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บทที ๕ 

การสร้างสรรค์งานเขียนเชิงวิชาการและการอ้างอิง 
 

อาจารย์วริาพร   หงษ์เวยีงจนัทร์ 

 

ความนํา 

 

 งานเขยีนเชงิวชิาการ คอื งานเขยีนทมีกีารกาํหนดประเดน็ทตีอ้งการอธบิายหรอืวเิคราะห์อย่าง

ชดัเจน มีการวเิคราะห์ประเดน็และนําเสนอประเดน็ดงักล่าวอย่างเป็นระบบและเป็นทางการ มีการ    

เรยีบเรยีงเนือหาสาระทมีคีวามถูกตอ้งทางวชิาการและเชอืถอืได ้เนือความในงานเขยีนเชงิวชิาการควร

เชอืมโยงเนือหาต่างๆ ใหส้มัพนัธก์นัและใชภ้าษาระดบัมาตรฐาน ชดัเจน และกระชบัรดักุม ทงันีอาจใช้

ศพัทเ์ฉพาะสาขาวชิาดว้ยกไ็ด้ รวมทงัต้องอ้างองิหลกัฐานทมีาของขอ้มูล ความรู้ และความคดิทนํีามา

ประกอบการศกึษานนัอยา่งชดัเจน 

งานเขยีนเชงิวชิาการจะเขยีนเป็นรอ้ยแกว้หรอืความเรยีงในลกัษณะบรรยายหรอือธบิายโวหาร  

มกีารจาํแนกประเดน็ใหช้ดัเจนและจดักลุ่มใหเ้หมาะสม  นอกจากนีอาจใช้สอืประกอบต่างๆ เพอืช่วยให้

ผูอ่้านเขา้ใจเนือหาไดง้่ายขนึ  เช่น ภาพประกอบ แผนภมู ิ กราฟ  ตาราง สถติต่ิางๆ เป็นตน้ 

 

การกําหนดเค้าโครงความคดิ 

 

มนุษยต์อ้งคดิอยูต่ลอดเวลา ทงัเรอืงเลก็และเรอืงใหญ่ เรอืงส่วนรวมและเรอืงส่วนตวั ทุกคนล้วน

ตอ้งใชค้วามคดิทงัสนิ การคดิของมนุษยม์คีวามซบัซอ้นและหลากหลาย ทงัยงัสมัพนัธก์บัการทาํงานของ

สมอง 

สมองของมนุษยแ์บ่งออกเป็น ๒ ซกีทาํหน้าทคีวบคุมการคดิในลกัษณะทแีตกต่างกนั กล่าวคอื 

สมองซกีซ้าย ทําหน้าทีควบคุมการคดิเรอืงตรรกะ การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบด้วยเหตุและผล การคิด

คาํนวณในเชงิลกึและการคดิทเีป็นระบบ ส่วนสมองซกีขวาทําหน้าทคีวบคุมการคดิเชงิสร้างสรรค์ คดิ   

ในแง่มุมต่างๆ ควบคุมอารมณ์และจิตใจ รวมทงัญาณหยงัรู้ต่างๆ ถือเป็นการคิดในมุมกว้างทีเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํรงชวีติของมนุษย ์

การถ่ายทอดความคดิของมนุษยเ์พอืให้ผู้อนืรบัรู้สามารถทําได้ด้วยการพูดหรอืการเขยีน การ

เขยีนงานเชงิวชิาการเป็นงานเขยีนประเภทหนึงทนํีาเสนอความคดิของผู้เขยีน เมอืผู้เขยีนกําหนดเรอืง

ไดแ้ลว้กล็งมอืเขยีน แต่ก่อนทจีะลงมอืเขยีนงานวชิาการผูเ้ขยีนควรกาํหนดเคา้โครงความคดิก่อน เพราะ

การกาํหนดเคา้โครงความคดิจะช่วยใหผู้เ้ขยีนมแีนวทางการเขยีนอยา่งเป็นระบบ ไม่กระจดักระจาย การ

กาํหนดเคา้โครงความคดิสามารถเขยีนเป็นโครงเรอืงได ้ดงัจะอธบิายต่อไปนี  
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เค้าโครงความคิดแบบโครงเรือง  
 

    เค้าโครงความคดิแบบโครงเรือง คอื แนวทางทใีช้ในการเขยีนงานเขยีนเชงิวชิาการโดย

กาํหนดหวัขอ้สาํคญัของเนือเรอืง เคา้โครงความคดิแบบโครงเรอืงม ี๒ แบบ ได้แก่ เค้าโครงความคดิที

เป็นคาํหรอืวล ีและเคา้โครงความคดิทเีป็นประโยค ดงันี 

 

 ๑.๑ เคา้โครงความคดิทเีป็นคาํหรอืวล ีเป็นการเขยีนเคา้โครงทใีชห้วัขอ้หรอืวลสีนัๆ เพอืให้

เขา้ใจแนวคดิอยา่งกวา้งๆ หากมหีวัขอ้รองหรอืหวัขอ้ย่อยจะใช้ตวัเลขหรอืตวัอกัษรลําดบัหวัขอ้ลดหลนั

ลงมา เช่น 

  ๑. ความหมายของความคดิ 

  ๒. ประเภทของความคดิ 

      ๒.๑ การคดิแบบใหน้ิยาม 

      ๒.๒ การคดิแบบเปรยีบเทยีบ 

      ๒.๓ การคดิแบบวเิคราะห ์

      ๒.๔ การคดิแบบสงัเคราะห ์

 

 ๑.๒ เคา้โครงความคดิทเีป็นประโยค เป็นการเขยีนเค้าโครงทใีช้ประโยคทสีมบูรณ์ เพอืให้

เขา้ใจแนวคดิได้ง่ายและชดัเจน หากมีหวัขอ้รองหรอืหวัขอ้ย่อยจะใช้ตวัเลขหรือตวัอกัษรลําดบัหวัข้อ

เช่นเดยีวกบัเคา้โครงความคดิทเีป็นคาํหรอืวล ีเช่น 

 

  ๑. สาเหตุททีาํใหเ้กดิแผ่นดนิไหวมหีลายประการ 

      ๑.๑ การกระทาํของมนุษยท์าํใหเ้กดิแผ่นดนิไหว 

      ๑.๒ การเคลอืนทขีองแผ่นเปลอืกโลกทาํใหเ้กดิแผน่ดนิไหว 
 

หลักการเขียนเชิงวชิาการ 

 

 งานเขยีนเชิงวชิาการประกอบด้วยการนําความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพือ

วเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ โดยทผีูเ้ขยีนนําขอ้มูลทแีสดงเหตุผลหรอืทมีาของประเดน็ทตี้องการศกึษามา

อธบิายหรอืวเิคราะหอ์ยา่งมกีระบวนการ มบีทสรุป มกีารอา้งองิและบรรณานุกรมทคีรบถ้วนสมบรูณ์  
 งานเขียนเชิงวิชาการควรใช้ภาษาทีเป็นแบบแผนหรือภาษาทางการทีถูกต้องตามหลัก

ไวยากรณ์ กระชบั สอืความหมายชดัเจน ตรงไปตรงมา มกีารเรยีบเรยีงความคดิอยา่งเป็นระบบระเบยีบ 

เพอืใหผู้อ่้านเขา้ใจไดง้่าย หากจาํเป็นตอ้งใชศ้พัทเ์ฉพาะสาขาหรอืศพัท์เทคนิคต้องใช้ให้เหมาะสม หาก

คาํนนัยงัไม่แพร่หลายควรใส่คําภาษาต่างประเทศไวใ้นวงเลบ็ ในกรณีทไีม่สามารถหาคําในภาษาไทย

แทนไดค้วรใชค้าํทบัศพัทท์ถีูกต้องตามหลกัการเขยีนของราชบณัฑติยสภา เช่น โรฮนีจา (Rohingyar) 
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สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา (The Republic of the Union of Myanmar) เป็นต้น ผู้เขยีนควร

พถิพีถินัเรอืงการเขยีนตวัสะกดหรอืการเขยีนตวัการนัต์ต่างๆ ด้วย เพราะงานเขยีนเชงิวชิาการจะเป็น

แหล่งอา้งองิทางวชิาการต่อไป  

 
องค์ประกอบของงานเขียนเชิงวชิาการ 

 

 องคป์ระกอบทสีาํคญัของงานเขยีนเชงิวชิาการ มดีงัน ี

 ๑. ชือเรือง การกําหนดชอืเรอืงของงานเขยีนเชงิวชิาการต้องใช้ภาษาทเีป็นทางการ ชดัเจน 

ตรงไปตรงมา และครอบคลุมประเดน็ทนํีามาศกึษา อกีทงัชอืเรอืงตอ้งสอืถงึเนือหาของเรอืง ไม่ควรตงัชอื

เรอืงเจาะลกึหรอืกวา้งเกนิกวา่ประเดน็ทตีอ้งการศกึษา 
 ๒. บทนําหรอืคํานํา เป็นส่วนแรกของงานเขยีนเชงิวชิาการทสีร้างความน่าสนใจและดงึดูดให้

ผูอ่้านอยากรู ้อยากอ่านขอ้ความทผีูเ้ขยีนต้องการนําเสนอ การเขยีนบทนําหรอืคํานําทดีจีะทําให้ผู้อ่าน

ทราบวา่กาํลงัจะอ่านเรอืงอะไร เป็นเรอืงทตีนเองสนใจหรอืไม่ วธิกีารเขยีนบทนําหรอืคํานํามหีลายวธิี

ขนึอยูก่บัเนือเรอืงและลกัษณะการเขยีนทเีป็นลกัษณะเฉพาะตวัของผูเ้ขยีน เช่น ใชภ้าษาทกีระตุ้น จูงใจ 
ผูอ่้าน ยกปัญหาทกีาํลงัไดร้บัความสนใจในขณะนันมาอภปิราย ตงัประเดน็คําถามหรอืปัญหาทที้าทาย 
ความคดิของผูอ่้าน กล่าวถงึประโยชน์ทผีูอ่้านจะไดร้บัจากการอ่าน เป็นตน้ นอกจากนีผูเ้ขยีนยงัสามารถ

กล่าวถงึวตัถุประสงค ์ชแีจง หรอืปูพนืฐานให้ผู้อ่านเขา้ใจเรอืงทตี้องการนําเสนอไวใ้นบทนําหรอืคํานํา

ของงานเขยีนเชงิวชิาการนนัๆ ไดด้ว้ย  

๓. เนือเรอืง เป็นส่วนทยีาวทสีุดในงานเขยีนเชงิวชิาการเนืองจากเป็นส่วนทีแสดงเหตุผลหรอื

ทมีาของประเดน็ทตีอ้งการศกึษา เป็นส่วนทอีธบิายประเดน็ต่างๆ ทผีูเ้ขยีนคน้ควา้หาขอ้มูลมาอย่างเป็น

ระบบทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจสาระสาํคญัทผีูเ้ขยีนตอ้งการนําเสนอ 
การเขยีนเนือเรอืงงานเขยีนเชงิวชิาการผูเ้ขยีนต้องกําหนดเค้าโครงความคดิของเนือหาสาระที

ต้องการนําเสนอแล้วจดัลําดบัความคิดให้เหมาะสมกบัเนือหา การนําเสนอเนือเรืองต้องเกียวข้อง

เชอืมโยงกนัทงัเรอืงเพอืช่วยให้ผู้อ่านเขา้ใจสาระสําคญัได้ง่ายขนึ ส่วนวธิกีารนําเสนอเนือเรอืงในงาน

เขยีนเชิงวชิาการนันผู้เขยีนสามารถนําเสนอเนือหาสาระได้โดยใช้วธิกีารต่างๆ ประกอบ เช่น การ

นําเสนอในรปูแบบแผนภมู ิตาราง กราฟ รปูภาพ เป็นต้น ทงันีผู้เขยีนจะต้องคํานึงถึงความถูกต้องทาง

วชิาการดว้ย เช่น การเขยีนชอืตาราง การใชห้วัขอ้ต่างๆ ในตาราง เป็นตน้ 

๔. สรุป เป็นองคป์ระกอบทสีาํคญัอกีส่วนหนึงของงานเขยีนเชงิวชิาการเพราะเป็นส่วนทผีู้เขยีน

ตอ้งใชค้วามประณีตในการเขยีนค่อนขา้งมาก เนืองจากส่วนสรุปเป็นการบอกให้ผู้อ่านทราบว่าเนือเรอืง

ทนํีาเสนอมาทงัหมดจบลงอย่างไร ส่วนสรุปของงานเขยีนเชงิวชิาการอาจเขยีนแบบย่อโดยเลอืกเก็บ

ประเดน็สาํคญัของการนําเสนอทงัหมดมาเขยีนไวอ้ยา่งสนัๆ หรอือาจกล่าวว่าสงิทนํีาเสนอมาทงัหมดมี

ความสาํคญัอยา่งไร ผูอ่้านสามารถนําไปใชไ้ดอ้ยา่งไรบา้ง กลวธิกีารเขยีนส่วนสรุปมหีลายประการ เช่น 

สรุปดว้ยการแสดงความคดิเหน็ของผู้เขยีน สรุปด้วยการตงัคําถามให้ผู้อ่านคิดหาคําตอบ สรุปด้วยบท

กลอน คาํคม หรอืคาํพดูของบุคคลสาํคญั เป็นตน้ 
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๕. การอ้างอิง งานเขยีนเชิงวชิาการเป็นงานเขียนทีเกิดขึนจากพืนฐานด้านวิชาการทีมี

การศกึษา คน้ควา้ วจิยัแลว้ งานเขยีนรปูแบบนีจงึมกัมกีารวเิคราะหว์จิารณ์และมกีารเชอืมโยงกบัผลงาน

วชิาการอนืๆ ดงันนัการเขยีนส่วนอา้งองิจงึมคีวามจําเป็นอย่างยงิ เมอืนําขอ้ความจากผลงานของผู้อนื

มาใชใ้นงานเขยีนของตนเองจาํเป็นตอ้งระบุให้ชดัเจนว่าเป็นผลงานของใคร ศกึษาไวเ้มอืใด และนํามา

จากแหล่งใด เพอืใหผู้อ่้านไดศ้กึษาหาขอ้มลูเพมิเตมิและแสดงใหเ้หน็วา่สงิทผีูเ้ขยีนกาํลงันําเสนอเป็นสงิ

ทมีหีลกัฐานน่าเชอืถอื หากเรอืงทนํีามาเสนอเป็นทฤษฎทีเีขา้ใจง่าย ไม่จาํเป็นตอ้งสบืคน้เพมิเตมิอกีมาก

กไ็ม่จาํเป็นตอ้งอา้งองิ กล่าวคอื ควรอา้งองิเท่าทจีาํเป็น หากงานเขยีนของเราอา้งองิมากเกนิไปจะทําให้

งานเขยีนรกรุงรงัก่อความรําคาญแก่ผู้อ่าน ขอ้ควรคํานึงสําคญัในการคดัลอกผลงานของผู้อนืคอื การ

คดัลอกผลงานผูอ้นืสามารถทาํไดใ้นกรณีทเีป็นการนํามาเพอือธบิายหรอืเพอืสนบัสนุน ไม่ใช่การคดัลอก

มาเพอืเป็นผลงานของตนเอง   

 การอ้างองิขอ้มูลทน่ีาเชอืถือจะทําให้งานเขยีนเชงิวชิาการมคุีณภาพ การอ้างองิในงานเขยีน     

เชิงวิชาการนันมีหลากหลายรูปแบบ ในทีนีจะขอกล่าวถึงการเขียนอ้างอิงตามหลัก American 

Psychological Association (APA) เนืองจากเป็นรูปแบบทนีิยมใช้อย่างแพร่หลายในงานเขยีนงานเชงิ

วชิาการในประเทศไทย  

 การอ้างองิแบบแทรกในเนือหา (Citing References in Text) เป็นการอ้างองิแหล่งทมีาของ

ขอ้มลูโดยระบชืุอผู้แต่งและปีพิมพไ์วใ้นเนือหางานเขยีนเชงิวชิาการ หากเป็นการอา้งองิเนือหาโดยตรง

หรอืแนวคดิบางส่วน หรอืคดัลอกขอ้ความมาจากต้นฉบบัควรระบุเลขหน้าไว้ด้วย โดยพมิพ์ต่อท้ายปี

พมิพ์แล้วคนัด้วยเครืองหมายจุลภาค (,) ในกรณีทีเป็นการสรุปสาระสําคญัของเนือหาหรือแนวคิด

ทงัหมดอาจจะไม่ตอ้งระบุเลขหน้ากไ็ด ้การอา้งองิแบบแทรกในเนือหาสามารถวางในตําแหน่งต่างๆ ได ้

๓ แห่ง ดงันี 
 
    ๑. (ผู้แต่ง, ปีพิมพ,์ เลขหน้า) การอา้งองิแบบนีจะเขยีนไวท้า้ยขอ้ความทตีอ้งการอา้งองิ เช่น 
 
  (ทรงกลด บางยขีนั, ๒๕๕๕, น. ๑๑๙-๑๒๐) 
  ในกรณีไม่ปรากฏเลขหน้าใหใ้ส่เพยีงชอืผูแ้ต่งและปีทพีมิพ ์
  (ทรงกลด บางยขีนั, ๒๕๕๕) 
 
 ๒. ผู้แต่ง (ปีพิมพ,์ เลขหน้า) ในกรณีทรีะบุชอืผูแ้ต่งไวใ้นเนือหาแล้ว ไม่ต้องระบุไวใ้นวงเลบ็

อกีครงัหนึง เช่น 

 
  มานิตย ์จุมปา (๒๕๕๖, น. ๙๘) ไดก้ล่าวถงึ ......................................... 
   

ในกรณีไม่ปรากฏเลขหน้าใหใ้ส่เพยีงชอืผูแ้ต่งและปีทพีมิพ ์
  มานิตย ์จุมปา (๒๕๕๖) 



 ๖

 

 ๓. ปีพิมพ ์ผู้แต่ง (เลขหน้า) ในกรณีทรีะบุปีทพีมิพแ์ละชอืผูแ้ต่งไวใ้นเนือหาแล้ว ไม่ต้องระบุ

ไวใ้นวงเลบ็อกีครงัหนึง เช่น 
 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วริาพร หงษ์เวยีงจนัทร์ ได้กล่าวถึงวฒันธรรมของชาวไทลอืไวว้่า 

“ชาวไทลอืมคีวามเชอืเรอืงขอ้ห้ามเกยีวกบัการประกอบอาหารทน่ีาสนใจ เช่น ห้ามนําหอย เป็ด และ

สตัวป่์ามาประกอบอาหารให้แขกต่างบ้านต่างเมอืงรบัประทานและห้ามนํามาใช้ประกอบอาหารในพธิี

สาํคญั” (น. ๑๒๖)  
 
 หากขอ้ความทคีดัลอกมามคีวามยาวไม่เกนิ ๓ บรรทดั ให้พมิพ์ต่อเนืองกบัเนือหาโดยไม่ต้อง

ยอ่หน้าใหม่และใหใ้ส่เครอืงหมายอญัประกาศ (“...”) ดงัตวัอยา่งขา้งตน้ 
 หากขอ้ความทคีดัลอกมามคีวามยาวเกนิ ๓ บรรทดั ใหข้นึบรรทดัใหม่แล้วย่อหน้าเขา้มา ๐.๘ 

นิว และใหอ้ยูใ่นรปู block quotation กล่าวคอื ขอ้ความบรรทดัต่อไปใหย้อ่หน้าเขา้มาเท่ากบับรรทดัแรก 

ในกรณีทมียีอ่หน้าภายในอญัประภาษกใ็ห้ย่อเขา้มาอกี ๐.๓ นิวทุกย่อหน้า โดยไม่ต้องใส่เครอืงหมาย

อญัประกาศ เช่น  
 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วริาพร หงษ์เวยีงจนัทร ์ไดก้ล่าวถงึวฒันธรรมการกนิของชาวไทลอืไว้

วา่  

  (๐.๓นิว)“จากการวเิคราะหค์าํศพัทเ์กยีวกบัการประกอบอาหารของชาวไทลอืแสดงให้เหน็

วฒันธรรมการกนิของชาวไทลอืหลายประการ ไดแ้ก่ อาหารทมีจีากพชืพนัธุธ์รรมชาตแิละ

สตัวท์หีาไดต้ามทอ้งทุ่งนาสะทอ้นความเป็นอยูท่เีรยีบง่ายของชาวไทลอื  เนือสตัว ์๔ เท้า

เป็นอาหารพเิศษทชีาวไทลอืจะทาํในโอกาสสาํคญัเท่านนั สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ท ี๒ 

ทวีา่คาํศพัทเ์กยีวกบัการประกอบอาหารจะสะท้อนวถิีชวีติของชาวไทลอืทมีคีวามเป็นอยู่

เรยีบง่าย และอาหารทมีเีนือสตัว ์๔ เท้าเป็นส่วนประกอบจะทําในโอกาสสําคญัเท่านัน” 

(น. ๑๒๖)  
 
 ในกรณีทเีป็นข้อความจากอนิเทอร์เน็ตหรอืขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ทไีม่ปรากฏเลขหน้า แต่มี

หมายเลขกาํกบัแต่ละยอ่หน้าใหใ้ส่ตามทปีรากฏ หากไม่มหีมายเลขยอ่หน้ากาํกบัใหผู้เ้ขยีนนบัเองแลว้ใช้

ลาํดบัยอ่หน้าแทนเลขหน้า เช่น 
 
 สํานักงานราชบณัฑติยสภา (๒๕๕๘) ได้อธบิายว่า “คําว่า Rohingyar นี เมือทบัศพัท์ตาม

หลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการจดัทําหลกัเกณฑ์การทบัศพัท์ภาษาพม่า สํานักงานราชบณัฑติยสภา 

เขยีนไดว้า่ โรฮนีจา” (ยอ่หน้าท ี๕)    
 

(๐.๘ นิว) 



 ๗

 หากข้อความทีอ้างนํามาจากเอกสารทีชือเรืองยาวไม่ต้องใส่ชือเรืองทงัหมด ให้ใส่

เครืองหมายอญัประกาศระหว่างชือเรือง เช่น 
 
 “การบาดเจบ็ศรีษะเป็นปัญหาสาธารณสุขทสีําคญัโดยมสีาเหตุจากอุบตัิเหตุทางจราจรเป็น

ส่วนใหญ่ ทาํใหเ้กดิการเสยีชวีติจาํนวนมาก บางรายทรีอดชวีติอาจหลงเหลอืความพกิารไว ้นอกจากการ

เปลยีนแปลงดา้นร่างกายแลว้ยงัพบวา่ผูป่้วยอาจเกดิจากภาวะซมึเศร้าตงัแต่ภายหลงัการบาดเจบ็ด้วย” 

(วไลพรรณ เอยีมกมล และชนกพร จิตปัญญา, ๒๕๕๕, “ปัจจยัทีสมัพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วย

บาดเจบ็ศรีษะ,” ยอ่หน้าท ี๑)  

 

 (ชอืเรอืงเตม็คอื ปัจจยัปัจจยัทสีมัพนัธก์บัภาวะซมึเศรา้ของผูป่้วยบาดเจบ็ศรีษะ: การทบทวน

ความรูอ้ยา่งเป็นระบบ) 

 

 การอา้งองิขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ มรีปูแบบการเขยีน ดงันี 

 

 (ชือผู้ให้ข้อมลู, สมัภาษณ์, วนัเดือนปีทีสมัภาษณ์) เช่น 

   

ความเชอืเรอืงการไม่รบัประทานแกงหอยของชาวไทลอืมลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัชาวไทยถนิเหนือ

ทมีคีวามเชอืวา่ หอยเป็นสตัวท์อียู่เป็นกลุ่มเกาะตดิกนั การนําหอยมาประกอบอาหารจงึเปรยีบเสมอืน

การทาํใหแ้ตกแยกกนั (วไิลวรรณ์ อุนากรสวสัด,ิ สมัภาษณ์, ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

 

 การเขยีนรายการอา้งองิ เป็นการอา้งองิแหล่งทมีาของขอ้มูลทนํีามาใช้ในงานเขยีนเชงิวชิาการ 

เป็นส่วนสาํคญัทรีะบุไวห้ลงัจากส่วนสรุป รายการอ้างองิจะบอกรายละเอยีดของแหล่งขอ้มูลทใีช้อ้างองิ

ในเนือหาทุกรายการ ทงัทปีรากฏในการอา้งองิแบบแทรกในเนือหาและส่วนทไีม่ปรากฏแต่ผู้เขยีนนํามา

เรยีบเรยีงใหม่ การเขยีนรายการอา้งองิจะเรยีงลาํดบัตามประเภทของเอกสาร เช่น หนังสอืและบทความ

ในหนงัสอื สมัภาษณ์ สอือเิลก็ทรอนิกส ์ฯลฯ ดงัจะอธบิายต่อไปนี 
 
 
 
 
 
 ๑. หนงัสอื มรีปูแบบการเขยีนดงัน ี
 
 

 

ผูแ้ต่ง.\(ปีพมิพ)์.\ชอืเรอืง.\สถานทพีมิพ:์\สาํนกัพมิพ.์ 



 ๘

เครอืงหมาย \ หมายถงึ เวน้วรรค ๑ ระยะ 

 

ทรงกลด บางยขีนั. (๒๕๕๕). โปรดอ่านใตแ้สงเทยีน เพราะผมเขยีนใตแ้สงดาว (พมิพค์รงัท ี๑๑).  

กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก. 

 

 ๒. บทความ มรีปูแบบการเขยีนดงัน ี
     ๒.๑ บทความในวารสาร นิตยสาร  

 
 

 
ชาครติ ชุ่มวฒันะ. (๒๕๕๕). ปฐมบทของ (รฐั) ปาเลสไตน์: การบ่งชชีะตากรรมของชาต.ิ วารสาร 

อกัษรศาสตรม์หาวทิยาลยัศลิปากร, ๓๔(๒), ๖๗-๘๗. 

ไมตร ีลมิปิชาต.ิ (๑๖ มนีาคม ๒๕๕๗). ผูห้ญงิอยากสวย. กุลสตร,ี ๔๓, ๙๒-๙๓. 

 

     ๒.๒ บทความในหนงัสอืพมิพ ์ 

 
 

 

กาํชยั จงจกัรพนัธ.์ (๓ สงิหาคม ๒๕๕๘). อกีกา้วหนึงของมหาวทิยาลยั...จดัเลยีงโดยไม่มแีอลกอฮอล.์  

เดลนิิวส,์ น. ๑๐. 

 ๓. วทิยานิพนธ ์มรีปูแบบการเขยีนดงัน ี
 
 

 
 

วารดิ เจรญิราษฎร.์ (๒๕๕๔). การศกึษาการตงัชอืของชาวไทยมุสลมิชุมชนมสัยดิตน้สน เขต 

บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร.  (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์  

คณะศลิปศาสตร,์ ภาควชิาภาษาไทย. 

 

 

 ๔. สมัภาษณ์ มรีปูแบบการเขยีนดงัน ี
 
 

 

ผูแ้ต่ง.\(ปีพมิพ)์.\ชอืบทความ.\ชอืวารสาร,\ปีท(ีฉบบัท)ี,\เลขหน้า. 

ผูแ้ต่ง.\(ปีพมิพ)์.\ชอืเรอืง.\(วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติหรอืปรญิญาดุษฎบีณัฑติ).\ชอื 

          มหาวทิยาลยั,\ชอืคณะ,\ชอืสาขาวชิาหรอืภาควชิา. 

ชอืผูใ้หส้มัภาษณ์.\ตาํแหน่ง\สถานททีาํงาน (ถ้าม)ี.\(วนั เดอืน ปีทสีมัภาษณ์).\สมัภาษณ์. 

ผูแ้ต่ง.\(ปีพมิพ)์.\ชอืบทความ.\ชอืหนงัสอืพมิพ,์\เลขหน้า. 



 ๙

สุวรรณ จนัทวิาสารกจิ. วศิกรระบบ บรษิทั ท-ูบ-ีวนั เทคโนโลย ีจาํกดั. (๔ มนีาคม ๒๕๕๘). สมัภาษณ์. 

วไิลวรรณ์ อุนากรสวสัด.ิ (๑๑ มกราคม ๒๕๕๖). สมัภาษณ์. 

 

 ๕. สอือเิลก็ทรอนิกส ์มรีปูแบบการเขยีนดงันี 
 
 

 
 pavinee thepkhamram. (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗). คลนีฟู้ด อกีมติขิองการกนิเพอืสุขภาพ. สบืคน้จาก 

 http://www.thaihealth.or.th/Content/ E % % %E %B % %E %B %A %E % 

 

จริยธรรมในงานเขียนเชิงวชิาการ 

 

 ในปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารเจรญิกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็ การคน้ควา้หาขอ้มูล

เพอืนํามาใชใ้นงานเขยีนเชงิวชิาการทาํไดส้ะดวกมากกว่าเมอืก่อน แต่ความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูล

สารสนเทศนีก็มีปัญหาเช่นกนั กล่าวคือ ผู้เขยีนมกัคดัลอกหรือนําผลงานทางวชิาการ ผลงานวิจยั 

วทิยานิพนธ์ของผู้อนืมาใช้ประโยชน์โดยไม่ได้คํานึงหรอืเคารพถึงทรพัยส์ินทางปัญญา จะเหน็ได้ว่า    

ในปัจจุบนัปัญหาดงักล่าวได้ขยายไปในวงกว้าง คนมกัคุ้นเคยกบัการคดัลอกผลงานของผู้อืนแล้ว

นํามาใช้ในงานเขียนของตนโดยไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบทีตามมา ดังนัน การสร้างงานเขยีน          

เชงิวชิาการเรอืงหนึงๆ ผูเ้ขยีนต้องตระหนักถึงจรยิธรรมในการเขยีนงานเขยีนเชงิวชิาการด้วย เพราะ

การคดัลอกหรอืนําผลงานของผูอ้นืมาใชโ้ดยทไีม่อา้งองิแหล่งขอ้มูลถือว่าเป็นการโจรกรรมทางวชิาการ 

(Plagiarism) 

 

 คาํวา่ Plagiarism มผีูแ้ปลเป็นภาษาไทยไวห้ลายคาํ เช่น การลกัลอกผลงาน การคดัลอกผลงาน 

การโจรกรรมทางวชิาการ การโจรกรรมทางวรรณกรรม การขโมยผลงานและการลอกเลยีนผลงาน เป็น

ต้น รองศาสตราจารย์มานิตย ์จุมปา (๒๕๕๖, น. ๙๘) ได้กล่าวถึงคําว่า Plagiarism ว่า “Plagiarism 

หมายถงึ การใช้ผลงานหรอืแนวคดิของบุคคลอนืเพอืทําให้ดูเหมอืนเป็นงานของตนเอง” ซงึบางกรณี

อาจจะตงัใจหรอืไม่ตงัใจเพราะขาดความระมดัระวงักเ็ป็นได ้

 

 

 

 บุษบา มาตระกลู (๒๕๕๑, น. ๘-๙) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของการโจรกรรมทางวชิาการ ไวด้งันี 

 

ผูแ้ต่ง.\(ปีทสีรา้งหรอืเผยแพร่).\ชอืเรอืง.\สบืคน้จาก http://www.xxx 



 ๑๐

 ๑. Copy and Paste Plagiarism (การคดัลอก-แปะ) หมายถึง การนําขอ้ความหรอืประโยคจาก

ตน้ฉบบัมาใชโ้ดยไม่ใส่เครอืงหมายคาํพดูและไม่อ้างองิ ดงันัน เมอืผู้เขยีนจะคดัลอกขอ้มูลมาใช้ในงาน

เขยีนเชงิวชิาการตอ้งใชเ้ครอืงหมายอญัประกาศ (“...”) และเขยีนแหล่งทมีาของขอ้มลูทุกครงั  

 

 ๒. Word Switch Plagiarism (การเปลียนคํา) หมายถึง การนําขอ้ความหรอืประโยคจาก

ต้นฉบบัมาเปลยีนบางคําโดยไม่ใส่เครอืงหมายอญัประกาศและไม่อ้างองิ ดงันัน เมือผู้เขยีนต้องการ

คดัลอกขอ้มลูลกัษณะนี และเปลยีนคาํบางคาํกส็ามารถทาํไดแ้ต่ตอ้งอา้งองิแหล่งทมีา 

 

 ๓. Metaphor Plagiarism (การอุปมา) หมายถงึ การนําคาํอุปมาซงึเป็นความคดิของผูเ้ขยีนจาก

ต้นฉบบัมาใช้ในงานเขยีนของตนเองแต่ไม่อ้างอิง ดงันันหากผู้เขยีนต้องการนําเสนอขอ้มูลลกัษณะ

ดงักล่าวควรคดิคาํอุปมาขนึเอง หรอืคดัลอกคาํอุปมานนัแต่ตอ้งอา้งองิ 

 

 ๔. Style Plagiarism (สาํนวน) หมายถงึ การนําขอ้ความหรอืประโยคจากตน้ฉบบัมาใชโ้ดยเรยีบ

เรยีงลาํดบัประโยคใหม่แต่ยงัแสดงถงึรปูแบบสาํนวนเดมิ วธิกีารแกปั้ญหานีคอื ผูเ้ขยีนควรอ่านให้เขา้ใจ

แลว้นํามาเขยีนใหม่ดว้ยสาํนวนภาษาของตนเองแต่ยงัคงเนือหาสาระทสีาํคญัเอาไว ้

 

 ๕. Idea Plagiarism (ความคดิ) หมายถงึ การนําขอ้เขยีนทวีเิคราะห ์วจิารณ์ หรอืกล่าวถงึทฤษฎี

ต่างๆ ทเีป็นความคดิจากตน้ฉบบัมาเขยีนในงานเขยีนของตนเองแลว้ไม่อา้งองิ ดงันันอาจหลกีเลยีงโดย

การเขยีนทฤษฎอีนืหรอืหากตอ้งการวเิคราะหต์ามตน้ฉบบัตอ้งอา้งองิเสมอ 

 

 ๖. การกระทาํอนืๆ ทถีอืเป็นการโจรกรรมทางวชิาการ เช่น การส่งผลงานชนิเดยีวกนัไปตพีมิพ์

มากกวา่ ๑ หนึง เรยีกวา่ Self Plagiarism หรอื Multiple Submission การส่งผลงานททีาํร่วมกบัผูอ้นืไป

เผยแพร่โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากผูเ้ขยีนร่วม การลอกการบ้าน การใช้บทความจากอนิเทอร์เน็ตโดยไม่

อา้งองิแหล่งทมีา การนําคาํกล่าว สถติ ิกราฟ ตาราง ภาพ ของผูอ้นืไปใชโ้ดยไม่อา้งองิ 

 

 จากทกีล่าวมาจะเหน็ว่าการโจรกรรมทางวชิาการนันเกดิจากความไม่ระมดัระวงัหรอืความมกั

ง่ายของผูเ้ขยีนทคีดิวา่ไม่มใีครจบัได้ แสดงให้เหน็ถึงความไม่มจีรยิธรรมทางวชิาการ ดงันัน การสร้าง

งานเขยีนเชงิวชิาการผูเ้ขยีนจะตอ้งมคีวามซอืสตัยต่์อตนเอง ต่อขอ้มูล และต่อผู้อนืจงึจะทําให้งานเขยีน

นนัมปีระสทิธภิาพและน่าเชอืถอื วธิกีารสรา้งงานเขยีนเชงิวชิาการทไีม่เป็นการโจรกรรมทางวชิาการนัน

สามารถทาํไดห้ลายวธิ ีเช่น 

 

 ๑. ค้นควา้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลหลายๆ แหล่ง และอ่านให้เขา้ใจแล้วจงึนํามาเขยีนโดยใช้

สาํนวนภาษาของตนเอง 



 ๑๑

 ๒. จดบนัทกึยอ่ทุกครงัทอ่ีานและเขยีนแหล่งอา้งองิกาํกบัไวทุ้กครงั 

 ๓. เขยีนโดยใช้วธิีถอดความหรือสรุปสาระสําคญัแทนการคดัลอกผลงานของผู้อนื และเขยีน

อา้งองิใหถู้กตอ้งตามหลกัการเขยีน 

 ๔. หากจําเป็นต้องนําข้อความมาอ้างอิงควรเขียนอ้างอิงให้ถูกต้องและใส่เครืองหมาย

อญัประกาศคร่อมขอ้ความทคีดัลอก 

 ปัจจุบนัสงัคมไทยใหค้วามสาํคญักบัการโจรกรรมทางวชิาการมากขนึ ดงันนั การเขยีนอ้างองิจงึ

มีความสําคญัอย่างยงิในการเขยีนงานเชิงวชิาการซึงการเขยีนอ้างอิงนันมีหลายรูปแบบขนึอยู่ก ับ

ขอ้กาํหนดของสถาบนัการศกึษานนัๆ  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการอ้างอิง 
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