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1. เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ
จุดประสงค์ของบทความวิชาการที่ดีก็คือ ถ่ายทอดข้อมูลมาสู่ผู้อ่านให้ได้รวดเร็วและเข้าใจได้ง่าย มีผู้เขียนหลายๆ คนไม่
ประสบความสำ�เร็จการเขียนก็เพราะพยายามทำ�ให้บทความดูเป็นจริงเป็นจังมากเกินไป หรือเขียนเป็นทางการมากไป ดังนั้น จึง
ไม่สามารถถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่ายเท่าที่ควร ซึ่งมีข้อแนะนำ�หรือเทคนิคในการเขียนบทความวิชาการ ดังนี้
อย่าเป็นกังวล ให้บอกกับตนเองว่าคนทุกคนเขียนบทความกันได้ทั้งนั้นหากจะไม่ไปกังวลกับมันมากเกินไปนัก แต่ส่วน
ใหญ่มักกังวลว่าจะเขียนได้ไม่ดี กังวลว่าเขียนไปแล้วคนที่เรียนสูงๆ จะมาคอยจับผิด หรือบางทีก็กังวลว่าจะเขียนได้ไม่ภูมิฐาน ต้อง
ทำ�ใจให้ได้ว่าเราเขียนเฉพาะในเรื่องที่เรามั่นใจว่าเรารู้แล้ว เขียนในเรื่องที่เราเคยประสบมา เขียนในเรื่องที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้อ่าน อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ทำ�ประโยชน์ โดยเสนอข้อมูลที่เราคิดว่าถูกต้องที่สุดออกมา โดยให้เขียนในทำ�นองเดียวกับที่ผู้
เขียนพยายามจะอธิบายด้วยคำ�พูดให้ใครสักคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องนี้ดีฟัง
วิเคราะห์ผู้อ่าน การวิเคราะห์ผู้อ่านจะทำ�ให้ทราบว่าใครจะเป็นผู้อ่านผลงานของตน ก็จะสามารถวางแผนการเขียนผล
งานในลักษณะที่เหมาะกับผู้อ่าน ทำ�ให้ตัดสินใจได้ว่าเนื้อหาประเภทใดควรนำ�เสนอหรือไม่ควรนำ�เสนอ ควรจะเขียนลึกเพียงใด
ควรนำ�เสนอเนื้อหาใดก่อนหลัง และจะใช้เหตุผลเพื่ออธิบายอย่างไรเป็นต้น ในการวิเคราะห์ผู้อ่านนั้น ต้องตอบให้ได้ว่า ผู้อ่านมี
ภูมิหลังและพื้นความรู้อย่างไร มีความสนใจหรือความต้องการอย่างไร ตลอดจนข้อพิจารณาปลีกย่อย เช่น อายุ เพศ ภูมิลำ�เนา
หรือแม้แต่ความเชื่อทางศาสนาและความคิดเห็นทางการเมือง
เลือกหัวข้อที่จะเขียน บทความที่ดีก็คือ บทความที่สามารถอธิบายบางสิ่งบางอย่างที่ให้ประโยชน์ในแง่ใดแง่หนึ่งแก่ผู้
อ่าน เช่น ให้ความรู้รอบตัว ให้ความรู้ที่นำ�ไปใช้งานได้ ให้แนวความคิดที่น่าสนใจ เป็นต้น แต่ไม่ควรเป็นบทความที่ตั้งใจแสดงเพียง
แต่ว่าท่านมีความรู้สูงกว่าผู้อ่าน ดังนั้น ควรเลือกหัวข้อที่คิดว่าผู้อ่านจะสนใจและได้รับประโยชน์
วางแผนก่อน จุดนี้สำ�คัญมากสำ�หรับนักเขียนมือใหม่ การเขียนบทความนั้นไม่ยากนัก แต่มักจะมายากตรงที่ไม่รู้จะเริ่ม
ต้นเขียนอย่างไร เพราะใจมัวแต่กังวลอยากจะเขียนทีเดียวให้ใช้ได้เลย ส่งผลให้กว่าจะเขียนบรรทัดแรกหรือย่อหน้าแรกได้แต่ละ
ที คิดแล้วคิดอีก ทำ�ให้ไม่ได้เริ่มต้นสักที ซึ่งในการเริ่มต้นมีหลักการเริ่มต้นง่ายๆ อยู่เพียงว่า ควรวางเค้าโครงหัวข้อย่อยต่างๆ ที่
ต้องการจะเขียนลงในเศษกระดาษก่อน ในแต่ละหัวข้อย่อยอาจจะมีใจความสำ�คัญที่ต้องการใส่ลงไป อาจเขียนออกมาเป็นท่อนๆ
หรือประเด็นหลักๆ ก่อน คือ นึกจุดสำ�คัญหรือประโยคสำ�คัญอะไรได้ก็จับใส่ลงไปก่อน จากนั้นจึงค่อยมาจัดเรียงลำ�ดับหัวข้อย่อย
เหล่านั้น และประโยคสำ�คัญเหล่านั้นตามลำ�ดับความต่อเนื่องที่ควรจะเป็น เช่น หัวข้อไหนควรอยู่ก่อนจึงจะอ่านเข้าใจง่าย ข้อ
สำ�คัญคือ ไม่ควรเอาส่วนปลีกย่อยขึ้นก่อน เพราะผู้อ่านจะเบื่อเร็ว ควรจะนำ�หัวข้อที่กล่าวรวมๆ ขึ้นมาก่อน แล้วเก็บหัวข้อที่เน้น
รายละเอียดเอาไว้ทีหลัง อย่าลืมว่าเนื้อเรื่องต้องเรียงลำ�ดับต่อเนื่องกัน เพื่อให้ผู้อ่านลำ�ดับความคิดและติดตามเรื่องได้ง่ายขึ้น มา

ถึงขั้นนี้ก็เหลือเพียงแต่ใส่รายละเอียดลงไปในแต่ละหัวข้อ และเพิ่มคำ�นำ�ในตอนต้นเรื่อง ก็จะได้บทความที่น่าอ่านแล้ว
ไม่ต้องเขียนรวดเดียวจบ ในกรณีที่เป็นนักเขียนมือใหม่ หรือไม่ใช่นักเขียนอาชีพจริงๆ แล้วยากที่จะเขียนให้จบรวดเดียว
ได้ ควรเขียนเพียงครั้งละ 1 หรือ 2 หัวข้อที่สำ�คัญก็พอ อาจเขียนแต่ละหัวข้อแยกกระดาษกันคนละแผ่น แล้วขยายแนวความ
คิดของแต่ละหัวข้อย่อยลงไปบนกระดาษ ไม่จำ�เป็นต้องเขียนเรียงตามลำ�ดับหัวข้อ หัวข้อไหนที่ยากหรือยังนึกไม่ออกว่าจะเขียน
อย่างไรก็เก็บไว้ก่อน เขียนหัวข้อที่คิดว่าจะเขียนได้เร็วก่อน เขียนไปเขียนมาแล้วมักจะนึกออกเองว่าจะเขียนหัวข้อที่เหลือนั้น
อย่างไร
เชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน หลังจากเขียนเนื้อความของหัวข้อสำ�คัญๆไปแล้ว ให้จัดเรียงกระดาษตามลำ�ดับ
หัวข้อที่ได้วางแผนมาก่อน ลองอ่านทานดูว่ายังขาดข้อความอะไรมาเชื่อมโยงแต่ละหัวข้อเข้าด้วยกันหรือไม่ ถ้ายังขาดอยู่ก็อาจ
เพิ่มข้อความหรือเพิ่มหัวข้อเข้ามาอีก ให้ข้อความของแต่ละหัวข้อสัมพันธ์กัน ไม่ใช่ไปกันคนละเรื่อง ในการนี้อาจจะต้องเพิ่มหรือ
เปลี่ยนแปลงประโยคในตอนต้นหรือตอนท้ายของแต่ละหัวข้อไปบ้าง
ลงรูปที่จำ�เป็น ในการเขียนบทความนั้น ควรพิจารณาถึงการใช้กราฟ ตาราง โมโน- แกรม หรือรูป สเก็ตช์ ที่จะช่วย
ให้การอธิบายต่างๆ ง่ายขึ้นชัดเจนขึ้น และยังช่วยกระตุ้นความสนใจได้อีกด้วย แต่ละรูปควรมีคำ�อธิบายอยู่ใต้รูปด้วยว่าเป็นอะไร
ใช้ทำ�อะไรหรือต้องการแสดงให้เห็นอะไร และต้องแน่ใจว่ารูปเหล่านั้นชัดเจนเพียงพอ และไม่สับสน รวมทั้งการอ้างอิงแหล่งที่มา
ของรูปที่นำ�มาใช้ด้วยโดยรูปและเนื้อหาสอดคล้องกัน ทุกครั้งที่ข้อเขียนอ้างถึงรูปก็ควรอ่านตรวจสอบด้วยว่า ข้อเขียนตรงกับ
ข้อมูลในรูปหรือไม่ และมีรูปแสดงอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่า รวมถึงตรวจสอบลำ�ดับที่ของรูปด้วย
ตรวจชื่อบทความและข้อความนำ�เรื่อง ถ้ายังตั้งชื่อบทความและเขียนข้อความในช่วงต้นเรื่องยังไม่เรียบร้อยดี ก็ให้ย้อน
กลับไปใหม่ ผู้เขียนอาจเขียนส่วนนี้ก่อน แต่บางคนก็สะดวกที่จะเขียนทีหลังสุด เพราะเขียนตอนแรกอาจจะยังนึกข้อความนำ�เรื่อง
ไม่ได้ ตรวจดูชื่อบทความและข้อความนำ�เรื่องว่าชี้นำ�ผู้อ่านหรือเปล่าว่า บทความนี้ช่วยเขาได้อย่างไร ให้ประโยชน์อะไรกับเขา
ไม่ใช่ว่าต้องให้อ่านจนจบเรื่องก่อนแล้วจึงจะทราบว่าบทความนี้เกี่ยวกับอะไร แล้วถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะมีข้อความตัวโตๆ สัก 1-2
บรรทัดโปรยอยู่ใต้ชื่อเรื่องเพื่ออธิบายคร่าวๆ ว่า บทความนี้เกี่ยวกับอะไร เป็นการจูงใจให้ผู้อ่านสนใจอ่านมากขึ้น
แก้สำ�นวน ในขั้นนี้ลองสมมติตัวเองว่ากำ�ลังเป็นผู้อ่าน ลองอ่านทบทวนบทความที่ตนเองเขียนให้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ
ดูว่าเนื้อหาพุ่งเข้าหาเป้าหมายตรงจุดหรือไม่ มีสำ�นวนที่อ่านแล้วกำ�กวมหรือไม่ มีศัพท์บางคำ�หรืออักษรย่อบางตัวที่ผู้อ่านจะไม่
เข้าใจบ้างหรือไม่ ซักตัวเองไปเรื่อยๆ จนกระทั่งแก้ไขได้บทความที่คิดว่าคลุมเครือน้อยที่สุด ถ้าไม่แน่ใจตัวเอง ลองขอให้เพื่อนสัก
คนหนึ่งซึ่งรู้เรื่องนั้นน้อยกว่ามาลองอ่านดู และให้สอบถามว่าเขาสามารถเข้าใจได้ตลอดทั้งเรื่องหรือไม่ ถ้าไม่ ก็ลองหาทางแก้ไขให้
ดีขึ้น
เขียนคำ�สรุป บทความที่ดีควรมีการเขียนสรุปอยู่ตอนท้ายสุดของบทความ โดยควรมีการสรุปประเด็นสำ�คัญที่ต้องการ
สื่อให้ผู้อ่านทราบในส่วนท้ายของบทความไม่จำ�เป็นต้องขึ้นหัวข้อย่อยอีกอันว่า “สรุป”
2. วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความวิชาการ
วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความวิชาการมีอยู่หลายประเด็นด้วยกัน ส่วนใหญ่แล้วจะต้องการให้ผู้อ่านได้รับความ
รู้ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น แนวทางปฏิบัติ วิธีการแก้ปัญหา ข้อคิด แรงบันดาลใจ ข้อแนะนำ� หรือข้อเสนอแนะ ในการ
เขียนบทความวิชาการแต่ละครั้งผู้เขียนควรจะกำ�หนดวัตถุประสงค์ของการเขียนให้ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์จาก
บทความในด้านใด เพราะในการเขียนบทความทางวิชาการถึงแม้จะเป็นเรื่องเดียวกันแต่อาจมีวิธีการนำ�เสนอแตกต่างกัน หากผู้
เขียนมีวัตถุประสงค์ในการเขียนต่างกัน ในการกำ�หนดวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความวิชาการนั้น ผู้เขียนจะต้องตอบคำ�ถาม
ตามหลัก 5W 1H ก่อนที่จะทำ�การเขียนบทความวิชาการเพื่อเป็นแนวในการกำ�หนดทิศทางของการเขียนและรูปแบบวิธีการนำ�
เสนอเนื้อหาในบทความวิชาการดังกล่าว โดยหลัก 5 W 1H ประกอบด้วย
Who “จะเขียนให้ใครอ่าน” ผู้เขียนบทความวิชาการจะต้องทราบกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนว่าบทความดังกล่าวจะนำ�

เสนอให้กลุ่มผู้อ่านที่เป็นกลุ่มหลักคือใคร เช่น นักศึกษา นักวิชาการ หรือประชาชนทั่วๆ ไป เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากจะได้กำ�หนดวิธี
การนำ�เสนอและเลือกเรื่องได้เหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่าน ตลอดจนเป็นแนวทางในการวางโครงเรื่องและการยกตัวอย่างในเนื้อหาให้
สอดคล้องกับผู้อ่าน
What “จะเขียนเรื่องอะไร” หลังจากที่ได้กำ�หนดชัดเจนแล้วว่าจะเขียนบทความให้กับใครอ่าน คำ�ถามต่อมาที่ต้อง
ตอบคือ จะเขียนเรื่องอะไร ซึ่งเรื่องที่จะเขียนจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มผู้อ่านด้วย เช่น ถ้าผู้อ่านเป็นเยาวชน หากจะเขียนบทความ
วิชาการ เรื่อง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ให้กับผู้อ่านกลุ่มนี้คงไม่ได้รับความสนใจ แต่อาจเขียนเจาะเฉพาะการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
Where “จะเขียนเพื่อเผยแพร่ที่ไหน”สำ�หรับแหล่งที่จะเผยแพร่บทความนั้นก็มีความสำ�คัญ เพราะแหล่งเผยแพร่
แต่ละแห่งจะมีวัตถุประสงค์เฉพาะหรือมีกลุ่มผู้อ่านเฉพาะ เช่น เผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ผ่านสื่อ
หนังสือพิมพ์ หรือวารสารบันเทิง ลักษณะการเขียนบทความจะต่างกัน นอกจากนี้รูปแบบการเขียน การอ้างอิง ลำ�ดับหัวข้อของ
บทความที่เสนอผ่านแหล่งที่แตกต่างกันก็แตกต่างกันด้วย ซึ่งผู้เขียนจะต้องกำ�หนดว่าจะเผยแพร่บทความดังกล่าวผ่านแหล่งใด
และศึกษารายละเอียดของหัวข้อที่วารสารหรือแหล่งเผยแพร่นั้นๆ กำ�หนดไว้อย่างละเอียด เพื่อที่จะได้เขียนได้ตรงกับหลักเกณฑ์
ของแหล่งที่จะเผยแพร่
When “เวลาที่จะนำ�บทความลงเผยแพร่คือเมื่อใด” การรู้ช่วงเวลาที่จะเผยแพร่บทความนับเป็นประเด็นสำ�คัญอีก
ประเด็นหนึ่ง เนื่องจากบทความบางเรื่องหากนำ�เสนอในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะไม่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน หรือหาก
นำ�เสนอพ้นช่วงเวลาที่ควรนำ�เสนอแล้วบทความนั้นจะไม่ได้รับความสนใจหรืออาจถึงขั้นไม่มีผู้อ่าน เช่น หากจะนำ�เสนอบทความ
วิชาการเรื่อง “สภาวิชาชีพสาธารณสุข” ควรนำ�เสนอบทความดังกล่าวในช่วงก่อนที่จะมีการแต่งตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข หรือ
ช่วงเวลาที่กำ�ลังมีการจัดทำ�ฉบับ “ร่าง” แต่หากเขียนบทความดังกล่าวหลังจากที่มีการประกาศแต่งตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข
แล้ว เรื่องดังกล่าวจะดูล้าสมัยไป แต่สามารถแก้ไขได้โดยการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเป็นเรื่อง “ขั้นตอนการสรรหากรรมการสภา
วิชาชีพสาธารณสุข” หรือ “ประเด็นที่นักสาธารณสุขควรรู้เกี่ยวกั[สภาวิชาชีพสาธารณสุข” แทนเรื่องเดิม เป็นต้น
Why “จะนำ�เสนอเรื่องนี้ทำ�ไม” นอกผู้ที่จะเขียนบทความวิชาการจะต้องตอบคำ�ถามWho What Where และ
When แล้ว จะต้องอธิบายถึงเหตุผลของการเขียนบทความวิชาการว่าจะเขียนเรื่องดังกล่าวทำ�ไม ซึ่งจะเชื่อมโยงถึง คำ�ถาม
Who What Where และ When เช่น จะเขียนเพื่อใช้สอนนักศึกษา จะเขียนเพื่อไม่ให้คนไทยถูกหลอก จะเขียนเพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์เพื่อเป็นบทเรียนหรือจะเขียนเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบเป็นต้น
How “จะนำ�เสนอเรื่องนี้อย่างไร”
สำ�หรับหัวข้อนี้ผู้เขียนบทความวิชาการจะต้องกำ�หนดแนวทางการเขียนว่าจะ
นำ�เสนอสาระสำ�คัญ แยกเป็นกี่ประเด็น ประเด็นใหญ่ๆ มีอะไรบ้าง ในประเด็นหลักมีประเด็นย่อยๆ มีตัวอย่าง มีเหตุผล เพื่อ
สนับสนุนประเด็นหลักอย่างไรบ้าง หรืออาจกล่าวได้ว่า “How” ในที่นี้หมายถึงการวางโครงเรื่อง ซึ่งการวางโครงเรื่องจะช่วยให้
เขียนเรื่องได้ง่าย และเขียนไปในทิศทางที่ต้องการ ไม่สับสน ไม่กล่าวซ้ำ�ซาก และไม่นอกเรื่อง
นอกจากนี้ประเด็นสำ�คัญที่ผู้เขียนบทความวิชาการที่ยึดตามหลัก 5W 1H ต้องคำ�นึงถึงคือ ความเชื่อมโยง ต่อเนื่องและสอดคล้อง
ในแต่ละข้อของ 5W 1H เพื่อไม่ให้ผู้อ่านบทความสับสน และผู้เขียนบทความเองก็จะได้ไม่หลงประเด็น
อ่านมาถึงตรงนี้ หวังว่าผู้อ่านหลายท่านคงได้แนวในการเขียนบทความวิชาการเพิ่มมากขึ้น ในฉบับต่อไปจะเขียนถึงขั้น
ตอนการเขียนบทความวิชาการว่ามีขั้นตอนอย่างไร ติดตามกันต่อนะคะ
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