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บทคัดยอของบทความวิจัยหรือรายงาน 
ก็ คือการเ ขียนสรุปความของรายงานหรือ
บทความวิจัยฉบับสมบูรณโดยเนนผลงานของ
ผูรายงานหรือผูวิจัยเอง ดังนั้นวัตถุประสงคหลัก
ของการเขียนบทคัดยอจึงเปนการนําเสนอขอมูล
อยางยอเพื่อใหผูอานทราบถึง แนวคิด กระบวน
วิธีการวิจัย  ความพยายามในการสรางความ
นาเช่ือถือของขอมูลและการแปรความ และ
ผลสรุปของการคนพบที่ไดทํามา อันจะนําไปสู
การไดองคความ รู ใหม  และเพื่ อให ผู อ าน
ตัดสินใจวาควรศึกษาผลงานฉบับสมบูรณอยาง
ละเอียดท้ังหมดหรือไม 

 

องคประกอบของบทคัดยอ 
เปน ท่ีแนนอนวาองคประกอบของ

บทคัดยอ จะแตกตางกันไปตามลักษณะของ
งานวิจัย  ซ่ึงจะข้ึนอยูกับสาขาวิชา  ผูใหการ
สนับสนุน  หนวยงานหรือองคการที่ สังกัด 

นักวิจัยมือใหมควรศึกษาบทความและรายงาน
การวิจัยในสาขาวิชาของตนท่ีตีพิมพในวารสาร
หลัก  หรือรายงานของหนวยงานมาตรฐาน 
บทคัดยอของเอกสารการวิจัยในทุกสาขาวิชา
ควรมีองคประกอบข้ันตํ่า 4  ดานดังนี้ 

1. แรงจูงใจ หรือการแถลงปญหาของการวิจัย 
ซ่ึงเปนการแถลงเหตุผลของผูวิจัยวาทําไมจึง
สนใจปญหาท่ีนํามาทําการวิจัยในเร่ืองนั้น ส่ิงท่ี
คนพบคืออะไร และมีประโยชนอยางไรเชน การ
คนพบองคความรูใหมในดานทฤษฎีหรือปฏิบัติ 
หรือการพิสูจนทราบชองวางขององคความไมรู
ท่ีควรตองทําการศึกษาตอไป หรือการไดขอมูลท่ี
เหมาะจะนําไปใชในการแกปญหา เปนตน 

2. วิธีการ กระบวนการ และแนวทางในการ
วิจัย ซ่ึงเปนการแสดงวาผูวิจัยดําเนินการอยางไร
เพื่อใหไดผลสรุป อันเปนการยืนยันความถูกตอง 
ความครบถวน และระยะเวลาท่ีเหมาะสมเชน ทํา
การวิเคราะหจากเอกสาร 20 ฉบับ การสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญ 30 ราย หรือทําการทดสอบอุปกรณท่ี

สาระนารู
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3. ผลการคนพบ นวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ 
ซ่ึ ง เปนผลของการ ดํ า เนินการตาม วิ ธีการ 
กระบวนการ และแนวทางในการวิจัย โดยสรุป
ส่ิ ง ท่ี เ รี ยน รู  ส่ิ ง ท่ี ป ร ะ ดิษฐ ข้ึ น  และ ส่ิ ง ท่ี
สรางสรรคข้ึน 

4.  การสรุปความสัมพันธ หรือนัยของขอ
คนพบ ซ่ึงสามารถนําไปอางอิง หรือใชในการ
แกปญหา หรือเปดแนวคิดใหมหรือแนวทางใหม
ท่ีจะนําไปสูการวิจัยและพัฒนาในอนาคต 

 

ขอเสนอแนะในการเขียนบทคัดยอ 
กอนการเขียนบทคัดยอ ผูเขียนตองทํา

ความเขาใจผลงานของตนใหดี  ท้ังในดาน
หลักการ ทฤษฎี การคนพบ และแนวทางการ
ประยุกตใชผลงานของตน จากน้ันจึงใชหลักการ
ยอความเขียนสรุปผลการวิจัยโดยเนนเนื้องานท่ี
ตนและคณะคนพบ เม่ือเขียนเสร็จเรียบรอยแลว 
ควรอานทวนอีกคร้ังหนึ่งวา มีองคประกอบและ
มีการแสดงขอมูลตามรูปแบบท่ีเหมาะสมหรือไม 
มีความกระชับและอานเขาใจไดงายหรือไม 
ลักษณะการเขียนท่ีนิยมกันก็คือ 

 

 ต อ ง มี เนื้ อห าตรงต ามร าย ง านหรื อ
บทความวิจัย 

 ไมควรคัดลอกประโยคหลักจากตัว
รายงานโดยตรง เพราะจะทําใหเสนอขอมูลมาก
เกินไปหรือนอยเกินไป 

 ไม ค ว ร ยึ ด แน วท า ง ก า ร นํ า เ สนอ
ตามลําดับของเนื้อหาแตละยอหนาในรายงาน 
ควรสรุปในแนวทางใหม 

 ใชประโยคส้ันๆ และหลีกเล่ียงการใช
โครงสรางประโยคท่ีซับซอนเพื่อใหผูอานเขาใจ
ไดชัดเจนโดยไมตองตีความ 

 ใชประโยคท่ีสมบูรณ ท้ังดานเนื้อหา
และกระแสความท่ีครบถวน ตองไมละเวนคํา
เล็กๆ นอยๆ ท่ีควรใชดวยความเขาใจวาเปนท่ี
เขาใจกันอยูแลว 

 หลีกเล่ียงการใชคําศัพทเฉพาะในวง
วิชาชีพหรือทองถ่ิน  แตอาจใชไดกรณีผูอาน
เปาหมายเปนคนรวมวงวิชาชีพเทานั้น 

 งานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร ควรใชช่ือ
สามัญทางวิทยาศาสตรแทนช่ือท่ีใช เ รียกใน
ทองถ่ิน 

 หลีกเล่ียงการใชประโยคซํ้ากับช่ือเร่ือง 

 เสนอขอมูลแตละขอมูลเพียงคร้ังเดียว 
บทคัดยอควรเขาใจไดงายกวาตัวรายงาน

หรือบทความวิจัยเอง 
 ใชคําท่ีถูกตองเจาะจงไมคลุมเครือ ถา

จําเปนตองใชคํายอ ใหใชคํายอมาตรฐาน ท่ีควร
ยอมรับในระบบสากล 

กาวทันโลกวทิยาศาสตร ปท่ี 6(2): 2549 
 

9



กาวทันโลกวทิยาศาสตร ปท่ี 6(2): 2549 
 

10

 ไมควรยาวกวา 300 คําหรือประมาณ
คร่ึงหนา 

 ในภาคภาษาตางประเทศ ใหใชประโยค
ท่ีเปนอดีต (pass tense) เม่ืออธิบายวาทําอะไรไป
แลว  อยางไรก็ตาม  ในท่ี ท่ีไมจํา เปนตองใช
ประโยคท่ีเปนอดีต การใชประโยคท่ีเปนปจจุบัน 
(Active voice) จะเหมาะสมกวา 

 

สรุป 
บท คัด ย อ เ ป นส วน สํ า คัญ ท่ี ทํ า ให

บทความวิจัยหรือรายงานมีความสมบูรณ ชวย
สรุปใหผูอานตัดสินใจวาควรศึกษาบทความหรือ
รายงานอยางละเอียดตอไปหรือไม ผูเขียนหวังวา
บทความ น้ีจะช วยให ผู อ านสามารถ เ ขียน
บทคัดยอไดเหมาะสมยิ่งข้ึน  
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