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เชิงวิชาการและการอ้ างอิง
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๑

บทที่ ๔ การสร้ างสรรค์ งานเขียนเชิงวิชาการและการอ้ างอิง
อาจารย์วิราพร หงษ์เวียงจันทร์

ความน�ำ
งานเขียนเชิงวิชาการ คือ งานเขียนทีม่ กี ารกําหนดประเด็นทีต่ อ้ งการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจนมีการวิเคราะห์
ประเด็นและน�ำเสนอประเด็นดังกล่าวอย่างเป็ นระบบและเป็ นทางการ มีการเรียบเรียงเนื้ อ หาสาระที่มคี วามถูกต้อง
ทางวิชาการและเชือ่ ถือได้เนื้อความในงานเขียนเชิง วิช าการควรเชือ่ มโยงเนื้อหาต่างๆ ให้สมั พันธ์กนั และใช้ภาษาระดับ
มาตรฐาน ชัดเจน และกระชับรัดกุม ทัง้ นี้อาจใช้ศพั ท์เฉพาะสาขาวิชาด้วยก็ได้ รวมทังต้
้ องอ้างอิงหลักฐานทีม่ าของข้อมูล ความรู้
และความคิดทีน่ �ำมาประกอบการศึกษานัน้ อย่างชัดเจน
งานเขียนเชิงวิชาการจะเขียนเป็นร้อยแก้วหรือความเรียงในลักษณะบรรยายหรืออธิบายโวหาร มีการจ�ำแนกประเด็น
ให้ชดั เจนและจัดกลุม่ ให้เหมาะสม นอกจากนีอ้ าจใช้สอ่ื ประกอบต่างๆ เพือ่ ช่วยให้ผอู้ ่านเข้าใจเนือ้ หาได้งา่ ยขึน้ เช่น ภาพประกอบ
แผนภูม ิ กราฟ ตาราง สถิตติ า่ งๆ เป็นต้น

การก�ำหนดเค้าโครงความคิด
มนุษย์ตอ้ งคิดอยูต่ ลอดเวลา ทัง้ เรือ่ งเล็กและเรือ่ งใหญ่ เรือ่ งส่วนรวมและเรือ่ งส่วนตัว ทุกคนล้วนต้องใช้ความคิดทัง้
สิน้ การคิดของมนุษย์มคี วามซับซ้อนและหลากหลายทัง้ ยังสัมพันธ์กบั การท�ำงานของสมอง
สมองของมนุษย์แบ่งออกเป็น ๒ ซีกท�ำหน้าทีค่ วบคุมการคิดในลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน กล่าวคือ สมองซีกซ้าย ท�ำหน้าที่
ควบคุมการคิดเรือ่ งตรรกะ การวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยเหตุและผล การคิดค�ำนวณในเชิงลึกและการคิดทีเ่ ป็นระบบ ส่วนสมอง
ซีกขวาท�ำหน้าทีค่ วบคุมการคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดในแง่มมุ ต่างๆ ควบคุมอารมณ์และจิตใจ รวมทัง้ ญาณหยังรู่ ต้ า่ งๆ ถือเป็นการ
คิดในมุมกว้างทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำรงชีวติ ของมนุษย์
การถ่ายทอดความคิดของมนุษย์เพือ่ ให้ผอู้ น่ื รับรูส้ ามารถท�ำได้ดว้ ยการพูดหรือการเขียน การเขียนงานเชิงวิชาการ
เป็นงานเขียนประเภทหนึ่งทีน่ �ำเสนอความคิดของผูเ้ ขียน เมือ่ ผูเ้ ขียนก�ำหนดเรือ่ งได้แล้วก็ลงมือเขียน แต่กอ่ นทีจ่ ะลงมือเขียน
งานวิชาการผูเ้ ขียนควรก�ำหนดเค้าโครงความคิดก่อน เพราะการก�ำหนดเค้าโครงความคิดจะช่วยให้ผเู้ ขียนมีแนวทางการเขียน
อย่างเป็นระบบ ไม่กระจัดกระจาย การก�ำหนดเค้าโครงความคิดมี ๒ ประเภท

ประเภทของเค้าโครงความคิด
๑. เค้าโครงความคิ ดแบบโครงเรือ่ ง
เค้าโครงความคิดแบบโครงเรือ่ ง คือ แนวทางทีใ่ ช้ในการเขียนงานเขียนเชิงวิชาการโดยก�ำหนดหัวข้อส�ำคัญของ
เนื้อเรือ่ ง เค้าโครงความคิดแบบโครงเรื่องมี ๒ แบบ ได้แก่ เค้าโครงความคิดทีเ่ ป็ นค�ำหรือวลี และเค้าโครงความคิดทีเ่ ป็น
ประโยคดังนี้
๑.๑ เค้าโครงความคิ ดที่เป็ นค�ำหรือวลี เป็ นการเขียนเค้าโครงทีใ่ ช้หวั ข้อหรือวลีสนๆ
ั ้ เพือ่ ให้เข้าใจแนวคิด
อย่างกว้างๆ หากมีหวั ข้อรองหรือหัวข้อย่อยจะใช้ตวั เลขหรือตัวอักษรล�ำดับหัวข้อลดหลันลงมา
่
เช่น
๑) ความหมายของความคิด
		
๒

บทที่ ๔ การสร้างสรรค์งานเขียนเชิงวิชาการและการอ้างอิง

		
		
		
		

๒) ประเภทของความคิด
๒.๑) การคิดแบบให้นยิ าม
๒.๒) การคิดแบบเปรียบเทียบ
๒.๓) การคิดแบบวิเคราะห์
๒.๔) การคิดแบบสังเคราะห์

๑.๒ เค้าโครงความคิ ดที่เป็ นประโยค เป็นการเขียนเค้าโครงทีใ่ ช้ประโยคทีส่ มบูรณ์ เพือ่ ให้เข้าใจแนวคิดได้
ง่ายและชัดเจน หากมีหวั ข้อรองหรือหัวข้อย่อยจะใช้ตวั เลขหรือตัวอักษรล�ำดับหัวข้อเช่นเดียวกับเค้าโครงความคิดที่
เป็นค�ำหรือวลี เช่น
		
		

๑) สาเหตุทท่ี �ำให้เกิดแผ่นดินไหวมีหลายประการ
๑.๑) การกระท�ำของมนุษย์ท�ำให้เกิดแผ่นดินไหว
๑.๒) การเคลือ่ นทีข่ องแผ่นเปลือกโลกท�ำให้เกิดแผ่นดินไหว

๒. เค้าโครงความคิ ดแบบแผนผัง
เค้าโครงความคิดแบบแผนผังเป็ นเค้าโครงความคิด ที่แ สดงเป็ น แผนผังหรือรูปภาพเพือ่ น�ำเสนอความคิด
หรือข้อมูลส�ำคัญ ถือเป็ นเครือ่ งมือช่วยจัดข้อมูลทีม่ อี ยู่อย่างกระจายให้เป็ นระบบระเบียบ สามารถอธิบายให้เข้าใจและ
จดจ�ำได้งา่ ย เค้าโครงความคิดแบบแผนผังมีหลายรูปแบบ ดังนี้
๒.๑ แผนผังความคิ ด (Mind Map)
แผนผังความคิด หรือ Mind Map เป็ นการน�ำทฤษฎีเกี่ยวกับสมองมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
โดยเฉพาะกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนรูข้ องมนุษย์การเขียนแผนผังความคิดเกิด จากการใช้ท กั ษะด้า นสมอง
ซีกซ้าย (การคิดวิเคราะห์ค�ำ ภาษา สัญลักษณ์) และซีกขวา (ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ) ร่วมกัน
โทนีบซู าน (Tony Buzan) นักจิตวิทยาชาวอัง กฤษเป็ น ผู้ค ิด ริเ ริ่ม น�ำความรูเ้ รือ่ งสมองมาปรับใช้กบั
การเรียนรูข้ องเขาโดยพัฒนาจากการจดบันทึกแบบตัวอักษรเป็ นบรรทัดๆ มาเป็ นการบันทึกด้วยค�ำ ภาพ สัญลักษณ์
แบบแผ่รศั มีออกรอบๆ ศูนย์กลางเหมือนกิง่ ก้านของต้นไม้หรือเซลล์สมองที่มกี ารแตกตัวออกไปส่วนในประเทศไทย
อาจารย์ธญ
ั ญา ผลอนันต์ เป็ นผูน้ �ำแนวคิดเรือ่ งMind Map มาเผยแพร่ในประเทศไทยเมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๑
แผนผังความคิด หรือ Mind Map เป็ นแผนผังแสดงโครงสร้างสาระความคิดต่างๆ เป็ นภาพกว้าง มัก
ใช้สญ
ั ลักษณ์และรูปภาพเพือ่ จ�ำแนกหรือจัดเรียงล�ำดับความส�ำคัญของข้อมูล จะมีเส้นต่างๆ ทัง้ เส้นตรง เส้นโค้ง อาจ
จะมีลกู ศรหรือไม่มลี กู ศรก�ำกับเพือ่ แสดงความสัมพันธ์หรือความเชือ่ มโยงของข้อมูลก็ได้ โดยปกติจะไม่นิยมใส่ลกู ศร
ขัน้ ตอนการเขียนแผนผังความคิดสามารถท�ำได้ดงั นี้
		ขัน้ ที่ ๑ เขียนหรือวาดมโนทัศน์ หลักตรงกึ่งกลางหน้ ากระดาษ
		
คิดหรือก�ำหนด “หัวข้อเรือ่ ง” หรือ “แกนของเรือ่ ง” ไว้กง่ึ กลางหน้ากระดาษ โดยใช้ค�ำสัน้ ๆ วลี
สัน้ ๆ หรือภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ประกอบกันเพือ่ ช่วยให้เราจดจ�ำได้งา่ ย หรือเข้าใจได้งา่ ยเมือ่ กลับมาดูอกี ครัง้

ปัญหาภัยแล้ง
รายวิชา มธ ๑๐๔ การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

๓

		
ขันที
้ ่ ๒ คิดและเขียนแตกกิ่งออกจากศูนย์กลาง
		
ลากเส้นออกมาจากกรอบของหัวข้อเรือ่ งหรือแกนของเรือ่ ง ๑ เส้น จะเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งก็ได้ อาจจะใช้
ชือ่ ว่า “กิง่ ใหญ่” เพือ่ ท�ำความเข้าใจได้งา่ ยขึน้ เขียนสิง่ ทีค่ ดิ เป็นข้อความเหนือเส้นกิง่ ใหญ่

สาเหตุ
ปัญหาภัยแล้ง

		
ขันที
้ ่ ๓ คิดและเขียนส่วนต่อขยายแต่ละกิ่ง
		
คิดถึงรายละเอียดหรือสาระทีจ่ ะเป็นส่วนต่อขยายออกจากกิง่ ใหญ่ โดยแต่ละด้านถือเป็นข้อย่อยๆ ที่
ต้องเขียนไว้บนเส้นแต่ละเส้น
จากธรรมชาติ

สาเหตุ

จากมนุษย์

ปัญหาภัยแล้ง

		
ขันที
้ ่ ๔ คิดและเขียนส่วนต่อขยายออกไปเรือ่ ยๆ
		
คิดถึงรายละเอียดเพิม่ เติม ขยายต่อออกไปเรือ่ ยๆ อย่างต่อเนื่อง ทุกข้อความทีข่ ยายต่อออกไปให้
เขียนเป็นข้อความไว้บนเส้นทุกครัง้ ครังละ
้ ๑ เส้น จนสิน้ สุดการคิด
จากธรรมชาติ

สาเหตุ
ปัญหาภัยแล้ง

จากมนุษย์
ตัดต้นไม้
โรงงาน

		
ขันที
้ ่ ๕ ท�ำตามขันที
้ ่ ๒, ๓, ๔ อีกหลายรอบ
		
เมือ่ ท�ำกิง่ ใหญ่กงิ่ แรกตามขันที
้ ่ ๒ ๓ และ ๔ เรียบร้อยแล้วจึงเริม่ ท�ำกิง่ ที่ ๒ ออกจากศูนย์กลางของ
กระดาษอีกรอบหนึง่ เมือ่ ท�ำกิง่ ที่ ๒ เรียบร้อยแล้วก็ท�ำกิง่ ที่ ๓ ๔ ๕ ... ต่อไปเรือ่ ยๆ จนสิน้ สุดการคิด แล้วเขียนหมายเลขลงไปที่
ด้านหน้าของกิง่ ใหญ่เพือ่ เรียงล�ำดับความส�ำคัญหรือล�ำดับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ตามทีเ่ ราต้องการ

๔

บทที่ ๔ การสร้างสรรค์งานเขียนเชิงวิชาการและการอ้างอิง

		
ขันที
้ ่ ๖ ตกแต่งให้สวยงาม
		
ความหนาของเส้นจะมากหรือน้อยแตกต่างกันตามล�ำดับขันของการเขี
้
ยนจากศูนย์กลางของภาพ
กล่าวคือ เส้นทีล่ อ้ มกรอบ “หัวข้อเรือ่ ง” หรือ “แก่นของเรือ่ ง” จะหนามากทีส่ ดุ และเส้นทีล่ ากออกมาในขันที
้ ่ ๒ ๓ ๔ จะ
ค่อยๆ หนาลดลงตามล�ำดับส่วนการจัดเรียงกิง่ ใหญ่ให้เรียงตามล�ำดับจากน้อยไปมาก และเวียนไปทิศเดียวกับเข็มนาฬิกา
แต่ละกิง่ สามารถเขียนรูปภาพเพือ่ สือ่ ความหมายและขยายความตัวหนังสือไปด้วยก็ได้ นอกจากนี้ยงั สามารถใช้ปากกาสี
หลายๆ สีเพือ่ แสดงความแตกต่างและเพือ่ ความสวยงามก็จะท�ำให้จดจ�ำได้งา่ ยขึน้
๒.๒ แผนผังมโนทัศน์ (Concept Map)
แผนผังมโนทัศน์นยิ มใช้กนั อย่างแพร่หลายในวงการศึกษาเนื่องจากเป็นแผนผังทีแ่ สดงความคิดเรือ่ งต่างๆ
โดยจัดหมวดหมูต่ ามล�ำดับความส�ำคัญของข้อมูลโดยแยกเป็นมโนทัศน์หลัก มโนทัศน์รอง มโนทัศน์ยอ่ ย และตัวอย่างซึง่
สามารถท�ำให้เห็นภาพรวมของเรือ่ งนัน้ ๆ ได้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้
การเขียนแผนผังมโนทัศน์ท�ำได้โดยการเขียนมโนทัศน์แต่ละมโนทัศน์ในรูปทรงเรขาคณิต มโนทัศน์หลักจะ
อยูต่ รงกลางหรือส่วนบนสุด มโนทัศน์รองจะอยูถ่ ดั ไป และวงนอกสุดจะเป็นมโนทัศน์ยอ่ ย แต่ละมโนทัศน์จะมีเส้นต่างๆ ทัง้
เส้นตรง เส้นโค้ง อาจจะมีลกู ศรหรือไม่มลี กู ศรก�ำกับเพือ่ แสดงความสัมพันธ์หรือความเชือ่ มโยงของข้อมูลก็ได้ โดยปกติจะ
ไม่นยิ มใส่ลกู ศรแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละมโนทัศน์เพราะจะท�ำให้สบั สนได้
มโนทัศน์ ย่อย

มโนทัศน์ ย่อย

มโนทัศน์ ย่อย

มโนทัศน์ รอง

มโนทัศน์ ย่อย

มโนทัศน์ รอง

มโนทัศน์ หลัก

มโนทัศน์ ย่อย

มโนทัศน์ ย่อย

มโนทัศน์ รอง
มโนทัศน์ ย่อย

มโนทัศน์ รอง
มโนทัศน์ ย่อย

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง แผนผังมโนทัศน์เรือ่ งลักษณะส�ำคัญของภาษาไทย
ประธาน + กริ ยา +
(กรรม)

มีพยางค์เดียว

การเรียงล�ำดับ
ค�ำในประโยคมีผลต่อ
ความหมาย

ลักษณะส�ำคัญ
ของภาษาไทย

วาง
ส่วนขยายหลังค�ำที่
ต้องการขยาย

มีพยางค์
เดียว

มี
ตัวสะกดตรง
มาตรา

๒.๓ แผนผังใยแมงมุม (Spider Map)
แผนผังใยแมงมุมมีลกั ษณะคล้ายแผนผังมโนทัศน์แต่ต่างกันทีแ่ ผนผังมโนทัศน์จะแสดงความคิดรวบยอด
ของข้อมูลตามล�ำดับความคิดแต่แผนผังใยแมงมุมจะแสดงสาเหตุทก่ี ่อให้เกิดผลทีต่ ามมาของสิง่ อืน่ ๆ และแสดงความ
เชือ่ มโยงของข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วพันกัน

ผลที่เกิ ดขึ�น

สาเหตุ

ผลที่เกิ ดขึ�น
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ผลที่เกิ ดขึ�น

ตัวอย่าง แผนผังใยแมงมุมเรือ่ งผลของการเกิ ดคลืน่ สึนามิ

ลักษณะทาง
กายภาพเปลี่ยน

ดินเค็ม

สูญเสียทรัพย์สิน
ในการฟื� นฟู
พื�นที่

แผ่นดิ น
ยุบตัว

คลื่นสึนามิ

การท่องเที่ยว
ซบเซา
๒.๔ แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram)
ั
การวิเคราะห์สาเหตุของปญหาอาจใช้
แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) ซึง่ ถือเป็นเครือ่ งมือทีไ่ ด้รบั ความ
ั
นิยมในการใช้วเิ คราะห์สาเหตุและผลกระทบ (cause/effect diagram) ของปญหาที
เ่ กิดขึน้ ในวงการธุรกิจ เป็นการรวบรวม
ั
ั
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับปญหา โดยแผนผังนี้จะระบุถงึ สาเหตุทอ่ี าจเป็นไปได้ของปญหาลึ
กลงไปเรือ่ ยๆ แต่แผนผัง
ลักษณะนี้ไม่คอ่ ยได้รบั ความนิยมจากวงการอืน่ ๆ เท่าใดนักเนื่องจากมีขอ้ จ�ำกัดด้านความไม่สะดวกหรือไม่เหมาะสมกับ
การระดมความคิดและงานโครงการใหญ่ๆ ทีส่ ลับซับซ้อนค่อนข้างสูง
ั
แผนผังก้างปลาจะมีหวั ปลาทีร่ ะบุปญหาหลั
กทีต่ อ้ งการวิเคราะห์และจะมีกา้ งหลายๆ ก้างแตกแขนงออกไป
แต่ละก้างใหญ่จะแยกเป็นสาเหตุหลัก ส่วนก้างย่อยจะระบุสาเหตุยอ่ ยว่ามีอะไรบ้าง และอาจจะใส่ไว้ในก้างฝอยเล็กลงไป
ั
ั ดังภาพ
อีกเพือ่ ชีใ้ ห้เห็นมาว่าจากปญหาอะไรให้
ลกึ ลงไปถึงต้นตอของปญหา

สาเหตุหลัก
สาเหตุย่อย

ปัญหา
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ตัวอย่าง แผนผังก้างปลาเรือ่ งสาเหตุการติ ดยาเสพติ ด
สิ่ งแวดล้อม

ค่านิ ยม
ต่อต้านค�าสังผู
่ ใ้ หญ่

ขาดความอบอุ่น

ชอบตามเพื่อน

อยูใ่ นละแวกค้ายาเสพติด
ต้องการเป็ นจุดเด่น

ความทุกข์

ขาดการยั�งคิด

ความโดดเดี่ยว

การติ ดยา
เสพติ ด

ความเครียด
หลีกหนีภาวะกดดัน

ความคึกคะนอง

การใช้แผนผังก้างปลาจะเป็นประโยชน์มากขึน้ หากผูว้ เิ คราะห์มคี วามรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งทีจ่ ะวิเคราะห์ รูว้ า่ มีองค์
ประกอบใดทีเ่ กีย่ วข้องบ้าง รูว้ า่ อะไรเป็นเหตุเป็นผลของสิง่ ใดก็จะช่วยให้น�ำข้อมูลเหล่านัน้ มาใส่ในแผนผังได้สมบูรณ์ท�ำให้เห็น
ั
สาเหตุของปญหาได้
ชดั เจนขึน้ นอกจากนี้ยงั จะช่วยให้คน้ หาเหตุผล ทางออก หรือแนวทางแก้ไขปญั หาทีน่ ่าจะเป็ นไปได้
อีกด้วย
๒.๕ แผนผังต้นไม้ (Tree Diagram)
แผนผังต้นไม้มลี กั ษณะเหมือนกิง่ ก้านสาขาของต้นไม้ มักนิยมใช้อย่างแพร่หลายในการเขียนโครงสร้างองค์กร
สายการบังคับบัญชา โครงสร้างระบบหรือกิจกรรมต่างๆ ข้อดีของการเขียนแผนผังลักษณะนี้คอื เขียนและท�ำความ
เข้าใจได้งา่ ย แต่มขี อ้ จ�ำกัดคือหากน�ำไปใช้กบั โครงสร้างขนาดใหญ่หรือโครงสร้างทีซ่ บั ซ้อนจะท�ำได้ยากและไม่สะดวก

หัวข้อเรื่อง
ประเด็น

รายละเอียด

ประเด็น

รายละเอียด

ประเด็น

รายละเอียด

ตัวอย่าง แผนผังต้นไม้โครงสร้างภาควิ ชาภาษาไทย
หัวหน้ าภาควิ ชาภาษาไทย
ฝา่ ยหลักสูตร
หลักสูตร
ปริญญาตรี

๘

หลักสูตร
ปริญญาโท

ฝา่ ยบริการ
สังคมและ
ประสานงาน
ต่างประเทศ
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ฝา่ ยพัฒนา
บุคลากร

ฝา่ ยการ
นักศึกษา

การเขียนเค้าโครงความคิดแบบแผนผังสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้หลายประการ ดังนี้
๑. ใช้เป็ นเครือ่ งมือช่วยในการเรียน การเขียน และการอ่าน
ั บนั ได้รบั ข้อมูลและความรูจ้ �ำนวนมากท�ำให้จดจ�ำข้อมูลต่างๆ ได้ยาก การใช้แผนผังจะช่วยให้เรา
คนในสังคมปจจุ
เข้าใจ รูจ้ กั สรุปประเด็นส�ำคัญต่างๆ และจดจ�ำได้งา่ ยขึน้ การเรียนในระดับอุดมศึกษาต้องค้นคว้าหาความรูจ้ ากต�ำราต่างๆ
จ�ำนวนมาก การใช้แผนผังจะช่วยบันทึกใจความส�ำคัญของเรือ่ งทีอ่ า่ นในรูปแบบแผนผังได้เป็นอย่างดี เนื่องจากแผนผังเปรียบ
เสมือนแฟ้มทีเ่ ก็บความรูต้ า่ งๆ
๒. ใช้เป็ นเครือ่ งมือในการประชุมหรือระดมความคิ ด และสรุปเรือ่ งที่ประชุม
ในการประชุมทีม่ กี ารระดมความคิดต่างๆ บางครังอาจจะใช้
้
เวลานานเนื่องจากผูเ้ ข้าร่วมประชุมมองไม่เห็นภาพ
รวมของเรือ่ งทีก่ �ำลังแสดงความคิดเห็น การเขียนแผนผังจะช่วยให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมมีจดุ สนใจร่วมกันและร่วมกันคิดหรือท�ำได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาอีกด้วย
๓. ใช้เป็ นเครือ่ งมือส�ำหรับการวางแผนต่างๆ
ในการวางแผนต่างๆ เช่น แผนงาน แผนธุรกิจ แผนชีวติ ฯลฯ ย่อมประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ หลายครัง้ ที่
เราคิดไม่ออกหรือคิดไม่ครบถ้วนเนื่องจากคิดอย่างเดียวแต่ไม่ได้ลงมือเขียนท�ำให้ความคิดวนเวียน (Loop) หาข้อยุตไิ ม่ได้
การเขียนแผนผังจะช่วยให้เราจัดระบบความคิดและไม่คดิ วนเวียนอยูท่ เ่ี ดิม เนื่องจากการเขียนแผนผังจะช่วยให้เห็นภาพ
รวมความคิดทัง้ หมด
๔. ใช้เป็ นเอกสารเพือ่ เก็บรักษาและช่วยจ�ำ
แผนผังสามารถเก็บรักษาเพือ่ ไว้ใช้งานหรือเป็นหลักฐานในอนาคตได้ บ่อยครัง้ สิง่ ทีเ่ ราบันทึกไว้ในแผนผังก็ยงั
ใช้เป็นบันทึกส�ำหรับช่วยจ�ำ (Memorandum) ซึง่ เป็นประโยชน์ในอนาคตแก่ผบู้ นั ทึกได้เป็นอย่างดี

หลักการเขียนเชิงวิชาการ
งานเขียนเชิงวิชาการประกอบด้วยการนําความรูจ้ ากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพือ่ วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
โดยทีผ่ เู้ ขียนน�ำข้อมูลทีแ่ สดงเหตุผลหรือทีม่ าของประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษามาอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างมีกระบวนการ มีบท
สรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์
งานเขียนเชิงวิชาการควรใช้ภาษาที่เป็ นแบบแผนหรือภาษาทางการที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ กระชับ สือ่
ความหมายชัดเจน ตรงไปตรงมา มีการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นระบบระเบียบ เพือ่ ให้ผอู้ า่ นเข้าใจได้งา่ ย หากจ�ำเป็น
ต้องใช้ศพั ท์เฉพาะสาขาหรือศัพท์เทคนิคต้องใช้ให้เหมาะสม หากค�ำนัน้ ยังไม่แพร่หลายควรใส่ค�ำภาษาต่างประเทศไว้ใน
วงเล็บ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถหาค�ำในภาษาไทยแทนได้ควรใช้ค�ำทับศัพท์ทถ่ี กู ต้องตามหลักการเขียนของราชบัณฑิตยสภา
เช่น โรฮีนจา (Rohingyar) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา(The Republic of the Union of Myanmar) เป็นต้น ผูเ้ ขียน
ควรพิถพี ถิ นั เรือ่ งการเขียนตัวสะกดหรือการเขียนตัวการันต์ตา่ งๆ ด้วย เพราะงานเขียนเชิงวิชาการจะเป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการต่อไป

องค์ประกอบของงานเขียนเชิ งวิชาการ
องค์ประกอบทีส่ �ำคัญของงานเขียนเชิงวิชาการ มีดงั นี้
๑. ชือ่ เรือ่ ง การก�ำหนดชื่อเรื่องของงานเขียนเชิงวิชาการต้องใช้ภาษาที่เป็ นทางการ ชัดเจน ตรงไปตรงมา
และครอบคลุมประเด็นทีน่ �ำมาศึกษา อีกทัง้ ชือ่ เรือ่ งต้องสือ่ ถึงเนื้อหาของเรือ่ ง ไม่ควรตัง้ ชือ่ เรือ่ งเจาะลึกหรือกว้างเกินกว่า
ประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษา
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๒. บทน�ำหรือค�ำน�ำ เป็นส่วนแรกของงานเขียนเชิงวิชาการทีส่ ร้างความน่าสนใจและดึงดูดให้ผอู้ า่ นอยากรู้ อยาก
อ่านข้อความทีผ่ เู้ ขียนต้องการน�ำเสนอ การเขียนบทน�ำหรือค�ำน�ำทีด่ จี ะท�ำให้ผอู้ ่านทราบว่าก�ำลังจะอ่านเรือ่ งอะไร เป็นเรือ่ ง
ทีต่ นเองสนใจหรือไม่ วิธกี ารเขียนบทน�ำหรือค�ำน�ำมีหลายวิธีขน้ึ อยูก่ บั เนือ้ เรือ่ งและลักษณะการเขียนทีเ่ ป็นลักษณะเฉพาะตัว
ั
ของผูเ้ ขียน เช่น ใช้ภาษาทีก่ ระตุน้ จูงใจผูอ้ า่ น ยกปญหาที
่ก�ำลังได้ร ับความสนใจในขณะนัน้ มาอภิปราย ตังประเด็
้
นค�ำถาม
ั
หรือปญหาที
ท่ า้ ทายความคิดของผูอ้ า่ นกล่าวถึงประโยชน์ทผ่ี อู้ า่ นจะได้รบั จากการอ่าน เป็นต้น นอกจากนี้ผเู้ ขียนยังสามารถ
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ชีแ้ จง หรือปูพน้ื ฐานให้ผอู้ า่ นเข้าใจเรือ่ งทีต่ อ้ งการน�ำเสนอไว้ในบทน�ำหรือค�ำน�ำของงานเขียนเชิงวิชากา
รนัน้ ๆ ได้ดว้ ย
๓. เนื้ อเรือ่ ง เป็นส่วนทีย่ าวทีส่ ดุ ในงานเขียนเชิงวิชาการเนื่องจากเป็นส่วนทีแ่ สดงเหตุผลหรือทีม่ าของประเด็นที่
ต้องการศึกษา เป็นส่วนทีอ่ ธิบายประเด็นต่างๆ ทีผ่ เู้ ขียนค้นคว้าหาข้อมูลมาอย่างเป็นระบบท�ำให้ผอู้ า่ นเข้าใจสาระส�ำคัญที่
ผูเ้ ขียนต้องการน�ำเสนอ
การเขียนเนื้อเรือ่ งงานเขีย นเชิง วิช าการผูเ้ ขียนต้ อ งก�ำหนดเค้า โครงความคิดของเนื้อหาสาระทีต่ อ้ งการ
น�ำเสนอแล้วจัดล�ำดับความคิดให้เหมาะสมกับเนื้อหา การน�ำเสนอเนื้อเรื่องต้องเกีย่ วข้องเชื่อมโยงกันทัง้ เรือ่ งเพือ่ ช่วยให้
ผูอ้ า่ นเข้าใจสาระส�ำคัญได้งา่ ยขึน้ ส่วนวิธกี ารน�ำเสนอเนื้อเรือ่ งในงานเขียนเชิงวิชาการนัน้ ผูเ้ ขียนสามารถน�ำเสนอเนื้อหา
สาระได้โดยใช้วธิ กี ารต่างๆ ประกอบ เช่น การน�ำเสนอในรูปแบบแผนภูม ิ ตาราง กราฟ รูปภาพ เป็ นต้น ทัง้ นี้ผเู้ ขียนจะ
ต้องค�ำนึงถึงความถูกต้องทางวิชาการด้วย เช่น การเขียนชือ่ ตาราง การใช้หวั ข้อต่างๆ ในตาราง เป็นต้น
๔. สรุป เป็นองค์ประกอบทีส่ �ำคัญอีกส่วนหนึ่งของงานเขียนเชิงวิชาการเพราะเป็ นส่วนทีผ่ เู้ ขียนต้องใช้ความ
ประณีตในการเขียนค่อนข้างมาก เนื่องจากส่วนสรุปเป็ นการบอกให้ผูอ้ ่านทราบว่าเนื้อเรื่องที่น�ำเสนอมาทัง้ หมดจบลง
อย่างไร ส่วนสรุปของงานเขียนเชิงวิชาการอาจเขียนแบบย่อโดยเลือกเก็บประเด็นส�ำคัญของการน�ำเสนอทัง้ หมดมาเขียน
ไว้อย่างสันๆ
้ หรืออาจกล่าวว่าสิง่ ทีน่ �ำเสนอมาทัง้ หมดมีความส�ำคัญอย่างไร ผูอ้ า่ นสามารถน�ำไปใช้ได้อย่างไรบ้าง กลวิธี
การเขียนส่วนสรุปมีหลายประการ เช่น สรุปด้วยการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ ขียน สรุปด้วยการตัง้ ค�ำถามให้ผอู้ า่ นคิดหา
ค�ำตอบ สรุปด้วยบทกลอน ค�ำคม หรือค�ำพูดของบุคคลส�ำคัญ เป็นต้น
๕. การอ้างอิง งานเขียนเชิงวิชาการเป็นงานเขียนทีเ่ กิดขึน้ จากพืน้ ฐานด้านวิชาการทีม่ กี ารศึกษา ค้นคว้า วิจยั แล้ว
งานเขียนรูปแบบนีจ้ งึ มักมีการวิเคราะห์วจิ ารณ์และมีการเชือ่ มโยงกับผลงานวิชาการอืน่ ๆ ดังนันการเขี
้
ยนส่วนอ้างอิงจึงมีความ
จ�ำเป็นอย่างยิง่ เมือ่ น�ำข้อความจากผลงานของผูอ้ น่ื มาใช้ในงานเขียนของตนเองจ�ำเป็นต้องระบุให้ชดั เจนว่าเป็นผลงานของ
ใคร ศึกษาไว้เมือ่ ใด และน�ำมาจากแหล่งใด เพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้ศกึ ษาหาข้อมูลเพิม่ เติมและแสดงให้เห็นว่าสิง่ ทีผ่ เู้ ขียนก�ำลังน�ำ
เสนอเป็นสิง่ ทีม่ หี ลักฐานน่าเชือ่ ถือ หากเรือ่ งทีน่ �ำมาเสนอเป็นทฤษฎีทเ่ี ข้าใจง่าย ไม่จ�ำเป็นต้องสืบค้นเพิม่ เติมอีกมากก็ไม่
จ�ำเป็นต้องอ้างอิง กล่าวคือ ควรอ้างอิงเท่าทีจ่ �ำเป็น หากงานเขียนของเราอ้างอิงมากเกินไปจะท�ำให้งานเขียนรกรุงรังก่อ
ความร�ำคาญแก่ผอู้ า่ น ข้อควรค�ำนึงส�ำคัญในการคัดลอกผลงานของผูอ้ น่ื คือ การคัดลอกผลงานผูอ้ น่ื สามารถท�ำได้ในกรณี
ทีเ่ ป็นการน�ำมาเพือ่ อธิบายหรือเพือ่ สนับสนุน ไม่ใช่การคัดลอกมาเพือ่ เป็นผลงานของตนเอง
การอ้างอิงข้อมูลทีน่ ่าเชือ่ ถือจะท�ำให้งานเขียนเชิงวิชาการมีคณ
ุ ภาพ การอ้างอิงในงานเขียนเชิงวิชาการนัน้ มีหลาก
หลายรูปแบบ ในทีน่ จ้ี ะขอกล่าวถึงการเขียนอ้างอิงตามหลัก American Psychological Association(APA) เนื่องจากเป็นรูปแบบ
ทีน่ ยิ มใช้อย่างแพร่หลายในงานเขียนงานเชิงวิชาการในประเทศไทย
การอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้ หา (Citing References in Text) เป็นการอ้างอิงแหล่งทีม่ าของข้อมูลโดยระบุชอ่ื ผูแ้ ต่ง
และปีทพ่ี มิ พ์ไว้ในเนือ้ หางานเขียนเชิงวิชาการ หากเป็นการอ้างอิงเนือ้ หาโดยตรงหรือแนวคิดบางส่วน หรือคัดลอกข้อความมา
จากต้นฉบับควรระบุเลขหน้าไว้ดว้ ย โดยพิมพ์ตอ่ ท้ายปีทพ่ี มิ พ์แล้วคันด้
่ วยเครือ่ งหมายจุลภาค (,) ในกรณีทเ่ี ป็นการสรุปสาระ
ส�ำคัญของเนื้อหาหรือแนวคิดทัง้ หมดอาจจะไม่ตอ้ งระบุเลขหน้าก็ได้การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาสามารถวางในต�ำแหน่ง
ต่างๆ ได้ ๓ แห่งดังนี้
๑๐

บทที่ ๔ การสร้างสรรค์งานเขียนเชิงวิชาการและการอ้างอิง

๑. (ผูแ้ ต่ง, ปีทพ่ี มิ พ์, เลขหน้า)การอ้างอิงแบบนี้จะเขียนไว้ทา้ ยข้อความทีต่ อ้ งการอ้างอิง เช่น
		
		
		

(ทรงกลด บางยีข่ นั , ๒๕๕๕, น. ๑๑๙)
ในกรณีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ใส่เพียงชือ่ ผูแ้ ต่งและปีทพ่ี มิ พ์
(ทรงกลด บางยีข่ นั , ๒๕๕๕)

๒. ผูแ้ ต่ง (ปีทพ่ี มิ พ์, เลขหน้า) ในกรณีทร่ี ะบุชอ่ื ผูแ้ ต่งไว้ในเนื้อหาแล้ว ไม่ตอ้ งระบุไว้ในวงเล็บอีกครัง้ หนึ่ง เช่น
		
		
		

มานิตย์ จุมปา (๒๕๕๖, น. ๙๘) ได้กล่าวถึง .........................................
ในกรณีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ใส่เพียงชือ่ ผูแ้ ต่งและปีทพ่ี มิ พ์
มานิตย์ จุมปา (๒๕๕๖)

๓. ปีทพ่ี มิ พ์ ผูแ้ ต่ง (เลขหน้า) ในกรณีทร่ี ะบุปีทพ่ี มิ พ์และชือ่ ผูแ้ ต่งไว้ในเนื้อหาแล้ว ไม่ตอ้ งระบุไว้ในวงเล็บอีกครัง้
หนึ่ง เช่น
		
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิราพร หงษ์เวียงจันทร์ ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมของชาวไทลือ้ ไว้วา่ “ชาวไทลือ้ มีความ
เชือ่ เรือ่ งข้อห้ามเกีย่ วกับการประกอบอาหารทีน่ ่าสนใจ เช่น ห้ามน�ำหอย เป็ ด และสัตว์ปา่ มาประกอบอาหารให้แขกต่าง
บ้านต่างเมืองรับประทานและห้ามน�ำมาใช้ประกอบอาหารในพิธสี �ำคัญ นอกจากนี้ยงั มีความเชือ่ ว่าห้ามเด็ดผักและห้ามฆ่า
สัตว์ในเทศกาลสงกรานต์เพราะถือว่าเป็นวันมหามงคล” (น. ๑๒๖)
ในกรณีทเ่ี ป็นข้อความจากอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ไี ม่ปรากฏเลขหน้า แต่มหี มายเลขย่อหน้า
ก�ำกับอยู่ ให้ใส่ตามทีป่ รากฏ หากไม่มหี มายเลขย่อหน้าก�ำกับให้ผเู้ ขียนนั บ เองแล้ ว ใช้ ล�ำดับ ย่ อ หน้าแทนเลขหน้า เช่น
		
ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา (๒๕๕๘) ได้อธิบายว่า “ค�ำว่า Rohingyarนี้ เมือ่ ทับศัพท์ตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการจัดท�ำหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา เขียนได้วา่ โรฮีนจา” (ย่อหน้าที่ ๕)
การอ้างอิงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มีรปู แบบการเขียน ดังนี้
(ชือ่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล, สัมภาษณ์, วันเดือนปีทส่ี มั ภาษณ์) เช่น
ความเชือ่ เรือ่ งการไม่รบั ประทานแกงหอยของชาวไทลือ้ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับชาวไทยถิน่ เหนือทีม่ คี วามเชือ่ ว่า
หอยเป็นสัตว์ทอ่ี ยูเ่ ป็นกลุม่ เกาะติดกัน การน�ำหอยมาประกอบอาหารจึงเปรียบเสมือนการท�ำให้แตกแยกกัน (วิไลวรรณ์
อุนากรสวัสดิ ์, สัมภาษณ์, ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖)

การเขียนบรรณานุกรม เป็นการอ้างอิงแหล่งทีม่ าของข้อมูลทีน่ �ำมาใช้ในงานเขียนเชิงวิชาการ เป็นส่วนส�ำคัญ
ทีร่ ะบุไว้หลังจากส่วนสรุป บรรณานุกรมจะบอกรายละเอียดของแหล่งข้อมูลทีใ่ ช้อา้ งอิงในเนื้อหาทุกรายการ ทัง้ ทีป่ รากฏ
ในการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาและส่วนทีไ่ ม่ปรากฏแต่ผเู้ ขียนน�ำมาเรียบเรียงใหม่ การเขียนบรรณานุกรมจะเรียงล�ำดับ
ตามประเภทของเอกสาร เช่น หนังสือและบทความในหนังสือ สัมภาษณ์ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ดังจะอธิบายต่อไปนี้
		

๑. หนังสือ มีรปู แบบการเขียนดังนี้
ผูแ้ ต่ง.\(ปีทพ่ี มิ พ์).\ชือ่ เรือ่ ง.\สถานทีพ่ มิ พ์:\ส�ำนักพิมพ์.

		
เครือ่ งหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค ๑ ระยะ
ทรงกลด บางยีข่ นั . (๒๕๕๕). โปรดอ่านใต้แสงเทียน เพราะผมเขียนใต้แสงดาว (พิมพ์ครัง้ ที่ ๑๑). กรุงเทพฯ: อะบุก๊ .

รายวิชา มธ ๑๐๔ การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

๑๑

		

๒. บทความในวารสาร นิ ตยสาร หนังสือพิมพ์ มีรปู แบบการเขียนดังนี้
ผูแ้ ต่ง.\(ปีทพ่ี มิ พ์).\ชือ่ บทความ.\ชือ่ วารสาร,\ปีท่(ี ฉบับที)่ ,\เลขหน้า.

ชาคริต ชุม่ วัฒนะ. (๒๕๕๕). ปฐมบทของ (รัฐ) ปาเลสไตน์: การบ่งชีช้ ะตากรรมของชาติ. วารสารอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัย
		
ศิลปากร, ๓๔(๒), ๖๗-๘๗.
ไมตรี ลิมปิชาติ. (๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗). ผูห้ ญิงอยากสวย. กุลสตรี, ๔๓, ๙๒-๙๓.
ก�ำชัย จงจักรพันธ์. (๓ สิงหาคม ๒๕๕๘). อีกก้าวหนึ่งของมหาวิทยาลัย...จัดเลีย้ งโดยไม่มแี อลกอฮอล์. เดลินวิ ส์, น. ๑๐.
		

๓. วิทยานิ พนธ์ มีรปู แบบการเขียนดังนี้
ผูแ้ ต่ง.\(ปีทพ่ี มิ พ์).\ชือ่ เรือ่ ง.\(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตหรือปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต).		
่
\ชือมหาวิ
่
ทยาลัย,\ชือ่ คณะ,\ชือ่ สาขาวิชาหรือภาควิชา.

วาริด เจริญราษฎร์. (๒๕๕๔). การศึกษาการตังชื
้ อของชาวไทยมุ
่
สลิมชุมชนมัสยิดต้นสน เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร.
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทย.
		

๔. สัมภาษณ์ มีรปู แบบการเขียนดังนี้
ชือ่ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์.\ต�ำแหน่ง\สถานทีท่ ำ� งาน (ถ้ามี).\(วัน เดือน ปีทส่ี มั ภาษณ์).\สัมภาษณ์.

สุวรรณ จันทิวาสารกิจ. วิศกรระบบ บริษทั ทู-บี-วัน เทคโนโลยี จ�ำกัด. (๔ มีนาคม ๒๕๕๘). สัมภาษณ์. วิไลวรรณ์ 			
อุนากรสวัสดิ.์ (๑๑ มกราคม ๒๕๕๖). สัมภาษณ์.
๕. สืออิ
่ เล็กทรอนิ กส์ มีรปู แบบการเขียนดังนี้
ชือ่ บทความ.\(วันทีน่ �ำข้อมูลขึน้ หรือวันทีส่ บื ค้น).\สืบค้นจาก\URL
จับตา “ไวรัสเมอร์ส” แพทย์เตือนคนไทยเฝ้าระวัง. (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘). สืบค้นจาก http://www.piyavate.com/article/		
frontend/article_detail/id/425

จริยธรรมในงานเขียนเชิงวิชาการ

ั บนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การค้นคว้าหาข้อมูลเพือ่ น�ำมาใช้ในงานเขียน
ในปจจุ
ั
เชิงวิชาการท�ำได้สะดวกมากกว่าเมือ่ ก่อน แต่ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศนีก้ ม็ ปี ญหาเช่
นกัน กล่าวคือ ผูเ้ ขียน
มักคัดลอกหรือน�ำผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจยั วิทยานิพนธ์ของผูอ้ น่ื มาใช้ประโยชน์โดยไม่ได้ค�ำนึงหรือเคารพถึงทรัพย์สนิ
ั
ั บนั ปญหาดั
ั
ทางปญญา
จะเห็นได้วา่ ในปจจุ
งกล่าวได้ขยายไปในวงกว้าง คนมักคุน้ เคยกับการคัดลอกผลงานของผูอ้ น่ื แล้วน�ำมาใช้
ในงานเขียนของตนโดยไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบทีต่ ามมา ดังนัน้ การสร้างงานเขียนเชิงวิชาการเรือ่ งหนึง่ ๆ ผูเ้ ขียนต้องตระหนัก
ถึงจริยธรรมในการเขียนงานเขียนเชิงวิชาการด้วย เพราะการคัดลอกหรือน�ำผลงานของผูอ้ น่ื มาใช้โดยทีไ่ ม่อา้ งอิงแหล่งข้อมูลถือว่า
เป็นการโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism)

๑๒

บทที่ ๔ การสร้างสรรค์งานเขียนเชิงวิชาการและการอ้างอิง

ค�ำว่า Plagiarism มีผแู้ ปลเป็นภาษาไทยไว้หลายค�ำ เช่น การลักลอกผลงาน การคัด ลอกผลงาน การโจรกรรม
ทางวิชาการ การโจรกรรมทางวรรณกรรม การขโมยผลงานและการลอกเลียนผลงาน เป็นต้น รองศาสตราจารย์มานิตย์
จุมปา (๒๕๕๖, น. ๙๘) ได้กล่าวถึงค�ำว่า Plagiarism ว่า “Plagiarism หมายถึง การใช้ผลงานหรือแนวคิดของบุคคลอืน่
เพือ่ ท�ำให้ดเู หมือนเป็นงานของตนเอง” ซึง่ บางกรณีอาจจะตังใจหรื
้
อไม่ตงใจเพราะขาดความระมั
ั้
ดระวังก็เป็นได้
บุษบา มาตระกูล (๒๕๕๑, น. ๘-๙) ได้กล่าวถึงลักษณะของการโจรกรรมทางวิชาการ ไว้ดงั นี้
๑. Copy and Paste Plagiarism (การคัดลอก-แปะ) หมายถึง การน� ำข้อความหรือประโยคจากต้นฉบับ
มาใช้โดยไม่ใส่เครือ่ งหมายค�ำพูดและไม่อา้ งอิง ดังนัน้ เมือ่ ผูเ้ ขียนจะคัดลอกข้อมูลมาใช้ในงานเขียนเชิงวิชาการต้อง
ใช้เครือ่ งหมายอัญประกาศ (“...”) และเขียนแหล่งทีม่ าของข้อมูลทุกครัง้
๒. Word Switch Plagiarism (การเปลี่ยนค�ำ) หมายถึง การน� ำข้อความหรือประโยคจากต้นฉบับมา
เปลีย่ นบางค�ำโดยไม่ใส่เครือ่ งหมายอัญประกาศและไม่อ้างอิง ดังนัน้ เมื่อผูเ้ ขียนต้องการคัดลอกข้อมูลลักษณะนี้
และเปลีย่ นค�ำบางค�ำก็สามารถท�ำได้แต่ตอ้ งอ้างอิงแหล่งทีม่ า
๓. Metaphor Plagiarism (การอุปมา) หมายถึง การน� ำค�ำอุปมาซึง่ เป็ นความคิดของผูเ้ ขียนจากต้นฉบับ
มาใช้ในงานเขียนของตนเองแต่ไม่อา้ งอิง ดังนัน้ หากผูเ้ ขียนต้องการน�ำเสนอข้อมูลลักษณะดังกล่าวควรคิดค�ำอุปมา
ขึน้ เอง หรือคัดลอกค�ำอุปมานัน้ แต่ตอ้ งอ้างอิง
๔. Style Plagiarism (ส�ำนวน) หมายถึง การน� ำ ข้อ ความหรือ ประโยคจากต้นฉบับมาใช้โ ดยเรีย บเรียง
ล�ำดับประโยคใหม่แต่ยงั แสดงถึงรูปแบบส�ำนวนเดิม วิธกี ารแก้ปญั หานี้คอื ผูเ้ ขียนควรอ่านให้เข้าใจแล้วน�ำมาเขียน
ใหม่ดว้ ยส�ำนวนภาษาของตนเองแต่ยงั คงเนื้อหาสาระทีส่ ำ� คัญเอาไว้
๕. Idea Plagiarism (ความคิด) หมายถึง การน� ำข้อเขียนทีว่ เิ คราะห์ วิจารณ์ หรือกล่าวถึงทฤษฎีต่างๆ ที่
เป็ นความคิดจากต้นฉบับมาเขียนในงานเขียนของตนเองแล้วไม่อา้ งอิง ดังนัน้ อาจหลีกเลีย่ งโดยการเขียนทฤษฎีอน่ื
หรือหากต้องการวิเคราะห์ตามต้นฉบับต้องอ้างอิงเสมอ
๖. การกระท�ำอืน่ ๆ ทีถ่ อื เป็ นการโจรกรรมทางวิชาการ เช่น การส่งผลงานชิ้นเดียวกันไปตีพมิ พ์มากกว่า
๑ หนึ่ง เรียกว่า Self Plagiarism หรือ Multiple Submission การส่งผลงานที่ท�ำ ร่ว มกับผู้อ่ืนไปเผยแพร่โดยไม่
ได้รบั อนุญาตจากผูเ้ ขียนร่วม การลอกการบ้าน การใช้บทความจากอินเทอร์เน็ตโดยไม่อา้ งอิงแหล่งทีม่ า การน�ำค�ำ
กล่าว สถิติ กราฟ ตาราง ภาพ ของผูอ้ น่ื ไปใช้โดยไม่อา้ งอิง
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นว่าการโจรกรรมทางวิชาการนัน้ เกิดจากความไม่ระมัดระวังหรือความมักง่ายของผู้
เขียนทีค่ ดิ ว่าไม่มใี ครจับได้ แสดงให้เห็นถึงความไม่มจี ริยธรรมทางวิชาการดังนัน้ การสร้างงานเขียนเชิงวิชาการผู้
เขียนจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อข้อมูล และต่อผูอ้ น่ื จึงจะท�ำให้งานเขียนนัน้ มีประสิทธิภาพและน่าเชือ่ ถือ
วิธกี ารสร้างงานเขียนเชิงวิชาการทีไ่ ม่เป็ นการโจรกรรมทางวิชาการนัน้ สามารถท�ำได้หลายวิธี เช่น
๑. ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง และอ่านให้เข้าใจแล้วจึงน�ำมาเขียนโดยใช้สำ� นวนภาษา
ของตนเอง
๒. จดบันทึกย่อทุกครัง้ ทีอ่ ่านและเขียนแหล่งอ้างอิงก�ำกับไว้ทกุ ครัง้
๓. เขียนโดยใช้วธิ ถี อดความหรือสรุปสาระส�ำคัญแทนการคัด ลอกผลงานของผู้อน่ื และเขียนอ้างอิงให้ถกู
ต้องตามหลักการเขียน
๔. หากจ�ำเป็ นต้องน� ำข้อความมาอ้างอิงควรเขียนอ้างอิงให้ถูกต้องและใส่เครื่องหมายอัญประกาศคร่อม
ข้อความทีค่ ดั ลอก
รายวิชา มธ ๑๐๔ การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

๑๓

ปจั จุบนั สังคมไทยให้ความส�ำคัญกับการโจรกรรมทางวิชาการมากขึน้ ดังนัน้ การเขียนอ้างอิงจึงมีความส�ำคัญ
อย่างยิง่ ในการเขียนงานเชิงวิชาการซึง่ การเขียนอ้างอิงนัน้ มีหลายรูปแบบขึน้ อยูก่ บั ข้อก�ำหนดของสถาบันการศึกษา
นัน้ ๆ
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