
คนทุกคนเขียนบทความได คนทุกคนเขียนบทความเปน
“ไมเชื่อ….ก็อยาลบหลู….จนกวาจะไดอานเรื่องนี้….”

::: บทความ : เขียนอยางไร (จึงจะ) ดี :::
โดย…อ.จิตสุภัคสินี  สุขสืบนุช

สวนวิชาการทั่วไป

เชื่อวาเราทุกคนรูจักและเคยอาน  “บทความ”  ตามหนาหนังสือพิมพหรือในวารสาร  นิตยสาร
ตาง ๆ  แตคงไมใชทุกคนที่เคยเขียน  “บทความ” หากเมื่อใดตองการจะเขียน  หรือจําเปนตองเขียนแลว
เราจะทําอยางไร  ดังนั้นเราก็ควรที่จะศึกษาหาความรูในเรื่องนี้ไวบาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการ
เขียนบทความที่ดีนั้น  กอน
ลงมือ เขี ยนควรจะตอง
คํานึงถึงสิ่งใด  ตองทํา
อะไรบาง  และเมื่อลงมือเขียนควรจะตองมีลําดับข้ันตอนที่ถูกตองอยางไร  ผูเขียนเองไดรับคําตอบที่ตรง
ใจในเรื่องนี้จาก  หนังสือ  “เขียนบทความอยางไรใหนาอาน” โดย  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  จึงขอนํา
สาระสําคัญบางสวน ซึ่งไดเรียบเรียงใหมเพื่อความเหมาะสม  มาประมวลไวในการเขียนครั้งนี้  ผูที่สนใจ
ในรายละเอียดที่ครบถวนสมบูรณ สามารถคนควาเพิ่มเติมไดจากหนังสือ และเว็บไซตที่ระบุไวเปนขอมูล
อางอิงทายขอเขียน

1. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ  “บทความ”
1.1 บทความคืออะไร

 บทความ (article)  คือ รูปแบบการเขียนประเภทหนึ่ง ที่ผูเขียนตองการสื่อสารขอเท็จจริง  และ/
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่งแกผูอาน โดยเนื้อหานําเสนอจากขอมูลจริง ไมใชเร่ืองแตง 
หรือคิดขึ้นจากจินตนาการ มีลักษณะเปนขอเขียนขนาดสั้นมีความยาวตั้งแตหารอยคําจนถึงหลายพันคํา

1.2 วัตถุประสงคของ บทความ มีอะไรบาง
วัตถุประสงคในการเขียนบทความมีอยูหลายประการ  อาทิ
- เพื่อใหผูอานไดรับ  ความรู  เกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง
- เพื่อใหผูอานไดรับ  ขอเท็จจริง  เกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง
- เพื่อใหผูอานไดรับ  ขอคิดเห็น  เกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง
- เพื่อใหผูอานไดรับ  แนวทางปฏิบัติ  เกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง
- เพื่อใหผูอานไดรับ  วิธีการแกปญหา  เกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง
- เพื่อใหผูอานไดรับ  ขอคิด   เกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง
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- เพื่อใหผูอานไดรับ  แรงบันดาลใจ  เกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง
- เพื่อใหผูอานไดรับ  ขอแนะนํา  เกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง
- เพื่อใหผูอานไดรับ  ขอเสนอแนะ  เกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง

1.3 ลักษณะของบทความที่ดี  เปนอยางไร
 บทความที่ดี  คือบทความที่สามารถสื่อสารกับผูอานไดอยางชัดเจน  ตรงประเด็น  เนื้อหาที่นํา
เสนอนาสนใจ  การใชภาษาสั้นกะทัดรัด  การดําเนินเรื่องเปนไปอยางสอดคลอง กลมกลืน

กลาวคือ  มีลักษณะที่สําคัญตาง ๆ ดังตอไปนี้
- มีเอกภาพ   (unity)
- มีสัมพันธภาพ (connectivity)
- มีความถูกตอง (accuracy)
- มีความกระจาง (clarity)
- มีความกะทัดรัด (conciseness)
- มีความตอเนื่อง (continuity)
- มีการใหความรู (knowledge)
- มีความคงเสนคงวา (consistency)
- มีการใชภาษาที่เหมาะสม (language  appropriateness)
- มีความนาอาน (attractiveness)

1.4  บทความทั่วไป  ตางจาก  บทความทางวิชาการ  หรือไม
บทความทั่วไป (general article) เปนขอเขียนที่นําเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง 

ในรูปแบบอิสระ ไมเปนทางการ ไมมีรูปแบบที่แนนอน อาจนําเสนอเพื่อความบันเทิง เพื่อวิจารณเหตุ-
การณ  เพื่อชี้แจงขอเท็จจริง  หรือเพื่อใหความรู  บทความในลักษณะนี้เหมาะกับผูอานทั่ว ๆ ไป หรือผู
อานนอกสาขาวิชา  ซึ่งผูเขียนอาจนําบทความทางวิชาการมาเรียบเรียงใหมใหอานและเขาใจไดงาย  
หรืออาจเปนขอวิพากษเพียงบางประเด็นที่คนทั่วไปใหความสนใจ

จะมีสวนประกอบดังนี้
- ชื่อเร่ือง  (title)
- สวนเกริ่นนํา หรือ คํานํา (introduction)
- สวนเนื้อเร่ือง (body) ซึ่งสามารถแบงเปนสวนยอย 3 สวน  ไดแก

สวนยอยที่ 1  ปูพื้นฐานความรูแกผูอานในเรื่องที่จะกลาวถึง
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สวนยอยที่ 2  วิเคราะหขอมูล  โตแยงขอเท็จจริง ใชเหตุผล หลักฐานเพื่อใหขอมูลแกผูอาน
สวนยอยที่ 3  เสนอความคิดเห็น  ขอเสนอแนะของผูเขียนตอประเด็นที่นําเสนอ

- สวนสรุป (summary) สรุปจุดยืนของผูเขียนที่มีตอเร่ืองนั้น ๆ
- ขอมูล / เอกสารอางอิง (references)  (ถามี)

บทความทางวิชาการ (academic article)  เปนขอเขียนเชิงสาระที่ผูเขียนตั้งใจหยิบยก
ประเด็นหนึ่งในแวดวงวิชาการขึ้นมากลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหรือวิพากษทัศนะหรือแนว
คิดเดิม และ/หรือนําเสนอและเผยแพรแนวคิดใหม ๆ เพื่อมุงใหผูอานเปลี่ยนหรือปรับแนวความเชื่อเดิม
มาสูแนวความคิดที่ผูเขียนนําเสนอ  บทความทางวิชาการเนนการใหความรูเปนสําคัญ  และจะตอง
อาศัยหลักวิชา  เอกสารอางอิง  และเหตุผลที่พิสูจนได เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหแกผูอาน

บทความทางวิชาการเต็มรูปแบบ  จะมีลักษณะดังนี้
1. ชื่อเร่ือง  (title)
2. บทคัดยอ  (abstract)
3. บทนํา  (introduction)
4. การสํารวจวรรณกรรม  (review  literature)
5. การวางกรอบความคิด  (conceptual  framework)
6. การประยุกต / การนําเสนอแนวความคิดใหม / การพิสูจนขอเท็จจริง ฯลฯ (application / 

proposal for new idea / proof etc.)
7. บทสรุป  (conclusion)
8. เอกสารอางอิง  (references)

2. การเขียนบทความ
2.1 กอนลงมือเขียน…คํานึงถึงสิ่งใดบาง

ก. คิดเปนหรือยัง
การแสดงออกที่หลากหลายของคนเราแตละคน ไมวาจะเปนการกระทํา (doing)  การแสดง
อากัปกริยาตาง ๆ (behaving)  การพูด  (speaking)  การเขียน  (writing)  เร่ิมตนมาจากการ
คิด (thinking)  คนที่มีความคิดเปนระบบ  มีความชัดเจนในเรื่องที่นําเสนอ  ในเหตุผล และใน
จุดมุงหมายของการเขียน  จะสามารถสื่อสารออกมาไดตรงจุด ตรงประเด็น หรือกลาวอีกนัย
หนึ่ง  นักคิดที่ดีจะสามารถผลิตงานเขียนที่ดีนั่นเอง



-----------------------------
*** ศูนยฝกพาณิชยนาวี
*** 120 ม.7 ซ.เทศบาล6 (บางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางดวน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
*** โทรศัพท ::: 0 2756 4971-80,  โทรสาร ::: 0 2384 7063,  เว็บไซต ::: http://www.mmtc.ac.th

-4-

องคประกอบความคิดที่นักเขียนตองมี  คือ
 ความคิดเกี่ยวกับจุดมุงหมายการเขียนที่ชัดเจน  กอนลงมือเขียน  ผูเขียนควรเริ่มตนดวย
การตอบคําถามตามหลัก   5 W 1 H  นั่นคือ

Who  –  จะเขียนใหใครอาน
What  –  จะนําเสนอเรื่องอะไร
Where  –  จะนําลงเผยแพรที่ไหน
When  –  จะนําลงเผยแพรเวลาใดจึงเหมาะสม
Why  –  จะนําเสนอเรื่องนี้ทําไม
How  –  จะนําเสนอเรื่องนี้อยางไร

 ความคิดในการนําเสนอเนื้อหาที่คมชัด  ผูเขียนควรมีความคิดอยางเปนระบบในลักษณะ
ตาง ๆ  อาทิ
- มีความคิดริเร่ิม  สรางสรรค  (creative thinking) ผูเขียนตองสามารถหาประเด็นใหม ๆ 

เพื่อมากําหนดหัวขอที่นาสนใจในการเขียน
- มีความคิดเชิงวิเคราะห  (analytical thinking) ผูเขียนตองสามารถสืบคนขอเท็จจริง  ตี

ความ จําแนกแยกแยะ และทําความเขาใจขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ
เชิงเหตุและผลกับประเด็นที่นําเสนอ

- มีความคิดเชิงมโนทัศน (conceptual thinking)  ผูเขียนตองมีความคิดรวบยอด  
สามารถประสานขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่นําเสนอได โดยไมออกนอกประเด็น

- มีความคิดเชิงสังเคราะห  (synthesis – type thinking) ผูเขียนตองสามารถหลอมรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของภายใตโครงรางใหมอยางเหมาะสมเพื่อสนับสนุนความคิดในประเด็น
ที่นําเสนอ

- มีความคิดเชิงวิพากษ  (critical  thinking) ผูเขียนตองสามารถทาทาย  และหาขอโต
แยง  ความคิด  ขอเสนอ  หรือหลักปฏิบัติเดิมได  เพื่อเปดแนวความคิดสูทางเลือกใหม

- มีความคิดเชิงประยุกต  (application  thinking) ผูเขียนตองสามารถประยุกต  ขอเท็จ
จริง  และแนวความคิดใหมที่นําเสนอในเชิงนามธรรมสูรูปธรรม  เพื่อใหสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง
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ข. เขียนเปนหรือไม
 ผูจบการศึกษาแมเพียงระดับประถมศึกษา  ก็มีความสามารถพอที่จะอานออก–เขียนได แต
อยางไรก็ตาม ไมใชทุกคนที่อานออก–เขียนไดนั้นจะ  “เขียนเปน” หรือ “เขียนแลวคนอานรูเร่ืองตรงกับที่
ผูเขียนตองการสื่อสาร”
 การเขียน เปนทั้ง “ศาสตร” และ “ศิลป” กลาวคือ  การเขียนเปนศาสตรที่สามารถฝกฝนกันได  
คนเขียนบอย ๆ  เขียนมาก ๆ ขอเขียนก็จะไดรับการพัฒนาใหดีข้ึนโดยลําดับ  นอกจากนี้การเขียนอยู
เสมอ  ทําใหเราจําเปนตองเรียนรูเทคนิคการเขียนที่ดีข้ึน  งานเขียนก็จะมีศิลป  มีสไตลการเขียนที่เปน
เอกลักษณเฉพาะตัวมากขึ้น

การเขียนเปนการสื่อสารที่ตองกลั่นกรองทางความคิดมากกวาการพูด  เพราะเปนการสื่อสาร
ดวยลายลักษณอักษรเพียงเทานั้น  ไมมีองคประกอบอื่น ๆ มาเสริมใหเขาใจดังการพูด  ผูอานจะเห็น
เพียงตัวหนังสือ  และแปลความจากตัวหนังสือ  ผูเขียนจึงจําเปนตองสื่อสารในรูปแบบและเนื้อหาที่ผูรับ
สารจะสามารถเขาใจไดทันทีโดยไมตองตีความ

ค. เขียนใหใครอาน
ขอเขียนที่ประสบความสําเร็จอยางสมบูรณแบบ ไมเพียงแตเปนขอเขียนที่เกิดจากความคิดที่

กลั่นกรอง  และตกผลึกเปนภาษาเขียนที่ส่ือความไดชัดเจนสละสลวยเทานั้น  แตตองเปนขอเขียนที่กลุม
เปาหมายไดอาน
 ผูเขียนที่ดีจึงตองเปนผูที่สามารถสื่อสารไดตรงตามความมุงหมาย มีความชัดเจนในเนื้อหา 
สามารถทําใหผูรับสารเกิดความเขาใจตรงกันกับผูสงสาร  ดังนั้นสิ่งที่ผูเขียนจะตองทํา  คือ

 รูจักผูอาน
การรูจักผูอานเปนเรื่องที่สําคัญ  เพราะผูอานจะเปนตัวกําหนดวา  มีความ “คุมคา”  ที่จะเขียน

บทความนั้นขึ้นมาดวยหรือไม  ความคุมคาดังกลาววัดที่ความสําเร็จในการสื่อสารของผูเขียนนั่นคือ การ
ที่ผูอานได “อาน” และ “เขาใจ” ในประเด็นที่ผูเขียนนําเสนอ  การรูจักผูอานวาเปนใครจึงเปนเรื่องจําเปน  
กอนที่จะกําหนดหัวขอเร่ือง และดําเนินเรื่องที่ผูเขียนตองการจะสื่อสาร  มิฉะนั้นการลงทุนลงแรงเขียน  ก็
จะสูญเปลาอยางนาเสียดาย

 เขียนเพื่อผูอาน
ขอเขียนทางวิชาการจํานวนไมนอย  ที่ผูเขียนตั้งวัตถุประสงคในงานเขียน  เพื่อแสดงภูมิปญญา

อันสูงสงของตน โดยไมไดมุงสื่อสารกับผูอาน  และไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อประโยชนแกผูรับสาร  ขอเขียน



-----------------------------
*** ศูนยฝกพาณิชยนาวี
*** 120 ม.7 ซ.เทศบาล6 (บางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางดวน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
*** โทรศัพท ::: 0 2756 4971-80,  โทรสาร ::: 0 2384 7063,  เว็บไซต ::: http://www.mmtc.ac.th

-6-

ดังกลาวจึงกลายเปนจดหมายที่ไมถึงมือผูรับ  และมักถูกจัดวางไวบนหิ้งหนังสือ  มากกวาที่จะถูกแปร
แนวคิดและเผยแพรกระจายอยางทั่วถึง

ผูเขียนที่ดีจึงจําเปนตองคํานึงถึงผูอาน โดยตองมีวิธีนําเสนอใหเรียบงายพอที่เขาจะรับได ไมซับ
ซอนหรือยากตอการเขาใจ

 ตองมั่นใจใหไดวา…มีคนอาน
การที่เรามั่นใจวา  ขอเขียนของเราไดลงเผยแพรในสื่อใดสื่อหนึ่ง  เรายอมมั่นใจไดในระดับหนึ่ง

วาจะมีผูอานจํานวนหนึ่งอยางแนนอน  ตามกลุมเปาหมายของสื่อนั้น  ตัวอยางเชน  ถาขอเขียนของเรา
ไดลงเผยแพรในสิ่งตีพิมพหรือเว็บไซตทางวิชาการ กลุมเปาหมายก็คือ  นักวิชาการ  นักศึกษา  และผูสน
ใจในสาขาวิชานั้น  แตถาขอเขียนของเราไดลงในเผยแพรในสื่อทั่วไป  เชน หนังสือพิมพตาง ๆ  กลุมผู
อานก็จะเปนประชาชนหลากหลายอาชีพ  อันเปนเปาหมายที่กวางแตไมเฉพาะเจาะ  เปนตน  ดังนั้นสิ่งที่
เราควรคํานึงกอนลงมือเขียนก็คือ  “จะทําอยางไร”  ขอเขียนของเรา  จึงจะไดลงเผยแพรในสื่อที่เรา
ตองการ

งานเขียนหลากหลายประเภทเพื่อกลุมผูอานตาง ๆ กัน  จําเปนตองกําหนดเปาหมายใหเหมาะ
สม  เชน บทความทั่วไป  ส่ือเปาหมายนาจะเปน  หนังสือพิมพ  จุลสาร  วารสาร  นิตยสาร  เว็บไซตยอด
นิยมตาง ๆ  สวนบทความทางวิชาการ   ส่ือเปาหมายควรจะเปนวารสารที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  ซึ่งเราควรเลือกและจัดลําดับความสําคัญ  ความสนใจ  หรือความเหมาะสมกับขอเขียน
ของเรา

2.2 กอนลงมือเขียน…ทําอะไรบาง
ผูเขียนจะตองเตรียมความพรอมกอนลงมือเขียน  ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจใชเวลายาวหรือส้ันขึ้นอยู

กับวาเรื่องที่จะเขียนนั้นยากหรืองาย  เชน การเขียนบทความทางวิชาการอาจตองใชเวลายาวนานในการ
เตรียมขอมูล แตการเขียนบทความทั่วไปอาจใชเวลาสั้น เพราะมุงเสนอความคิดเห็นของผูเขียนเปนหลัก 
การเตรียมความพรอมที่ดีจะชวยใหการเขียนของเรางาย  และประเด็นคมชัดขึ้น

ลําดับข้ันการเตรียมความพรอมกอนการเขียนบทความ   โดยทั่วไป  มีดังนี้
ขั้นที่  1  การเลือกหัวขอเรื่อง
ผูเขียนจะตองสามารถหาหัวขอเร่ืองที่ผูอานสนใจและเปนประโยชนมานําเสนอ ขอแนะ

นําในการเลือกหัวขอเร่ือง  มีดังตอไปนี้
- เลือกเรื่องที่ผูเขียนมีความรู  และความเขาใจเปนอยางดี
- เลือกเรื่องที่ผูเขียนจํากัดขอบเขตได
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- เลือกเรื่องที่เหมาะสมกับผูอาน
- เลือกเรื่องที่มีขอมูลสนับสนุนเพียงพอ
- เลือกเรื่องที่เปนเรื่องใหม
- เลือกเรื่องที่มีจุดมุงหมายชัดเจน
ขั้นที่  2  การวางโครงเรื่อง
ผูเขียนตองวาดแผนที่นําทาง (โครงเรื่อง) ของเรื่องที่จะเขียนใหเรียบรอยกอนที่จะลงมือ

เขียน การวางแผนลวงหนาดวยการเขียนเคาโครงเรื่องกอน  จะประหยัดเวลาในการเขียนใหดําเนินไปใน
ทิศทางที่กําหนดไว

โครงเรื่องที่ดีจะตองมีองคประกอบสําคัญ  ดังตอไปนี้
- อยูในขอบขายของชื่อเร่ือง
- ประเด็นหลักแตละประเด็น  ตองมีน้ําหนักความสําคัญใกลเคียง  หรือเสมอกัน
- มีลําดับความสัมพันธเชื่อมโยงกันเปนอยางดี
- มีสาระสําคัญของเรื่องครบถวน

2.3 ลงมือเขียน…ทําอยางไรบาง
ก. การเขียนเกริ่นนํา

 การเขียนเกริ่นนําเขาสูความในยอหนาแรก มีความสําคัญมากทั้งนี้เพราะเปนการชักจูง
ความสนใจของผูอาน  เปนการบอกใหผูอานทราบหรือเนนความสําคัญของจุดมุงหมายที่เขียนเรื่องนั้น

รูปแบบของการขึ้นตนขอความที่แนะนํา  ไดแก
- การใชคําคม  วาทะ  ของบุคคลสําคัญในสังคม
- การใชการเลาเรื่อง  ขาว  เหตุการณที่เกิดขึ้นจริง
- การใชนิยามศัพท  เชน  ศัพทเฉพาะ  ศัพททางวิชาการ
- การใชการตั้งคําถามใหผูอานเกิดความฉงนสงสัย  หรือฉุกคิดเกี่ยวกับประเด็นที่

ตองการนําเสนอ
- การใชขอความสั้น ๆ แบบกลาวสรุป

ข. การเขียนเนื้อเรื่อง
- การเขียนประโยค  ควรเปนประโยคสั้นสมเหตุสมผล มีเอกภาพ  ใชคําถูกตองและ

เหมาะสม
- การเขียนยอหนา แตละยอหนาควรมีเพียงความคิดเดียว มีเอกภาพ  สนับสนุน

ประเด็นหลัก  เนื้อหาในแตละยอหนามีความยาวเหมาะสม  และไมกวางจนเกินไป
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- การลําดับเนื้อหาตามโครงเรื่อง  เปนเหตุเปนผล  ตอเนื่องกันอยางราบรื่น
- การใชภาษา  โดยเฉพาะบทความทางวิชาการจะนิยมใชภาษาราชการ (formal 

language)
ค. การเขียนบทสรุป

 เพื่อสรุปย้ําแนวความคิดหลักที่ผูเขียนตองการนําเสนอ
ง. การขัดเกลาบทความ

 เพื่อแกไขขอบกพรองและทบทวนความสมเหตุสมผล  นาเชื่อถือ  นาสนใจของขอเขียน

การ “เขียนบทความ” เปนสิ่งไมยาก  แต “การเขียนบทความเปน” ก็เปนเรื่องที่ไมงาย  ส่ิงสําคัญ
ที่เราตองมีคือ “การเรียนรู”  และ  “ความพยายามไมยอทอ”  เมื่อเราทุกคนจะสามารถเขียนบทความที่ดี
ได  หากเราเรียนรู  “ศาสตร” และ “ศิลป”  ของการเขียนบทความและไมลมเลิกการเขียนไปเสียกลางคัน  
ทั้ง ๆ ที่ความคิดที่เราพยายามนําเสนอนั้น  อาจเปนสิ่งที่เปนประโยชนอยางมหาศาลตอสวนรวม
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