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บทความวิชาการแบ่งออกเป็นท้ังหมด  6 ส่วน ดังน้ี 

(ส่วนท่ี 1) ประกอบด้วย 
ช่ือบทความ  ใช้ภาษาที่เป็นทางการ ช่ือเรื่องชัดเจนตรงไปตรงมา และครอบคลุมประเด็นของเรื่อง  
ช่ือเจ้าของบทความ ต้องใช้ช่ือจริง ไม่ใช้นามแฝง และไม่ต้องใส่ค าน าหน้านาม 
(ส่วนท่ี 2) ประกอบด้วย 
บทคัดย่อ (Abstract) บทคัดย่อในบทความวิชาการ เป็นการสรุปประเด็นเนื้อหาที่เป็นแก่นส าคัญ  เน้นประเด็นส าคัญ
ของงานที่ต้องการน าเสนอจริงๆ  ควรเขียนให้สั้น กระชับ  มีความยาวไม่เกิน 10 ถึง 15 บรรทัด โดยบทคัดย่อมักจะ
ประกอบด้วยเนื้อหาสามส่วน คือ เกริ่นน าสิ่งที่ท า สรุปผลส าคัญที่ได้ ซึ่งอ่านแล้วต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดของงาน 
ค าส าคัญ (Keyword) เป็นศัพท์เฉพาะทางที่เห็นแล้วเข้าใจได้ทันทีว่างานช้ินน้ีเกี่ยวกับอะไร จ านวนไม่เกิน 5 -8 ค า  
(ส่วนท่ี 3)  บทน า (Introduction)   ส่วนน าจะเป็นส่วนที่ผู้เขียนจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่ง
สามารถใช้วิธีการและเทคนิคต่างๆ ตามแต่ ผู้เขียนจะเห็นสมควร เช่น อาจใช้ภาษาที่ กระตุ้น จูงใจ  ผู้เขียนอาจ หรือ
ยกปัญหาที่ก าลังเป็นที่สนใจขณะนั้นข้ึนมาอภิปราย หรืออาจจะกล่าวถึงประโยชน์ที่ ผู้อ่านจะได้รับจากการอ่าน 
นอกจากจะเป็นส่วนที่ ใช้ จูงใจผู้อ่านแล้ว ส่วนน า เป็นส่วนที่ผู้เขียนสามารถกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ของการเขียน
บทความนั้น หรือให้ค าช้ีแจงที่มาของการเขียนบทความนั้น ๆ รวมทั้งขอบเขตของบทความนั้น เพื่อช่วยให้ผู้อ่านไม่
คาดหวังเกินขอบเขตที่ก าหนด ประกอบด้วย 

(1) หลักการและเหตุผล ( rationale) หรือความเป็นมาหรือภูมิหลัง (Background) หรือความส าคัญของ
เรื่องที่ เขียน (justification) หัวข้อนี้จะท าให้ผู้อ่านได้ทราบเป็นพื้นฐานไว้ก่อนว่าเรื่องที่ เลือกมาเขียนมีความส าคัญ
หรือมีความเป็นมาอยา่งไรเหตุผลใดผู้เขียนจึงเลือกเรื่องดังกล่าวข้ึนมาเขียน ในการเขียนบทน าในย่อหน้าแรกซึ่งถือว่า
เป็นการเปิดตัวบทความทางวิชาการ และเป็นย่อหน้าที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน  

(2) บริบท /ขอบเขตของเรื่อง  ที่ ผู้เขียนต้องการจะบอกกล่าวให้ผู้อ่านทราบและเข้าใจตรงกัน เพื่อเป็นกรอบ
ในการอ่านโดยการเขียนขอบเขตน้ัน อาจข้ึนอยู่กับปัจจัยในการเขียน ได้แก่ ความยาวของงานที่เขียน หากมีความยาว
ไม่มากก็ควรก าหนดขอบเขตการเขียนให้แคบลงไม่เช่นน้ันผู้เขียนจะไม่สามารถน าเสนอเรื่องได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และ
ระยะเวลาที่ต้องรวบรวมข้อมูล การก าหนดเรื่องที่จะเขียนที่ลึก ซึ้ง สลับซับซ้อน หรือเป็นเรื่องเชิงเทคนิคอาจจะยาก
ต่อการรวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงเนื้อเรื่อง ดังนั้นหากมีเวลาน้อยก็ควรพิจารณาเขียนเรื่องที่มีขอบเขตไม่กว้างหรือ
สลับซับซ้อนมากนัก  
(ส่วนท่ี 4) เน้ือเรื่อง   (Body)  การเขียนส่วนเนื้อเรื่องจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปป์ระกอบกัน กล่าวคือ ใน   ส่วนที
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ (sciences)  นั้นคือหลักวิชาการที่ ผู้เขียนจะต้องค านึงถึงในการเขียน ได้แก่  กรอบแนวความคิด ( 
conceptual framework) ที่ผู้เขียนใช้ในการเขียนจะต้องแสดงให้เห็นความเช่ือมโยงของเหตุที่น าไปสู่ผล ( causal 
relationship) การอ้างอิงข้อมูลต่างๆ ในส่วนศิลป์ (art) ได้แก่ ศิลป์ในการใช้ภาษาเพื่อ น าเสนอเรื่องที่เขียน การ
ล าดับความ การบรรยาย วิธีการอ้างอิง สถิติและข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบเรื่องที่เขียน เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความ
เข้าใจและประทับใจมากที่สุด ในส่วนเนื้อหาสาระผู้เขียนควรค านึงถึงประเด็น   ส าคัญๆ ดังต่อไปนี้  

(1) การจัดล าดับเนื้อหาสาระ  ผู้เขียนควรมีการวางแผนจัดโครงสร้างของเนื้อหาสาระที่ จะน าเสนอ และ
จัดล าดับเนือ้หาสาระให้เหมาะสมตามธรรมชาติของเนื้อหาสาระนั้น การน าเสนอเนื้อหาสาระควรมีความต่อเนื่องกัน 
เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระนั้นได้โดยง่าย  

(2) การเรียบเรียงเนื้อหา   ในส่วนนี้ต้องอาศัยความสามารถของผู้เขียนในหลายด้านนอกเหนือจากความ
เข้าใจในเนื้อหาสาระ เช่น ด้านภาษา ด้านสไตล์การเขียน ด้านวิธีการน าเสนอ  การน าเสนอเนื้อหาสาระให้ผู้อ่านเข้าใจ
ได้ง่าย ได้อย่างรวดเร็วนั้นจ าเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ ในการน าเสนอเข้าช่วย เช่น การใช้สื่อประเภทภาพ แผนภูมิ 
ตาราง กราฟ เป็นต้น  

(3) การอ้างอิงแนวคิด /ทฤษฎี/งานวิจัย มาสนับสนุนหรือมีหลักฐานอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มี
ความเป็นเหตุเป็นผลที่น่าเช่ือถือ มีการอ้างอิงข้อมูลที่เช่ือถือได้ 



(4) การวิเคราะห์ วิพากษ์  วิจารณ์  ต้องเป็นไปอย่างมีหลักการ ตามหลักทฤษฎี หรือ หลักวิชาการ เพื่อ
น าไปสู่ข้อสรุปด้วยทรรศนะของกลุ่มและมุมมองของผู้เขียน โดยมีการเรียบเรียงเรื่องราวต่อเนื่องกันตามล าดับอย่าง
ชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านสามารถน าเรื่องนั้นๆ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกทางหนึ่ง  

(5) การใช้ภาษา การเขียนบทความทางวิชาการ จะต้องใช้ค าในภาษาไทยหากค าไทยนั้นยังไม่เป็นที่เผยแพร่ 
หลาย ควรใส่ ค าภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บ   ในกรณีที่ ไม่สามารถหาค าไทยได้ จะเป็นต้องทับศัพท์ก็ควรเขียนค า
นั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน ไม่ ควรเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศปะปนกัน เพราะจะ
ท าให้งานเขียนนั้นมีลักษณะของความเป็นทางการ (formal) ลดลง ผู้เขียนบทความทางวิชาการจ าเป็นต้องพิถีพิถันใน
เรื่องการเขียนตัวสะกดการันต์ต่างๆ ให้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และควรตรวจทานงานของตน
ไม่ ให้ผิดพลาด เพราะงานนั้นจะเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการต่อไป  
(ส่วนท่ี 5) ส่วนสรุป  (Conclusions)  บทความทางวิชาการที่ ดีควรมีการสรุปประเด็นส าคัญๆ ของบทความนั้นๆ 
ซึ่งอาจท าในลักษณะที่เป็นการย่อ คือ การเลือกเก็บประเด็นส าคัญๆ ของบทความนั้นๆ มาเขียนรวมกันไว้อย่างสั้นๆ 
ท้ายบท หรือ อาจใช้วิธีการบอกผลลัพธ์ว่าสิ่งที่ กล่าวมามีความส าคัญอย่างไร สามารถน าไป ใช้อะไรได้บ้าง หรือจะท า
ให้เกิดอะไรต่อไป หรืออาจใช้วิธีการตั้งค าถามหรือให้ประเด็นทิ้งท้ายกระตุ้นให้ผู้อ่านไปสืบเสาะแสวงหาความรู้ หรือ
คิดค้นพัฒนาเรื่องนั้นต่อไป งานเขียนที่ดีควรมีการสรุปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสมอ  
(ส่วนท่ี 6) ประกอบด้วย 
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