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ความนำ
การเขียนรายงานผลการวิจยั นัน้ ผูว้ จิ ยั ต้อง
เขียนบทคัดย่อ (Abstract) ไว้ในรายงานผลการวิจยั
ด้วย เพราะถือเป็นหลักสากลว่า จะต้องเขียนเป็น
๒ ภาษา คือ
๑. ภาษาของผูท้ ำวิจยั ในประเทศนัน้ เช่น
ผูว้ จิ ยั เป็นคนไทยก็ตอ้ งเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาไทย
๒. ภาษาอังกฤษ นั่นคือ เมื่อเขียนเป็น
ภาษาไทยแล้ว นักวิจยั ท่านนัน้ จะต้องเขียนเป็นภาษา
อังกฤษควบคูไ่ ปด้วยทุกครัง้
การเขียนบทคัดย่อเป็นข้อความทีส่ รุปรวบยอด
ของรายงานการวิจยั เรือ่ งนัน้ จึงมีความสำคัญและ
จำเป็นทีน่ กั วิจยั จะต้องเขียนให้ถกู ต้องและตามหลัก
วิชา แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การเขียนบท
คัดย่อยังมีจดุ อ่อน มีขอ้ บกพร่องและข้อความทีเ่ ป็น
ขยะอยู ่ ม ากเป็ น ผลให้ บ ทคั ด ย่ อ นั ้ น กลายเป็ น
“ บทคัดยาว” ดังนัน้ จึงนำหลักเกณฑ์และโครงสร้าง
ของการเขียนบทคัดย่อทีไ่ ด้ขอ้ สรุปจากการทีส่ มาคม
นักวิจยั ได้จดั อบรมนักวิจยั ทัว่ ประเทศ ดังนี้
ความหมาย
บทคัดย่อ (Abstract) คืออะไร
๑. ตามรากศัพท์เดิม คือ การหยิบหรือดึง
เฉพาะประเด็นหลักมาเขียนเรียงกัน
๒. คือ ข้อความโดยสรุปอย่างสัน้ กะทัดรัด
ชัดเจน เข้าใจง่าย ได้ใจความและครอบคลุมเนือ้ หา
สาระของรายงานการวิจัยทั้งหมด ด้วยการคัดราย
ละเอียดออกทัง้ หมด
๓. คือ นามธรรม ซึง่ ตรงกับภาษาอังกฤษ

ว่า “Abstract” กล่าวคือ นักวิจยั จะต้องเขียนบทคัดย่อ
ทีส่ รุปในลักษณะทีเ่ ป็นนามธรรม มิใช่วตั ถุธรรม
หลักเกณฑ์และแนวทางในการเขียนบทคัดย่อ
๑. เขียนอย่างสรุปทีส่ น้ั กะทัดรัด ชัดเจน
เข้าใจง่าย และได้ใจความ
๒. นักวิจยั ต้องเขียนบทคัดย่อแบบ
ร้อยแก้ว ติดต่อกันไป
๓. เขียนโดยไม่ตอ้ งบอกชือ่ โครงการวิจยั
(Topic)
๔. เขียนบอกเฉพาะ
๔.๑ แรงจูงใจ ปัญหาหลักทีต่ อ้ งวิจยั
๔.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ซึง่ การเขียนวัตถุประสงค์ ก็ไม่ตอ้ งแบ่งออกเป็นข้อ ๆ
แต่ให้เขียนเป็นร้อยแก้วติดต่อกันไป
๔.๓ ระเบียบวิธวี จิ ยั / วิธดี ำเนินการ
วิจยั /วิธกี ารทดลองก็เขียนต่อกันไปเช่นเดียวกัน
๕. เขียนเฉพาะข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการวิจยั
(Fact Findings) ตาม
๕.๑ ปัญหาวิจยั /โจทย์วจิ ยั (Research
Problem)
๕.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจยั
(Research Objectors)
๕.๓ สมมติฐานของการวิจยั
(Research Hypothesis) (ถ้ามี)
๖. ไม่ตอ้ งบอกค่าสถิติ คือ ไม่เน้นสถิติ
แต่ให้เขียนเป็นนามธรรม
๗. ไม่ตอ้ งบอกข้อมูลทัว่ ไป กลุม่ ตัวอย่าง

จุลสาร สวพ.ทร.
49

๘. ไม่ตอ้ งมีการอภิปรายผล (ถ้าเป็นการ
วิจยั ประยุกต์ควรมีขอ้ เสนอแนะด้วย)
๙. เวลาเขียนบทคัดย่อให้เปิดดูบทที่ ๑.
บทที่ ๓ และ บทที่ ๕ เฉพาะสรุปผลการวิจยั
๑๐. เขียนแบบนายมาลาทีช่ าญฉลาด
๑๑. ความยาวประมาณ ๑๐๐ - ๓๐๐ คำ
๑๒ ระบุคำสำคัญ (Key words) ประมาณ
๒ - ๓ คำ ไว้ตอนสุดท้ายด้วย
ลักษณะหรือรูปแบบของบทคัดย่อ
เพือ่ ให้สะดวกและง่ายแก่นกั วิจยั ทีจ่ ะเขียน

และเป็นประโยชน์และประหยัดเวลาผูอ้ า่ น จึงควร
แบ่งออกเป็น ๒ ย่อหน้า หรือ ๒ พารากราฟ ดังนี้
ย่อหน้าที่ ๑ เป็นการเขียนทีไ่ ม่ตอ้ งบอก
ชือ่ เรือ่ งทีว่ จิ ยั แต่ให้เริม่ ด้วยแรงจูงใจปัญหาทีต่ อ้ ง
วิจยั แล้วจึงบอกวัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธกี ารวิจยั
หรือ วิธกี ารทดลองเท่านัน้ ก็เพียงพอแล้ว
ย่อหน้าที่ ๒ เป็นการเขียนข้อค้นพบที่ได้
จากการวิจยั (Fact Findings) เพือ่ ตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัยและสมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)
เท่านัน้
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