
แนวทางการเขียนบทความให้ได้รับการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาติ 

การถอดความรู้จากผู้ปฏิบัติ (Knowledge Capture) 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

นโยบาย  คณะนิติศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้(Knowledge Management) 

และก าหนดเป็นแผนปฏิบัติงาน Action Plan ประจ าปี2555 โดยทางผู้จัดท าได้วิเคราะห์ประเด็นที่มี

ความส าคัญต่อภารกิจขององค์กรและมีความพร้อมสูงสุดที่จะสามารถด าเนินการได้ภายในกรอบเวลา

ที่ก าหนด จนได้ประเด็นองค์ความรู้ส าคัญ 2 เรื่องคือ การตอบข้อสอบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 

(ส าหรับนักศึกษา) และประเด็นการเขียนบทความทางวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ลงในวารสาร

ระดับชาติ (ส าหรับคณาจารย์)  

ส าหรับเอกสารนี้เป็นการถอดองค์ความรู้เรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการอย่างไรให้

ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารระดับชาติ ”  (ส าหรับคณาจารย์ )  โดยได้ เลือกเก็บความรู้ จาก                  

รองศาสตราจารย์สมชาย  ปรีชาศิลปกุล เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 เพราะเป็นอาจารย์ที่มีผลงาน

ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และเคยมีบทความที่ได้รับการยอมรับในวารสารวิชาการระดับชาติอยู่หลาย

บทความ และในอนาคตจะได้ประมวลความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตร์ท่านอื่น ๆ ทั้งจากภายใน

และภายนอกองค์กรตอ่ไป 

   

หลักคิดและการท างานเพื่อให้สามารถเขียนบทความทางวิชาการและได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติ 

โดย รองศาสตราจารย์สมชาย  ปรีชาศลิปะกุล 

 

ในการเขียนบทความเพื่อให้มีโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติตามแนวทาง

ของท่านอาจารย์ควรมหีลักคิดและหลักปฏิบัติอย่างไร  

หลักคิดท่ี 1  การก าหนดหัวข้อ  

ผู้ที่จะเริ่มเขียนบทควรพิจารณาหัวข้อจากปรากฏการณ์ในสังคม ซึ่งการก าหนด

หัวข้อหรือเรื่องที่จะเขียนโดยมีวิธีการที่จะก าหนดหัวข้อที่จะเขียนเราจะตั้งหลักเขี ยนโดยมอง

ปรากฏการณ์ทางสังคมแลว้น าทฤษฎีมาพิจารณาประกอบจนย้อนไปสู่หลักคิดอะไรบ้างอย่างได้ในที่สุด

โดยบทความจะพยายามหาค าอธิบายสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ก็ได้ ในที่สุดจะท าให้งานเขียนของเราดูมี

เนือ้หาและมีความนา่สนใจและได้การยอมรับในการตพีิมพ์   

 

โดยการมองปรากฏการณ์นัน้สามารถมีวิธีการมองได้หลายแบบ โดยมีวิธีการดังนี้ 



1.1 การเขียนโดยมองจากประเด็นปัญหาข้อถกเถียงปัญหาสาธารณะอะไร 

เริ่มจากเรื่องที่เราพอมีความรู้  มีความสนใจ มีพื้นฐานบ้างและอาจหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปได้ เช่น การ

เขียนบทความในหนังสือพมิพ์รายวัน รายสัปดาห์ 

1.2 การเขียนโดยมองจากประเด็นข้อถกเถียงในแง่มุมทางทฤษฎีมากขึ้น 

เรื่องราวที่ใหญ่ขึ้น เช่น มุมมองแบบสตรีนิยมทางกฎหมาย และถ้าหากเป็นข่าวก็เช่น การท าแท้  หากดู

ประเด็นข้างต้นนีจ้ะเป็นประเด็นที่มมีุมมองทางทฤษฎี  

1.3 การเขียนโดยมองจากการอ่านงานและตามงานของบุคคลอื่น ซึ่งเราอาจ

พิจารณาได้จากการอ่านแล้วพบว่างานนั้นมีความน่าสนใจ อ่านแล้วสนุกดี โดยมีประเด็นทางวิชาการที่

ยังไม่มีคนพูดถึงในประเทศของเรา และสามารถน ามาเขียนเป็นประเด็นได้ โดยยกตัวอย่างบทความ

เรื่อง “บิดาแหง่กฎหมาย” และ “พหุนิยมทางกฎหมาย” เป็นต้น 

1.4 การเขียนโดยมองจากประเด็นทางวิชาการที่มีความสัมพันธ์กับกฎหมาย 

ซึ่งเราอาจพิจารณาเป็นประเด็นความสัมพันธ์และสอดคล้องกับสาขาอื่น ๆ เช่น งานทางวิชาการทาง

รัฐศาสตร์ หรือ ทางประวัติศาสตร์ โดยน ามาวิเคราะห์ว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องและสามารถหยิบยืม

ความรู้และงานอื่นมาใช้กับกฎหมายได้หรือไม่ เช่น วิธีวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์มาใช้กับการอธิบาย

กับการเกิดขึ้นของบิดาแหง่กฎหมายไทย เป็นต้น 

1.5 พิจารณาจากประเด็นหรือหัวข้อที่ต่างจากคนอื่น เช่น เราสามารถต่อยอด

ของบุคคลนั้นได้หรือไม่ หรือ เรามีข้อโต้แย้งที่หักล้างความคิดแบบเดิมได้หรือไม่  ซึ่งการพิจาณาว่า

ประเด็นหรอืหัวข้อวา่จะเป็นการตอ่ยอดหรือขอ้โต้แย้ง เราสามารถพิจารณาหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 พิจารณาว่าเรามีความรูห้รอืมีพื้นฐานความรู้นัน้ ๆ มากน้อยเพียงใด 

 ถ้าหากว่างานที่จะเขียนนั้นเรามีความรู้มาก ก็จะต้องศึกษาหรืออ่าน

งานที่เกี่ยวข้อเพิ่มเติมให้ได้มากที่สุด 

 สอบถามคนบุคคลที่คิดว่ามีความรู้เรื่องนั้น ซึ่งการที่เราสอบถามจาก

บุคคลที่มีความรู้นั้น จะท าให้เราเข้าถึงองค์ความรู้ได้เร็วขึ้น และเรา

สามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างเข้มข้น และเป็นการยืนยันความถูกต้อง

ทางวิชาการ และท าให้เราเดินหนา้ได้อย่างมทีิศทางมากขึ้น 
 

หลักคิดท่ี 2  วางเค้าโครงเรื่องที่จะเขียน (Outline)  คือ การก าหนดโครงเรื่องตาม

วัตถุประสงค์หรอืความตอ้งการที่ผู้เขียนตอ้งการสื่อสารผา่นกรอบความคิด โดยมีวิธีการดังนี้ 

2.1. รวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องและครอบคลุมกับวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่

ต้องการน าเสนอความคิดทั้งหมดโดยไม่ต้องจัดเรียงใดๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมประเด็นต่างๆ ทั้งหมด 

2.2. พิจารณา วิเคราะห์จัดกลุ่มประเด็นทั้งหมด (Grouping) ตามเนื้อหา 

หรอืรูปแบบที่ตอ้งการ เชน่ ประเด็นใหญ่หรอืประเด็นหลักของบทความ  ประเด็นเล็กหรือประเด็นย่อยๆ 



ที่สนับสนุนประเด็นหลักดังกล่าว ควรอยู่ในกลุ่มใด  โดยค านึงถึงความสอดคล้องภายในแต่ละประเด็น

เป็นส าคัญ 

หลักคิดท่ี 3 การตรวจสอบความรู้  เมื่อได้มกีารวางโครงร่างเนื้อหาไว้ระดับหนึ่งแล้ว 

ให้เริ่มตรวจสอบความรู้ที่เกี่ยวกับเนื้อหาแต่ละประเด็นโดยพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนทาง

วิชาการ เชน่ ถ้าประเด็นไหนที่เรามีความถนัดแล้วก็จะไม่ท าการตรวจสอบความรู้ก็ได้ เพราะเราสามารถ

ประเมินคุณภาพได้เอง  แต่หากงานบางช้ินไม่อยู่ในเกณฑ์ที่มีความถนัดก็จะท าการตรวจสอบข้อมูลและ

องค์ความรู้อีกครั้งหนึ่ง โดยตรวจสอบกับเอกสารวิชาการอื่น ๆ หรือผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับประเด็น

ต่าง ๆ ในบทความ 
 

  หลักคิดที่ 4 การลงลึกถึงข้อมูลที่จะท าการเขียนให้มากขึ้น  ซึ่งจะมีวิธีการท าได้

หลายอย่างเช่น  การตรวจสอบเอกสารจากแหล่งข้อมูล เช่น ห้องสมุด ซึ่งการเก็บข้อมูลนั้นจะต้อง

ประมวลข้อมูลอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นและระหว่างการเขียนบทความ เพราะอาจมีข้อมูลใหม่ที่เข้า

มาท าให้ตอ้งปรับความคิดบางเรื่องบางประเด็นใหม่ โดยเน้นสิ่งที่เราคิดว่าน่าสนใจ สิ่งที่ขาดหายไปและ

ยังไม่มีค าตอบ ทั้งนี้เราสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดหายไป ได้จากแหล่งข้อมูลที่เป็นรูปแบบของ

เอกสาร บุคคล หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือ Internet เป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้เรา

สามารถสร้างค าอธิบายใหม่ ๆ ใหเ้กิดขึ้นได้ 
 

  หลักคิดท่ี 5 วางแผนการเขียนฉบับสมบูรณ์  ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงเรื่องดังนี้ 

5.1. ทบทวนความสมบูรณ์โครงร่างโดยพิจารณาว่าประเด็นที่ต้องการ

น าเสนอในบทความนี้ ครบหรอืยัง โดยค านงึถึงขอ้มูลที่เราไปศกึษามา 

5.2. ในแต่ละประเด็นส าคัญ ๆ นั้น มีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด 

สามารถน าไปเขียนได้ เลยหรือไม่  น าข้อมูลใหม่มาเพิ่มเติม หรือ ข้อมูลไหนควรจะตัดออก                               

เป็นต้น 

5.3. เรียบเรียงตามโครงร่างที่ ได้ก าหนดไว้  และพิจารณาถึงความ

สอดคล้องของเนื้อหาในภาพรวม 
 

หลักคิดที่ 6 การตีพิมพ์ หรือ น าเสนอและวิจารณ์  หมายถึงหลักคิดที่เราจะเลือก

วารสารให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่เราเขียนนั้นมีความส าคัญมาก  หากเราเลือกวารสารไม่เหมาะสม

อาจจะท าให้ผลงานของเราไม่ได้ตีพิมพ์ได้ โดยเราจะพิจารณาจาก 

6.1. การอา่นวารสาร และวเิคราะหว์่ามีจรติอย่างไร 

6.2. สอบถามจากผู้ที่เคยได้รับการตพีิมพ์ 

6.3. การอา่นถ้อยแถลงของบรรณาธิการของวารสารเล่มนัน้ ๆ  

 



เคล็ดลับในการเขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพมิพ์ (Tips) 

 

1. ผูเ้ขียนจะต้องพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ มองสิ่งที่นอกเหนอืจากความเชื่อเดิม ๆ  

2. การเก็บข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลไว้ใหไ้ด้เยอะที่สุด มากที่สุด ซึ่งบางครั้งข้อมูลที่เราได้อาจจะ

ไม่มีประโยชน์ในการเขียนบทความในครั้งนี้  แต่อาจจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เราหาได้ใน

อนาคต 

3. การเขียนบทความให้ตรงกับวาระส าคัญ ๆ ได้ 

4.  เลือกตีพิมพใ์ห้เหมาะกับจังหวะ  โอกาส  วาระทางสังคม   

5. เลือกเขียนเรื่องทีค่ิดว่าเราเขียนแลว้สนุกซึ่งจะท าให้เรามีความพยายามมากขึ้น 

 


