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ตํารา “เทคนิคการอานเชิงวิชาการ” เลมน้ี เสนอความรูทางกวาง เน้ือหาของตําราพัฒนามา

จากเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการอานเชิงวิชาการ ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ซ่ึงผูเขียน

รับผิดชอบสอนมาเปนระยะเวลาหน่ึง จนกระทั่งทราบแนวทางปรับปรุงเน้ือหาใหเหมาะสมกับผูอาน

การปรับปรุงอยางสําคัญคือ บรรยายใหผูอานตระหนักถึงความสําคัญของการอานเชิงวิชาการ 

และเปล่ียนเจตคติที่มีตอการอานเชิงวิชาการใหเปนไปในทิศทางที่ดี อน่ึง มีการปรับเน้ือหาสาระ 

ที่แตเดิมแยกยอยใหกระชับ เนนเฉพาะเรื่องสําคัญที่ผูเริ่มตนอานงานเขยีนวิชาการควรทราบ 

จุดเดนของตําราเลมน้ีคือ ตัวอยางแนวทางการอาน ซ่ึงผูเขียนตั้งใจเขียนใหละเอียดชัดเจน 

โดยอธิบายอยางแชมชา เพราะประสบการณสอนทําใหทราบวาเปนส่ิงที่ผูอานตองการอยางมาก 

ทางดานการลําดับบท ตั้งใจลําดับใหผูอานมีความรูพื้นฐานเก่ียวกับงานเขียนวิชาการกอน

เปนบทแรก เรียนรูลักษณะของงานเขียนวิชาการประเภทสําคัญในบทตอมา ตามดวยบทการอาน    

จับใจความสําคัญและการบันทึกสาระสําคัญจากการอาน เปนลําดับสุดทาย เปนการลําดับจากเรื่อง

กวางไปสูลึก เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูอาน 

อยางไรก็ดี ตําราเลมน้ีมิไดจํากัดเฉพาะสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีเทาน้ัน   

ผูอานกลุมอ่ืน ๆ ที่ตองการฝกฝนการอานเชิงวิชาการก็อาจพิจารณาและนําไปใชได 

ผูเขียนมิไดคาดหวังวาตําราเลมน้ีจะดีที่สุด แตก็พยายามสรางสรรคอยางดีที่สุด เพื่อตอบแทน

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรแหงสถาบันการศึกษาท่ีทรงคุณ และแสดงความระลึกถึง

มหาวิทยาลัยเชียงใหมอันเปนที่รักและศรัทธา หากตําราน้ีมีประโยชนกวางขวางตอวงวิชาการ ผูเขียน

ขอมอบอานิสงสตอบแทนพระคุณบุพการีและครูบาอาจารย ผูมีสวนสรางใหสามารถเขียนเปนภาษา

จนกระทั่งสามารถผลิตตําราได อน่ึง ขอบใจกําลังใจจากกัลยาณมิตรและลูกศิษยที่รักดวย 
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2 
 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับงานเขียนทางวิชาการ 

เพียงแตอานงานเขียนทั่วไป ผูอานก็จะไดรับอาหารสมอง ทวาหากกลาวเฉพาะการอาน   

งานเขียนทางวิชาการก็มีความสําคัญ ในแงการใหความรูอันเปนเครื่องมือสําคัญของการดํารงชีวิต     

ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช1 ความวา (2556, หนา 2) 

 

…หนังสือน้ี ถาดู ในทางพัฒนาความกาวหนาของมนุษย  เพื่ อให ชี วิตของตนสามารถ 

มีความม่ันคงน้ัน จึงมีความสําคัญไมใชนอย เพราะวาเปนแหลงของความรูที่จะค้ําจุนเราใหได

มีชีวิตไดใหมีความสุขได อันน้ีก็พูดถึงหนังสือทั่วไปทุกอยางทุกชนิด และโดยเฉพาะทาง

วิชาการ แตห นังสือยอมมีความสําคัญมากกวาเปน วิชาการที่จะสอนให เรามีความรู 

และสามารถที่จะปฏิบัติตนดํารงชีวิตได เพราะวามนุษยเปนสัตวที่ไมใชตองการเฉพาะอาหาร

ใสปากและมีชีวิตอยูปองกันตัวเทาน้ันเอง ตองมีอาหารทางสมองดวย… 

 

การอานงานเขียนทางวิชาการมีความสําคัญตอผูอาน โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลในแวดวง

วิชาการ ไดแกนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู อาจารย และนักวิชาการ สวนบุคคลนอกแวดวงวิชาการ 

หรือผูสนใจโดยทั่วไปก็สามารถอานงานเขียนทางวิชาการได ถาตองการมีความรูในเรื่องทางวิชาการ

เหลาน้ัน 

ในที่น้ีเพื่อใหผูอาน โดยเฉพาะผูที่ตองการมีความสามารถทางการอานงานเขียนทางวิชาการ 

ทวายังไมคุนชินกับงานเขียนทางวิชาการ เตรียมความพรอมในการเรียนรูเทคนิคการอานงานเขียน  

ทางวิชาการ  ในบทที่ 1 จึงเสนอความรูเบื้องตนเก่ียวกับงานเขียนทางวิชาการ ดังน้ี 

 

ความหมายของงานเขียนทางวิชาการ 

งานเขียนทางวิชาการ หมายถึงเอกสารที่นําเสนอเรื่องราวทางวิชาการแขนงตาง ๆ สวนใหญ

เขียนโดยใชภาษาระดับทางการ กับอีกสวนหน่ึงใชภาษาระดบัก่ึงทางการ  งานเขียนทางวิชาการซ่ึงเปน

ที่รูจักกันอยางแพรหลายไดแก หนังสือเรียน ตํารา บทความวิชาการ และงานวิจัย 

 

ความสําคัญของงานเขียนทางวิชาการ 

งานเขียนทางวิชาการมีหนาที่ สําคัญคือเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอานรับรู เขาใจ          

และนําไปใชประโยชน  กลุมผูอานสําคัญของงานเขียนทางวิชาการ ไดแก นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู

อาจารย นักวิชาการ และนักวิจัย 

งานเขียนทางวิชาการมีความสําคัญตอกลุมผูอานตางกลุม ตางกัน ดังน้ี 
                                                             
1 พระราชทานแกคณะสมาชิกหองสมุดทั่วประเทศ ในโอกาสทีเ่ขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย   
สวนจิตรลดา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2514 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานเขียนทางวิชาการ

2
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