วิธีการเขียนบทความ
บทความวิ ชาการที่ จะตีพิมพ์ใ นวารสารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีส่ว น
ประอกบดังต่อไปนี้
1) ชื่อเรื่อง (Title) การกาหนดชื่อเรื่อง ต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการ ชื่อเรื่อง
ชั ด เจน ตรงไปตรงมา และครอบคลุ ม ประเด็ น ของเรื่ อ งและมี ค วามยาวไม่ เ กิ น 100
ตัวอักษร ชื่อเรื่องจะต้องสื่อถึงเนื้อหาของเรื่อง ซึ่งต้องมีลักษณะที่เจาะลึก ไม่กว้างเกินไป
มีความใหม่และน่าสนใจ สอดคล้องกับเวลา สถานการณ์และนโยบายของวารสาร
2) บทคัดย่อ (Abstract) ควรเขียนให้สั้น กระชับ เน้นประเด็นสาคัญของงาน
ที่ ต้ อ งการน าเสนอจริ ง ๆ มี ค วามยาวไม่ เ กิ น 10 ถึ ง 15 บรรทั ด โดยบทคั ด ย่ อ มั ก จะ
ประกอบด้วยเนื้อหาสามส่วน คือ เกริ่นนา สิ่งที่ทา และสรุปผลสาคัญที่ได้ ซึ่งอ่านแล้วต้อง
เห็นภาพรวมทั้งหมดของงาน ควรมีคาสาคัญ (Keyword) อยู่ในย่อหน้าต่อจากบทคัดย่อ
เพื่อให้ระบบสืบค้นฐานข้อมูลตรวจพบ
3) บทนาหรือคานา (Introduction) ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ผู้เขียนจูงใจให้ผู้อ่าน
เกิดความสนใจในเนื้อเรื่องนั้น ๆ ซึ่งสามารถใช้วิธีการและเทคนิคต่างๆ ตามแต่ผู้เขียนจะ
เห็นสมควร เช่น อาจใช้ภาษที่กระตุ้น จูงใจผู้อ่านหรือยกปัญหาที่กาลังเป็นที่สนใจขณะนั้น
ขึ้นมาอภิปราย หรือตั้งประเด็นคาถามหรือปัญหาที่ท้าทายความคิดของผู้อ่านหรืออาจจะ
กล่าวถึงประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับจากการอ่าน เป็นต้น นอกจากจะเป็นส่วนที่ใช้จูงใจ
ผู้อ่าน ส่วนนาเป็นส่ วนที่ผู้เขียนสามารถกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความนั้น
หรือให้คาชี้แจงที่มาของการเขียนบทความนั้นๆ รวมทั้งขอบเขตของบทความนั้น เพื่อช่วย
ให้ผู้อ่านไม่คาดหวังเกินขอบเขตที่กาหนด
นอกจากนั้น ผู้เขียนอาจใช้ส่วนนานี้ในการปูพื้นฐานในการอ่านที่ควรจะอ่าน
เรื่องนั้นให้แก่ผู้อ่านหรือให้กรอบแนวคิดที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาสาระที่นาเสนอ
ต่อไป
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บทนาประกอบด้วย
(1) หลั ก การและเหตุ ผ ล (Rationale) หรื อ ความเป็ น มาของภู มิ ห ลั ง
(Background) หรือความสาคัญของเรื่องที่เขียน (Justification) หัวข้อนี้จะทาให้ผู้อ่านได้
ทราบเป็นพื้นฐานไว้ก่อนว่าเรื่องที่เลือกมาเขียนมีความสาคัญหรือมีความเป็นมาอย่างไร
เหตุผลใดผู้เขียนจึงเลือกเรื่องดังกล่าวมาเขียน ในการเขียนบทนาในย่อหน้าแรกซึ่งถือว่า
เป็นการเปิดตัวบทความทางวิชาการและเป็นย่อหน้าที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน
(2) วัตุประสงค์ เป็นการเขียนว่าในการเขียนบทความในครั้งนี้ต้องการให้
ผู้อ่านได้ทราบเรื่องอะไรบ้าง โดยจานวนวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อไม่ควรมีมากเกินไปและ
วัตถุประสงค์แต่ละหัวข้อจะต้องสอดคล้องกับเรื่องหรือเนื้อหาของบทความ
(3) ขอบเขตของเรื่อง ที่ผู้เขียนต้องการจะบอกกล่า วให้ผู้อ่านทราบและ
เข้าใจตรงกันเพื่อเป็นกรอบในการอ่านโดยการเขียนขอบเขตนั้น อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยใน
การเขียน ได้แก่ ความยาวของงานที่เขียน หากมีความยาวไม่มากก็ควรกาหนดขอบเขต
การเขียนให้แคบลงไม่เช่นนั้นผู้เขียนจะไม่สามารถนาเสนอเรื่องได้ครบถ้วนสมบูรณ์และ
ระยะเวลาที่ต้องรวบรวมข้อมูล กากาหนดเรื่องที่จะเขียนลึกซึ้ง สลับซับซ้อนหรือเป็นเรื่อง
เชิงเทคนิคอาจจะยากต่อการรวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงเนื้อเรื่อง ดังนั้นหากมีเวลาน้อย
ก็ควรพิจารณาเขียนเรื่องที่มีขอบเขตไม่กว้างหรือสลับซับซ้อนไม่มากนัก
(4) คาจากัด ความหรื อนิ ยามต่ า งๆ ที่ ผู้ เขี ยนเห็น ว่า ควรระบุไ ว้ เพื่ อเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้อ่านในกรณีที่คาเหล่านั้นผ้เขียนใช้ในความหมายที่แตกต่างจากความหมาย
ทั่วไปหรือเป็นคาที่ผู้อ่านอาจจะไม่เข้าใจ
4) เนื้ อ เรื่ อ ง (Body) การเขีย นส่ว นเนื้อ เรื่อ งจะต้ อ งใช้ ทั้ งศาสตร์ แ ละศิ ล ป์
ประกอบกัน กล่าวคือ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ (Sciences) นั้นเป็นหลักวิชาการที่
ผู้เขียนจะต้องคานึงถึงในการเขียน ได้แก่ กรอบแนวความคิด (Conceptual framework)
ที่ผู้เขียนใช้ในการเขียนจะต้องแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของเหตุผลที่นาไปสู่ผล (Causal
relationship) การอ้างอิงข้อมูลต่างๆ ในส่วนศิลป์ (Art) ได้แก่ ศิลป์ในการใช้ภาษาเพื่อ
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นาเสนอเรื่องที่เขียน การลาดับความ การบรรยาย วิธีการอ้างอิง สถิติและข้อมูลต่างๆ ที่
ใช้ในการประกอบเรื่องที่เขียน เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและประทับใจมากที่สุด
5) ส่วนสรุป รวมถึงข้อเสนอแนะสาหรับบทความวิจัย บทความทางวิชการ
ที่ดีควรมีการสรุปประเด็นสาคัญ ๆ ของบทความนั้น ๆ ซึ่งอาจทาในลักษณะที่เป็นการย่อ
คือการเลือกเก็บประเด็นสาคัญๆ ของบทความนั้นๆ มาเขียนรวมกันไว้อย่างสั้นๆ ท้ายบท
หรือ อาจใช้วิธีการบอกผลลัพธ์ว่า สิ่งที่กล่าวมามีความสาคัญอย่างไร สามารถนาไปใช้
อะไรได้บ้าง หรือจะทาให้เกิดอะไรต่อไป หรืออาจใช้วิธีการตั้งคาถามหรือให้ประเด็นทิ้ง
ท้ายกระตุ้นให้ผู้อ่านไปสืบเสาะแสวงหาความรู้หรือคิดค้นพัฒนาเรื่องนั้นต่อไป งานเขียนที่
ดีควรมีการสรุปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสมอ
6) ส่วนอ้างอิง เนื่องจากบทความวิชาการ เป็นงานที่เขียนขึ้นบทพื้นฐานของ
วิชาการที่ ได้มี การศึ กษา ค้น คว้า วิจัย กันมาแล้ ว และการวิเ คราะห์วิจ ารณ์ อาจมีการ
เชื่อมโยงกับผลงานของผู้อื่น จึงจาเป็นต้องมีการอ้างอิงเมื่อนาบทความหรือผลงานของ
ผู้อื่นมาให้โดยการระบุให้ชัดเจนว่าเป็นงานของใคร ทาเมื่อไหรและนามาจากไหน เป็นการ
ให้เกียรติเจ้าของงาน และประกาศให้ผู้นั้นรับรู้ว่า ส่วนนั้นไม่ใช่ความคิดของผู้อื่น รวมทั้ง
เป็นการให้หลักฐานแก่ผู้อ่าน ให้ผู้อ่านสามารถไปสืบเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม หรือ
ติดตามตรวจสอบหลักฐานได้ การอ้างอิงควรจะเป็นการกระทาอย่างมีจุดหมาย เพื่อให้
ผู้อ่านได้ทราบแหล่งที่มาของความรู้ และช่ว ยให้ผู้อ่านมีโอกาสหาความรู้เพิ่มขึ้นและเป็น
การแสดงว่าสิ่งที่นามากล่าวมีหลักฐานควรเชื่อถือได้เพียงใด ความรู้พื้น ๆ เป็นสิ่งที่ผู้อ่าน
เข้าใจได้ง่าย ไม่จาเป็นต้องมีการสืบค้นอะไรอีก ไม่จาเป็นต้องมีการอ้างอิง ควรอ้างอิง
เท่าที่จาเป็น การอ้างอิงมากเกินจาเป็นจาทาให้ บทความดูรุ่มร่าม และก่อความราคาญใน
การอ่านได้
นอกจากนั้น พึงตระหนักอยู่เสมอว่าการคัดลอกงานของผู้อื่นนั้นทาได้ แต่ต้อง
เป็นการนามาเพื่ออธิบายสนับสนุนเท่านั้น มิใช่ลอกเอามาเป็นเนื้องานของตน
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