
2554) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน (Green Society) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา ให้สมดุลกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
น าไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย และการพัฒนาที่ยั่งยืน น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางใน
การบริหารและพัฒนาประเทศ ซึ่งมีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ภาคปฏิบัติให้ชัดเจน ดังนี้ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549: 8-9)  

1. การด าเนินการในทางสายกลาง ที่อยู่บนพื้นฐานความพอดี เน้นการพึ่งตนเองเป็นหลัก มีการ
เตรียมความพร้อมทั้งคนและระบบที่ดี เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 

2. ความสมดุลและความยั่งยืน เน้นการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม มีความหลากหลายและมีการ
กระจายความเสี่ยง ใช้ทุนที่มีอยู่ในสังคม ทั้งทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคม และทุน
ทางเศรษฐกิจ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ท าลายความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล เป็นการใช้ชีวิต ก าหนดการผลิตและการบริโภคอยู่บนความ
พอประมาณ มีเหตุผล ไม่มากไม่น้อยเกินไป 

4. การมีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลก เป็นการเตรียมความพร้อมของคนและสังคมให้สามารถ
เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้รู้เขา รู้เราเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สามารถเลือกรับและบริโภคสิ่งที่ดีมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ 

5. การเสริมสร้างคุณภาพคน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่น มี
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความขยัน อดทน มีวินัย มีสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ปัญญาและความรู้อย่างต่อเนื่อง 

แนวทางเหล่านี้เองที่ภาครัฐพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินเพื่อสร้างสมดุล
ระหว่างคนกับธรรมชาติให้มีความยั่งยืน ไม่เน้นเฉพาะภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน หรือภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม แต่หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเข้าไปบูรณาการได้กับทุกภาคส่วน
ของประเทศไทย ไม่เว้นแม้แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองหลวงหรือต่างจังหวัดสามารถน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละคน แต่ละชุมชน และธุรกิจ แต่
จะมีรูปแบบการใช้ที่แตกต่างกันออกไป  

การวิจัยครั้งนี้จะให้ความส าคัญกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนคนเมืองหลวงที่
อาศัยอยู่ในชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นส าคัญซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
ใช้ชีวิตแบบพอเพียงจึงได้น าไปก าหนดไว้เป็นโยบาย เช่น ปี 2548 นโยบาย “ชีวิตกรุงเทพมหานคร ชีวิต
พอเพียง เพื่อความสุขแบบพอเพียง” และให้ “คนกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” ปี 2549  
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นโยบาย “กรุงเทพมหานคร ชีวิตดี ๆ ที่ลงตัว” โดยมุ่งขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสู่เป้าหมายใน 4 มิติ 
ประกอบด้วย 1. มิติด้านคุณภาพชีวิต : ความอยู่ดีมีสุขของคนกรุงเทพมหานคร 2. มิติด้านสิ่งแวดล้อม : 
สิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน 3. มิติดานวัฒนธรรม : การด ารงความเป็นไทยในความเป็นสากล และ 4. มิติด้าน
เศรษฐกิจ : สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลภายใต้ความพอเพียง (ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 
2551: 5) นอกจากนี้ยังก าหนดแนวคิดในยุทธศาสตร์หลักไว้ชัดเจน เกี่ยวกับวิถีชีวิตพอเพียงในมิติด้าน
เศรษฐกิจ และครอบครัวและชุมชนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัยในมิติด้านสังคมวัฒนธรรม (ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2551: 10) เมื่อพิจารณาแผนการพัฒนาของเขตดุสิตพบว่า ได้น าแนวคิดเหล่านี้
ไปก าหนดไว้เป็นเป้าประสงค์ของการพัฒนาของเขตดุสิต ล าดับที่ 6 อย่างชัดเจนว่า “มีปัจจัยพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ผู้ประกอบการขนาดเล็กมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  เศรษฐกิจชุมชนเป็นไปตามแนว
พระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” และส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในระดับสากล”(ส านักงาน
เขตดุสิต, 2552: 12) นับเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้วที่ประชาชนรับรู้รับทราบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและได้น้อมน ามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองอย่างต่อเนื่องมาตลอดแม้ว่าแต่ละคนจะมี
บริบทแตกต่างกันไปหลากหลายรูปแบบของการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง 

ดังข้อความที่กล่าวมาข้างตนผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญอย่างยิ่งของการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ทั้งในระดับปัจเจกชนและระดับชุมชนโดยเฉพาะชุมชนเมืองที่มีสภาวะแวดล้อมหรือกิเลสต่าง ๆ 
ของความทันสมัยที่คอยฉุดดึงให้คนหนีออกจากความพอเพียงและการพึ่งตนเองอย่างมากมาย ดังนั้นจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งต้องท าการศึกษารูปแบบการด ารงชีวิตอย่างไรจึงจะมีความสุขในชุมชนเมืองภายใต้กรอบแนวคิดของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยังส่งผลเป็นแรงกระตุ้นและแนวทางให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ว่า ไม่
ว่าคนจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีบริบทของความเจริญ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากมายเพียงใด ก็ย่อม
สามารถน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้ได้เช่นเดียวกันกับประชาชนไทยทั่วประเทศ 
 
 
ที่มา:  ภูสิทธ์ ขันติกุล. (2555). รายงานวิจัยเรื่อง แนวทางการด ารงชีวิตอย่างมีสุขตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร . สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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