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ความนํา
งานเขียนเชิงวิชาการ คือ งานเขียนทีมีการกําหนดประเด็นทีต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่าง
ชัดเจน มีการวิเคราะห์ประเด็น และนําเสนอประเด็น ดังกล่าวอย่างเป็ น ระบบและเป็ น ทางการ มีการ
เรียบเรียงเนือหาสาระทีมีความถูกต้องทางวิชาการและเชือถือได้ เนือความในงานเขียนเชิงวิชาการควร
เชือมโยงเนือหาต่างๆ ให้สมั พันธ์กนั และใช้ภาษาระดับมาตรฐาน ชัดเจน และกระชับรัดกุม ทังนีอาจใช้
ศัพท์เฉพาะสาขาวิชาด้วยก็ได้ รวมทังต้องอ้างอิงหลักฐานทีมาของข้อมูล ความรู้ และความคิดทีนํามา
ประกอบการศึกษานันอย่างชัดเจน
งานเขียนเชิงวิชาการจะเขียนเป็ นร้อยแก้วหรือความเรียงในลักษณะบรรยายหรืออธิบายโวหาร
มีการจําแนกประเด็นให้ชดั เจนและจัดกลุ่มให้เหมาะสม นอกจากนีอาจใช้สอประกอบต่
ื
างๆ เพือช่วยให้
ผูอ้ ่านเข้าใจเนือหาได้ง่ายขึน เช่น ภาพประกอบ แผนภูมิ กราฟ ตาราง สถิตติ ่างๆ เป็ นต้น

การกําหนดเค้าโครงความคิด
มนุษย์ตอ้ งคิดอยูต่ ลอดเวลา ทังเรืองเล็กและเรืองใหญ่ เรืองส่วนรวมและเรืองส่วนตัว ทุกคนล้วน
ต้องใช้ความคิดทังสิน การคิดของมนุษย์มคี วามซับซ้อนและหลากหลาย ทังยังสัมพันธ์กบั การทํางานของ
สมอง
สมองของมนุษย์แบ่งออกเป็ น ๒ ซีกทําหน้าทีควบคุมการคิดในลักษณะทีแตกต่างกัน กล่าวคือ
สมองซีกซ้าย ทําหน้าทีควบคุมการคิดเรืองตรรกะ การวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยเหตุและผล การคิด
คํานวณในเชิงลึกและการคิดทีเป็ นระบบ ส่วนสมองซีกขวาทําหน้าทีควบคุมการคิดเชิงสร้างสรรค์ คิด
ในแง่มุมต่างๆ ควบคุมอารมณ์ และจิตใจ รวมทังญาณหยังรู้ต่างๆ ถือเป็ น การคิดในมุมกว้างทีเป็ น
ประโยชน์ต่อการดํารงชีวติ ของมนุษย์
การถ่ายทอดความคิดของมนุ ษย์เพือให้ผู้อนรั
ื บรู้สามารถทําได้ด้วยการพูดหรือการเขียน การ
เขียนงานเชิงวิชาการเป็ นงานเขียนประเภทหนึงทีนําเสนอความคิดของผู้เขียน เมือผู้เขียนกําหนดเรือง
ได้แล้วก็ลงมือเขียน แต่ก่อนทีจะลงมือเขียนงานวิชาการผูเ้ ขียนควรกําหนดเค้าโครงความคิดก่อน เพราะ
การกําหนดเค้าโครงความคิดจะช่วยให้ผเู้ ขียนมีแนวทางการเขียนอย่างเป็ นระบบ ไม่กระจัดกระจาย การ
กําหนดเค้าโครงความคิดสามารถเขียนเป็ นโครงเรืองได้ ดังจะอธิบายต่อไปนี
๒

เค้าโครงความคิ ดแบบโครงเรือง
เค้าโครงความคิดแบบโครงเรือง คือ แนวทางทีใช้ใ นการเขียนงานเขียนเชิง วิชาการโดย
กําหนดหัวข้อสําคัญของเนือเรือง เค้าโครงความคิดแบบโครงเรืองมี ๒ แบบ ได้แก่ เค้าโครงความคิดที
เป็ นคําหรือวลี และเค้าโครงความคิดทีเป็ นประโยค ดังนี
๑.๑ เค้าโครงความคิดทีเป็ นคําหรือวลี เป็ นการเขียนเค้าโครงทีใช้หวั ข้อหรือวลีสนๆ
ั เพือให้
เข้าใจแนวคิดอย่างกว้างๆ หากมีหวั ข้อรองหรือหัวข้อย่อยจะใช้ตวั เลขหรือตัวอักษรลําดับหัวข้อลดหลัน
ลงมา เช่น
๑. ความหมายของความคิด
๒. ประเภทของความคิด
๒.๑ การคิดแบบให้นิยาม
๒.๒ การคิดแบบเปรียบเทียบ
๒.๓ การคิดแบบวิเคราะห์
๒.๔ การคิดแบบสังเคราะห์
๑.๒ เค้าโครงความคิดทีเป็ นประโยค เป็ นการเขียนเค้าโครงทีใช้ประโยคทีสมบูรณ์ เพือให้
เข้าใจแนวคิดได้ง่ายและชัดเจน หากมีหวั ข้อรองหรือหัวข้อย่อยจะใช้ตวั เลขหรือตัวอักษรลําดับหัวข้อ
เช่นเดียวกับเค้าโครงความคิดทีเป็ นคําหรือวลี เช่น
๑. สาเหตุททํี าให้เกิดแผ่นดินไหวมีหลายประการ
๑.๑ การกระทําของมนุษย์ทาํ ให้เกิดแผ่นดินไหว
๑.๒ การเคลือนทีของแผ่นเปลือกโลกทําให้เกิดแผ่นดินไหว

หลักการเขียนเชิงวิชาการ
งานเขียนเชิง วิช าการประกอบด้วยการนํ า ความรู้จ ากแหล่ง ต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพือ
วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยทีผูเ้ ขียนนําข้อมูลทีแสดงเหตุผลหรือทีมาของประเด็นทีต้องการศึกษามา
อธิบายหรือวิเคราะห์อย่างมีกระบวนการ มีบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมทีครบถ้วนสมบูรณ์
งานเขีย นเชิง วิช าการควรใช้ภ าษาทีเป็ น แบบแผนหรือ ภาษาทางการทีถู ก ต้อ งตามหลัก
ไวยากรณ์ กระชับ สือความหมายชัดเจน ตรงไปตรงมา มีการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็ นระบบระเบียบ
เพือให้ผอู้ ่านเข้าใจได้ง่าย หากจําเป็ นต้องใช้ศพั ท์เฉพาะสาขาหรือศัพท์เทคนิคต้องใช้ให้เหมาะสม หาก
คํานันยังไม่แพร่หลายควรใส่คําภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บ ในกรณีทไม่
ี สามารถหาคําในภาษาไทย
แทนได้ควรใช้คาํ ทับศัพท์ทถูี กต้องตามหลักการเขียนของราชบัณฑิตยสภา เช่น โรฮีนจา (Rohingyar)
๓

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (The Republic of the Union of Myanmar) เป็ นต้น ผู้เขียนควร
พิถพี ถิ นั เรืองการเขียนตัวสะกดหรือการเขียนตัวการันต์ต่างๆ ด้วย เพราะงานเขียนเชิงวิชาการจะเป็ น
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการต่อไป
องค์ประกอบของงานเขียนเชิงวิชาการ
องค์ประกอบทีสําคัญของงานเขียนเชิงวิชาการ มีดงั นี
๑. ชือเรือง การกําหนดชือเรืองของงานเขียนเชิง วิชาการต้องใช้ภาษาทีเป็ นทางการ ชัดเจน
ตรงไปตรงมา และครอบคลุมประเด็นทีนํามาศึกษา อีกทังชือเรืองต้องสือถึงเนือหาของเรือง ไม่ควรตังชือ
เรืองเจาะลึกหรือกว้างเกินกว่าประเด็นทีต้องการศึกษา
๒. บทนําหรือคํานํา เป็ นส่วนแรกของงานเขียนเชิงวิชาการทีสร้างความน่ าสนใจและดึงดูดให้
ผูอ้ ่านอยากรู้ อยากอ่านข้อความทีผูเ้ ขียนต้องการนําเสนอ การเขียนบทนําหรือคํานําทีดีจะทําให้ผู้อ่าน
ทราบว่ากําลังจะอ่านเรืองอะไร เป็ นเรืองทีตนเองสนใจหรือไม่ วิธกี ารเขียนบทนําหรือคํานํามีหลายวิธี
ขึนอยูก่ บั เนือเรืองและลักษณะการเขียนทีเป็ นลักษณะเฉพาะตัวของผูเ้ ขียน เช่น ใช้ภาษาทีกระตุ้น จูงใจ
ผูอ้ ่าน ยกปัญหาทีกําลังได้รบั ความสนใจในขณะนันมาอภิปราย ตังประเด็นคําถามหรือปั ญหาทีท้าทาย
ความคิดของผูอ้ ่าน กล่าวถึงประโยชน์ทผูี อ้ ่านจะได้รบั จากการอ่าน เป็ นต้น นอกจากนีผูเ้ ขียนยังสามารถ
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ชีแจง หรือปูพนฐานให้
ื
ผู้อ่านเข้าใจเรืองทีต้องการนําเสนอไว้ในบทนําหรือคํานํา
ของงานเขียนเชิงวิชาการนันๆ ได้ดว้ ย
๓. เนือเรือง เป็ นส่วนทียาวทีสุดในงานเขียนเชิงวิชาการเนืองจากเป็ นส่วนทีแสดงเหตุผลหรือ
ทีมาของประเด็นทีต้องการศึกษา เป็ นส่วนทีอธิบายประเด็นต่างๆ ทีผูเ้ ขียนค้นคว้าหาข้อมูลมาอย่างเป็ น
ระบบทําให้ผอู้ ่านเข้าใจสาระสําคัญทีผูเ้ ขียนต้องการนําเสนอ
การเขียนเนือเรืองงานเขียนเชิงวิชาการผูเ้ ขียนต้องกําหนดเค้าโครงความคิดของเนือหาสาระที
ต้องการนํ าเสนอแล้วจัดลําดับความคิดให้เหมาะสมกับเนื อหา การนํ าเสนอเนือเรืองต้องเกียวข้อ ง
เชือมโยงกันทังเรืองเพือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระสําคัญได้ง่ายขึน ส่วนวิธกี ารนําเสนอเนือเรืองในงาน
เขียนเชิง วิช าการนันผู้เขียนสามารถนํ าเสนอเนือหาสาระได้โ ดยใช้วธิ กี ารต่างๆ ประกอบ เช่น การ
นําเสนอในรูปแบบแผนภูมิ ตาราง กราฟ รูปภาพ เป็ นต้น ทังนีผู้เขียนจะต้องคํานึงถึงความถูกต้องทาง
วิชาการด้วย เช่น การเขียนชือตาราง การใช้หวั ข้อต่างๆ ในตาราง เป็ นต้น
๔. สรุป เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญอีกส่วนหนึงของงานเขียนเชิงวิชาการเพราะเป็ นส่วนทีผู้เขียน
ต้องใช้ความประณีตในการเขียนค่อนข้างมาก เนืองจากส่วนสรุปเป็ นการบอกให้ผู้อ่านทราบว่าเนือเรือง
ทีนําเสนอมาทังหมดจบลงอย่างไร ส่วนสรุปของงานเขียนเชิงวิชาการอาจเขียนแบบย่อโดยเลือกเก็บ
ประเด็นสําคัญของการนําเสนอทังหมดมาเขียนไว้อย่างสันๆ หรืออาจกล่าวว่าสิงทีนําเสนอมาทังหมดมี
ความสําคัญอย่างไร ผูอ้ ่านสามารถนําไปใช้ได้อย่างไรบ้าง กลวิธกี ารเขียนส่วนสรุปมีหลายประการ เช่น
สรุปด้วยการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียน สรุปด้วยการตังคําถามให้ผู้อ่านคิดหาคําตอบ สรุปด้วยบท
กลอน คําคม หรือคําพูดของบุคคลสําคัญ เป็ นต้น
๔

๕. การอ้า งอิง งานเขีย นเชิง วิช าการเป็ น งานเขีย นทีเกิด ขึนจากพืนฐานด้า นวิช าการทีมี
การศึกษา ค้นคว้า วิจยั แล้ว งานเขียนรูปแบบนีจึงมักมีการวิเคราะห์วจิ ารณ์และมีการเชือมโยงกับผลงาน
วิชาการอืนๆ ดังนันการเขียนส่วนอ้างอิงจึงมีความจําเป็ นอย่างยิง เมือนําข้อความจากผลงานของผู้อนื
มาใช้ในงานเขียนของตนเองจําเป็ นต้องระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นผลงานของใคร ศึกษาไว้เมือใด และนํามา
จากแหล่งใด เพือให้ผอู้ ่านได้ศกึ ษาหาข้อมูลเพิมเติมและแสดงให้เห็นว่าสิงทีผูเ้ ขียนกําลังนําเสนอเป็ นสิง
ทีมีหลักฐานน่าเชือถือ หากเรืองทีนํามาเสนอเป็ นทฤษฎีทเข้
ี าใจง่าย ไม่จาํ เป็ นต้องสืบค้นเพิมเติมอีกมาก
ก็ไม่จาํ เป็ นต้องอ้างอิง กล่าวคือ ควรอ้างอิงเท่าทีจําเป็ น หากงานเขียนของเราอ้างอิงมากเกินไปจะทําให้
งานเขียนรกรุงรังก่อความรําคาญแก่ผู้อ่าน ข้อควรคํานึงสําคัญในการคัดลอกผลงานของผู้อนคื
ื อ การ
คัดลอกผลงานผูอ้ นสามารถทํ
ื
าได้ในกรณีทเป็
ี นการนํามาเพืออธิบายหรือเพือสนับสนุน ไม่ใช่การคัดลอก
มาเพือเป็ นผลงานของตนเอง
การอ้างอิง ข้อมูลทีน่ าเชือถือจะทําให้งานเขียนเชิงวิชาการมีคุณภาพ การอ้างอิงในงานเขียน
เชิง วิช าการนันมีห ลากหลายรูป แบบ ในทีนี จะขอกล่ า วถึง การเขีย นอ้ า งอิง ตามหลัก American
Psychological Association (APA) เนืองจากเป็ นรูปแบบทีนิยมใช้อย่างแพร่หลายในงานเขียนงานเชิง
วิชาการในประเทศไทย
การอ้างอิงแบบแทรกในเนือหา (Citing References in Text) เป็ นการอ้างอิงแหล่งทีมาของ
ข้อมูลโดยระบุชือผู้แต่งและปี พิ มพ์ไว้ในเนือหางานเขียนเชิงวิชาการ หากเป็ นการอ้างอิงเนือหาโดยตรง
หรือแนวคิดบางส่วน หรือคัดลอกข้อความมาจากต้นฉบับควรระบุเลขหน้ าไว้ด้วย โดยพิมพ์ต่อท้ายปี
พิมพ์แล้วคันด้วยเครืองหมายจุลภาค (,) ในกรณีท ีเป็ นการสรุปสาระสําคัญ ของเนือหาหรือแนวคิด
ทังหมดอาจจะไม่ตอ้ งระบุเลขหน้าก็ได้ การอ้างอิงแบบแทรกในเนือหาสามารถวางในตําแหน่ งต่างๆ ได้
๓ แห่ง ดังนี
๑. (ผู้แต่ง, ปี พิ มพ์, เลขหน้ า) การอ้างอิงแบบนีจะเขียนไว้ทา้ ยข้อความทีต้องการอ้างอิง เช่น
(ทรงกลด บางยีขัน, ๒๕๕๕, น. ๑๑๙-๑๒๐)
ในกรณีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ใส่เพียงชือผูแ้ ต่งและปี ทพิี มพ์
(ทรงกลด บางยีขัน, ๒๕๕๕)
๒. ผู้แต่ง (ปี พิ มพ์, เลขหน้ า) ในกรณีทระบุ
ี ชอผู
ื แ้ ต่งไว้ในเนือหาแล้ว ไม่ต้องระบุไว้ในวงเล็บ
อีกครังหนึง เช่น
มานิตย์ จุมปา (๒๕๕๖, น. ๙๘) ได้กล่าวถึง .........................................
ในกรณีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ใส่เพียงชือผูแ้ ต่งและปี ทพิี มพ์
มานิตย์ จุมปา (๒๕๕๖)
๕

๓. ปี พิ มพ์ ผู้แต่ง (เลขหน้ า) ในกรณีทระบุ
ี ปีทพิี มพ์และชือผูแ้ ต่งไว้ในเนือหาแล้ว ไม่ต้องระบุ
ไว้ในวงเล็บอีกครังหนึง เช่น
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิราพร หงษ์เวียงจันทร์ ได้กล่าวถึง วัฒนธรรมของชาวไทลือไว้ว่า
“ชาวไทลือมีความเชือเรืองข้อห้ามเกียวกับการประกอบอาหารทีน่ าสนใจ เช่น ห้ามนําหอย เป็ ด และ
สัตว์ป่ามาประกอบอาหารให้แขกต่างบ้านต่างเมืองรับประทานและห้ามนํามาใช้ประกอบอาหารในพิธี
สําคัญ” (น. ๑๒๖)
หากข้อความทีคัดลอกมามีความยาวไม่เกิน ๓ บรรทัด ให้พมิ พ์ต่อเนืองกับเนือหาโดยไม่ต้อง
ย่อหน้าใหม่และให้ใส่เครืองหมายอัญประกาศ (“...”) ดังตัวอย่างข้างต้น
หากข้อความทีคัดลอกมามีความยาวเกิน ๓ บรรทัด ให้ขนบรรทั
ึ
ดใหม่แล้วย่อหน้าเข้ามา ๐.๘
นิว และให้อยูใ่ นรูป block quotation กล่าวคือ ข้อความบรรทัดต่อไปให้ยอ่ หน้าเข้ามาเท่ากับบรรทัดแรก
ในกรณีทมีี ยอ่ หน้าภายในอัญประภาษก็ให้ย่อเข้ามาอีก ๐.๓ นิวทุกย่อหน้า โดยไม่ต้องใส่เครืองหมาย
อัญประกาศ เช่น
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิราพร หงษ์เวียงจันทร์ ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมการกินของชาวไทลือไว้
ว่า
(๐.๓นิว)“จากการวิเคราะห์คา
ํ ศัพท์เกียวกับการประกอบอาหารของชาวไทลือแสดงให้เห็น
(๐.๘ นิว)

วัฒนธรรมการกินของชาวไทลือหลายประการ ได้แก่ อาหารทีมีจากพืชพันธุธ์ รรมชาติและ
สัตว์ทหาได้
ี ตามท้องทุ่งนาสะท้อนความเป็ นอยูท่ เรี
ี ยบง่ายของชาวไทลือ เนือสัตว์ ๔ เท้า
เป็ นอาหารพิเศษทีชาวไทลือจะทําในโอกาสสําคัญเท่านัน สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที ๒
ทีว่าคําศัพท์เกียวกับการประกอบอาหารจะสะท้อนวิถีชวี ติ ของชาวไทลือทีมีความเป็ นอยู่
เรียบง่าย และอาหารทีมีเนือสัตว์ ๔ เท้าเป็ นส่วนประกอบจะทําในโอกาสสําคัญเท่านัน ”
(น. ๑๒๖)

ในกรณีทเป็
ี นข้อความจากอิน เทอร์เน็ตหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทไม่
ี ปรากฏเลขหน้ า แต่มี
หมายเลขกํากับแต่ละย่อหน้าให้ใส่ตามทีปรากฏ หากไม่มหี มายเลขย่อหน้ากํากับให้ผเู้ ขียนนับเองแล้วใช้
ลําดับย่อหน้าแทนเลขหน้า เช่น
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา (๒๕๕๘) ได้อธิบายว่า “คําว่า Rohingyar นี เมือทับศัพท์ตาม
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการจัดทําหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า สํานักงานราชบัณ ฑิตยสภา
เขียนได้วา่ โรฮีนจา” (ย่อหน้าที ๕)

๖

หากข้ อความที อ้ างนํ ามาจากเอกสารที ชื อเรืองยาวไม่ต้องใส่ ชือเรืองทังหมด ให้ ใส่
เครืองหมายอัญประกาศระหว่างชือเรือง เช่น
“การบาดเจ็บศีรษะเป็ นปั ญหาสาธารณสุขทีสําคัญโดยมีสาเหตุจากอุบตั ิเหตุทางจราจรเป็ น
ส่วนใหญ่ ทําให้เกิดการเสียชีวติ จํานวนมาก บางรายทีรอดชีวติ อาจหลงเหลือความพิการไว้ นอกจากการ
เปลียนแปลงด้านร่างกายแล้วยังพบว่าผูป้ ่ วยอาจเกิดจากภาวะซึมเศร้าตังแต่ภายหลังการบาดเจ็บด้วย”
(วไลพรรณ เอียมกมล และชนกพร จิตปั ญญา, ๒๕๕๕, “ปั จ จัยทีสัมพัน ธ์กบั ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วย
บาดเจ็บศีรษะ,” ย่อหน้าที ๑)
(ชือเรืองเต็มคือ ปัจจัยปัจจัยทีสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าของผูป้ ่ วยบาดเจ็บศีรษะ: การทบทวน
ความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ)
การอ้างอิงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มีรปู แบบการเขียน ดังนี
(ชือผู้ให้ข้อมูล, สัมภาษณ์, วันเดือนปี ทีสัมภาษณ์) เช่น
ความเชือเรืองการไม่รบั ประทานแกงหอยของชาวไทลือมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับชาวไทยถินเหนือ
ทีมีความเชือว่า หอยเป็ นสัตว์ทอยู
ี ่เป็ นกลุ่มเกาะติดกัน การนําหอยมาประกอบอาหารจึงเปรียบเสมือน
การทําให้แตกแยกกัน (วิไลวรรณ์ อุนากรสวัสดิ, สัมภาษณ์, ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖)
การเขียนรายการอ้างอิง เป็ นการอ้างอิงแหล่งทีมาของข้อมูลทีนํามาใช้ในงานเขียนเชิงวิชาการ
เป็ นส่วนสําคัญทีระบุไว้หลังจากส่วนสรุป รายการอ้างอิงจะบอกรายละเอียดของแหล่งข้อมูลทีใช้อ้างอิง
ในเนือหาทุกรายการ ทังทีปรากฏในการอ้างอิงแบบแทรกในเนือหาและส่วนทีไม่ปรากฏแต่ผู้เขียนนํามา
เรียบเรียงใหม่ การเขียนรายการอ้างอิงจะเรียงลําดับตามประเภทของเอกสาร เช่น หนังสือและบทความ
ในหนังสือ สัมภาษณ์ สืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ดังจะอธิบายต่อไปนี

๑. หนังสือ มีรปู แบบการเขียนดังนี
ผูแ้ ต่ง.\(ปี พมิ พ์).\ชือเรือง.\สถานทีพิมพ์:\สํานักพิมพ์.

๗

เครืองหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค ๑ ระยะ
ทรงกลด บางยีขัน. (๒๕๕๕). โปรดอ่านใต้แสงเทียน เพราะผมเขียนใต้แสงดาว (พิมพ์ครังที ๑๑).
กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก.
๒. บทความ มีรปู แบบการเขียนดังนี
๒.๑ บทความในวารสาร นิตยสาร
ผูแ้ ต่ง.\(ปี พมิ พ์).\ชือบทความ.\ชือวารสาร,\ปีท(ฉบั
ี บที),\เลขหน้า.
ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (๒๕๕๕). ปฐมบทของ (รัฐ) ปาเลสไตน์: การบ่งชีชะตากรรมของชาติ. วารสาร
อักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๓๔(๒), ๖๗-๘๗.
ไมตรี ลิมปิ ชาติ. (๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗). ผูห้ ญิงอยากสวย. กุลสตรี, ๔๓, ๙๒-๙๓.
๒.๒ บทความในหนังสือพิมพ์
ผูแ้ ต่ง.\(ปี พมิ พ์).\ชือบทความ.\ชือหนังสือพิมพ์,\เลขหน้า.
กําชัย จงจักรพันธ์. (๓ สิงหาคม ๒๕๕๘). อีกก้าวหนึงของมหาวิทยาลัย...จัดเลียงโดยไม่มแี อลกอฮอล์.
เดลินิวส์, น. ๑๐.
๓. วิทยานิพนธ์ มีรปู แบบการเขียนดังนี
ผูแ้ ต่ง.\(ปี พมิ พ์).\ชือเรือง.\(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตหรือปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต).\ชือ
มหาวิทยาลัย,\ชือคณะ,\ชือสาขาวิชาหรือภาควิชา.
วาริด เจริญราษฎร์. (๒๕๕๔). การศึกษาการตังชือของชาวไทยมุสลิมชุมชนมัสยิดต้นสน เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
คณะศิลปศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทย.

๔. สัมภาษณ์ มีรปู แบบการเขียนดังนี
ชือผูใ้ ห้สมั ภาษณ์.\ตําแหน่ง\สถานทีทํางาน (ถ้ามี).\(วัน เดือน ปี ทสัี มภาษณ์).\สัมภาษณ์.

๘

สุวรรณ จันทิวาสารกิจ. วิศกรระบบ บริษทั ทู-บี-วัน เทคโนโลยี จํากัด. (๔ มีนาคม ๒๕๕๘). สัมภาษณ์.
วิไลวรรณ์ อุนากรสวัสดิ. (๑๑ มกราคม ๒๕๕๖). สัมภาษณ์.
๕. สืออิเล็กทรอนิกส์ มีรปู แบบการเขียนดังนี
ผูแ้ ต่ง.\(ปี ทสร้
ี างหรือเผยแพร่).\ชือเรือง.\สืบค้นจาก http://www.xxx
pavinee thepkhamram. (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗). คลีนฟู้ด อีกมิตขิ องการกินเพือสุขภาพ. สืบค้นจาก
http://www.thaihealth.or.th/Content/
E % % %E %B % %E %B %A %E %
จริยธรรมในงานเขียนเชิงวิชาการ
ในปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การค้นคว้าหาข้อมูล
เพือนํามาใช้ในงานเขียนเชิงวิชาการทําได้สะดวกมากกว่าเมือก่อน แต่ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศนีก็มีปัญ หาเช่น กัน กล่าวคือ ผู้เขียนมักคัดลอกหรือนํ าผลงานทางวิช าการ ผลงานวิจ ยั
วิทยานิพนธ์ของผู้อนมาใช้
ื
ประโยชน์โ ดยไม่ได้คํานึงหรือเคารพถึง ทรัพย์ส ินทางปั ญ ญา จะเห็นได้ว่า
ในปั จ จุบนั ปั ญ หาดัง กล่าวได้ขยายไปในวงกว้าง คนมัก คุ้น เคยกับการคัดลอกผลงานของผู้อืนแล้ว
นํ ามาใช้ใ นงานเขียนของตนโดยไม่ไ ด้ตระหนัก ถึง ผลกระทบทีตามมา ดัง นัน การสร้า งงานเขีย น
เชิงวิชาการเรืองหนึงๆ ผูเ้ ขียนต้องตระหนักถึงจริยธรรมในการเขียนงานเขียนเชิงวิชาการด้วย เพราะ
การคัดลอกหรือนําผลงานของผูอ้ นมาใช้
ื
โดยทีไม่อา้ งอิงแหล่งข้อมูลถือว่าเป็ นการโจรกรรมทางวิชาการ
(Plagiarism)
คําว่า Plagiarism มีผแู้ ปลเป็ นภาษาไทยไว้หลายคํา เช่น การลักลอกผลงาน การคัดลอกผลงาน
การโจรกรรมทางวิชาการ การโจรกรรมทางวรรณกรรม การขโมยผลงานและการลอกเลียนผลงาน เป็ น
ต้น รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา (๒๕๕๖, น. ๙๘) ได้กล่าวถึงคําว่า Plagiarism ว่า “Plagiarism
หมายถึง การใช้ผลงานหรือแนวคิดของบุคคลอืนเพือทําให้ดูเหมือนเป็ นงานของตนเอง ” ซึงบางกรณี
อาจจะตังใจหรือไม่ตงใจเพราะขาดความระมั
ั
ดระวังก็เป็ นได้

บุษบา มาตระกูล (๒๕๕๑, น. ๘-๙) ได้กล่าวถึงลักษณะของการโจรกรรมทางวิชาการ ไว้ดงั นี

๙

๑. Copy and Paste Plagiarism (การคัดลอก-แปะ) หมายถึง การนําข้อความหรือประโยคจาก
ต้นฉบับมาใช้โดยไม่ใส่เครืองหมายคําพูดและไม่อ้างอิง ดังนัน เมือผู้เขียนจะคัดลอกข้อมูลมาใช้ในงาน
เขียนเชิงวิชาการต้องใช้เครืองหมายอัญประกาศ (“...”) และเขียนแหล่งทีมาของข้อมูลทุกครัง
๒. Word Switch Plagiarism (การเปลียนคํา) หมายถึง การนําข้อความหรือประโยคจาก
ต้นฉบับมาเปลียนบางคําโดยไม่ใ ส่เครืองหมายอัญประกาศและไม่อ้างอิง ดัง นัน เมือผู้เขียนต้องการ
คัดลอกข้อมูลลักษณะนี และเปลียนคําบางคําก็สามารถทําได้แต่ตอ้ งอ้างอิงแหล่งทีมา
๓. Metaphor Plagiarism (การอุปมา) หมายถึง การนําคําอุปมาซึงเป็ นความคิดของผูเ้ ขียนจาก
ต้น ฉบับมาใช้ในงานเขียนของตนเองแต่ไ ม่อ้างอิง ดัง นันหากผู้เขียนต้องการนํ าเสนอข้อมูลลักษณะ
ดังกล่าวควรคิดคําอุปมาขึนเอง หรือคัดลอกคําอุปมานันแต่ตอ้ งอ้างอิง
๔. Style Plagiarism (สํานวน) หมายถึง การนําข้อความหรือประโยคจากต้นฉบับมาใช้โดยเรียบ
เรียงลําดับประโยคใหม่แต่ยงั แสดงถึงรูปแบบสํานวนเดิม วิธกี ารแก้ปัญหานีคือ ผูเ้ ขียนควรอ่านให้เข้าใจ
แล้วนํามาเขียนใหม่ดว้ ยสํานวนภาษาของตนเองแต่ยงั คงเนือหาสาระทีสําคัญเอาไว้
๕. Idea Plagiarism (ความคิด) หมายถึง การนําข้อเขียนทีวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือกล่าวถึงทฤษฎี
ต่างๆ ทีเป็ นความคิดจากต้นฉบับมาเขียนในงานเขียนของตนเองแล้วไม่อา้ งอิง ดังนันอาจหลีกเลียงโดย
การเขียนทฤษฎีอนหรื
ื อหากต้องการวิเคราะห์ตามต้นฉบับต้องอ้างอิงเสมอ
๖. การกระทําอืนๆ ทีถือเป็ นการโจรกรรมทางวิชาการ เช่น การส่งผลงานชินเดียวกันไปตีพมิ พ์
มากกว่า ๑ หนึง เรียกว่า Self Plagiarism หรือ Multiple Submission การส่งผลงานทีทําร่วมกับผูอ้ นไป
ื
เผยแพร่โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากผูเ้ ขียนร่วม การลอกการบ้าน การใช้บทความจากอิน เทอร์เน็ตโดยไม่
อ้างอิงแหล่งทีมา การนําคํากล่าว สถิติ กราฟ ตาราง ภาพ ของผูอ้ นไปใช้
ื
โดยไม่อา้ งอิง
จากทีกล่าวมาจะเห็นว่าการโจรกรรมทางวิชาการนันเกิดจากความไม่ระมัดระวังหรือความมัก
ง่ายของผูเ้ ขียนทีคิดว่าไม่มใี ครจับได้ แสดงให้เห็นถึงความไม่มจี ริยธรรมทางวิชาการ ดังนัน การสร้าง
งานเขียนเชิงวิชาการผูเ้ ขียนจะต้องมีความซือสัตย์ต่อตนเอง ต่อข้อมูล และต่อผู้อนจึ
ื งจะทําให้งานเขียน
นันมีประสิทธิภาพและน่าเชือถือ วิธกี ารสร้างงานเขียนเชิงวิชาการทีไม่เป็ นการโจรกรรมทางวิชาการนัน
สามารถทําได้หลายวิธี เช่น
๑. ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง และอ่านให้เข้าใจแล้วจึงนํามาเขียนโดยใช้
สํานวนภาษาของตนเอง
๑๐

๒. จดบันทึกย่อทุกครังทีอ่านและเขียนแหล่งอ้างอิงกํากับไว้ทุกครัง
๓. เขียนโดยใช้วธิ ีถอดความหรือสรุปสาระสําคัญแทนการคัดลอกผลงานของผู้อนื และเขียน
อ้างอิงให้ถูกต้องตามหลักการเขียน
๔. หากจํา เป็ น ต้อ งนํ า ข้อ ความมาอ้า งอิง ควรเขีย นอ้า งอิง ให้ถู ก ต้อ งและใส่ เ ครืองหมาย
อัญประกาศคร่อมข้อความทีคัดลอก
ปัจจุบนั สังคมไทยให้ความสําคัญกับการโจรกรรมทางวิชาการมากขึน ดังนัน การเขียนอ้างอิงจึง
มีความสําคัญ อย่างยิงในการเขียนงานเชิง วิช าการซึงการเขียนอ้างอิง นันมีห ลายรูปแบบขึนอยู่ก ับ
ข้อกําหนดของสถาบันการศึกษานันๆ



รายการอ้างอิ ง
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