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บทน า 

 คณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร  มหำวิทยำลัยพำยัพ มีปณิธำนที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด โดยเน้นผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ จริยธรรมและคุณธรรม เพื่อให้บัณฑิตมี

วิสัยทัศน์ มีจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ โดยมีกำรเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตร

บริหำร ธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร ด ำเนินกำรสอนโดยคณำจำรย์ประจ ำ 

คณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งทำงด้ำนกำรบัญชี ด้ำนกำรเงินและกำรธนำคำร 

จ ำนวน 27 ท่ำน 

 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำ กำรจัดกำรศึกษำ

ตำมพันธกิจอุดมศึกษำให้มีคุณภำพระดับสูงและสอดคล้องกับพันธกิจกำรศึกษำของสภำคริสตจักรในประเทศ

ไทย เป้ำประสงค์ที่ 1.1 หลักสูตรมีคุณภำพระดับสูงสอดคล้องตำมเกณฑ์ มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ  

และยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำสมรรถนะบริหำรจัดกำรเพื่อสร้ำงประสิทธิภำพ   ควำมมั่นคง ยั่งยืน ให้ทันต่อ

กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม  เป้ำประสงค์ที่ 2.2  บุคลำกรมีขีดควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะตรงตำมต ำแหน่งงำน 

และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล   กลยุทธ์ที่  2.2.2 ส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้ที่

ส ำคัญของมหำวิทยำลัย อย่ำงเป็นระบบเพื่อพัฒนำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

คณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรจัดกำรควำมรู้เนื่องจำกเป็น

เครื่องมือในกำรจัดระบบองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่เกิดจำกประสบกำรณ์หรือควำมเช่ียวชำญเฉพำะบคุคล  

และควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนมำบันทึกในรูปแบบของเอกสำร เพื่อให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้

ได้ และพัฒนำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้  โดยเฉพำะในปีกำรศึกษำ 2559 นี้ ทำงคณะบัญชี กำรเงินและกำร

ธนำคำร ได้รับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยจัดกำรควำมรู้ ของมหำวิทยำลัยพำยัพ มำให้ควำมรู้ด้ำนวิธีกำรด ำเนินงำน

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ถูกต้อง สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริงและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ท้ำยนี้คณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร ขอขอบคุณ คณำจำรย์ผู้ที่มีส่วนร่วมในกำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทุกท่ำน ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เพื่อให้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรเขียนบทควำมวิชำกำร อันจะ

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป 

 

       อำจำรย์ ดร.วัลภำ วงศ์จันทร์ 
        คณบดีคณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร 
                                               14 มิถุนำยน 2560 
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แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา  

 กำรพัฒนำ กำรจัดกำรศึกษำตำมพันธกิจอุดมศึกษำ ให้มีคุณภำพระดับสูงนั้น จ ำเป็นต้องมีกำรส่งเสริม

และพัฒนำอำจำรย์ในด้ำนต่ำงๆ อำทิ ด้ำนคุณวุฒิ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  กำรสอน กำรวิจัย และประสบกำรณ์

วิชำชีพ  ซึ่งกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพกำรผลิตผลงำนวิชำกำรเพื่อเข้ำสู่ต ำ แหน่งวิชำกำร เป็น

กระบวนกำรที่ส ำคัญ อีกกระบวนกำรหนึ่ง  เพื่อให้มีผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน  

ดังนั้นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทำงกำรเขียนบทควำมวิชำกำร ท ำให้คณำจำรย์คณะบัญชี กำรเงิน

และกำรธนำคำร ได้มีกำรพัฒนำผลงำนวิชำกำร  อันจะเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำอำจำรย์ 

และมีกำรพัฒนำตนเองอยู่เสมอ อันจะท ำให้กำรเรียนกำรสอนเกิดประสิทธิภำพสูงสุด รวมทั้งยังเป็นกำร

ส่งเสริมให้คณำจำรย์พัฒนำก้ำวหน้ำต่อไปอย่ำงไม่หยุดยั้ง โดยมุ่งแสวงหำควำมรู้และควำมคิดใหม่ๆ ทำง

กำรศึกษำ และเป็นกำรเพิ่มโอกำสให้คณำจำรย์คณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร สำมำรถผลิตผลงำนทำง

วิชำกำร และเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้ 

ด้วยเหตุนี้คณะกรรมกำรบริหำรคณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร และทำงคณะกรรมกำรกำร

จัดกำรควำมรู้ประจ ำปี 2559 ได้ร่วมกันประชุมเพื่อเลือกองค์ควำมรู้จำกอำจำรย์ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรเขียนบทควำมวิชำกำร  เพื่อให้คณำจำรย์ในคณะฯ สำมำรถน ำไปปฏิบัติและปรับใช้ใน

กำรเขียนบทควำมวิชำกำรต่อไป    



 
 

แผนการจัดการความรู ้

แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ช่ือหน่วยงำน : คณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร  

ขอบเขต KM : (1)  แนวทางเพ่ือพัฒนาการเขียนบทความวิชาการ 

เป้ำหมำย KM (Desired State) :  

 วิธีกำรเลือกหัวข้อที่จะเขียนบทควำม 

 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรเขียนบทควำม 

 กำรสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ในหัวข้อที่น ำเสนอ 

 กำรน ำส่งเผยแพร่บทควำมวิชำกำรในวำรสำร 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม  :  อำจำรย์ประจ ำคณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร สำมำรถเขียนบทควำม

วิชำกำรได้อย่ำงน้อย  1 เรื่อง                         

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รบัผิดชอบ 

1 กำรบง่ช้ีควำมรู ้

1. ประชุม

คณะกรรมกำร

บรหิำรคณะ

วิชำฯ เพื่อเลือก

หัวข้อในกำร

แลกเปลี่ยน

เรียนรู ้

- กำรเขียน

บทควำม

ทำงวิชำกำร 

 

22 

กุมภำพันธ์ 

2560 

- กรรมกำร 

บรหิำรคณะ

วิชำมีส่วนร่วม

ในกำรก ำหนด

ประเด็น

ควำมรู้ที่

สอดคล้องกบั

เป้ำหมำยที่

ก ำหนด 

 

- มำกกว่ำหรือ

เท่ำกับ 

ร้อยละ 80 

ของ

กรรมกำรบริ

หำรคณะ

ทั้งหมด 

- อย่ำงน้อย 1 

ขอบข่ำย 

- คณะ 

กรรมกำร

จัดกำรควำมรู้

คณะบัญชี 

กำรเงินและ

กำรธนำคำร 



6 
 

แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ช่ือหน่วยงำน : คณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร  

ขอบเขต KM : (1)  แนวทางเพ่ือพัฒนาการเขียนบทความวิชาการ 

เป้ำหมำย KM (Desired State) :  

 วิธีกำรเลือกหัวข้อที่จะเขียนบทควำม 

 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรเขียนบทควำม 

 กำรสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ในหัวข้อที่น ำเสนอ 
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2 กำรสร้ำงและ

แสวงหำควำมรู ้

- ค้นหำผู้มี

ควำมรู้ใน

เกี่ยวกับกำร

เขียนบทควำม

วิชำกำร 

- คณะกรรมกำร

กำรจัดกำร

ควำมรู้คณะ

บัญชี กำรเงิน

และกำร

ธนำคำร ได้

เสนอ

คณำจำรย์

มีนำคม – 

มิถุนำยน 

2560 

2. จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้เพื่อดงึ

ควำมรู้จำก

ผู้เช่ียวชำญใน

กำรเขียน

บทควำมทำง

วิชำกำร อย่ำง

น้อย 3 ครั้ง 

 

- อย่ำงน้อย 5 

คน 

- อย่ำงน้อย 1 

ประเด็น 

- คณะ 

กรรมกำร

จัดกำรควำมรู้

คณะบัญชี 

กำรเงินและ

กำรธนำคำร 
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วิชำกำรได้อย่ำงน้อย  1 เรื่อง                         

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รบัผิดชอบ 

จ ำนวน 10 

ท่ำน ได้แก่ 

1. อำจำรย์ 

ดร. วัลภำ   

วงศ์จันทร ์

2. อำจำรย์ 

ดร.รักษ์  

พรหมปำลิต 

3. รศ.บุษบำ  

อำรีย ์

4. อำจำรย์ 

ดร. 

ธีรำลักษณ์ 

สัจจะวำท ี
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 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรเขียนบทควำม 

 กำรสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ในหัวข้อที่น ำเสนอ 

 กำรน ำส่งเผยแพร่บทควำมวิชำกำรในวำรสำร 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม  :  อำจำรย์ประจ ำคณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร สำมำรถเขียนบทควำม

วิชำกำรได้อย่ำงน้อย  1 เรื่อง                         

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รบัผิดชอบ 

5. อำจำรย ์

สุดปรำณี 

มณีศรี 

6. อำจำรย ์

สุนิศำ 

แซ่แต ้

7. อ.พำมดำ  

ชูวุฒยำกร 

8. อำจำรย ์

สมเกียรติ์ 

อินตำวงค์ 

9. อำจำรย ์

ธวัลรัตน์  

เช่ือวงศ์บุญ 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ช่ือหน่วยงำน : คณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร  

ขอบเขต KM : (1)  แนวทางเพ่ือพัฒนาการเขียนบทความวิชาการ 

เป้ำหมำย KM (Desired State) :  

 วิธีกำรเลือกหัวข้อที่จะเขียนบทควำม 

 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรเขียนบทควำม 

 กำรสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ในหัวข้อที่น ำเสนอ 

 กำรน ำส่งเผยแพร่บทควำมวิชำกำรในวำรสำร 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม  :  อำจำรย์ประจ ำคณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร สำมำรถเขียนบทควำม

วิชำกำรได้อย่ำงน้อย  1 เรื่อง                         

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รบัผิดชอบ 

10. อำจำรย ์ 

สนธยำ 

เอี่ยมซิ้ว 

 

3 กำรจัดควำมรู้ให้

เป็นระบบ 

- สรปุควำมรู้

ตำมประเด็น

จำกกจิกรรม

แลกเปลี่ยน

เรียนรู ้

1 มีนำคม 

– 14 

มิถุนำยน  

2560 

เอกสำรสรปุ

ประเด็น

ควำมรู้จำก

กิจกรรม

แลกเปลี่ยน

เรียนรู ้

ได้เอกสำร

ควำมรู้

ครบถ้วนตำม

ประเด็นที่

ก ำหนด 

- คณะกรรม 

กำรจัดกำร

ควำมรู้คณะ

บัญชี กำรเงิน

และกำร

ธนำคำร 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ช่ือหน่วยงำน : คณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร  

ขอบเขต KM : (1)  แนวทางเพ่ือพัฒนาการเขียนบทความวิชาการ 

เป้ำหมำย KM (Desired State) :  

 วิธีกำรเลือกหัวข้อที่จะเขียนบทควำม 

 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรเขียนบทควำม 

 กำรสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ในหัวข้อที่น ำเสนอ 

 กำรน ำส่งเผยแพร่บทควำมวิชำกำรในวำรสำร 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม  :  อำจำรย์ประจ ำคณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร สำมำรถเขียนบทควำม

วิชำกำรได้อย่ำงน้อย  1 เรื่อง                         

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รบัผิดชอบ 

4 กำรประมวลและ

กลั่นกรองควำมรู ้

- กรรมกำร

พิจำรณำ

เอกสำรสรปุ

ประเด็นในเรื่อง

ของเนื้อหำ 

ควำมถูกต้อง

และจัดท ำเป็น

รูปเล่มองค์

ควำมรู้ 

14

มิถุนำยน 

2560 

เล่มองค์

ควำมรู้ กำร

เขียนบทควำม

ทำงวิชำกำร 

1 เล่ม 250 คณะกรรม 

กำรจัดกำร

ควำมรู้คณะ

บัญชี กำรเงิน

และกำร

ธนำคำร 

5 กำรเข้ำถึงควำมรู ้

- น ำเล่มองค์

ควำมรู้

ประชำสมัพันธ์

มิถุนำยน 

2560 

มีกำรเผยแพร่

ควำมรู้โดย

แจ้งทำง 

email  

ภำยใน 1 

สัปดำห์ หลงัได้

เล่มควำมรู้ฉบบั

สมบรูณ์ 

- คณะกรรม 

กำรจัดกำร

ควำมรู้คณะ

บัญชี กำรเงิน
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ช่ือหน่วยงำน : คณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร  

ขอบเขต KM : (1)  แนวทางเพ่ือพัฒนาการเขียนบทความวิชาการ 

เป้ำหมำย KM (Desired State) :  

 วิธีกำรเลือกหัวข้อที่จะเขียนบทควำม 

 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรเขียนบทควำม 

 กำรสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ในหัวข้อที่น ำเสนอ 

 กำรน ำส่งเผยแพร่บทควำมวิชำกำรในวำรสำร 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม  :  อำจำรย์ประจ ำคณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร สำมำรถเขียนบทควำม

วิชำกำรได้อย่ำงน้อย  1 เรื่อง                         

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รบัผิดชอบ 

ให้บุคลำกรใน

คณะฯ 

รับทรำบ 

เพื่อให้

บุคลำกร

รับทรำบ 

และกำร

ธนำคำร 

6 กำรแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

- จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ภำยใน

คณะบัญชี 

กำรเงินและ

กำรธนำคำร 

 

 

 

 

 มิถุนำยน 

2560 

จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ภำยใน

คณะบัญชี 

กำรเงินและ

กำรธนำคำร 

อย่ำงน้อย 1 

ครั้ง 

- คณะกรรม 

กำรจัดกำร

ควำมรู้คณะ

บัญชี กำรเงิน

และกำร

ธนำคำร 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ช่ือหน่วยงำน : คณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร  

ขอบเขต KM : (1)  แนวทางเพ่ือพัฒนาการเขียนบทความวิชาการ 

เป้ำหมำย KM (Desired State) :  

 วิธีกำรเลือกหัวข้อที่จะเขียนบทควำม 

 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรเขียนบทควำม 

 กำรสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ในหัวข้อที่น ำเสนอ 

 กำรน ำส่งเผยแพร่บทควำมวิชำกำรในวำรสำร 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม  :  อำจำรย์ประจ ำคณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร สำมำรถเขียนบทควำม

วิชำกำรได้อย่ำงน้อย  1 เรื่อง                         

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รบัผิดชอบ 

 

7 กำรเรียนรู ้

- อำจำรย์น ำองค์

ควำมรู้ไปใช้ 

ปี

กำรศึกษำ 

2559 - 

2560 

จ ำนวน

อำจำรย์ทีน่ ำ

ควำมรู้มำใช้

ในกำรเขียน

บทควำม

วิชำกำร 

มีคณำจำรย์

สำมำรถเขียน 

บทควำม

วิชำกำรได้ 

อย่ำงน้อย 1 

เรื่อง 

 คณะกรรม 

กำรจัดกำร

ควำมรู้คณะ

บัญชี กำรเงิน

และกำร

ธนำคำร 

 

คณะผู้ร่วมด าเนินการ 

1. อำจำรย์ ดร.วัลภำ  วงศ์จันทร์ 

2. อำจำรย์ ดร.รักษ์  พรหมปำลิต 

3. รองศำสตรำจำรย์บุษบำ อำรีย์ 

4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิกุล พงษ์กลำง 

5. อำจำรย์ ดร.ธีรำลักษณ์  สัจจะวำที 

6. อำจำรย์สุดปรำณี  มณีศรี 
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7. อำจำรย์สุนิศำ  แช่แต้ 

8. อำจำรย์พำมดำ  ชูวุฒยำกร 

9. อำจำรย์สมเกียรติ์ อินตำวงค์ 

10. อำจำรย์ธวัลรัตน์  เช่ือวงศ์บุญ 

11. อำจำรย์สนธยำ  เอี่ยมซิ้ว 

การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 

ประเด็น  : วิธีการเลือกหัวข้อท่ีจะเขียนบทความ 

 กำรเลือกหัวข้อที่จะเขียนบทควำม นั้นเป็นปัญหำแรกของผู้เขียน เนื่องจำกไม่ทรำบว่ำจะเริ่มต้นในกำร
เขียนหัวข้อใด  ทั้งนี้คณะกรรมกำรในที่ประชุมได้แสดงควำมคิดเห็นดังนี้ 

 อำจำรย์สุดปรำณี  มณีศรี เสนอว่ำ  ควรพิจำรณำประเด็นที่ทันสมัย เป็นที่สนใจในวงกำรด้ำน
กำรบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร 

 อำจำรย์สุนิศำ  แซ่แต้   เสนอว่ำ ควรเลือกหัวข้อที่ก ำลังเป็นเรื่องที่คนทั่วไปสนใจในปัจจุบัน 

 อำจำรย์ ดร.รักษ์  พรหมปำลิต เสนอว่ำ ควรเลือกเขียนในหัวข้อที่ตนเองถนัด 

 อำจำรย์ ดร.ธีรำลักษณ์ สัจจะวำที เสนอว่ำ ผู้เขียนต้องมีควำมรู้  ควำมเช่ียวชำญและมีควำม
สนใจในเรื่องที่เขียน 

 อำจำรย์ธวัลรัตน์  เช้ือวงศ์บุญ  เสนอว่ำ กำรเลือกหัวข้อ ควรเริ่มจำกกำรศึกษำหำข้อมูลที่
น่ำสนใจ เช่นจำกใน Website ต้องเป็นหัวข้อที่สะดุดตำ ทันสมัย ผู้อ่ำนอยำกที่จะอ่ำน  

 
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น : วิธีการเลือกหัวข้อท่ีจะเขียนบทความ สรุปความรู้ได้ดังนี้ 

 ควรพิจำรณำประเด็นที่ทันสมัยเป็นที่สนใจ  โดยอำจมีกำรศึกษำหำข้อมูลที่คนทั่วไปให้ควำมสนใจใน
ปัจจุบัน  เป็นหัวข้อที่สะดุดตำ ทันสมัย ผู้อ่ำนอยำกที่จะอ่ำน ในวงกำรด้ำนกำรบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร  
นอกจำกนี้ ควรเลือกเขียนในหัวข้อที่ตนเองถนัด  ผู้เขียนต้องมีควำมรู้  ควำมเช่ียวชำญและมีควำมสนใจในเรื่องที่
เขียน 
 

ประเด็น :  การก าหนดวัตถุประสงค์ในการเขียนบทความ 

 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรเขียนบทควำมมีควำมส ำคัญ ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรสื่อสำรให้ผู้อ่ำนได้รับทรำบ
เกี่ยวกับภำพรวมของบทควำม ทั้งนี้คณะกรรมกำรในที่ประชุมได้แสดงควำมคิดเห็นดังนี้ 

 อำจำรย์ ดร.รักษ์  พรหมปำลิต เสนอว่ำ กำรเขียนบทควำมควรให้มีกำร Focus เนื้อหำ ไม่ให้
กว้ำงเกินไป ดังนั้นกำรก ำหนดวัตถุประสงค์จะช่วยผู้เขียนได้มำกในกำร Focus เนื้อหำ 
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 อำจำรยส์ุดปรำณี  มณีศรี  เสนอว่ำ ควรต้องก ำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพือ่เป็นแนวทำงใน
กำรขยำยเนื้อหำทีจ่ะเขียนต่อไป 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิกลุ  พงษ์กลำง  เสนอว่ำ วัตถุประสงค์นั้นจะต้องเป็นประเด็นที่น่ำสนใจ 
และมีควำมถนัด เป็นประเด็นในปจัจบุัน   

 รองศำสตรำจำรย์บุษบำ อำรีย์  เสนอว่ำ ที่ตนเองท ำบทควำมวิชำกำรนั้น เกี่ยวข้องกบับัญชี
ครัวเรือน บทควำมวิชำกำรนั้น ไม่เหมอืนกับบทควำมวิจัย วัตถุประสงค์ต้องสอดคลอ้งกบัหัวข้อ
เรื่อง และให้ดปูระเด็นที่น่ำสนใจ  ทั้งนี้ ช่ือเรื่องกบัวัตถุประสงค์ จะต้องสอดคล้องกัน และ
สอดคล้องกบัวำรสำรที่ต้องกำรตพีิมพ ์

 อำจำรยส์ุนิศำ แซ่แต้  เสนอว่ำ ไม่ควรก ำหนดวัตถุประสงค์กว้ำงเกินไป  วัตถุประสงค์ของ
บทควำมต้องทันสมัย In trend ที่ผู้คนก ำลังสนใจในปัจจุบัน ต้องค ำนึงถึงว่ำจะเขียนอย่ำงไร ให้
เข้ำตำมกรรมกำร  ค ำนึงถึงกลุม่ผู้อ่ำนเป้ำหมำยว่ำต้องกำรทรำบเรื่องใด   

 อำจำรย์สนธยำ เอี่ยมซิ้ว เสนอว่ำ วัตถุประสงค์จะต้องเป็นประเด็นที่คนทั่วไปนิยม อยำกรู้ และ

โดนใจ 

 อำจำรย์ ดร.วัลภำ  วงศ์จันทร์  เสนอว่ำ ผู้เขียนบทควำมต้องมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำร

เขียนบทควำมให้ชัดเจน ว่ำต้องกำรให้ผู้อ่ำนได้รับ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ หรือ ข้อเท็จจริง หรือ

วิธีกำรแก้ปัญหำ ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทำงให้กับผู้เขียนในกำรสืบค้น

ข้อมูลต่อไป  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ เปรียบเสมือนเป็นกำรก ำหนดแนวทำงในกำรเขียนว่ำ 

จะน ำเสนอสำระส ำคัญ ในเรื่องใดบ้ำง แยกเป็นกี่ประเด็น มีประเด็นหลักอะไรบ้ำง ทั้งนี้กำร

ก ำหนดวัตถุประสงค์จะช่วยในกำรวำงโครงเรื่อง เพื่อช่วยให้กำรเขียนมีทิศทำงเป็นไปตำมที่

ต้องกำร 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น : การก าหนดวัตถุประสงค์ในการเขียนบทความ สรุปความรู้ได้ดังนี้ 

กำรเขียนบทควำมวิชำกำร ไม่เหมือนกับบทควำมวิจัย  ผู้เขียนต้องมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำร

เขียนบทควำมให้ชัดเจน ว่ำต้องกำรให้ผู้อ่ำนได้รับ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ หรือ ข้อเท็จจริง หรือวิธีกำรแก้ปัญหำ ใน

ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทำงให้กับผู้เขียนในกำรสืบค้นข้อมูล  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 

เปรียบเสมือนเป็นกำรก ำหนดแนวทำงในกำรเขียนว่ำ จะน ำเสนอในเรื่องใดบ้ำง มีประเด็นหลักอะไรบ้ำง ทั้งนี้กำร

ก ำหนดวัตถุประสงค์จะช่วยในกำรวำงโครงเรื่อง เพื่อช่วยให้กำรเขียนมีทิศทำงเป็นไปตำมที่ต้องกำร นอกจำกนี้ 

วัตถุประสงค์นั้นจะต้องเป็นประเด็นที่น่ำสนใจ และผู้เขียนมีควำมถนัด   รวมทั้งในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ต้อง

สอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง และให้ดูประเด็นที่น่ำสนใจ ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ก ำลังอยู่ในประเด็นที่ผู้คนให้ควำม

สนใจ โดยค ำนึงถึง กลุ่มผู้อ่ำนเป้ำหมำยว่ำต้องกำรทรำบเรื่องใด  ทั้งนี้ ช่ือเรื่องกับวัตถุประสงค์ จะต้องสอดคล้อง
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กัน และสอดคล้องกับวำรสำรที่ต้องกำรตีพิมพ์  ต้องค ำนึงถึงว่ำจะเขียนอย่ำงไร ให้เข้ำตำมกรรมกำร  ค ำนึงถึง

กลุ่มผู้อ่ำนเป้ำหมำยว่ำต้องกำรทรำบเรื่องใด 

 
ประเด็น  :  การสืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

 กำรหำแหล่งข้อมูลที่สืบค้นเป็นกระบวนกำรอีกกระบวนกำรหนึ่ง ในกำรได้มำซึ่งข้อมูล  เพื่อให้ข้อมูลที่
น ำเสนอน้ันมีควำมน่ำเช่ือถือ  ทั้งนี้คณะกรรมกำรในที่ประชุมได้แสดงควำมคิดเห็นดังนี้ 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิกุล พงษ์กลำง  เสนอว่ำ แหล่งข้อมูลที่สืบค้น จะได้แก่ วำรสำรในห้องสมุด 

และสืบค้นข้อมูลออนไลน์  ทั้งนี้ยังมีโปรแกรมอักขรวิสุทธ์ิ เพื่อช่วยในกำรประมวลผลควำม

เหมือนกับบทควำมอื่นหรือไม่ เพื่อเพิ่มควำมมั่นใจในกำรน ำเสนอบทควำม  นอกจำกนี้ยังมี

กำรศึกษำจำกงำนวิจัยของบุคคลอื่นที่มีควำมเกี่ยวข้องกันด้วย  ทั้งนี้ในวำรสำรบำงแห่ง มักจะ

ขอให้ผู้เขียน น ำผลงำนวิชำกำรหรือผลงำนวิจัยที่วำรสำรฉบับนั้นลงอยู่ เพื่อให้เป็นแหล่งสืบค้น

ข้อมูลด้วย 

 รองศำสตรำจำรย์บุษบำ อำรีย์   เสนอว่ำ แหล่งข้อมูลที่สืบค้นได้แก่  ThaiLIS Digital 

Collection   E-Book ทั้งนี้เลือกเนื้อหำให้ตรงกับหัวข้อที่เรำต้องกำรเขียน โดยต้องอ้ำงถึงผู้

แต่งด้วย กำรสืบค้นข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประกำรคือ 1. ส ำหรับไว้ดูเป็นตัวอย่ำง 2. เพื่อ

สร้ำงควำมแตกต่ำงของบทควำม  กำรค้นคว้ำจำกหนังสือที่เป็นต้นต ำหรับ มีแหล่งที่มำของ

ข้อมูลอย่ำงถูกต้อง มีกำรอ้ำงอิงที่ถูกต้อง  นอกจำกนี้ต้องระวังในกำรสืบค้นข้อมูลจำก Google 

ด้วย เนื่องจำกอำจเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง  แหล่งข้อมูลที่สืบค้นอื่นๆ ได้แก่ จำกวำรสำร หนังสือ

ที่ทันสมัย  บทควำมวิจัยซึ่งสำมำรถน ำไปเขียนประกอบได้ ทั้งนี้ต้องอ้ำงถึงแหล่งที่มำของข้อมูล

ด้วย  

 อำจำรย์สุนิศำ  แซ่แต้  เสนอว่ำ  จะต้องพยำยำมหำข้อมูลจำกทุกๆ แหล่ง เช่น จำกกำรสัมมนำ 

กำรอบรม หนังสือ เป็นต้น 

 อำจำรย์สุดปรำณี มณีศรี เสนอว่ำ ให้ดูว่ำเนื้อหำเกี่ยวข้องกับเรื่องใด ต้องศึกษำข้อมูลที่

เกี่ยวข้องทั้งหมด อ่ำนท ำควำมเข้ำใจ เพื่อให้ได้กรอบกว้ำงๆ และปรับกรอบเนื้อหำต่อไป 

ส ำหรับกำรสืบค้นข้อมูล ออนไลน์ มีกำรก ำหนด ค ำค้น ในประเด็นที่ต้องกำรจะสืบค้น หรือใช้

ค ำค้นที่เป็นหัวข้อที่ต้องกำรเขียน 

 อำจำรย์สนธยำ  เอี่ยมซิ้ว  เสนอว่ำ หำกเป็นหัวข้อที่เนื้อหำเกี่ยวกับหน่วยงำนต่ำงๆ ให้ศึกษำ

ข้อมูลจำกในเว็ปไซด์ ของหน่วยงำนนั้นๆ โดยตรง เช่น กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กรมสรรพำกร 

สภำวิชำชีพบัญชื  ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น  นอกจำกนี้อำจสืบค้นจำกกำรใช้ 
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Google เพื่อน ำร่องไปถึงข้อมูลที่ต้องกำร สืบค้นบทควำมวิชำกำร จำกแหล่งข้อมูลที่น่ำสนใจ 

เช่น สภำวิชำชีพบัญชี กรมสรรพำกร กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

 อำจำรย์ ดร.วัลภำ วงศ์จันทร์ เสนอว่ำ ข้อมูลที่สืบค้นต้องเป็นข้อมูลที่มีควำมสัมพันธ์กับเรื่องที่

เขียน หรือสัมพันธ์กับประเด็นหลักที่ต้องกำรน ำเสนอ รวมทั้งให้ค ำถึงถึงควำมทันสมัยของ

ข้อมูลที่สืบค้น ให้มีควำมเป็นปัจจุบัน กำรเลือกแหล่งข้อมูลนั้นต้องมีควำมน่ำเช่ือถือ หำกเป็น

บทควำม ควรเป็นบทควำมที่อยู่ในฐำนข้อมูล TCI จึงจะท ำให้บทควำมนั้นมีควำมน่ำเช่ือถือ เพื่อ

ใช้ในกำรอ้ำงอิงได้ 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น : การสืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง สรุปความรู้ได้ดังนี้ 

 ข้อมูลที่สืบค้นต้องเป็นข้อมูลที่มีควำมสัมพันธ์กับเรื่องที่เขียน หรือสัมพันธ์กับประเด็นหลักที่

ต้องกำรน ำเสนอ รวมทั้งให้ค ำถึงถึงควำมทันสมัยของข้อมูลที่สืบค้น ให้มีควำมเป็นปัจจุบัน กำรเลือกแหล่งข้อมูล

นั้นต้องมีควำมน่ำเช่ือถือ หำกเป็นบทควำมวิชำกำร หรือบทควำมวิจัยจำกผู้อื่น  ควรเป็นบทควำมที่อยู่ใน

ฐำนข้อมูลที่น่ำเช่ือถือ เช่น บทควำมจำกฐำนข้อมูล TCI   ThaiLIS Digital Collection หนังสือ  E-Book  จึงจะ

ท ำให้บทควำมนั้นมีควำมน่ำเช่ือถือ เพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิงได้   แหล่งข้อมูลที่สืบค้น จะได้แก่ วำรสำรในห้องสมุด 

และสืบค้นข้อมูลออนไลน์   งำนวิจัยของบุคคลอื่นที่มีควำมเกี่ยวข้องกันด้วย ทั้งนี้อำจค ำนึงถึง กำรน ำผลงำน

วิชำกำรหรือผลงำนวิจัยที่วำรสำรฉบับนั้นลงอยู่ เพื่อให้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลด้วย   นอกจำกนี้ในกำรเขียน

บทควำมวิชำกำร ผู้เขียนจะต้องอ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำที่จะสืบค้นด้วย  กำรสืบค้นข้อมูลนี้มีประโยชน์ทั้งในแง่  กำร

ดูเป็นตัวอย่ำง และเพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงของบทควำม   รวมทั้งให้ดูว่ำเนื้อหำเกี่ยวข้องกับเรื่องใด ต้องศึกษำ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อ่ำนท ำควำมเข้ำใจ เพื่อให้ได้กรอบกว้ำงๆ และปรับกรอบเนื้อหำต่อไป ส ำหรับกำร

สืบค้นข้อมูล ออนไลน์ มีกำรก ำหนด ค ำค้น ในประเด็นที่ต้องกำรจะสืบค้น หรือใช้ค ำค้นที่เป็นหัวข้อที่ต้องกำร

เขียน  หำกเป็นหัวข้อที่เนื้อหำเกี่ยวกับหน่วยงำนต่ำงๆ ให้ศึกษำข้อมูลจำกในเว็ปไซด์ ของหน่วยงำนน้ันๆ โดยตรง 

เช่น กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กรมสรรพำกร สภำวิชำชีพบัญชื  ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น  

นอกจำกนี้อำจสืบค้นจำกกำรใช้ Google เพื่อน ำร่องไปถึงข้อมูลที่ต้องกำร  อย่ำงไรก็ตำมมีข้อควรระวังในกำร

สืบค้นข้อมูล โดยกำรใช้ Google  ควรต้องพิจำรณำถึงควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล และควำมถูกต้องของข้อมูลด้วย    

ประเด็น  : การวิเคราะห์ สังเคราะห์ในหัวข้อท่ีน าเสนอ 

 กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ในหัวข้อที่น ำเสนอ เป็นส่วนที่ยำกที่สุดในกำรเขียนบทควำมวิชำกำร  ทั้งนี้
คณะกรรมกำรในที่ประชุมได้แสดงควำมคิดเห็นดังนี้ 

 อำจำรย์ ดร.รักษ์ พรหมปำลิต เสนอว่ำ ผู้เขียนควรเน้นให้มีสัดส่วนของกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์
ของบทควำมวิชำกำร ให้มำก และผู้ เขียนต้องมีกำรน ำเสนอข้อคิดเห็นในมุมมองของผู้เขียน
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บทควำม อำจเขียนตัวอย่ำงกรณีศึกษำเพื่อให้ผู้อ่ำนมีควำมเข้ำใจมำกข้ึน  มีกำรสกัดควำมรู้ให้
เป็นค ำพูดของผู้เขียนเอง โดยให้หลีกเลี่ยงกำรคัดลอกเนื้อหำมำใส่ในบทควำม 

 อำจำรย์ ดร.วัลภำ วงศ์จันทร์  เสนอว่ำ ผู้เขียนควรมีกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ เพื่อให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่ำน ต่อวงกำรวิชำกำร อำจน ำไปถึงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ให้กับผู้อ่ำน 

 อำจำรย์สนธยำ เอี่ยมซิ้ว  เสนอว่ำ จะต้องศึกษำอ่ำนให้มำกๆ และรวบรวมเขียนเป็นรูปภำพ 
เช่น Mind map  

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิกุล  พงษ์กลำง เสนอว่ำ ผู้เขียนควรน ำเอำทฤษฎี และงำนวิจัย มำเขียนให้
เกิดควำมเช่ือมโยงกัน เพื่อให้ผู้อ่ำนมีควำมเข้ำใจง่ำย มีกำรเช่ือมโยงบทควำมต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน 

 รองศำสตรำจำรย์บุษบำ อำรีย์  เสนอว่ำ ให้ผู้เขียนค ำนึงถึงควำมเช่ือมโยงกับผู้ที่จะใช้ประโยชน์
จำกบทควำมวิชำกำร มีกำรวิเครำะห์กลุ่มเป้ำหมำยว่ำ เขำจะได้ประโยชน์อะไรจำกบทควำม
วิชำกำรนี้  ให้ค ำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเขียนวิเครำะห์ 

 อำจำรย์สุดปรำณี มณีศรี  เสนอว่ำ ให้น ำทฤษฎี ประสบกำรณ์ที่มีมำใช้ในกำรวิเครำะห์ 
สังเครำะห์ โดยค ำนึงถึง กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จำกบทควำมที่เขียน เช่น กรมสรรพำกร SMEs ทั้งนี้
ต้องคิดว่ำบทควำมนี้จะเกิดประโยชน์ต่อบุคคลใดบ้ำง และบุคคลนั้นๆ ต้องกำรทรำบเกี่ยวกับ
เรื่องอะไร  

 
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น : การวิเคราะห์ สังเคราะห์ในหัวข้อท่ีน าเสนอ สรุปความรู้ได้ดังนี้ 

ผู้เขียนบทควำมวิชำกำร ควรเน้นให้มีสัดส่วนของกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ของบทควำมวิชำกำร ให้มำก 
และผู้เขียนต้องมีกำรน ำเสนอข้อคิดเห็นในมุมมองของผู้เขียนบทควำม อำจเขียนตัวอย่ำงกรณีศึกษำเพื่อให้ผู้อ่ำน
มีควำมเข้ำใจมำกขึ้น  มีกำรสกัดควำมรู้ให้เป็นค ำพูดของผู้เขียนเอง โดยให้หลีกเลี่ยงกำรคัดลอกเนื้อหำมำใส่ใน
บทควำมวิชำกำร นอกจำกนี้ ผู้เขียนควรค ำนึงถึงควำมเช่ือมโยงกับผู้ที่จะใช้ประโยชน์จำกบทควำมวิชำกำร มีกำร
วิเครำะห์กลุ่มเป้ำหมำยว่ำ เขำจะได้ประโยชน์อะไรจำกบทควำมวิชำกำรนี้  ให้ค ำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรเขียนวิเครำะห์  รวมทั้งประโยชน์ต่อวงกำรวิชำกำร อำจน ำไปถึงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ให้กับ
ผู้อ่ำน โดยกำรที่จะวิเครำะห์ได้นั้น จะต้องศึกษำอ่ำนให้มำกๆ และรวบรวมเขียนเป็นรูปภำพ เช่น กำรเขียน 
Mind map   มีกำรน ำเอำทฤษฎี และงำนวิจัย  ประสบกำรณ์  มำเขียนวิเครำะห์ให้เกิดควำมเช่ือมโยงกัน เพื่อให้
ผู้อ่ำนมีควำมเข้ำใจง่ำย มีกำรเช่ือมโยงบทควำมต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน 
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ประเด็น  : การน าส่งเผยแพร่บทความวิชาการในวารสาร 

 กำรน ำส่งเผยแพร่บทควำมวิชำกำรในวำรสำร เป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญอีกกระบวนกำรหนึ่ง ซึ่งหำก
เลือกแหล่งตีพิมพ์ไม่ถูกต้อง อำจบทควำมวิชำกำรอำจถูกปฏิเสธในกำรตีพิมพ์ได้  คณะกรรมกำรในที่ประชุมได้
แสดงควำมคิดเห็นดังนี้ 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิกุล พงษ์กลำง   เสนอว่ำ ควรมีกำรตรวจสอบบทควำมวิชำกำรที่เขียน 
เพื่อป้องกันควำมเหมือนของเนื้อหำบทควำมที่น ำส่งไปตีพิมพ์โดยใช้โปรแกรม อักขรวิสุทธ์ิ  อีก
ทั้งอำจมีกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้องในวำรสำรนั้นๆ เพื่อสอบถำมเกี่ยวกับ ระยะเวลำใน
กำรลงตีพิมพ์ จะใช้เวลำนำนเท่ำใด ให้ตรวจสอบเงื่อนไขต่ำงๆ ทำงออนไลน์ และอำจมีกำร
ตรวจสอบว่ำ แหล่งวำรสำรนั้นๆ อยู่ในฐำนข้อมูล TCI หรือไม่ และอยู่ในระดับใด 

 อำจำรย์ ดร.วัลภำ  วงศ์จันทร์  เสนอว่ำ บทควำมวิชำกำรต้องเป็นไปตำมรูปแบบ และ
ข้อก ำหนดของวำรสำรนั้นๆ เช่น กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง ควำมยำวของบทควำมวิชำกำร  
เป็นต้น  

 อำจำรย์สนธยำ  เอี่ยมซิ้ว  เสนอว่ำ ควรเลือกแหล่งตีพิมพ์ที่ สอดคล้องกับหัวข้อที่แหล่งตีพิมพ์
ต้องกำร ดังนั้นจึงต้องมีกำรศึกษำวัตถุประสงค์ของวำรสำรนั้นๆ 

 รองศำสตรำจำรย์บุษบำ อำรีย์ เสนอว่ำ  วำรสำรแต่ละแหล่งจะมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อยู่
แล้ว ดังนั้นจึงต้องเลือกแหล่งตีพิมพ์ให้สอดคล้องกับหัวข้อที่เขียน  ทั้งนี้ให้ดูฐำน TCI และช่ือ
วำรสำร 

 อำจำรย์สุดปรำณี มณีศรี  เสนอว่ำ ควรเลือกจังหวะเวลำในกำรลงบทควำม เนื่องจำกหำก
บทควำมที่เขียนนั้นก ำลังเป็นข้อมูลที่พูดถึงกันมำก โอกำสในกำรได้รับกำรตีพิมพ์จะสูง 

 อำจำรย์สุนิศำ แซ่แต้  เสนอว่ำ ควรเลือกวำรสำร ให้สอดคล้องกับผู้อ่ำนกลุ่มเป้ำหมำย 
 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น : การน าส่งเผยแพร่บทความวิชาการในวารสาร  สรุปความรู้ได้ดังนี้ 

 ก่อนน ำส่งบทควำมวิชำกำร ควรมีกำรตรวจสอบบทควำมวิชำกำรที่เขียน กับโปรแกรมกำรตรวจสอบ
กำรคัดลอกผลงำน เช่น อักขรวิสุทธ์ิ  เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจของผู้เขียนบทควำมที่น ำส่งไปตีพิมพ์ ทั้งนี้ผู้เขียน
บทควำม อำจมีกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้องในวำรสำรนั้นๆ เพื่อสอบถำมเกี่ยวกับ ระยะเวลำในกำรลง
ตีพิมพ์ ใช้เวลำนำนเท่ำใด รวมทั้งให้ตรวจสอบเงื่อนไขต่ำงๆ ทำงออนไลน์ของวำรสำรนั้นๆ เช่น รูปแบบ และ
ข้อก ำหนดของวำรสำรนั้น รูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง ควำมยำวของบทควำมวิชำกำร เป็นต้น   และอำจมี
กำรตรวจสอบว่ำ แหล่งวำรสำรนั้นๆ อยู่ในฐำนข้อมูล TCI หรือไม่ และอยู่ในระดับใด   นอกจำกนี้ ควรเลือก
แหล่งตีพิมพ์ที่ สอดคล้องกับหัวข้อที่แหล่งตีพิมพ์ต้องกำร ดังนั้นจึงต้องมีกำรศึกษำวัตถุประสงค์ของวำรสำรนั้นๆ  
และให้สอดคล้องกับผู้อ่ำนกลุ่มเป้ำหมำย  หำกมีควำมต้องกำรด่วนในกำรตีพิมพ์  หัวข้อที่บุคคลทั่วไปให้ควำม
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สนใจ อยู่ในกระแสปัจจุบัน จะมีส่วนท ำให้ บรรณำธิกำรวำรสำรนั้นๆ คัดเลือกบทควำมวิชำกำรเพื่อกำรตีพิมพ์
ก่อนบทควำมอื่น 
 

สรุปความรู ้แนวทางเพ่ือพัฒนาการเขียนบทความวิชาการ 

 กำรเขียนบทควำมวิชำกำร เป็นกลไกหนึ่งที่จะท ำให้คณำจำรย์ได้มีโอกำสถ่ำยทอดควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ของตน  กำรเขียนบทควำมวิชำกำรนี้ เป็นสำระที่ผูเ้ขียนตั้งใจจะหยบิยกประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ที่
เกิดข้ึนหรือเกี่ยวข้องในแวดวงวิชำชีพ หรือแวดวงวิชำกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเครำะห์  วิจำรณ์ แนวคิดเดิม 
และมีกำรน ำเสนอหรือเผยแพร่แนวคิดใหม่ เพื่อให้ผู้อ่ำนปรับเปลี่ยนแนวคิด มีกำรเช่ือมโยงมำสู่แนวคิดของ
ผู้เขียน บทควำมวิชำกำรจะต้องอำศัยข้อมลูทำงวิชำกำร เอกสำรอ้ำงองิ หลักฐำนที่พิสจูน์ได้ เพื่อสร้ำงควำม
น่ำเช่ือถือให้แก่ผูอ้่ำน  ดังนั้นแนวทำงเพื่อกำรพฒันำกำรเขียนบทควำมวิชำกำร ที่ได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ มี
ประเด็นต่ำงๆ ได้แก่  วิธีกำรเลือกหัวข้อทีจ่ะเขียนบทควำม   กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรเขียนบทควำม  กำร
สืบค้นข้อมลูทีเ่กี่ยวข้อง  กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ในหัวข้อที่น ำเสนอ   กำรน ำสง่เผยแพร่บทควำมวิชำกำรใน
วำรสำร ทั้งนี้องค์ควำมรูท้ี่ได้รับในแตล่ะประเด็นมีดังต่อไปนี ้ 

              ด้ำนกำรเลือกหัวข้อที่จะเขียนบทควำม ควรพิจำรณำประเด็นที่ทันสมัยเป็นที่สนใจ  โดยอำจมี

กำรศึกษำหำข้อมูลที่คนทั่วไปให้ควำมสนใจในปัจจุบัน  เป็นหัวข้อที่สะดุดตำ ทันสมัย ผู้อ่ำนอยำกที่จะอ่ำน ใน

วงกำรด้ำนกำรบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร  นอกจำกนี้ ควรเลือกเขียนในหัวข้อที่ตนเองถนัด  ผู้เขียนต้องมี

ควำมรู้  ควำมเช่ียวชำญและมีควำมสนใจในเรื่องที่เขียน 

ด้ำนกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรเขียนบทควำมวิชำกำรนั้น   ผู้เขียนต้องมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ใน

กำรเขียนบทควำมให้ชัดเจน ว่ำต้องกำรให้ผู้อ่ำนได้รับ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ หรือ ข้อเท็จจริง หรือวิธีกำรแก้ปัญหำ 

ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทำงให้กับผู้เขียนในกำรสืบค้นข้อมูล  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 

เปรียบเสมือนเป็นกำรก ำหนดแนวทำงในกำรเขียนว่ำ จะน ำเสนอในเรื่องใดบ้ำง มีประเด็นหลักอะไรบ้ำง ทั้งนี้กำร

ก ำหนดวัตถุประสงค์จะช่วยในกำรวำงโครงเรื่อง เพื่อช่วยให้กำรเขียนมีทิศทำงเป็นไปตำมที่ต้องกำร นอกจำกนี้ 

วัตถุประสงค์นั้นจะต้องเป็นประเด็นที่น่ำสนใจ และผู้เขียนมีควำมถนัด   รวมทั้งในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ต้อง

สอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง และให้ดูประเด็นที่น่ำสนใจ ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ก ำลังอยู่ในประเด็นที่ผู้คนให้ควำม

สนใจ โดยค ำนึงถึง กลุ่มผู้อ่ำนเป้ำหมำยว่ำต้องกำรทรำบเรื่องใด  ทั้งนี้ ช่ือเรื่องกับวัตถุประสงค์ จะต้องสอดคล้อง

กัน และสอดคล้องกับวำรสำรที่ต้องกำรตีพิมพ์  ต้องค ำนึงถึงว่ำจะเขียนอย่ำงไร ให้เข้ำตำกรรมกำร  ค ำนึงถึงกลุ่ม

ผู้อ่ำนเป้ำหมำยว่ำต้องกำรทรำบเรื่องใด 

            ด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่สืบค้นต้องเป็นข้อมูลที่มีควำมสัมพันธ์กับเรื่องที่เขียน หรือ

สัมพันธ์กับประเด็นหลักที่ต้องกำรน ำเสนอ รวมทั้งให้ค ำถึงถึงควำมทันสมัยของข้อมูลที่สืบค้น ให้มีควำมเป็น
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ปัจจุบัน กำรเลือกแหล่งข้อมูลนั้นต้องมีควำมน่ำเช่ือถือ หำกเป็นบทควำมวิชำกำร หรือบทควำมวิจัยจำกผู้อื่น  

ควรเป็นบทควำมที่อยู่ในฐำนข้อมูลที่น่ำเช่ือถือ เช่น บทควำมจำกฐำนข้อมูล TCI   ฐำนข้อมูล ThaiLIS Digital 

Collection หนังสือ E-book  วำรสำรในห้องสมุด และสืบค้นข้อมูลจำกฐำนข้อมูลออนไลน์ จึงจะท ำให้บทควำม

นั้นมีควำมน่ำเช่ือถือ เพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิงได้    นอกจำกนี้ยังสำมำรถน ำงำนวิจัยของบุคคลอื่นที่มีควำมเกี่ยวข้อง

กันมำใช้ในกำรอ้ำงอิงได้  ทั้งนี้อำจค ำนึงถึง กำรน ำผลงำนวิชำกำรหรือผลงำนวิจัยที่วำรสำรที่ผู้เขียนต้องกำรจะ

ตีพิมพ์ มำใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลด้วย  ทั้งนี้ในกำรเขียนบทควำมวิชำกำร ผู้เขียนจะต้องอ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำที่

จะสืบค้นด้วย  กำรสืบค้นข้อมูลนี้มีประโยชน์ทั้งในแง่  กำรดูเป็นตัวอย่ำง และเพื่อสร้ำงแนวทำงกำรเขียนเพื่อ

สร้ำงควำมแตกต่ำงของบทควำม   รวมทั้งให้ดูว่ำเนื้อหำเกี่ยวข้องกับเรื่องใด ต้องศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

อ่ำนท ำควำมเข้ำใจ เพื่อให้ได้กรอบกว้ำงๆ และปรับกรอบเนื้อหำต่อไป ส ำหรับกำรสืบค้นข้อมูล ออนไลน์ มีกำร

ก ำหนด ค ำค้น ในประเด็นที่ต้องกำรจะสืบค้น หรือใช้ค ำค้นที่เป็นหัวข้อที่ต้องกำรเขียน   หำกเป็นหัวข้อที่เนื้อหำ

เกี่ยวกับหน่วยงำนต่ำงๆ ให้ศึกษำข้อมูลจำกในเว็ปไซด์ ของหน่วยงำนน้ันๆ โดยตรง เช่น กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

กรมสรรพำกร สภำวิชำชีพบัญชี  ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น  นอกจำกนี้อำจสืบค้นจำกกำรใช้ 

Google เพื่อน ำร่องไปถึงข้อมูลที่ต้องกำร  อย่ำงไรก็ตำมมีข้อควรระวังในกำรสืบค้นข้อมูล โดยกำรใช้ Google  

ควรต้องพิจำรณำถึงควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล และควำมทั้งควำมถูกต้องของข้อมูลด้วย    

ด้ำนกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ ผู้เขียนบทควำมวิชำกำร ควรเน้นให้มีสัดส่วนของกำรเขียนวิเครำะห์ 
สังเครำะห์ของบทควำมวิชำกำรให้มำก และผู้เขียนต้องมีกำรน ำเสนอข้อคิดเห็นในมุมมองของผู้เขียนบทควำม 
อำจเขียนตัวอย่ำงกรณีศึกษำเพื่อให้ผู้อ่ำนมีควำมเข้ำใจมำกขึ้น  มีกำรสกัดควำมรู้ให้เป็นค ำพูดของผู้เขียนเอง โดย
ให้หลีกเลี่ยงกำรคัดลอกเนื้อหำมำใส่ในบทควำม นอกจำกนี้ ผู้เขียนควรค ำนึงถึงควำมเช่ือมโยงกับผู้ที่จะใช้
ประโยชน์จำกบทควำมวิชำกำร มีกำรวิเครำะห์กลุ่มเป้ำหมำยว่ำ เขำจะได้ประโยชน์อะไรจำกบทควำมวิชำกำรนี้  
ให้ค ำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเขียนวิเครำะห์  รวมทั้งประโยชน์ต่อวงกำรวิชำกำร อำจ
น ำไปถึงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ให้กับผู้อ่ำน โดยกำรที่จะวิเครำะห์ได้นั้น จะต้องศึกษำอ่ำนให้มำกๆ และ
รวบรวมเขียนเป็นรูปภำพ เช่น กำรเขียน Mind map   อีกทั้งควรมีกำรน ำเอำทฤษฎี และงำนวิจัย  ประสบกำรณ์  
มำเขียนวิเครำะห์ให้เกิดควำมเช่ือมโยงกัน เพื่อให้ผู้อ่ำนมีควำมเข้ำใจง่ำย มีกำรเช่ือมโยงบทควำมต่ำงๆ เข้ำ
ด้วยกัน 
 ด้ำนกำรน ำส่งเผยแพร่บทควำมวิชำกำรในวำรสำร ก่อนน ำส่งบทควำมวิชำกำร ควรมีกำรตรวจสอบ
บทควำมวิชำกำรที่เขียน กับโปรแกรมกำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำน เช่น อักขรวิสุทธ์ิ  เพื่อควำมมั่นใจของ
ผู้เขียนบทควำมที่น ำส่งไปตีพิมพ์ ทั้งนี้ผู้เขียนบทควำม อำจมีกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้องในวำรสำรนั้นๆ 
เพื่อสอบถำมเกี่ยวกับ ระยะเวลำในกำรลงตีพิมพ์ ใช้เวลำนำนเท่ำใด รวมทั้งให้ตรวจสอบเงื่อนไขต่ำงๆ ทำ ง
ออนไลน์ของวำรสำรนั้นๆ เช่น รูปแบบ และข้อก ำหนดของวำรสำรนั้น รูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง ควำม
ยำวของบทควำมวิชำกำร เป็นต้น   รวมทั้งอำจมีกำรตรวจสอบว่ำ แหล่งวำรสำรนั้นๆ อยู่ในฐำนข้อมูล TCI 
หรือไม่ และอยู่ในระดับใด   นอกจำกนี้ ควรเลือกแหล่งตีพิมพ์ที่ สอดคล้องกับหัวข้อที่แหล่งตีพิมพ์ต้องกำร ดังนั้น
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จึงต้องมีกำรศึกษำวัตถุประสงค์ของวำรสำรนั้นๆ  และให้สอดคล้องกับผู้อ่ำนกลุ่มเป้ำหมำย  หำกมีควำมต้องกำร
ด่วนในกำรตีพิมพ์  หัวข้อที่บุคคลทั่วไปให้ควำมสนใจ อยู่ในกระแสปัจจุบัน จะมีส่วนท ำให้ บรรณำธิกำรวำรสำร
นั้นๆ คัดเลือกบทควำมวิชำกำรเพื่อกำรตีพิมพ์ก่อนบทควำมอื่น 
 

ภาคผนวก 

บรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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