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1. บทนํา 
Anetta Caplanova 
การเขยีนเชงิวชิาการเป็นทักษะสําคญัสําหรับนักวชิาการทกุคน 

ความสามารถในการนําเสนองานวจัิยในรปูแบบของการเขยีนนัRนถอืเป็นสิ+
งจําเป็นไมเ่พยีงแตสํ่าหรับความกา้วหนา้ในอาชพีของนักวจัิยเทา่นัRน 
แตยั่งจําเป็นสําหรับนักศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา 
และสําหรับนักศกึษาในระดบัที+สงูกวา่บณัฑติศกึษา 
ผูท้ี+ตอ้งนําเสนองานวจัิยเพื+อความกา้วหนา้ทางการศกึษาและเพื+อรับปริ
ญญาบตัร ฉะนัRน การเขยีนเชงิวชิาการจงึเป็นสิ+งสําคญัสําหรับนักวจัิย 
ซึ+งนักวจัิยเองก็ตอ้งทําความเขา้ใจในหลกัการของการเขยีนเชงิวชิาการใ
หม้ปีระสทิธภิาพเพื+อสื+อสารผลงานการวจัิยที+มปีระสทิธภิาพตอ่ชมุชนนัก
วชิาการดว้ย  
วารสารเลม่นีRมวีตัถปุระสงคเ์พื+อใหแ้นวทางปฏบิตัเิกี+ยวกบัประเด็น

สําคญัของการเขยีนเชงิวชิาการและสามารถใชเ้ป็นแหลง่ขอ้มลูอา้งองิ
สําหรับผูท้ี+ตอ้งการจะพัฒนาทักษะการเขยีนเชงิวชิาการของตนเอง 
ซึ+งในตอนแรกมวีตัถปุระสงคเ์พื+อใชเ้ป็นเนืRอหางานวจัิยแบบกระชบัในหลั
กสตูรทักษะการถา่ยโอนความรูด้า้นการเขยีนเชงิวชิาการ 
เนืRอหาจัดทําขึRนโดยทมีนักนพินธท์ี+เป็นตวัแทนของมหาวทิยาลยั, 
ประเทศ และภมูภิาคตา่งๆ เพื+อใหข้อ้มลูแกผู่อ้า่น 
ซึ+งจะชว่ยใหผู้อ้า่นไดพั้ฒนาทักษะที+จําเป็นสําหรับการเตรยีมการบทควา
มวจัิยที+ตพีมิพใ์นวารสารใหส้ามารถตพีมิพไ์ดใ้นวารสารวชิาการระดบัสา
กล แมว้า่เนืRอหาบางสว่นจะเนน้เฉพาะการเขยีนบทความในวารสาร 
แตก็่ขอ้มลูจํานวนไมน่อ้ยที+นําเสนอเกี+ยวกบับทความวจัิยเชงิวชิาการฉบั
บสมบรูณ์ประเภทอื+นๆ ดว้ย เชน่ บทความวจัิยทางวทิยาศาสตร,์ 
บทความทางวชิาการ, วทิยานพินธร์ะดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก, 
บทความการประชมุ และอื+นๆ 

โครงสรา้งเนืRอหาประกอบดว้ยสบิบทที+จะมเีนืRอหาที+จบภายในบทเ
อง โดยจะนําพาผูอ้า่นผา่นแงม่มุสําคญัของกระบวนการเขยีนเชงิวชิาการ 
เนื+องจากโครงสรา้งที+มปีระสทิธภิาพของการเขยีนงานวจัิยแสดงถงึจดุเริ+
มตน้ที+สําคญัของการเขยีนเชงิวชิาการเอง 
ซึ+งหวัขอ้ที+เกี+ยวขอ้งไดถ้กูกลา่วถงึในตอนตน้ของวารสารนีR 
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งานวจัิยทั+วไปมักจะมโีครงสรา้งที+ชดัเจน 
มบีทนําที+นําเสนอหวัขอ้หลกัของบทความและเกี+ยวกบัความทันสมัยลา่
สดุในพืRนที+วจัิยที+เกี+ยวขอ้ง 
มกีารจัดทําชอ่งวา่งการวจัิยขึRนเพื+อกลา่วถงึบทความวจัิยที+ไดเ้ตรยีมไวเ้
พื+อจะตพีมิพใ์นวารสาร โดยปกตแิลว้ 
มักจะใชอ้ธบิายและกําหนดเป้าหมายหลกัของการวจัิย 
จากนัRนจงึทําการตรวจบทความที+เกี+ยวขอ้งและอธบิายวธิกีารนําเสนองา
นวจัิย ในกรณีของการวจัิยเชงิประจักษ์ 
ขอ้มลูที+ใชจ้ะถกูระบไุวใ้นสว่นของบทความนีRและถกูเชื+อมโยงอยา่งใกล ้
ชดิดว้ยคําอธบิายของวธิกีาร 
จากนัRนนําเสนอผลลพัธ/์สิ+งที+คน้พบจากการวจัิย 
ตามดว้ยการอภปิรายสิ+งที+คน้พบที+ทําใหนั้กวจัิยมาถงึยังงานวจัิยของพว
กเขา ขอ้สรปุที+ถกูกําหนดบนพืRนฐานของสิ+งที+คน้พบ 
คอ่นขา้งแน่ชดัวา่แตล่ะสว่นของบทความวชิาการมวีตัถปุระสงคเ์ป็นของ
ตนเองแตค่วรสะทอ้นเนืRอหาดว้ย 
ผูน้พินธค์วรระลกึไวเ้สมอตั Rงแตเ่ริ+มตน้วา่พวกเขากําลงัวางแผนโครงสรา้
งบทความวจัิยฉบบัสมบรูณ์และทํางานเพื+อพัฒนาเนืRอหาของแตล่ะสว่น
ของบทความอยู ่ 

ในวารสารนีRเราจะเนน้การอภปิรายเกี+ยวกบัวธิกีารและสไตลก์ารเขยี
นเชงิวชิาการที+เหมาะสมเพื+อนําเสนอแนวคดิการวจัิย 
การกําหนดปัญหาการวจัิยและการนําเสนอขอ้โตแ้ยง้จะชว่ยสนับสนุนวธิี
การและสไตลก์ารเขยีนที+ถอืเป็นสิ+งสําคญัตอ่การเขยีนบทความทางวชิา
การ 
ถงึอยา่งไรก็ตามนักวจัิยมักจะครอบคลมุแงม่มุการวจัิยเหลา่นีRเอาไวจ้นก
วา้งเกนิไป ซึ+งตอ้งใชห้ลายหนา้กระดาษในการเขยีนแงม่มุเหลา่นีR 
จนนําไปสูบ่ทความวจัิยฉบบัสมบรณ์ูที+มเีนืRอหาที+ยาวจนเกนิไปและไมม่ปี
ระสทิธภิาพ ไมใ่ชแ่คพ่ืRนที+วา่งสําหรับบทความในวารสารมจํีากดัเทา่นัRน 
แตยั่งรวมถงึเวลาและความอดทนของผูอ้า่น (และผูต้รวจสอบ) 
ซึ+งถอืเป็นสิ+งที+มคีา่อกีดว้ย 
ผูน้พินธค์วรจดจําสิ+งเหลา่นีRเอาไวต้ั Rงแตเ่ริ+มตน้การทํางานในบทความวจัิ
ยฉบบัสมบรณ์ูของพวกเขา 
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เนื+องจากหลงัจากนัRนจําเป็นตอ้งทําการยอ่ใหส้ั Rนลง 
ทําใหต้อ้งการเวลาเพิ+มขึRนและเพิ+มความเครยีดใหก้บัพวกเขา 
สามารถหลกีเลี+ยงสิ+งเหลา่นีRโดยการวางแผนเนืRอหาในแตล่ะสว่นของบท
ความอยา่งมปีระสทิธภิาพไวล้ว่งหนา้  

นักเขยีนเชงิวชิาการผูม้ปีระสบการณ์ยอมรับวา่การเขยีนแบบมเีนืRอ
หาสั Rนๆ และเนน้เฉพาะยากกวา่การเขยีนแบบมเีนืRอหากวา้งและยาว 
นอกจากนีRบทความที+มหีวัขอ้สั Rนๆ 
มักจะถกูพบเพื+อใหเ้กดิการเจาะลกึดา้นวชิาการที+สงูกวา่บทความที+มหีวั
ขอ้ยาวๆ และซบัซอ้นกวา่ 
ยิ+งไปกวา่นัRนผูเ้ชี+ยวชาญยังชีRใหเ้ห็นถงึความจําเป็นที+บทความนัRนจะตอ้ง
มบีทคดัยอ่ที+เขยีนไดด้แีละกระชบั 
เพราะคนสว่นใหญท่ี+เจอบทความมักจะดแูคห่วัขอ้และบทคดัยอ่เทา่นัRน 
หวัขอ้ที+ถกูสรา้งมาเป็นอยา่งดแีละบทคดัยอ่ที+น่าสนใจสามารถยกระดบัค
วามสนใจของผูอ้า่นและกระตุน้ใหพ้วกเขามองอยา่งพจิารณาในรายละเ
อยีด 
ดงันัRนเพื+อชว่ยใหนั้กวจัิยประสบความสําเร็จตอ่ความพยายามในการเขยี
นบทความวจัิยใหส้มบรณ์ูและรัดกมุ 
เราไดทํ้าการอธบิายและใหข้อ้มลูเชงิลกึไวแ้ลว้ ไมเ่พยีง 
แตค่ณุสมบตัขิองหวัขอ้และบทคดัยอ่ที+ด ี
แตยั่งมองถงึวธิกีารสรปุแนวคดิการวจัิย, 
วธิกํีาหนดปัญหาการวจัิยเพื+อกลั+นกรองบทความภาคสนามที+มอียูแ่ละเพื+
อระบชุอ่งวา่งในบทความนีR จากนัRนเราจะมุง่เนน้ไปที+การอภปิราย, 
วธิกีารตั Rงคําถาม/สมมตฐิานการวจัิยและวตัถปุระสงคก์ารวจัิยและวธิกีาร
อธบิายอยา่งชดัเจนในรปูแบบการเขยีน 

เรากําลงัอาศยัอยูใ่นยคุดจิติอล 
เป็นยคุที+มแีหลง่ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ตนับลา้นที+อยูห่า่งกนัเพยีงการกด
แป้นพมิพ ์ ดงันัRนในชว่งไมก่ี+ปีที+ผา่นมา 
การขาดแคลนขอ้มลูจงึถกูเปลี+ยนไปกลายเป็นมขีอ้มลูมากเกนิไป 
ความสามารถในการระบแุหลง่ขอ้มลูที+เกี+ยวขอ้งเพื+อประเมนิความน่าเชื+อ
ถอืและคณุภาพไดก้ลายเป็นสิ+งสําคญัไปแลว้ 
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ไมเ่พยีงแตสํ่าหรับนักวจัิยเทา่นัRน 
เมื+อนักวจัิยมคีวามพยายามที+จะระบแุหลง่ขอ้มลูที+เกี+ยวขอ้งกบัการวจัิยข
องพวกเขาใหไ้ดม้ากที+สดุ 
และเพื+อจัดระบบความทันสมัยในพืRนที+งานวจัิยของพวกเขา 
ซึ+งมกีฎงา่ยๆ สองสามขอ้ที+จะชว่ยใหนั้กวจัิยมปีระสทิธภิาพมากขึRน 
เราไดอ้ธบิายแนวทางซึ+งไดรั้บการพสิจูนม์าแลว้วา่ประสบความสําเร็จแล
ะใหข้อ้มลูเชงิลกึเกี+ยวกบัวธิกีารคน้หาบทความที+สามารถทําไดอ้ยา่งมปี
ระสทิธภิาพ 
พรอ้มทัRงไดอ้ธบิายถงึเกณฑท์ี+จะใชเ้ป็นกระบวนการเพื+อระบคุวามเป็นมา
ของแหลง่ขอ้มลูการวจัิย  

หลงัจากมกีารระบแุนวคดิหลกัและแหลง่ขอ้มลูที+เกี+ยวขอ้งของงาน
วจัิยแลว้ 
สิ+งเหลา่นีRถอืเป็นสิ+งสําคญัตอ่การสรปุในสว่นของการทบทวนวรรณกรรม
ของบทความวจัิยฉบบัสมบรณ์ู 
เราไดจั้ดหาคําแนะนําใหแ้กผู่น้พินธซ์ ึ+งชว่ยพวกเขาในเรื+องการทบทวนบ
ทความฉบบัสมบรณ์ู 
หนังสอืและบทความในหวัขอ้จรยิธรรมทางวชิาการชีRใหเ้ห็นถงึความจําเ
ป็นในการใชแ้หลง่ที+มาเพื+อการอา้งองิที+เหมาะสม 
ไมใ่ชเ่รื+องสําคญัที+จะตอ้งอา้งองิแหลง่ที+มาทั Rงหมด 
แตจ่ะตอ้งดําเนนิการดว้ยวธิทีี+เหมาะสม 
ความแตกตา่งของรปูแบบการอา้งองิและความแตกตา่งของสถานศกึษา
ที+เป็นอยู ่
อาจกําหนดใหบ้ทความที+ใชใ้นการวจัิยตอ้งอา้งองิตามมาตรฐานที+แตกต่
างกนัดว้ย 
ผูน้พินธค์วรทําความคุน้เคยกบัรปูแบบการอา้งองิของวารสาร/สถานศกึษ
าที+ผูน้พินธต์ั Rงเป้าหมายกบับทความวจัิยฉบบัสมบรณ์ูเอาไวแ้ละการจัดเรี
ยงการอา้งองิของบทความวจัิยฉบบัสมบรณ์ูโดยขอ้กําหนดของวารสาร/
สํานักพมิพ ์
ผูอ้า่นจะพบคําอธบิายรายละเอยีดเกี+ยวกบัมาตรฐานการอา้งองิเพิ+มเตมิใ
นบทที+เกี+ยวขอ้ง 
นอกจากนีRยังมกีารจัดทําแนวทางปฏบิตัเิพื+อใหผู้อ้า่นไดรั้บความมั+นใจใน
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การใชร้ปูแบบการอา้งองิและประกอบการอา้งองิที+พบบอ่ยที+สดุ 
เพื+อจัดการกบัแหลง่ที+มาของบทความ, การคน้ควา้ฐานขอ้มลู 
และหลกีเลี+ยงการลอกเลยีนแบบ  

กรอบแนวคดิถอืเป็นเครื+องมอืที+ใชเ้ป็นแผนที+สําหรับเชื+อมโยงแนว
คดิการวจัิยที+สําคญัของบทความและชว่ยใหผู้น้พินธจ์ดจอ่อยูก่บังานวจัิย 
นอกจากนีRยังอํานวยความสะดวกในการนําเสนอขอ้โตแ้ยง้ตามลําดบัขั Rน
ตอนอยา่งมเีหตผุลและราบรื+น 
อยา่งไรก็ตามเครื+องมอืนีRมักจะไมไ่ดรั้บความสนใจจากนักเขยีนเชงิวชิาก
าร 
และดว้ยเหตนุีRบทความวจัิยฉบบัสมบรณ์ูของพวกเขาจงึเป็นไปอยา่งคลุ
มเครอื, ขาดความชดัเจนและการมุน่เนน้ที+เพยีงพอในหลายๆ กรณี 
ดงันัRนในบทนีRจงึเนน้ไปที+กรอบแนวคดิซึ+งเรามคีวามมุง่มั+นที+จะใหข้อ้มลูเ
ชงิลกึสําหรับการบรูณาการกรอบแนวคดิภายในกระบวนการของการเขยี
นเชงิวชิาการ 
เราไดอ้ธบิายถงึวธิจัีดโครงสรา้งบทความวจัิยฉบบัสมบรณ์ูในลกัษณะขอ
งกราฟิกและลําดบัขั Rนและวธิทีี+เครื+องมอืเหลา่นีRจะชว่ยในการจัดทําบทค
วามวจัิยฉบบัสมบรณ์ู 
ซึ+งจะทําใหผู้อ้า่นมองเห็นภาพความสมบรูณ์ของงานวจัิย 
เราเชื+อวา่การเขา้ใจแนวคดิของกรอบแนวคดิและความเกี+ยวขอ้งของการ
เขยีนเชงิวชิาการจะชว่ยพัฒนาทักษะการเขยีนเชงิวชิาการของผูอ้า่นให ้
ดขี ึRนได ้

ในบทนีRมุง่เนน้ไปในสว่นของระเบยีบวธิวีจัิยโดยมจีดุมุง่หมายที+ควา
มชดัเจนของการจัดทําบทความโดยการเขยีนคําอธบิายถงึวธิกีารที+ใชใ้น
งานวจัิยเพื+อแสดงใหเ้ห็นถงึความน่าเชื+อถอืของการวจัิย 
ในสว่นของวธิกีารควรชว่ยใหก้ารจําลองแบบการวจัิยที+ดําเนนิการโดยนัก
วจัิยไดรั้บการพัฒนาเป็นอยา่งด ี หากนักวจัิยตดัสนิใจทําเชน่นัRน 
ในกรณีของการวจัิยเชงิประจักษ์ 
ที+มาและลกัษณะของขอ้มลูที+ใชมั้กถกูนํามาอธบิายไวใ้นสว่นนีR 
การอภปิรายที+ครอบคลมุวธิกีารวจัิยยังแสดงใหผู้อ้า่น (และผูต้รวจสอบ) 
ทราบวา่การวจัิยดําเนนิการโดยการใชว้ธิกีารวจัิยอนัทันสมัยอกีดว้ย 
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ในบทนีRจะอธบิายดว้ยระเบยีบวธิวีจัิยในการนําเสนอและความน่าเชื+อถอื
ที+จะแสดงใหเ้ห็น 
เราเนน้วา่เมื+อนักวจัิยตอ้งการนําเสนองานวจัิยของพวกเขาในรปูแบบการ
เขยีนโดยไมคํ่านงึถงึประเภทของสิ+งพมิพท์างวชิาการหรอืวธิกีารที+ใช ้
จงึมคีวามจําเป็นที+จะตอ้งอธบิายถงึวธิกีารไวอ้ยา่งชดัเจนเนื+องจากผูอ้า่น
ไมส่ามารถถามคําถามกบัผูน้พินธไ์ด ้
ซึ+งสามารถทําไดห้ากเป็นการนําเสนอดว้ยวาจา 
ระเบยีบวธิวีจัิยควรมคีวามเทา่เทยีมกนัโดยไมคํ่านงึถงึวธิกีาร 
ไมว่า่จะใชว้ธิกีารวจัิยเชงิปรมิาณหรอืวธิกีารวจัิยเชงิคณุภาพในงานวจัิย 
การอภปิรายยังระบถุงึวธิทีางเทคนคิและวธิกีารวจัิยควรเชื+อมโยงกบัคําถ
ามและ/หรอืสมมตฐิานการวจัิยที+ระบไุว ้
เนืRอหาที+นําเสนอควรชว่ยใหผู้อ้า่นไดเ้รยีนรูก้ารใหเ้หตผุลในการนําวธิกีา
รมาใชแ้ละอธบิายถงึวธิกีารที+รัดกมุ ซึ+งนักวจัิยทา่นอื+นๆ 
สามารถทําการวจัิยซํRาได ้ หลงัจากนําเสนอวธิกีารวจัิยที+ใชแ้ลว้ 
นักเขยีนเชงิวชิาการควรพัฒนาไปสูก่ารกําหนดสว่นอภปิรายผล, 
ขอ้สรปุและรายละเอยีดของขอ้จํากดัในการวจัิยของเรื+องที+กําลงัศกึษาอ
ยูใ่นปัจจบุนัและสถานที+ถัดไปที+เกี+ยวขอ้งกบัการวจัิย 
นอกจากนีRเราอภปิรายถงึแนวทางการเขยีนขอ้สรปุและการอภปิรายในสว่
นดา้นลา่งนีR 

วารสารนีRยังมบีทที+เกี+ยวขอ้งกบัปัญหาที+ถกูเลอืกไวใ้นเรื+องการใชภ้
าษาองักฤษที+เหมาะสมกบัการเขยีนเชงิวชิาการ 
ภาพรวมในประเด็นสําคญัของหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษที+นักวจัิยจําเ
ป็นตอ้งเขา้ใจอยา่งถอ่งแทเ้พื+อชว่ยใหก้ารเขยีนเป็นไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเ
หมาะสมตอ่การอภปิรายการเขยีนเชงิวชิาการ 
และในบทอื+นจะกลา่วถงึตวับล็อกการพัฒนา (bottlenecks) 
ที+นักเขยีนเชงิวชิาการเขยีนงานเป็นภาษาองักฤษพบเจอบอ่ยที+สดุ 
ซึ+งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะความแตกตา่งพืRนฐานของความหมายในระบ
บ verb-tense 
การใชก้รยิาชว่ยเพื+อแสดงระดบัความมั+นใจและความมุง่มั+น, 
วธิกีารที+ใกลเ้คยีงสําหรับการจัดกลุม่และการจัดเรยีงขอ้มลูการเขยีนเพื+อ
เนน้การไหลของการอธบิายเหตผุลการวจัิยและหวัขอ้อื+นๆ 
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วารสารที+ไดจั้ดทําไวแ้สดงถงึผลลพัธข์องการทํางานรว่มกนัของผู ้
นพินธร์ว่มที+เป็นตวัแทนสาขาวชิาที+แตกตา่งกนัและวฒันธรรมทางวชิาก
ารที+แตกตา่งกนั 
ผูน้พินธม์าจากมหาวทิยาลยัที+จัดตั RงขึRนในประเทศอนิโดนเีซยี, 
ประเทศไทยและประเทศสโลวาเกยี 
และเป็นผูน้พินธข์อ้ความซึ+งเป็นสว่นหนึ+งของโครงการความรว่มมอื 
REPESEA ที+ไดรั้บการสนับสนุนโดย European Commission 
Capacity Building in Higher Education program, project number 
574092-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP 
ผลงานที+นําเสนอดา้นลา่งนีRแสดงถงึมมุมองของผูน้พินธร์ว่มและการรับรู ้
ของพวกเขาในหวัขอ้ที+ถกูกลา่วถงึ 
เราหวงัวา่ผูอ้า่นจะคน้พบผลลพัธข์องความพยายามรว่มกนัของเราที+มปีร
ะโยชนแ์ละเป็นประโยชนเ์พื+อจะประสบความสําเร็จในความพยายามที+จะ
สรา้งตวัเองในโลกแหง่ความเรื+องมากดา้นการเขยีนและการตพีมิพเ์ชงิวิ
ชาการ  

 
Anetta Caplanova  

บรรณาธกิาร 
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2. วธิกีารกาํหนดแนวคดิการวจิยั 
Sugiyanto, Catur, Jogiyanto H. Mustakini and Choirunnisa Arifa 

บทคดัยอ่ 

ในบทนีRจะมุง่เนน้การนําเสนอแนวคดิการวจัิยโดยใชร้ปูแบบการเขี
ยนเชงิวชิาการที+เหมาะสม 
การกําหนดปัญหาการวจัิยและการนําเสนอขอ้โตแ้ยง้ที+สามารถรองรับปั
ญหาของการวจัิยได ้ ซึ+งเป็นประเด็นสาํคญัของบทความทางวชิาการ 
นักวจัิยหลายคนใชเ้วลานานเกนิไปในประเด็นนีRจงึเขยีนบทความวจัิยฉบั
บสมบรณ์ูที+มเีนืRอหายาวเกนิไปและไมม่ปีระสทิธภิาพ 
ทําใหพ้วกเขาตอ้งใชเ้วลาเพิ+มเตมิที+ไมจํ่าเป็นในการตดัและแกไ้ขขอ้คว
ามหลงับรรณาธกิารไดต้รวจสอบแลว้ 
ในบทนีRไดจั้ดหาแนวทางโดยเฉพาะอยา่งยิ+งสาํหรับนักเขยีนเชงิวชิาการ
และนักวจัิยมอืใหมถ่งึวธิกีารเขยีนแนวคดิหลกัของการวจัิยที+สามารถครอ
บคลมุขอ้โตแ้ยง้ที+จําเป็นทัRงหมด 
เพื+อกําหนดปัญหาการวจัิยและกลั+นกรองวรรณคดทีี+มอียู ่
เพื+อคน้หาชอ่งวา่งการวจัิยและกําหนดคําถามการวจัิย 
และวตัถปุระสงคก์ารวจัิย 
ดว้ยการจัดหาเหตผุลที+สมบรูณ์เมื+อมกีารพัฒนาแนวคดิการวจัิย 
นักวจัิยสามารถสื+อสารความสาํคญัของการวจัิยของพวกเขาไปยังนักวชิา
การอื+นๆ ไดด้ ีและสนับสนุนอยา่งเพยีงพอตอ่เนืRอหาของบทความที+มอียู ่

2.1. บทนํา: เหตใุดการเขยีนเชงิวชิาการจงึมคีวามจาํเป็น 
หากนักวจัิยตอ้งการเผยแพรแ่ละแบง่ปันผลการวจัิยกบัเพื+อนรว่มงา

นและผูต้รวจสอบอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
นักวจัิยจําเป็นตอ้งเขยีนผลงานวจัิยในรปูแบบเชงิวชิาการที+เหมาะสม 
ในแงม่มุที+พวกเขาตอ้งสื+อสารถงึตําแหน่งของพวกเขาอยา่งเหมาะสม 
การเขยีนจงึเป็นอกีรปูแบบหนึ+งของการสื+อสาร 
จดุแรกที+ตอ้งจะพจิารณาคอืการรูจั้กผูรั้บสาร 
เพื+อเลอืกใชส้ไตลก์ารเขยีนที+มปีระสทิธภิาพ 
การเขยีนเชงิวชิาการเป็นประเภทของการเขยีนที+คาดวา่นักศกึษามหาวทิ
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ยาลยัจะตอบสนองตอ่เนืRอหาที+พวกเขาเรยีนรูใ้นบรบิททางวชิาการ 
นี+คอืวธิทีี+นักวจัิยสามารถเขา้รว่ม“ บทสนทนาเชงิวชิาการ” 
อยา่งเป็นทางการ” 
การพัฒนารปูแบบการเขยีนสามารถเริ+มไดต้ั Rงแตยั่งเด็กๆ 
เมื+อเด็กใหเ้ขยีนรายงานเกี+ยวกบัหนังสอืที+เขาไดอ้า่นหรอืหวัขอ้ที+เขาไดเ้
รยีนรู ้
มันไมไ่ดเ้ป็นแคป่ระสบการณ์สว่นตวัหรอืเรื+องเลา่หรอืคําอธบิายเพยีงอย่
างเดยีว การเขยีนเชงิวชิาการยังนําเสนอสิ+งที+นักเขยีนกําลงัคดิ, 
มอีะไรเป็นหลกัฐานและมอีะไรเป็นสิ+งสนับสนุนความคดินัRนแกผู่รั้บสาร 
หลกัฐานอาจรวมถงึประสบการณ์สว่นตวัของนักเขยีนเอง, 
ขอ้มลูที+พบในหนังสอืหรอืบทความอื+นๆ 
หรอืขอ้มลูที+รวบรวมไดจ้ากการพบปะพดูคยุปัญหากบัผูอ้ื+น (เชน่ 
ผูเ้ชี+ยวชาญคนอื+นๆ) BEll (2012)  

ดงัที+ Nikitina (2012) 
ตั Rงขอ้สงัเกตวา่การรูจั้กผูรั้บสารจะชว่ยใหผู้น้พินธส์ามารถกําหนดรปูแบบ
การเขยีน, ความกลมกลนืของบทความ, 
เนืRอหาที+ผูน้พินธเ์ลอืกที+จะรวมเขา้ไวห้รอืละเวน้ 
และสื+อที+นพินธต์ดัสนิใจเลอืก (เชน่ รายงาน, บทความ เว็บไซต,์ 
การนําเสนอ) เพื+อถา่ยทอดขอ้ความ 
ฉะนัRนการพดูตอ่หนา้ในที+ประชมุก็จะมคีวามแตกตา่งจากการพดูตอ่หนา้
อาจารยห์รอืเพื+อนรว่มงาน แมว้า่จะเป็นการสื+อสารในเรื+องเดยีวกนั 

การพัฒนารปูแบบการเขยีนมคีวามสําคญัสําหรับนักศกึษาและนักวิ
จัย เนื+องจากจะชว่ยใหพ้วกเขาจดจํา, สงัเกต และรวบรวมขอ้มลูเพื+อคดิ, 
เพื+อสื+อสาร และเรยีนรูไ้ด ้

ตารางที+ 1. จดุสําคญัในการเขยีน 

ประเด็นสําคญั
ที+การเขยีนชว่
ยให ้

คําอธบิาย 

1. จําได ้ โดยการจดบนัทกึ-ไมว่า่จะจดบนัทกึจากการบรรยาย, 
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จากวดิโีอ, จากหนังสอื, จากบทความ หรอืจากสื+ออื+นๆ 
ที+จะชว่ยเก็บบนัทกึการโตต้อบไวไ้ด ้
คณุจะตอ้งเลอืกสิ+งที+คณุจะบนัทกึ 
ความคดิถกูทําใหเ้ป็นระบบระเบยีบจากประสบการณ์รอ
บๆ นัRน การจดบนัทกึชว่ยในการเรยีกความทรงจํา 
ในความเป็นจรงิแลว้หากเราไมจ่ดบนัทกึสิ+งที+เราสามาร
ถตรวจสอบไดใ้นภายหลงั เราหลายๆ 
คนก็มักจะลมืสิ+งที+พบเจอมาไปหลายอยา่ง 

2. 
เกดิการสงัเกต 
และมเีก็บรวบ
รวมหลกัฐาน 

ไมว่า่จะเป็นการสงัเกตสิ+งที+เกดิขึRนระหวา่งการทดลองใ
นหอ้งปฏบิตักิาร, การประชมุการสอน, หรอืเมื+อดวูดิโีอ 
การเขยีนบนัทกึ (อาจมาพรอ้มกบัภาพวาด) 
จะชว่ยใหเ้รามคีวามใสใ่จจดจอ่ 
ชว่ยใหม้สีมาธแิละจัดทําบนัทกึบรรยายเหตกุารณ์ 
การบนัทกึรายละเอยีดที+ชดัเจนแตไ่มเ่พยีงพอกลายเป็น
สิ+งสําคญัสําหรับการรวบรวมและวเิคราะหห์ลกัฐานในห
ลายสาขาวชิา ไมว่า่จะเป็นดา้นวทิยาศาสตร,์ 
วศิวกรรมศาสตร,์ สงัคมศาสตร ์หรอืมนุษยศาสตร ์

3. 
การไตรต่รอง 

การเขยีนเป็นทัRงการแสดงออกของความคดิและเป็นสื+อ
กลางของการคดิ 
เมื+อมกีารเขยีนเรยีงความหรอืเตรยีมรายงานการดําเนนิง
าน ผูน้พินธค์วรระบสุิ+งที+เขารู ้
การทําเชน่นีRจะชว่ยแยกแยะชอ่งวา่งของความรูแ้ละกระ
ตุน้ใหม้กีารคน้หาคําตอบและเขา้ใจลกึซึRงขึRน 
ผูน้พินธส์ามารถสะทอ้นสิ+งที+เขยีนและสามารถประเมนิค่
านยิมการเขยีนได ้ ความคดินัRนจะไดรั้บการหลอ่หลอม, 
ขดัเกลา และไดรั้บคําอธบิาย 
โดยถกูแปรเปลี+ยนผา่นการสะทอ้นกลบัและการเขยีน 

4. เกดิสื+อสาร ในหลายๆ 
กรณีมกีารประเมนิความกา้วหนา้ทางวชิาการผา่นการเขี
ยน 
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ไมว่า่จะผา่นดว้ยการเรยีนการสอนรายวชิาหรอืการสอบ 
การเขยีนถอืเป็นสื+อกลางที+นักวชิาการจะตอ้งรายงานผล
การวจัิยและความคดิเห็นตอ่ชาวโลก 
แตก่ารเขยีนอาจไมใ่ชร่ปูแบบสดุทา้ยของการสื+อสาร 
เชน่ การพดู, การอภปิราย, 
คลปิวดิโีอที+นําเสนอบนเว็บไซต,์ ละครวทิย ุ
หรอืสารคดทีางโทรทัศน ์
ก็สามารถสื+อสารการคน้พบที+นําเสนอดว้ยการเขยีนเชงิวิ
ชาการได ้

5. 
เกดิการเรยีนรู ้

เมื+อนําประเด็นทัRงหมดขา้งตน้มารวมกนั 
การเขยีนถอืเป็นอปุกรณ์ที+มปีระสทิธภิาพเพื+อชว่ยเหลอื
ในเรื+องการเรยีนรู ้
การเขยีนเป็นวธิกีารสําคญัในการเปิดเผยความรูแ้ละควา
มเขา้ใจสูผู้น้พินธแ์ละคนอื+นๆ 
ถอืเป็นสว่นประกอบสําคญัของการเรยีนรูทั้ Rงที+เป็นกระบ
วนการและเป็นผลติภณัฑ ์
การเขยีนเป็นสว่นสําคญัของกระบวนการวจัิยอยา่งชดัเจ
น 
หากไมม่กีารเขยีนผูน้พินธส์ว่นใหญจ่ะเขา้ไมถ่งึความลกึ
ซึRงและความชดัเจนของการคดิที+จําเป็นในสาขาวชิาทา
งวชิาการ 
นอกจากนีRยังเป็นการเขยีนความคดิของเราบางสว่นเพื+อ
การพจิารณาของผูอ้ื+น 
โดยแสดงผลงานของเราใหผู้อ้ื+นไดรั้บผลตอบรับและสะ
ทอ้นกลบัทั RงความคดิและการเขยีนของเราพัฒนาขึRน 

 

2.2. การคน้หาหวัขอ้การวจิยั: วธิเีลอืกหวัขอ้ที(นา่สนใจ, 
แนวคดิหลกัและขอ้โตแ้ยง้  

ท่ีมา: Day, T. (2013), pp: 2-3 
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การคน้หาหวัขอ้เป็นการตดัสนิใจประหนึ+งเป็นนักเดนิทางที+เลอืกวา่
จะเดนิทางไปที+ไหน 
สถานที+ที+นักเดนิทางจะเขา้เยี+ยมชมจะตอ้งเป็นที+ที+พวกเขาสนใจ 
ทกุวนันีRนักเดนิทางสามารถคน้หาจดุหมายปลายทางที+น่าสนใจไดด้ว้ยก
ารใชอ้นิเทอรเ์น็ต นักเดนิทางสามารถสํารวจและเรยีนรูส้ถานที+, 
หาวธิเีดนิทางที+จะไปถงึที+นั+น, มคีา่ใชจ้า่ยเทา่ไร, จะไปพักที+ไหน 
และมอีาหารอะไรกนิ ฯลฯ 
นอกจากนีRนักเดนิทางสามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากนักเดนิทางคนอื+น, 
นักเดนิทางที+เคยไปเยี+ยมชมสถานที+ที+น่าสนใจนั+น, 
พดูคยุกบันักเดนิทางเหลา่นัRนหรอื อา่นความคดิเห็นของพวกเขา 
ในทํานองเดยีวกนันักวจัิยก็สามารถคน้หาหวัขอ้วจัิย, 
สามารถสํารวจสิ+งที+นักวจัิยคนอื+นวจัิยในสาขาวชิาที+ตนเองสนใจเรยีนรูจ้า
กนักวจัิยคนอื+นๆ ได ้ และคน้หาเฉพาะที+พวกเขาสนใจมากที+สดุ 
ที+นี+พวกเขาก็สรา้งหวัขอ้ตามการคน้พบของนักวจัิยคนอื+นๆ, 
สํารวจแงม่มุที+ยังไมไ่ดทํ้าการวจัิยและระบชุอ่งวา่งที+มอียู ่ 

อกีเสน้ทางหนึ+งคอืเริ+มตน้จากความสนใจของนักวจัิยที+ไดรั้บการพั
ฒนาใหเ้ป็นหวัขอ้, คําถามและปัญหา (Booth, Colomb, and Williams, 
1995) 
การเขยีนเกี+ยวกบัสิ+งที+เราสนใจจะชว่ยใหเ้ราหลดุพน้จากความยุง่ยากเพ
ราะมตีวัเลอืกมากมายที+เราสามารถดไูดแ้ละใชเ้วลานอ้ยมากที+จะทําสิ+งนัR
น 
อยา่งไรก็ตามเราควรคํานงึถงึเหตผุลวา่ทําไมเราใชเ้วลาและความพยาย
ามมากในการตดิตามวาระวจัิยของเราและจําไวว้า่ตอ้งมกีารเพิ+มคา่นยิม
ซึ+งจะคุม้คา่สําหรับผูอ้า่นที+ใชเ้วลาในการอา่นกบัสิ+งที+เราเขยีน 
หวัขอ้วจัิยควรเป็นเรื+องที+น่าสนใจและเฉพาะเจาะจงมากพอที+จะนําไปสูผ่
ลลพัธก์ารวจัิยที+จะเกดิขึRนจากการที+นักวจัิยไดห้ยบิยกแนวคดิและความเ
ขา้ใจของเขามาใช ้
เราสามารถใชปั้ญหาการวา่งงานเป็นตวัอยา่งหวัขอ้วจัิยซึ+งอาจเป็นเรื+อง
ที+นักวจัิยกําลงัสนใจก็ได ้
อยา่งไรก็ตามเราจําเป็นตอ้งจํากดัหวัขอ้วจัิยใหแ้คบลงเพื+อแกไ้ขปัญหา
การวา่งงานเฉพาะที+ไดม้ากขึRน 
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เชน่การวา่งงานในกลุม่เยาวชนหรอืผูท้ี+เพิ+งสําเร็จการศกึษาจากมหาวทิย
าลยัซึ+งเฉพาะเจาะจงมากกวา่หวัขอ้การวา่งงานโดยรวม 
การทําหวัขอ้วจัิยใหแ้คบลงจะนํานักวจัิยไปสูแ่งม่มุในการวจัิยที+เฉพาะเจ
าะจงมากขึRน 
ตวัอยา่งของการเชื+อมโยงระหวา่งปัญหาและคําถามการวจัิยจะถกูนําเสน
อในแผนภมูติอ่ไปนีR 

 

แผนภมูทิี+ 1. ปัญหากบัคําถามการวจัิย 

 
 

 
 

การเขียนคำถามวิจัย: 

1. เม่ือจบหลักสูตร ผูLเขLารMวมจะตLองรูLสึกวMาตนเองมีความพรLอมท่ีจะทำการวิจัยและเขียนปริญญานิพนธVแลLว 

2. ปWจจัยอะไรบLางท่ีผูLเขLารMวมรับรูLวMาจำเปYนตLองเรียนรูLเพ่ือทำปริญญานิพนธVใหLสำเร็จ 

3. ตLองพยายามขนาดไหนท่ีจะทำใหLผูLเขLารMวมไดLรับความรูL, พัฒนาทักษะและทัศนคติท่ีจำเปYน 

ท่ีทำใหLพวกเขารูLสึกวMาจำเปYนตMอการทำปริญญานิพนธVใหLสำเร็จ 

4. ปWจจัยใดบLางท่ีอาจชMวยใหLผูLเขLารMวมรับรูLจนทำใหLพวกเขาทำปริญญานิพนธVจนแลLวเสร็จ 

5. 

ปWจจัยใดบLางท่ีผูLเขLารMวมรับรูLวMาถูกขัดขวางและ/หรือขัดขวางไปจนถึงความคืบหนLาของพวกเขาตMอการทำปริ

ญญานิพนธVใหLแลLวเสร็จ 

วัตถุประสงคV: 

วัตถุประสงคVของพหุกรณีศึกษาน้ีก็คือการตรวจสอบตัวอยMางของผูLมีสิทธ์ิทำดุษฎีนิพนธVวMาทำไมพวกเขาจึงไมM

สามารถทำปริญญานิพนธVใหLแลLวเสร็จไดL 

ปWญหา: 

การวิจัยช้ีใหLเห็นวMาผูLคนจำนวนมากในหลักสูตรปริญญาเอกทำตามขLอกำหนดท้ังหมดของหลักสูตร 

แตMยังไมMดำเนินการทำวิจัยหรือเขียนปริญญานิพนธV 

แมLวMาจะลงทุนอยMางมีนัยสำคัญท้ังในเร่ืองของเวลาและเงิน 

แตMบุคคลเหลMาน้ีก็ยังไมMเคยไดLรับมองปริญญาอยMางท่ีผูLจบหลักสูตรควรไดLรับ 

และยังคงเปYนผูLอยูMระหวMางการทำวิทยานิพนธV (ABD) 

มีขLอมูลเพียงเล็กนLอยเทMาน้ันวMาทำไมปรากฏการณVน้ีจึงเกิดข้ึน 
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เมื+อเราคน้หาหวัขอ้เพื+อทําการวจัิยเราจําเป็นจะตอ้งคน้หาคําถามที+
เราจะพยายามตอบดว้ย 
โดยทั+วไปแลว้มเีหตผุลสามเหตผุลในการทําวจัิยและวธิกีารดงึดดูความ
สนใจของผูอ้า่น 1. ชอ่งวา่งวรรณกรรม 2. ความผดิปกตใิดๆ ที+มอียู ่และ 
3. ผลกระทบจากความไมแ่น่นอนเมื+อมกีารเปลี+ยนแปลงนโยบาย 
(ดตูวัอยา่ง: Booth, Colomb and Williams (1995)) 
ดงันัRนไมเ่พยีงแคเ่ราตอ้งคน้หาขอ้มลูและรายงาน 
แตเ่ราตอ้งคดิวา่การคน้พบ (เชน่ คําตอบของคําถามที+ตั Rงไว)้ 
จะมคีวามสําคญัเป็นอนัดบัแรกตอ่นักวจัิยและผูอ้า่น (เชน่ เพื+อนรว่มวจัิย, 
นักวชิาการทัRงหมด ชมุชนและผูรั้บสารที+กวา้งขึRน) หรอืไม ่

ชอ่งวา่งวรรณกรรมคอืคําถามหรอืปัญหาการวจัิยที+วรรณกรรมยังไม่
ไดรั้บคําตอบที+เหมาะสมหรอืทั Rงหมดจากการทําวจัิยภาคสนาม 
ชอ่งวา่งการวจัิยยังแสดงใหเ้ห็นถงึการขาดการศกึษาเชงิประจักษ์ (เชน่ 
ผูท้ี+เกี+ยวขอ้งกบับรบิทเฉพาะ) 
และแนวทางเชงิทฤษฎแีละแนวทางในระเบยีบวธิวีจัิย 
ซึ+งเป็นชอ่งวา่งที+ควรจะเต็มไปดว้ยการวจัิยใหม่ๆ  
เพื+อที+จะเตมิขอ้มลูที+ขาดหายไปหรอืสิ+งที+ขาดไปจากความรูท้ี+มอียู ่
ควรอธบิายชอ่งวา่งวรรณกรรมไวใ้นสว่นของ “บทนํา” 
ซึ+งควรมยีอ่หนา้เกี+ยวกบัเหตผุลวา่ทําไมจงึทําการวจัิย ในสว่นของ 
"ขอ้สรปุ" อาจอยูใ่นสว่นของ "การอภปิรายผล" 
ในรปูแบบของคําแนะนําสําหรับการวจัิยในอนาคตไดด้ว้ย 
โดยใหผู้น้พินธข์ดีเสน้ใตปั้ญหาที+ยังไมไ่ดรั้บคําตอบจากการวจัิยทางวชิ
าการของพวกเขา 
เพื+อระบชุอ่งวา่งที+จะตอ้งทําแผนที+วรรณกรรมเพื+อเปรยีบเทยีบ, 
หาความแตกตา่งและจําแนกขอ้ดแีละขอ้เสยี 
ไมม่กีารแนะนําวา่จะตอ้งมแีหลง่ที+มาของวรรณกรรมกี+แหลง่ที+จะถกูนําไ
ปทําแผนที+เพื+อกําหนดชอ่งวา่งวรรณกรรม ตวัอยา่งเชน่ 
ในการเขยีนวทิยานพินธร์ะดบัปรญิญาโท นักศกึษาของมหาวทิยาลยั 
Universitas Gadjah Mada 
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ประเทศอนิโดนเีซยีถกูรอ้งขอใหท้บทวนบทความวารสารที+เกี+ยวขอ้งอย่
างนอ้ย 30 บทความ เพื+อประกอบเป็นสว่นหนึ+งในวทิยานพินธน์ีR 
และคาดวา่จะมกีารรอ้งขอใหท้บทวนบทความวารสารอยา่งนอ้ย 100 
บทความในระดบัปรญิญาเอก 
แน่นอนวา่สิ+งนีRข ึRนอยูก่บัหวัขอ้ที+จะทําการวจัิยและความสนใจที+ไดรั้บในว
รรณกรรมจนถงึตอนนีR 
กรอบที+ 1. วธิหีาหวัขอ้การวจัิย 

ในชว่งการเริ+มตน้อาชพีของนักวจัิย 
อาจถอืไดว้า่การหาหวัขอ้การวจัิยเป็นสว่นที+ยากที+สดุของกระบวนการ 
เมื+อนักศกึษาในระดบัปรญิญาตรมีาพบอาจารยท์ี+ปรกึษาเกี+ยวกบัวทิยานิ
พนธ ์ นักศกึษาจะถกูถามถงึการกําหนดปัญหางานวจัิย 
มวีธิสํีารวจแบบงา่ยๆ เมื+อนักศกึษาประสบปัญหาคลา้ยกนั 
เป็นคําแนะนําที+นํามาจาก Winkler & Mc Cuen-Metherell (2012, 
หนา้ 39)  

• เลอืกหวัขอ้ที+คณุอยากรูอ้ยากเห็นและมคีวามเชี+ยวชาญหรอืมคีวา
มสนใจอยา่งแทจ้รงิ 

• ตดิตามอา่นหนังสอื, วารสาร, นติยสาร, หนังสอืพมิพ ์
และบญัชขีอ้มลูที+เขา้ถงึไดท้างออนไลน ์

• เขา้ถงึ CD-Roms ฯลฯ 
มวีารสารออนไลนจํ์านวนมากที+ใหด้าวนโ์หลดฟร ี
อยา่งไรก็ตามคณุควรคน้หาคําสําคญัที+ 
"เป็นหลกัในการตั Rงเป้าหมาย" 
เพื+อหลกีเลี+ยงการเสยีเวลากบัความยาวในการอา่นรายการ 

 
Murray (2013) ไดนํ้าเสนอวธิงีา่ยๆ 

ในการหาหวัขอ้การวจัิยโดยแนะนําใหถ้ามคําถามตอ่ไปนีRใหช้ดัเจนกบัตวั
เอง ซึ+งอาจเป็นการดงึแนวคดินัRนมาสูค่วามคดิของนักวจัิยเอง 
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ตารางที+ 2. การหาหวัขอ้การวจัิย 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

What I am interested in is …….. 
I did a couple of small studies that looked at…… 
I could do better than …… 
That paper on … by … is exactly the type of things 
that I’d like to do. 
I’d like to write about …. But that’s already been 
done by … , who … 

ที+มา: Murray (2013) 

2.3. นําเสนอที(มาของการวจิยั 
รายงานการวจัิยจะเริ+มตน้ดว้ยบทนําและคําอธบิายที+มาของการวจัิ

ย 
ที+มาของบทความวจัิยเขยีนขึRนดว้ยความตั Rงใจที+จะชีRแจงความสําคญัและ
ความจําเป็นของบทความในตอนแรก 
เหตผุลของการทําวจัิยและวตัถปุระสงคห์ลกัที+เป็นเบืRองหลงัการวจัิยก็คื
อคําถามสําคญัที+จะตอ้งตอบผา่นที+มาของการวจัิยซึ+งถกูนําเสนอไวใ้นบ
ทความการวจัิย 
ดงันัRนที+มาการวจัิยจงึหมายถงึกระบวนการที+นักวจัิยใชเ้พื+อใหไ้ดรั้บความ
รูเ้กี+ยวกบัหวัขอ้ที+นักวจัิยรูจั้กหรอืไมรู่จั้กมากนัก 
ยิ+งไปกวา่นัRนการเขยีนบทความวจัิยถอืเป็นการสื+อสารประเภทหนึ+งระหวา่
งผูน้พินธแ์ละผูอ้า่น 
ซึ+งในบทความนัRนผูน้พินธอ์าจโนม้นาวใหผู้อ้า่นใชห้วัขอ้การวจัิยตามคณ
ะกรรมการก็ได ้ ตามที+นักวจัิยตอ้งการโนม้นาวผูอ้า่น 
ฉะนัRนที+มาการวจัิยสามารถนําเสนอเป็นภาพสะทอ้นสว่นบคุคลจากการวิ
จัยปัญหาเชงิลกึไดเ้ชน่กนั 

ที+มาการวจัิยของรายงานทางวชิาการจะรวมถงึการตรวจสอบพืRนที+
ที+กําลงัทําการวจัิย, ขอ้มลูปัจจบุนัเกี+ยวกบัสถานะของประเด็นการวจัิย, 
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ประเด็นของการวจัิยกอ่นหนา้ และประวตัทิี+เกี+ยวขอ้งของปัญหาการวจัิย 
เป็นการดทีี+การวจัิยควรกําหนดประวตัแิละที+มาของขอ้มลูปัญหาอยา่งมปี
ระสทิธภิาพ 
จดุประสงคข์องที+มาในการวจัิยก็เพื+อชว่ยใหผู้น้พินธไ์ดพ้สิจูนค์วามเกี+ยวเ
นื+องของคําถามการวจัิยและเพื+อพัฒนางานวจัิยของนักวจัิยเอง (Alleyne 
2018)  

กรอบที+ 2 เคล็ดลบัสําหรับนักวจัิยในการกําหนดที+มาการวจัิย 

• เขยีนปัญหาการวจัิยหรอืคําถามการวจัิย 
ใหค้ดิในสิ+งที+ผูน้พินธเ์ขยีนและมองเห็นประเด็น, ปัญหา 
หรอืแนวทางแกไ้ขที+ผูอ้ื+นพบ 
จากนัRนนักวจัิยควรพจิารณาความเห็นของตนหรอืทา่ทตีอ่ปัญหาแ
ลว้เขยีนความเห็นของตนเองเป็นแหลง่ที+มาที+เชื+อถอืไดใ้นประเด็น, 
ปัญหาหรอืแนวทางการแกไ้ขปัญหา ณ จดุนีR 
นักวจัิยสามารถทําการวจัิยใหม้รีายละเอยีดมากขึRนและคน้หาแหลง่
ที+เกี+ยวขอ้งกบัการวจัิยของนักวจัิยใหม้ากขึRนได ้

• ขั Rนตอนตอ่ไปคอืการทําวจัิยใหส้มบรูณ์โดยใชปั้ญหาการวจัิยหรอื
คําถามการวจัิยของตวัเองเป็นแนวทาง 
คน้หาแหลง่ขอ้มลูที+เกี+ยวขอ้งเพื+อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึเกี+ยวกบัปัญห
าการวจัิยที+เจาะจงนีR 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แหลง่ขอ้มลูเหลา่นีRมรีายละเอยีดเกี+ยวกบัประ
วตัแิละงานวจัิยในอดตีที+เกี+ยวขอ้งกบัคําถามการวจัิย 

• ทา้ยที+สดุ 
ใหกํ้าหนดสว่นที+เกี+ยวขอ้งเมื+อเขยีนถงึที+มาของการวจัิยนีR 
เมื+อนักวจัิยประเมนิการวจัิยของตนเองและเริ+มเขยีนที+มาของการวจัิ
ย นักวจัิยเธอสามารถแบง่การเขยีนออกเป็นหา้สว่นที+ครอบคลมุ |: 
ก) ประเด็นสําคญั ข) สิ+งสําคญัที+คน้พบ และ ค) ขอ้โตเ้ถยีงตา่งๆ 
ของสิ+งรอบขา้ง หวัขอ้การวจัิย เชน่เดยีวกบัสว่นที+จัดหาให ้ ง) 
การประเมนิผล จ) และขอ้สรปุที+มาของหวัขอ้วจัิย 

ที+มา: Alleyne (2018) 
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นักวจัิยอาจสบัสนระหวา่งบทนําและที+มาการวจัิย 
บทนําเป็นการอธบิายแบบกระชบัในสิ+งที+ผูอ้า่นคาดหวงัในบทความ: 
ปัญหา, วธิกีารที+ใชว้เิคราะห,์ การคน้พบ 
และโครงรา่งของโครงสรา้งบทความ 
บทนําควรถกูนําเสนอในลกัษณะที+จะดงึดดูผูอ้า่นใหอ้า่นบทความทัRงหม
ด 
อยา่งไรก็ตามที+มาของบทความวจัิยจะตอ้งเขยีนโดยมวีตัถปุระสงคเ์พื+ออ
ธบิายความสําคญัของปัญหาการวจัิยและบทความวจัิย 
ที+มาการวจัิยจะประกอบดว้ยคําอธบิายวา่เหตใุดจงึทําการวจัิยและอะไรคื
อเหตผุลหลกัหรอืวตัถปุระสงคข์องการวจัิย 
ที+มาการวจัิยจะทําหนา้ที+เป็นเครื+องมอืสําหรับผูน้พินธเ์พื+อเตรยีมตวัใหผู้ ้
อา่นที+อาจไมคุ่น้เคยกบับทความและแนวคดิของการรายงานและการใช ้
บทความวจัิย 
การมสีว่นที+มาการวจัิยก็เพื+อเตรยีมตวัใหผู้อ้า่นมคีวามพรอ้มกอ่นที+จะอา่
นบทความฉบบัเต็ม  

โดยสรปุแลว้ 
ในบทนีRจะอธบิายถงึขั Rนตอนสําคญัในการเขยีนบทความวชิาการ 
ที+พยายามจะครอบคลมุขอ้โตแ้ยง้ที+จําเป็นทัRงหมดเพื+อกําหนดปัญหากา
รวจัิย, กลั+นกรองบทความที+มอียู,่ คน้หาชอ่งวา่งการวจัิย 
และการกําหนดคําถามการวจัิยและวตัถปุระสงคก์ารวจัิย 
เมื+อผูอ้า่นพบหวัขอ้ที+น่าสนใจและรองรับผา่นที+มาของปัญหา 
นักวจัิยอาจดําเนนิการตามระเบยีบวธิวีจัิยเพื+อดําเนนิการวจัิยก็ได ้
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3. โครงสรา้งบทความวจิยัที(มปีระสทิธผิล 
Sid Suntrayuth, Aweewan Panyagometh, Hugo Lee 

บทคดัยอ่ 

โครงสรา้งของบทความวจัิยถอืเป็นองคป์ระกอบสาํคญัอยา่งหนึ+งใ
นการนําเสนองานวจัิย 
ในบทนีRคอืการชว่ยใหนั้กวจัิยที+อายยัุงนอ้ยหรอืนักวจัิยมอืใหมเ่ขา้ใจและ
เรยีนรูถ้งึวธิพัีฒนาโครงสรา้งบทความวจัิยใหม้ปีระสทิธภิาพ 
เป็นการอธบิายถงึประสทิธภิาพของโครงสรา้งของบทความวจัิยซึ+งอยูบ่
นพืRนฐานรปูแบบของบทนํา, วธิดํีาเนนิการวจัิย, 
ผลการวจัิยและอภปิรายผล (IMRAD) โครงสรา้ง IMRAD 
ไดพ้สิจูนแ์ลว้วา่เป็นหนึ+งในรปูแบบที+มปีระสทิธภิาพที+สดุในการเขยีนเชงิ
วชิาการเนื+องจากมขีอ้ดหีลายประการ 
ขอ้ดอียา่งหนึ+งคอืรปูแบบนีRชว่ยใหผู้รั้บสารสามารถสาํรวจบทความวจัิยไ
ดอ้ยา่งรวดเร็วรวมทัRงคน้หาสว่นที+เกี+ยวขอ้งกบัจดุประสงคข์องผูรั้บสาร 
โครงสรา้ง IMRAD 
สนับสนุนการเรยีงลําดบัใหมถ่อืเป็นการกําจัดรายละเอยีดที+ไมจํ่าเป็นออ
กอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และชว่ยใหผู้อ้า่นเขา้ถงึโครงสรา้งที+ดแีละการนําเสนอที+ปราศจากการรบ
กวนของขอ้มลูที+เกี+ยวขอ้งและมคีวามสาํคญั 
ชว่ยใหข้อ้มลูที+เกี+ยวขอ้งสว่นใหญถ่กูนําเสนออยา่งชดัเจนและมเีหตผุลต่
อผูอ้า่นโดยสรปุกระบวนการวจัิยตามลําดบัแนวคดิที+เหมาะสมที+สดุ  

 บทนํา  
เป็นเรื+องสําคญัมากที+นักวจัิยควรทราบวา่ไมม่รีปูแบบการวจัิยที+เป็น

มาตรฐานหรอืที+เป็นแบบเดยีวกนั/ 
มลีกัษณะที+เป็นไปตามวารสาร/สํานักพมิพทั์ Rงหมด 
วารสารแตล่ะเลม่มลีกัษณะเป็นของตวัเอง 
เชน่เดยีวกบัเกณฑแ์ละคําแนะนําเฉพาะสําหรับผูน้พินธห์รอืผูท้ี+ตอ้งการมี
สว่นรว่มในงานของพวกเขาหรอืมผีลงานที+จะเผยแพร ่
หลงัจากผูน้พินธเ์ลอืกวารสารเป็นการเฉพาะแลว้และตอ้งการสง่บทควา
มวจัิยฉบบัสมบรณ์ูจงึจําเป็นที+ผูน้พินธต์อ้งทําตามคําแนะนําของวารสาร



  

28 
 
 

สําหรับผูน้พินธค์นอื+นๆ 
คําแนะนําเหลา่นีRสามารถพบไดใ้นวารสารแตล่ะเลม่และเว็บไซตข์องวาร
สารแบบออนไลน ์
นอกจากนีRส ิ+งสําคญัคอืตอ้งทราบวา่วารสารอาจมหีลายฉบบั 
และอาจมหีลายเลม่ที+เจาะจงปีที+จะตอ้งตพีมิพเ์อาไว ้
ขอ้มลูนีRสามารถเขา้ถงึไดง้า่ยจากหนา้เว็บของวารสาร 
ยิ+งกวา่นัRนผูน้พินธบ์างคนอาจไมมั่+นใจเต็มรอ้ยเกี+ยวกบัตรรกะจากคําแนะ
นําเหลา่นีR 
แตด่เูหมอืนจะเป็นความพยายามที+ไรป้ระโยชนใ์นการโตเ้ถยีงกบัวารสาร 
หรอืรอ้งเรยีนเกี+ยวกบัคําแนะนําสําหรับผูน้พินธค์นอื+นๆ 
ผูน้พินธแ์ตล่ะคนควรจําไวว้า่ผูน้พินธม์อีสิระในการเลอืกฉบบัของวารสาร
ที+พวกเขาสามารถเผยแพรบ่ทความของตนเองได ้
หากไมช่อบวารสารที+มกีารเฉพาะเจาะจง 
ไมม่เีหตผุลใดที+จะตอ้งสง่งานของพวกเขาที+นั+น 

อยา่งไรก็ตามบทความทางวชิาการสว่นใหญจั่ดทําขึRนตามรปูแบบ
มาตรฐานที+เรยีกวา่ IMRAD 
ตวัยอ่นีRแสดงถงึตวัอกัษรตวัแรกของคําวา่บทนํา, วธิดํีาเนนิการวจัิย, 
ผลการวจัิยและอภปิรายผล 
แตส่ว่นเหลา่นีRไมไ่ดแ้สดงรายการหวัเรื+องหรอืสว่นประกอบทัRงหมดของบ
ทความการวจัิย; สว่นที+ถกูละเวน้ไปก็คอื: หวัขอ้, ผูน้พินธ,์ คําสําคญั, 
บทคดัยอ่, ขอ้สรปุและเอกสารอา้งองิ 
ที+มาของการวจัิยที+นําเสนอในบทกอ่นหนา้มักจะรวมอยูใ่นสว่นบทนําของ
บทความ นอกจากนีRบางบทความยังมกีติตกิรรมประกาศและภาคผนวก 
(ภาคผนวกอื+นๆ) 
ซึ+งในบางครัRงบางสว่นอาจถกูนําเสนอและ/หรอืขยายความโดยคนอื+น; 
เชน่ “ทฤษฎ”ี 'แทนวธิดํีาเนนิการวจัิย/ระเบยีบวธิวีจัิยและการแกไ้ขอื+นๆ 
รวมถงึการรวมผลการวจัิยและอภปิรายผลไวใ้นสว่นเดยีว และยังรวม 
“ขอ้สรปุ” ไวเ้ป็นสว่นสดุทา้ยของอภปิรายผล 
แนวโนม้ลา่สดุของการเขยีนบทความวจัิยคอืการใหเ้ฉพาะประเด็นหลกัข
องการวจัิยในบทความ เพื+อโพสตเ์พิ+มเตมิประเด็นทัRงหมดหรอืเฉพาะ 
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“ประเด็นที+สําคญันอ้ยกวา่” เป็น “สาระเพิ+มเตมิ” บนเว็บไซตข์องวารสาร 
การทบทวนบทความไมม่ใีนสว่นของ “ผลการวจัิยและอภปิรายผล” 
และนักวจัิยมักจะใชห้วัเรื+องอื+นแทนการใชห้วัเรื+องตาม IMRAD  

สว่นตอ่ไปนีRจะอธบิายสว่นที+สําคญัที+สดุของรปูแบบ IMRAD 
รวมถงึองคป์ระกอบที+เกี+ยวขอ้งอื+นๆ ทั Rงหวัขอ้และบทคดัยอ่ 

3.1. โครงสรา้งของบทความวจิยั 

3.1.1. หวัขอ้ 
หวัขอ้ของบทความจะถกูอา่นมากกวา่สว่นอื+นๆ 

ฉะนัRนวธิกีารที+ผูอ้า่น “เรยีกด”ู บทความจะเรยีงตามลําดบัดงัตอ่ไปนีR: 
หวัขอ้ - บทคดัยอ่ - ผลการวจัิย (ตารางและตวัเลข) – บทความฉบบัเต็ม 
แนวโนม้โดยทั+วไปของการวจัิยแบบตอ่เนื+องในการวจัิยภาคสนามจะชีRให ้
เห็นถงึความจรงิที+วา่จํานวนผูอ้า่นโดยเฉลี+ยลดลงจากสว่นหนึ+งไปยังสว่น
ถัดไปตามลําดบัดงักลา่วขา้งตน้โดยองคป์ระกอบ 10 
หมายความวา่ผูอ้า่นทกุๆ 10 คนที+อา่นหวัขอ้ จะมหีนึ+งคนอา่นบทคดัยอ่ 
และผูอ้า่นทกุๆ 10 
คนที+อา่นบทคดัยอ่จะมหีนึ+งคนอา่นผลการวจัิยโดยเฉพาะตารางและตวัเ
ลข และผูอ้า่นทกุๆ 10 
คนที+อา่นผลการวจัิยจะมหีนึ+งคนอา่นบทความฉบบัเต็ม (Bailey, 2003) 
ดงันัRนสําหรับทกุคนที+อา่นบทความฉบบัเต็มจะม ี 1,000 
คนอา่นเฉพาะหวัขอ้ 
หวัขอ้จะถกูอา่นทัRงนักวจัิยโดยการสแกนเนืRอหาของวารสารและผูอ้า่นเห
ลา่นัRนที+คน้หาบทความบนพืRนฐานของการคน้หาผา่นแหลง่ขอ้มลูทตุยิภู
มซิ ึ+งมักจะมหีวัขอ้และชื+อผูน้พินธอ์ยูเ่สมอ แตอ่าจหรอือาจไมม่บีทคดัยอ่ 
หวัขอ้อาจถกูใชซํ้Rาในบรรณานุกรมและดชันชีื+อเรื+องที+ถกูจัดเก็บไวใ้นฐา
นขอ้มลูบรรณานุกรมและถกูใชอ้า้งถงึในบทความอื+นๆ ดงันัRน 
จงึถอืวา่หวัขอ้เป็นสว่นประกอบที+สําคญัอยา่งยิ+งของบทความ 
หวัขอ้ที+ดจีะดงึดดูผูอ้า่นซึ+งอาจไมไ่ดอ้า่นบทความและอาจชว่ยนักวจัิยใ
นการคน้หาขอ้มลูที+สําคญัและเกี+ยวขอ้งในอนาคต 
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หวัขอ้งานวจัิยที+ดคีวรจะ: 
• ใชจํ้านวนคํานอ้ยที+สดุเทา่ที+จะเป็นไปได:้ 
วารสารหลายเลม่จํากดัความยาวหวัขอ้ไวท้ี+ 12 คํา; 

• เขา้ใจงา่ย 
• อธบิายเนืRอหาของบทความอยา่งถกูตอ้งและเฉพาะเจาะจง 
• หลกีเลี+ยงการใชต้วัยอ่, สตูรและศพัทเ์ฉพาะอาชพี 
• ไมร่วมถงึคํากรยิาใดๆ 
• ไมป่ระกอบดว้ยคําที+ไมส่ะดดุตา เชน่ ‘‘Some notes on …,’’ 

‘‘Observations on …,’’ ‘‘Investigations on …,’’ ‘‘Study of 
…,’’ และ ‘‘Effect of …’’ 

• ไมใ่ชคํ้าโออ้วดเหมอืนในหนังสอืพมิพ ์ (เชน่ หลกีเลี+ยงขอ้ความ 
‘‘Agroforestry can stop deforestation’’) 

• รายงานหวัเรื+องการวจัิยมากกวา่ผลลพัธข์องมัน; 
• สามารถตดิตามวารสารกลุม่เป้าหมายในสไตลท์ี+ชื+นชอบได ้

(มวีางจําหน่ายที+: www.elsevier.com สําหรับวารสารของ 
Elsevier) 

3.1.2. บทคดัยอ่ 
บทคดัยอ่คอืบทความขนาดยอ่ม (Day, 

1988)  สถาบนัมาตรฐานแหง่ชาตขิองสหรัฐอเมรกิากลา่ววา่ 
''บทคดัยอ่ที+มกีารเตรยีมการเป็นอยา่งดจีะทําใหผู้อ้า่นสามารถระบเุนืRอห
าพืRนฐานของเอกสารไดอ้ยา่งรวดเร็วและถกูตอ้งกําหนดสิ+งที+เกี+ยวขอ้งกั
บความสนใจของนักอา่น 
จะไดต้ดัสนิใจถกูวา่พวกเขาจําเป็นจะตอ้งอา่นเอกสารทัRงหมดหรอืไม'่' 
(ANSI 1979: หนา้ 78) 
ฉะนัRนจงึถอืเป็นเรื+องสําคญัยิ+งที+จะตอ้งเขยีนบทคดัยอ่ใหช้ดัเจน 

บทคดัยอ่ควรเป็นแบบบง่ชีRมากกวา่พรรณนา กลา่วคอื 
ควรระบขุอ้เท็จจรงิแทนที+จะพดูวา่บทความเป็นเรื+องที+ “เกี+ยวกบั” สิ+งใด 
เพราะโดยทั+วไปแลว้บทคดัยอ่จะถกูอา่นโดยเฉลี+ยตอ่คนมากกวา่บทควา
มฉบบัเต็มถงึ 100 เทา่ 
ฉะนัRนบทคดัยอ่ควรจะสื+อขอ้มลูดว้ยตวัของมันเองไมใ่ชเ่พยีงแคก่ารรับป
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ากวา่จะนําขอ้มลูลงไปใสใ่นบทความเทา่นัRน ตวัอยา่งเชน่ วลทีี+วา่ “are 
described’’ หรอื ‘‘will be presented’’ 
ซึ+งควรหลกีเลี+ยงที+จะใชใ้นบทคดัยอ่ 
ควรอธบิายวธิกีารวจัิยและนําเสนอผลการวจัิยแทน 
ซึ+งสิ+งนีRใชเ้ป็นขอ้ยกเวน้ในบทคดัยอ่ของบทความที+จะนําเสนอในการปร
ะชมุหรอืการประชมุประจําปีซึ+งเขยีนไวล้ว่งหนา้หลายเดอืนกอ่นเหตกุาร
ณ์และสามารถนํามาใชเ้พื+อนําเสนอผลการวจัิยเบืRองตน้ได ้ 

วารสารทางวชิาการมขีอ้จํากดัที+เขม้งวดเกี+ยวกบัความยาวของบท
คดัยอ่ โดยปกตแิลว้จะอยูใ่นชว่งระหวา่ง 150–250 
คําและจะตอ้งเขยีนในยอ่หนา้เดยีว 
แตก็่ยอมรับไดห้ากจะเขยีนในหลายยอ่หนา้สําหรับการทบทวนบทความ 
ขอยํRาอกีครั Rงวา่สิ+งสําคญัที+ตอ้งจําไวก็้คอืบทคดัยอ่ควรเป็นตวัของตวั 
เชน่ มคีวามสมบรูณ์ดว้ยตวัของมันเอง 
ควรเริ+มตน้ดว้ยปัญหาการวจัิยเกี+ยวกบัเหตผุลและวตัถปุระสงค,์ 
รายงานวธิกีารที+ใช,้ ผลการวจัิยหลกัที+ประสบความสําเร็จ 
รวมถงึขอ้เท็จจรงิใหมเ่อี+ยมที+สงัเกตได,้ 
สรปุหลกัการและนัยสําคญัของบทคดัยอ่ 
หากคําสําคญัไมไ่ดอ้ยูใ่นรายการแยกตา่งหาก 
ดงันัRนบทคดัยอ่จงึควรมคํีาสําคญัที+จัดทําเป็นดชันไีวใ้นบทความ 
เนื+องจากบทคดัยอ่เป็นฉบบัยอ่ของบทความฉบบัเต็ม 
ฉะนัRนจงึมักจะมสีว่นผสมของหลายๆ tense ที+ใชเ้ป็นตวัแทนของ tense 
ในสว่นตา่งๆ ของบทความ ดงันัRน tense ที+จะใชใ้นบทคดัยอ่, 
ขอ้ความที+อา้งถงึเหตผุลและบทนํา, การตคีวาม, ผลการวจัิย 
และขอ้สรปุมักจะอยูใ่นรปูของ present tense 
ในขณะที+วธิดํีาเนนิการวจัิยและผลการวจัิยมักจะอยูใ่นรปูของ past 
tense 

สิ+งที+บทคดัยอ่ไมค่วรม:ี 
• ตวัยอ่หรอือกัษรยอ่ยกเวน้วา่จะเป็นมาตรฐานหรอืการอธบิาย 
• การอา้งองิถงึตารางหรอืตวัเลขที+พบในบทความ 
• การอา้งองิวรรณกรรม 
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• ขอ้มลูหรอืขอ้สรปุใดๆ ที+ไมไ่ดนํ้าเสนอในบทความฉบบัเต็ม 
• ปัญหาการวจัิยทั+วไป 
• ประโยคที+ซบัซอ้น 

นอกจากนีRเพื+อความสะดวกใหก้ารอา่นเป็นไปอยา่งราบรื+น 
ควรหลกีเลี+ยงการใสข่อ้มลูเชงิปรมิาณที+มากเกนิโดยมรีายละเอยีดทางส
ถติแิละทศนยิมยาวๆ ไวใ้นบทคดัยอ่ 
แนะนําใหเ้ขยีนหวัขอ้และบทคดัยอ่หลงัจากปรับแตง่รายละเอยีดของบท
ความที+คา้งอยูใ่หม้เีนืRอหาที+ชดัเจนแลว้ 

3.1.3. บทนํา 
บทนําที+ดคีวรเขยีนใหค้อ่นขา้งสั Rน 

เป็นการอธบิายวา่ทําไมผูอ้า่นควรคน้หาบทความที+น่าสนใจ, 
ทําไมผูน้พินธถ์งึไดดํ้าเนนิการวจัิยและใหแ้หลง่ที+มาที+ผูอ้า่นจําเป็นจะตอ้
งเขา้ใจรปูแบบของความเห็นในบทความและมลูเหตขุองการวจัิย 
โดยเฉพาะอยา่งยิ+ง 
บทนําจะเป็นตวักําหนดลกัษณะและขอบเขตของปัญหาที+ศกึษาซึ+งเกี+ยว
ขอ้งกบังานวจัิยกอ่นหนา้นีR (โดยปกตจิะเป็นการทบทวนวรรณกรรมสั Rนๆ 
ที+เกี+ยวขอ้งกบัปัญหาอยา่งแน่ชดั) 
อธบิายวตัถปุระสงคข์องการดําเนนิการสวนสวนและกําหนดคําศพัทท์ี+ได ้
ทําการศกึษาเป็นพเิศษ หรอืตวัยอ่ที+ใชใ้นขอ้ความที+ตามมา 
ควรจะจําไดว้า่บทนําจะนําไปสูค่วามเป็นเหตเุป็นผล, การระบทุี+ชดัเจน, 
สมมตฐิานหรอืแกนเรื+องหลกัของบทความ 

ตามที+ระบไุวข้า้งตน้บทนําควรคอ่นขา้งสั Rน 
วารสารสว่นใหญแ่นะนําใหใ้ชจํ้านวนคํานอ้ยกวา่ 500 คํา 
ควรหลกีเลี+ยงการซํRาซอ้นของบทคดัยอ่ที+ควรเขยีนไมใ่หซํ้Rากบับทนํา 
ไมค่วรทบทวนวรรณกรรมในสว่นนีR 
รายการอา้งองิที+เกี+ยวขอ้งและการอา้งองิลา่สดุแคเ่พยีงสองถงึสี+รายการ
ก็เพยีงพอที+จะยนืยันปัญหาการวจัิยแลว้ 
ไมค่วรเขยีนซํRาขอ้เท็จจรงิที+รูก้นัดอียูแ่ลว้หรอืขอ้เท็จจรงิที+ชดัเจนแลว้ 
บทนําสามารถใช ้ tenses ที+แตกตา่งกนัได:้ ใช ้ present tense 
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ในการนําเสนอเหตผุลและแรงจงูใจของการศกึษา (เชน่ ‘‘Soils store 
relatively large amounts of carbon in terrestrial ecosystems’’) 
ในขณะที+สามารถใช ้ past tense ในการอา้งองิถงึวรรณกรรมได ้ (เชน่ 
‘‘Studies showed that …’’) หรอืใช ้ present perfect tense 
หากเป็นความรูทั้+วไป (เชน่ ‘‘Studies have shown that …’’) 
มักเขยีนถงึวตัถปุระสงคข์องการนําเสนอการในรปูของ past tense (เชน่ 
‘‘The objective of the current study was…’’) แตก็่ยังสามารถใช ้
present tense ไดด้ว้ย 
อยา่งไรก็ตามจากที+ระบไุวข้า้งตน้วารสารจะมคีวามแตกตา่งกนัตามความ
แตกตา่งของบรรทัดฐานและสไตล ์
นอกจากนีRในแงข่องเนืRอหาวารสารบางเลม่หวงัจะมอีภปิรายผลของวรร
ณกรรมในบทนํา ขณะที+คนอื+นๆ 
พอใจที+จะใสเ่ป็นหวัขอ้ของการอภปิรายผลเลย 
วารสารบางฉบบัตอ้งการแตเ่รื+องราวสั Rนๆ 
ของวธิดํีาเนนิการวจัิยที+จะถกูรวมอยูใ่นสว่นของบทนํา 
และบางฉบบัอาจขอใหนํ้าเสนอเฉพาะขอ้สรปุที+สําคญัในสว่นของบทนํา 
แมว้า่ตอนนีRแนวโนม้นัRนจะหายไปแลว้ก็ตาม 
อกีสิ+งที+สําคญัก็คอืผูน้พินธจ์ะถกูตรวจสอบดว้ยวารสารที+พวกเขาตั Rงเป้าบ
ทความของพวกเขาเอาไว ้
นอกจากนีRการเรยีกดบูทความที+ตพีมิพใ์นวารสารที+เลอืกไว ้
อาจใหข้อ้มลูเชงิลกึเกี+ยวกบัเนืRอหาที+คาดหวงัไวแ้ละรปูแบบของบทนําที+
ตั Rงเป้าไวโ้ดยเฉพาะในวารสาร 

3.1.4. วธิดีาํเนนิการวจิยั 
จดุประสงคข์องงานวจัิยในสว่นนีRคอืการนําเสนอในลกัษณะที+เรยีบง่

ายและตรงไปตรงมาสิ+งที+ทําวธิแีละเวลาและวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูและ
นําเสนอ 
สว่นนีRควรใหข้อ้มลูทั Rงหมดที+จําเป็นในการอนุญาตใหนั้กวจัิยคนอื+นประเมิ
นการศกึษาหรอืการวจัิยที+นักวจัิยทําซํRา 
วธิทีี+งา่ยที+สดุในการจัดระเบยีบสว่นนีRเป็นลําดบัเหตกุารณ์ 
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เพื+อรวมขอ้มลูที+จําเป็นทัRงหมด 
แตเ่พื+อหลกีเลี+ยงรายละเอยีดที+ไมจํ่าเป็นซึ+งผูอ้า่นคาดวา่จะทราบ 

ในสว่นของวธิดํีาเนนิการวจัิยควรมขีอ้มลูตอ่ไปนีR 
ถงึแมว้า่ไมจํ่าเป็นตอ้งเรยีงตามลําดบัที+ระบ:ุ 

• รายละเอยีดของสถานที+ที+ทําการศกึษา 
• การออกแบบการทดลองพรอ้มจํานวนการทําซํRาและขั Rนตอนที+ใชใ้
นการสุม่ตวัอยา่ง 

• กลุม่ตวัอยา่งและประชากรที+ทําการศกึษา 
• วธิดํีาเนนิการวจัิยที+ใช ้ – 
พรอ้มขอ้กําหนดทางเทคนคิและปรมิาณที+แน่นอนและแหลง่ที+มา
หรอืวธิกีารสําหรับการเตรยีมการ 

• สมมตฐิานและเหตผุลของวธิดํีาเนนิการวจัิยที+ใช;้ 
• กระบวนการทางสถติแิละคณติศาสตรท์ี+ใชใ้นการวเิคราะหแ์ละสรุ
ปขอ้มลู 

ควรอธบิายวธิกีารที+ใชใ้นการวจัิยตามลําดบัเวลาดว้ยความแมน่ยํา
และรายละเอยีดเทา่ที+จําเป็น 
จําเป็นตอ้งกลา่วถงึวธิมีาตรฐานที+อาจถกูอธบิายในรปูแบบของการอา้งอิ
งถงึวรรณกรรมตราบเทา่ที+มพีรอ้มอยู ่
อยา่งไรก็ตามควรมกีารอธบิายถงึการปรับเปลี+ยนมาตรฐานทางเทคนคิอ
ยา่งครบถว้น 
ฉะนัRนหากวธิกีารที+ใชเ้ป็นวธิกีารใหมก็่ควรจะอธบิายในรายละเอยีดดว้ย 
ในทางกลบักนั 
ไมค่วรนําคําอธบิายขั Rนตอนทั+วไปที+มากเกนิไปมารวมอยูใ่นสว่นนีRดว้ย 
ควรคํานงึถงึกระบวนการการทําความเขา้ใจและความคุน้เคยของผูอ้า่นใ
นระดบัทั+วไปดว้ย ตวัอยา่งเชน่ 
ในบทวจัิยฉบบัสมบรณ์ูสําหรับวารสารที+กําหนดเป็นกลุม่เป้าหมายที+นักวิ
จัยดา้นชวีกายภาพสาขาวนเกษตรไมจํ่าเป็นจะตอ้งบรรยายรายละเอยีด
ทัRงหมดเกี+ยวขอ้งกบัวธิกีารในการสุม่ตวัอยา่ง/พืRนที+ที+เลอืกใชเ้ป็นตวัอยา่
ง และวธิกีารในการดงึและเตรยีมตวัอยา่งสําหรับการวเิคราะห ์ ฯลฯ 
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อยา่งไรก็ตามหากอธบิายไมล่ะเอยีดพอบรรณาธกิารของวารสารอาจขอร
ายละเอยีดของรายการใดๆ เพิ+มเตมิ 

ควรใหค้วามสนใจเป็นพเิศษเพื+อใหมั้+นใจวา่: 
• มกีารหลกีเลี+ยงความคลมุเครอืในตวัยอ่หรอืชื+อ 
• ปรมิาณทัRงหมดเป็นหน่วยมาตรฐาน 
• ขอ้มลูทั Rงหมดจะถกูระบเุป็นการเฉพาะเพื+อใหนั้กวจัิยคนอื+นสามาร
ถทําการเปรยีบเทยีบไดอ้ยา่งแมน่ยําหากมกีารทําซํRา 

• ไดอ้ธบิายทกุขั RนตอนรวมถงึจํานวนการทําซํRา 
• มกีารอธบิายเทคนคิทั Rงหมดอยา่งถกูตอ้งอยา่งนอ้ยก็เรื+องชื+อ 
หากมกีารดดัแปลงเทคนคิหรอืคดิคน้เทคนคิใหม ่
จะตอ้งทําใหเ้ป็นมาตรฐานหรอืมรีายละเอยีดมากที+สดุเทา่ที+จําเป็
น 

• มกีารหลกีเลี+ยงขอ้มลูที+ไมเ่กี+ยวขอ้งและไมจํ่าเป็นซึ+งไมเ่กี+ยวขอ้ง
กบัผลการวจัิย หรอืสรา้งความสบัสนใหก้บัผูอ้า่น 

 

 

3.1.5. ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
ในสว่นของผลการวจัิยนําเสนอความรูใ้หม่ๆ  ที+สรา้งขึRน 

จงึกลายเป็นแกนหลกัของบทความ 
ควรสงัเกตวา่บทนําและวธิดํีาเนนิการวจัิยมคีวามจําเป็นและไดรั้บการออ
กแบบมาเพื+อบอกวา่ทําไมและวธิใีดที+ผูน้พินธบ์รรลถุงึสิ+งที+ตอ้งการนําเส
นอในสว่นนีR 
การตคีวามในหวัขอ้นีRจะไดรั้บการอธบิายในสว่นของการอภปิรายผล 
ดงันัRนคา่นยิมหลกัของบทความจะขึRนอยูก่บัสิ+งที+มอียูใ่นสว่นของผลการวิ
จัย โดยทั+วไปแลว้เป็นเรื+องงา่ยที+สดุในการตดิตามผลการวจัิย 
หากมกีารนําเสนอในลําดบัเดยีวกนักบัวตัถปุระสงคท์ี+นําเสนอในบทนํา 

นี+คอืแนวทางบางสว่นในการนําเสนอผลการวจัิยที+ผูน้พินธค์วร: 
• นําเสนอผลการวจัิยแบบเรยีบงา่ยและชดัเจน 
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• รายงานขอ้มลูที+เป็นตวัแทนเพยีงอยา่งเดยีวแทนที+จะมุง่เนน้การร
ายงานขอ้มลูซํRา (แบบไมรู่จ้บ) 

• ลดจํานวนขอ้มลูไปสูก่ารสรปุการวเิคราะหเ์ชงิสถติแิละนําเสนอเป็
นตารางหรอืตวัเลขพรอ้มกบัขอ้มลูทางสถติทิี+จําเป็นเพื+อความเขา้
ใจและการเปรยีบเทยีบ อยา่รายงานขอ้มลูจํานวนมาก 

• อภปิรายในขอ้ความเฉพาะการคน้พบที+สําคญัที+สดุที+แสดงในตาร
างและกราฟ 
ไมเ่นน้ขอ้ความทัRงหมดหรอืขอ้มลูสว่นใหญท่ี+เป็นตารางและตวัเล
ข 

• รวมขอ้มลูเชงิลบ เชน่ 
สิ+งที+ไมพ่บเฉพาะในกรณีที+เป็นประโยชนสํ์าหรับการตคีวามผลกา
รวจัิย 

• อา้งองิขอ้ความในลกัษณะที+เหมาะสมกบัตารางและตวัเลขและกํา
หนดหมายเลขตามลําดบั 

• รวมตารางและตวัเลขเฉพาะที+จําเป็น, ชดัเจนและคุม้คา่ รวมถงึ 
• หลกีเลี+ยงการใชคํ้าฟุ่ มเฟือย: เชน่แทนที+จะพดูวา่ ‘‘It is clearly 

shown in Table 2 that the presence of tree canopy 
reduced light transmission to ground …,’’ ก็ใหพ้ดูวา่ ‘‘Light 
transmission to ground was reduced by the presence of 
tree canopy (Table 2)’’ 

ตารางและตวัเลขเป็นสว่นสําคญัของบทความวจัิยที+เขยีนขึRนอยา่ง
ดแีละปรากฏในสว่นของผลการวจัิยหรอืในบางกรณีสามารถนําเสนอภาค
ผนวกไดด้ว้ย ในขณะที+ตารางจะแสดงจํานวนที+แมน่ยํา 
ตวัเลขก็จะแสดงแนวโนม้และลกัษณะ 
อยา่งไรก็ตามไมค่วรนําเสนอขอ้มลูทั Rงในตารางและกราฟเป็นขอ้มลูเดยีว
กนั 

3.1.6. สว่นอภปิรายผล 
ในสว่นของการอภปิรายผล 

ผูน้พินธจ์ะอธบิายความหมายและการตคีวามของผลการวจัิย 
คําถามสําคญัที+จะกลา่วถงึก็คอื: 1) อะไร 2) อยา่งไรและ 3) ที+ไหน 
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อยา่งไรก็ตามอาจไมส่ามารถตอบคําถามเหลา่นีRไดภ้ายในสามยอ่หนา้เท่
านัRน ควรอธบิายวา่อะไรคอืจดุแข็งและจดุออ่นของการศกึษาที+นําเสนอ 
ผูน้พินธค์วรเขา้ใจวา่มจีะจดุออ่นอยูบ่า้งในการศกึษาแตล่ะครั Rงและการย
อมรับจดุออ่นไมจํ่าเป็นจะตอ้งลดคา่นยิมของบทความลง 
บางอยา่งอาจมคีวามผดิพลาด (เชน่ 
นักวจัิยไมส่ามารถจัดหาผูป่้วยไดจํ้านวนที+เพยีงพอหรอืขอ้มลูสําคญัถกู
ทําลาย) 
หรอืวธิกีารวเิคราะหไ์ดรั้บการพัฒนาใหด้ขี ึRนนับตั Rงแตม่กีารดําเนนิการวจัิ
ยตามที+อธบิายไว ้
ในกรณีเชน่นีRจําเป็นตอ้งจัดแนวผลการคน้พบกบังานวจัิยใหมข่องผูน้พิน
ธอ์ื+น 
ทา้ยที+สดุควรมกีารอธบิายใหช้ดัเจนวา่งานวจัิยชิRนนีRจะดําเนนิการตอ่ไปที+
ใด เพราะเมื+อมาถงึ ณ 
จดุนีRผูน้พินธก็์ตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายตอ่การตดัสนิใจไมว่า่สมมตฐิาน
เดมิจะยังคงอยูห่รอืไม ่

ในสว่นของการอภปิรายผลจะดงึขอ้มลูตวัอกัษรทัRงหมดเขา้ไวด้ว้ย
กนัและแสดงความสําคญัและคา่นยิมของงานที+ทํา 
ถอืเป็นนวตักรรมและเป็นสว่นที+ยากที+สดุในการเขยีน 
ทักษะของผูน้พินธใ์นการตคีวามผลการวจัิยในแงข่องการรับทราบขอ้เท็
จจรงิและใชผ้ลการวจัิยเป็นหลกัฐานสําหรับการอธบิายนวตักรรมของพฤ
ตกิรรมที+สงัเกตเห็นซึ+งควรผลกัดนัขอบเขตความรูแ้ละกระตุน้ความกระตื
อรอืรน้ของผูอ้า่น 
หากไมม่กีารอภปิรายผลที+น่าสนใจผูอ้า่นอาจยา้ยไปยังบทความอื+น 
ซึ+งจากมมุมองนีRบทความก็ดจูะมคีวามน่าสนใจมากขึRน 

การอภปิรายผลที+ดคีวรจะ: 
• ไมทํ่าซํRาในสิ+งที+ไดก้ลา่วไปแลว้ในการทบทวนวรรณกรรม 
• เชื+อมโยงผลการวจัิยกบัคําถามที+กําหนดไวใ้นบทนํา 
• แสดงความเห็นวา่เห็นดว้ยหรอืไมเ่ห็นดว้ยกบัผลการวจัิยและการ
ตคีวามเห็นดว้ยโดยความรูใ้นปัจจบุนัที+หวัเรื+อง เชน่ 
งานที+ตพีมิพก์อ่นหนา้ 
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• อธบิายที+เชงิทฤษฎขีองผลการวจัิยที+สงัเกตได ้
• ระบนัุยสําคญัของผลการวจัิย 
• เสนอแนะการวางแผนหรอืความจําเป็นในการตดิตามของการวจัิย
ที+จะมใีนอนาคต 

• รับมอืเฉพาะกบัผลการวจัิยที+รายงานในการศกึษา 
• อยูห่า่งจาการวจัิยที+มุง่เนน้การสรปุอา้งองิและการวจัิยที+เนน้การค
าดการณ์ที+ไมไ่ดรั้บการพสิจูนจ์ากผลการวจัิยที+นําเสนอ 

• สนับสนุนขอ้สรปุแตล่ะขอ้พรอ้มหลกัฐานที+เพยีงพอ 
ในสว่นของการอภปิรายผลสามารถใชไ้ดทั้ Rง present และ past 

tense 
โดยทั+วไปแลว้ความรูใ้นปัจจบุนัเป็นแบบตอ่เนื+องจากวรรณกรรมมักจะถกู
ระบดุว้ยเวลาโดยใช ้ present tense 
ในขณะที+งานตน้ฉบบัถกูรายงานและถกูอภปิรายในบทความ (เชน่ 
งานของผูน้พินธเ์อง) มักจะนําเสนอเป็นชว่งเวลาโดยใช ้ past tense 
เชน่ “Treatment A was better than Treatment B, which suggests 
that ….” 

บทวจัิยฉบบัสมบรณ์ูหลายฉบบัมคีวามไมต่รงกนัระหวา่งวตัถปุระสง
คท์ี+ระบไุวก้บัการอภปิรายผล/ขอ้สรปุที+แสดงถงึปัญหาที+พบบอ่ยๆ 
ในสว่นของการอภปิรายผลควรนําเสนอขอ้มลูวเิคราะหเ์ชงิลกึ 
แตก็่เป็นเรื+องยากที+จะระบวุา่สามารถทําสิ+งนีRได ้
การขาดขอ้มลูเชงิลกึดงักลา่วจะเห็นไดช้ดัเมื+อผูน้พินธเ์พยีงแคร่ะบผุลก
ารวจัิยที+เกดิขึRนบอ่ยครัRงและกลา่วเพยีงผวิเผนิ เชน่ ‘‘this work agrees 
with the work of author X’’ (เชน่ งานของผูน้พินธอ์ื+นๆ ในปีกอ่นหนา้) 
ราวกบัวา่วตัถปุระสงคห์ลกัของการวจัิยคอืการระบวุา่ผลการวจัิยเห็นดว้ย
กบังานของผูน้พินธค์นอื+นที+ตพีมิพบ์ทความไปกอ่นหนา้นีRแลว้ 
ขอ้สรปุ 

ในสว่นของขอ้สรปุควรระบผุลการวจัิยที+ชดัเจนและอยูบ่นพืRนฐานข
องผลการวจัิยที+ไดร้ายงานไวใ้นบทความสั Rนๆ 
เพื+อแนะนําตวักําหนดพืRนที+ของแนวทางการวจัิยในอนาคตแทนที+จะทํา
ซํRาผลลพัธ ์
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ไมใ่ชเ่รื+องแปลกที+จะพบการกําหนดปัญหาการวจัิยในบทความที+เขยีนไม่
ด ี เชน่ 'ตอ้งทําการวจัิยเพิ+มกอ่นทําการสรปุผล' 
ในกรณีเชน่นีRคําถามก็คอืเหตใุดจงึควรตพีมิพบ์ทความที+ไมส่ามารถสรปุ
ผลได ้ 

ตารางที+ 3 ดา้นลา่งนีR แสดงบทสรปุของรปูแบบ IMRAD 
ซึ+งประกอบดว้ย: ชื+อเรื+อง, ผูน้พินธ,์ คําสําคญั, บทคดัยอ่, บทนํา, 
วธิดํีาเนนิการวจัิย, ผลลพัธ,์ การอภปิราย, การสรปุผล, 
กติตกิรรมประกาศ, เอกสารอา้งองิและภาคผนวก 
ตารางที+ 3. รปูแบบ IMRAD - สว่นหลกัของบทความวชิาการ 

สว่น วตัถปุระสงค ์
ชื+อเรื+อง การระบหุวัขอ้หลกัของบทความ 
ผูน้พินธ ์ ชื+อผูน้พินธแ์ละผูน้พินธร์ว่ม 
คําสําคญั คําอื+นนอกเหนอืจากที+อยูใ่นชื+อเรื+องเพื+ออธบิายบทความได ้

ดทีี+สดุ 
บทคดัยอ่ การบรรยายสั Rนๆ แบบอสิระของบทความ 
บทนํา อธบิายวา่ทําไมจงึมกีารจัดทําบทความ อธบิายถงึปัญหา, 

สิ+งที+ไมรู่จั้กและวตัถปุระสงคข์องการวจัิย 
วธิดํีาเนนิ
การวจัิย 

อธบิายวธิกีารวจัิยใหเ้สร็จสิRน 

ผลลพัธ ์ ระบสุิ+งที+ผูน้พินธพ์บ 
การอภปิร
าย 

การอธบิายความหมายของผลลพัธแ์ละขั Rนตอนตอ่ไปที+จะดํา
เนนิการวจัิย, 
การตคีวามผลลพัธแ์ละระบทุศิทางการวจัิยในอนาคต 

การสรปุผ
ล 

ระบนัุยยะที+เป็นไปไดจ้ากการวจัิย 

กติตกิรรม
ประกาศ 

ขอ้ความที+กลา่วถงึวา่ไดรั้บความชว่ยเหลอืจากใครบา้งและแ
หลง่ทนุของการวจัิยเป็นอยา่งไรและเป็นอะไร 

เอกสารอ ้
างองิ 

รายละเอยีดของเอกสารที+มใีหอ้า้งถงึ 
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ภาคผนว
ก 

เนืRอหาเพิ+มเตมิการวจัิยที+สามารถผนวกเขา้ดว้ยกนัได ้

 
โดยสรปุแลว้ โมดลู “โครงสรา้งบทความวจัิยที+มปีระสทิธผิล” 

จะใหข้อ้มลูผูอ้า่นเกี+ยวกบัวธิกีารจัดระเบยีบบทความวจัิยอยา่งมปีระสทิธิ
ผลมากที+สดุ 
โมดลูนีRจะอธบิายถงึประสทิธผิลของโครงสรา้งบทความวจัิยซึ+งอยูบ่นพืRน
ฐานของบทนํา, วธิดํีาเนนิการวจัิย, ผลลพัธแ์ละการอภปิราย (IMRAD) 
การจัดระเบยีบของบทความใน IMRAD 
จะชว่ยปรับปรงุดา้นการอา่นและใหป้ระโยชนใ์นดา้นตา่งๆ โครงสรา้ง 
IMRAD ชว่ยเรยีงลําดบัเนืRอหาใหมใ่หม้ปีระสทิธผิล 
กําจัดรายละเอยีดที+ไมจํ่าเป็นออกและชว่ยใหผู้อ้า่นเขา้ถงึการนําเสนอที+
มโีครงสรา้งอยา่งดแีละและชว่ยใหผู้อ้า่นเขา้ถงึโครงสรา้งที+ดแีละการนําเ
สนอที+ปราศจากการรบกวนของขอ้มลูที+เกี+ยวขอ้งและมคีวามสําคญั 
ชว่ยใหข้อ้มลูที+เกี+ยวขอ้งสว่นใหญถ่กูนําเสนออยา่งชดัเจนและมเีหตผุลต่
อผูอ้า่นโดยสรปุกระบวนการวจัิยตามลําดบัแนวคดิที+เหมาะสมที+สดุ 
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4. การพฒันากรอบแนวคดิ 

Rungnapha Khamung 
บทคดัยอ่ 

กรอบแนวคดิคอืการสั+งการดว้ยแผนที+ความคดิและทักษะการคดิแ
บบกราฟิก 
ทําหนา้ที+ชว่ยผลกัดนัการเขยีนเสมอืนเป็นอปุกรณ์สื+อสารที+ถอืเป็นนวตัก
รรมใหมใ่นหมูนั่กเขยีน 
เทคนคินีRสามารถใชส้าํหรับการเขยีนบทความทัRงหมดและที+เกี+ยวขอ้งกบั
โครงสรา้งยอ่ยของทกุสว่นในบทความ 
เป้าหมายของบทนีRคอืการใหแ้นวทางที+ชดัเจนและเป็นระบบในการบรูณ
าการกรอบแนวคดิกบัโครงสรา้งการเขยีนบทความ 
โมดลูการฝึกอบรมมุง่เนน้ไปที+กรอบแนวคดิและโครงสรา้งการเขยีนเพื+อ
ชว่ยใหนั้กศกึษา, คณาจารย ์
และนักวจัิยใหส้ามารถทํางานรว่มกนัไดอ้ยา่งเทา่เทยีม 
และเพิ+มพนูความสามารถในการเขยีนบทความ, การนําสง่บทความ 
และการตพีมิพบ์ทความในวารสาร 
นําเสนอการจัดรปูแบบและวธิกีารซึ+งอาจกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กนั่กวชิาก
ารผูม้ปีระสบการณ์และนักวจัิยมอืใหม ่
เพื+อปรับปรงุความรูค้วามเขา้ใจของตนเองและการพัฒนาบทสนทนาและ
การทํางานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
การใชก้รอบแนวคดิชว่ยใหนั้กวจัิยสามารถคดิแบบเชงิรกุและยังชว่ยวาง
แผนขอบเขตการวจัิยของพวกเขาอกีดว้ย 
 
บทนํา 

กรอบแนวคดิเป็นกระบวนการความคดิแบบแบบพลวตัที+ถา่ยโอนไ
ปสูทั่กษะการคดิแบบกราฟิก ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงแคเ่ครื+องมอื 
แตยั่งเป็นความคดิสรา้งสรรคแ์ละกระบวนการสื+อสาร 
รวมทัRงยังแนวทางสําหรับการเขยีนบทความใหม้คีณุภาพอกีดว้ย 
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เป้าหมายของบทนีRคอืการใหแ้นวทางที+ชดัเจนในการบรูณาการกรอบแน
วคดิกบัโครงสรา้งการเขยีนบทความ 
บทนีRมุง่เนน้ไปที+กรอบแนวคดิและโครงสรา้งการเขยีนเพื+อชว่ยใหนั้กศกึ
ษา, คณาจารย ์
และนักวจัิยสามารถใหทํ้างานรว่มกนัไดอ้ยา่งเทา่เทยีมและเพิ+มพนูความ
สามารถในการเขยีนเชงิวชิาการ  

เรามุง่เนน้การเตรยีมความพรอ้มใหผู้อ้า่นดว้ยทักษะในการระบตุวัแ
ปรสําคญัที+ใชใ้นการศกึษาภาคสนามของพวกเขาในการสรา้งแนวคดิแล
ะสรปุยอ่ความคดิของพวกเขา 
เพื+อทําใหคํ้าสําคญัเขา้ใจไดง้า่ยขึRนและนําคําสําคญัไปใชก้บักระบวนกา
รสรา้งกราฟิก 
ผูอ้า่นควรเรยีนรูท้ี+จะวาดแนวคดิที+สําคญัลงในแผนภมูแิสดงความสมัพัน
ธ,์ 
การระดมความคดิในปัจจัยที+เป็นไปไดเ้กี+ยวกบัแนวคดิหลกัเพื+อระบคุวาม
สมัพันธท์ี+เป็นไปได,้ จัดระเบยีบใหเ้ป็นขั Rนเป็นตอนเรยีงกนัไป 
และทา้ยที+สดุทําใหโ้ครงสรา้งการเขยีนบทความเสร็จสมบรูณ์ 

4.1. การทบทวนวรรณกรรมตามกรอบแนวคดิ 
Miles และ Huberman (1994, หนา้ 18) 

ไดกํ้าหนดกรอบแนวคดิไวว้า่ "เป็นการนําเสนอภาพของตวัแปรสําคญั, 
ปัจจัยหรอืแนวคดิ 
และความสมัพันธร์ะหวา่งกนัซึ+งไดทํ้าการศกึษาหรอืตอ้งทําการศกึษาใน
งานวจัิยทัRงในรปูแบบกราฟิกหรอืในรปูแบบการบรรยายอื+นๆ” สําหรับ 
Maxwell (2013, หนา้ 39) กลา่ววา่ กรอบแนวคดิของการศกึษาคอื 
"ระบบของแนวคดิ, สมมตฐิาน, ความคาดหวงั, ความเชื+อ 
และทฤษฎทีี+สนับสนุนและบอกเลา่การวจัิยของคณุ" 
การกําหนดปัญหาการวจัิยเป็นขั Rนตอนสําคญัในการสรา้งกรอบแนวคดิ 
Maxwell (2013, หนา้ 41) ไดแ้สดงความคดิเห็นเพิ+มเตมิวา่ 
“โครงสรา้งในการเชื+อมโยงภาพรวมเป็นสิ+งที+คณุตอ้งสรา้งขึRนไมไ่ดเ้ป็นสิ+
งที+มอียูแ่ลว้ 
สิ+งสําคญัสําหรับคณุก็คอืจะตอ้งใสใ่จกบัทฤษฎแีละการวจัิยที+มอียูซ่ ึ+งเกี+ย
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วขอ้งกบัสิ+งที+คณุวางแผนที+จะศกึษาเพราะสิ+งเหลา่นีRมักจะเป็นแหลง่ขอ้มู
ลสําคญัในการทําความเขา้ใจสิ+งที+กําลงัจะเกดิขึRนกบัปรากฏการณ์เหลา่
นีR อยา่งไรก็ตาม 
ทฤษฎแีละผลการวจัิยเหลา่นีRมักจะทําใหเ้ขา้ใจในบางสว่นผดิไปหรอืทํา
ผดิไดอ้ยา่งงา่ยดาย” Novak & Cañas (2006, หนา้ 178) 
สํารวจความเขา้ใจมโนทัศนข์องเด็กและความสามารถในการสรา้งความเ
ขา้ใจเหลา่นัRนดว้ยการพัฒนาเครื+องมอืที+เรยีกวา่ "แผนที+แนวคดิ" (รปูที+ 
1) การศกึษาของนักวจัิยบง่ชีRวา่แผนที+แนวคดิแสดงใหเ้ห็นถงึ 
“ความแข็งแกรง่และความน่าเชื+อถอืของเทคนคิการนําเสนอความเขา้ใจ
มโนทัศนข์องเด็ก ในรปูแบบของแผนที+แนวคดิ 
ตอ่จากนัRนนักวจัิยคนอื+นๆ 
ก็ไดค้น้พบแผนที+ความคดิที+มคีวามน่าเชื+อถอืและเป็นตวัชีRวดัที+ถกูตอ้งข
องการทําความเขา้ใจมโนทัศนแ์ละการเปลี+ยนแปลงแนวคดิที+เกี+ยวขอ้งแ
ละโครงสรา้งเชงิทฤษฏตีลอดเวลา” (Novak & Cañas, 2006, หนา้ 
178) 
 

รปูที+ 1 ผังมโนทัศนท์ี+ดงึจากการสมัภาษณ์ Amy เกรด 2 

 
ที+มา: Novak & Cañas (2006) หนา้ 178 

การทําวจัิยและการเขยีนบทความสําหรับวารสารทางวชิาการหรอืว
ารสารงานวจัิยก็เหมอืนกบัการเดนิทางบนแผนงานในพืRนที+หนึ+ง 
ซึ+งอาจเป็นการเดนิเลน่ในเสน้ทางที+เป็นเสน้ตรงกอ่น 
แตก่ารที+จะทําใหซ้าบซึRงกบัการเดนิทางนัRนจําเป็นที+เราจะตอ้งการเขา้ใจ
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ระดบัการกลมกลนืเสยีงแบบสมบรูณ์, 
สนุทรยีภาพและความรูจ้ากประสบการณ์ในพืRนที+ทั Rงหมดกอ่น สําหรับ 
Hsu (2015, หนา้ 84) กลา่ววา่ 
“ประสบการณ์ของผูใ้ชง้านในแตล่ะครั Rงที+ทําการแวะในแตล่ะพืRนที+, 
รปูแบบ, ฟังกช์ั+น, การรับรูแ้ละอื+นๆ ที+กําหนด 
ทําใหส้ามารถตรวจสอบคณุภาพพืRนที+ที+ออกแบบได”้ 
อนุกรมเชงิเสน้ของเสน้ทางการเดนิทางจะนําผูเ้ขา้ชมไปแวะในจดุที+แตก
ตา่งกนัซึ+งนักออกแบบกําหนดพืRนที+ดว้ยแผงผังเชงิทฤษฎ,ี แนวคดิ, 
เนืRอเรื+อง, ระดบัการมองเห็น, เชาวนปั์ญญา และสภาพแวดลอ้มโดยรอบ 
อนุกรมเชงิเสน้หนึ+งมติขิองเสน้ทางการเดนิทางนัRนถกูทําใหเ้ขา้ใจอยา่ง
แจม่แจง้ดว้ยระเบยีบวธิกีารวจัิยการออกแบบในโครงสรา้งวตัถทุี+มสีองมิ
ต ิ
การเปิดเผยนีRชว่ยใหก้ารสรา้งโครงสรา้งวตัถทุี+มสีามมติขิองแนวคดิของ
ผูเ้ขา้ชมเกี+ยวกบัการออกแบบพืRนที+สําเร็จรปูดว้ยความรูส้กึและความคดิส
รา้งสรรค ์ (รปูที+ 2) 
จากการเปรยีบเทยีบนีRการประชมุเชงิปฏบิตักิารของกรอบแนวคดิสามาร
ถชว่ยใหผู้เ้ขา้รว่มเขา้ใจโครงสรา้งการเขยีนบทความอยา่งเป็นระบบได ้
 

รปูที+ 2 ลําดบัของพืRนที+ทดลองจาก 1-D Linear Path ถงึ 3-D Holistic 
Experience 

 
ที+มา: Hsu (2015) หนา้ 82 
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นักวชิาการสว่นใหญเ่รยีนรูว้ธิกีารเขยีนบทความในวารสารผา่นประ
สบการณ์ที+พวกเขาไดรั้บในชว่งปีที+จบการศกึษาและตอ้งทําปรญิญานพิ
นธห์รอืวทิยานพินธเ์สร็จสมบรณ์ู 
บณัฑติวทิยาลยัของมหาวทิยาลยัรัฐโอคลาโฮมาแนะนํานักศกึษาระดบั
ปรญิญาตรดีว้ยโครงสรา้งการเขยีนโดยมพีืRนฐานอยูบ่น: "บทนํา, 
การทบทวนวรรณกรรม, ระเบยีบวธิกีารวจัิย, การคน้พบ, 
ขอ้สรปุและเอกสารอา้งองิ" (OSU, 2018, หนา้ 6) ซึ+งคลา้ยกบัรปูแบบ 
IMRAD ที+กลา่วถงึขา้งตน้มาก (Nair & Nair 2014) 
ศนูยก์ารเขยีนเชงิวชิาการของมหาวทิยาลยัซนิซนิแนตไิดกํ้าหนดโครงส
รา้งบทความวชิาการที+ครอบคลมุมากขึRนเป็นหวัเรื+อง, บทคดัยอ่, 
บทนํา/ความเป็นมา,ปัญหาของการวจัิย, 
วตัถปุระสงค/์เหตผุล/คําถามการวจัิย, ระเบยีบวธิกีารวจัิย, 
การทบทวนวรรณกรรม, นัยสําคญั/ความหมาย, ภาพรวมการวจัิย, 
กรอบเวลา/แผนการทํางาน, บรรณานุกรม/ภาคผนวก (Center, 2018, 
หนา้ 1) ตามความเห็นจาก Wordpress.com (2018, หนา้ 1) 
บทความวารสารควรมโีครงสรา้งดงัตอ่ไปนีR“บทคดัยอ่, บทนํา, วธิกีาร, 
ผลการวจัิย, การอภปิรายผล, ขอ้สรปุ, 
กติตกิรรมประกาศและเอกสารอา้งองิ”; 
ซึ+งรว่มกนัเป็นโครงสรา้งการเขยีนบทความที+ถกูโตแ้ยง้โดยนักวชิาการค
นอื+นๆ (เชน่ Duchovic, 1998; Skelton, 1994; Borja, 2014) 
อยา่งไรก็ตามโครงสรา้งการเขยีนบทความนีRไมค่อ่ยใชก้รอบแนวคดิเป็น
ขั Rนตอนสําคญัในการพัฒนาแนวคดิโครงสรา้ง 
โดยทั+วไปแลว้การขาดความตระหนักถงึความสําคญัของกรอบแนวคดิแ
ละวธิกีารทํางานซึ+งอาจเป็นจดุเริ+มตน้ของกระบวนการในการเขยีนหรอืเป็
นอปุกรณ์สําหรับสง่เสรมิการคดิเชงิวพิากษ์การคดิแบบกราฟิก, 
การทํางานรว่มกนัของเพื+อนรว่มงานและการพัฒนาการสื+อสาร 
ในบทนีRมวีตัถปุระสงคเ์พื+อใหท้ศิทางที+ชดัเจนเกี+ยวกบัวธิกีารดว้ยสญัชาต
ญาณเพื+อรวมกบักรอบแนวคดิเป็นโครงสรา้งการเขยีนบทความวจัิย 

4.2. หลกัการสอน 
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ในสว่นนีRจะมุง่เนน้ไปที+หลกัการสอนกรอบแนวคดิและโครงสรา้งกา
รเขยีนบทความเพื+อชว่ยเหลอืใหนั้กวจัิยไดพั้ฒนาความรว่มมอืกบัเพื+อนร่
วมงานและพัฒนาความสามารถทางความคดิและทักษะในการเขยีนบทค
วามเชงิวชิาการ แนวทางการพัฒนากรอบแนวคดินําเสนอในรปูที+ 3 

รปูที+ 3. 

แนวทางการพัฒนากรอบแนวคดิสําหรับการเขยีนบทความเชงิวชิาการ 

 

 

4.3. วธิกีาร 
หากตอ้งการพัฒนากรอบแนวคดิขอแนะนําใหใ้ชลํ้าดบัขั Rนตอนดงัต่

อไปนีR: 
• เพื(อจะทาํการศกึษาในบางสิ+งบางอยา่งที+ทําใหแ้ลว้เสร็จในพืRน
ที+ที+น่าสนใจ 

• เพื+อใชก้ารศกึษาเหลา่นัRนไวเ้ป็นตวัอยา่งและใหน้กึถงึหวัขอ้ที+สา
มารถทําการวจัิยได ้

• หวัขอ้สว่นใหญท่ี+นักศกึษาหรอืนักวจัิยคดิหาแนวโนม้นัRนกวา้งเกนิ
ไปและไมส่ามารถทําได ้
จําเป็นที+นักวจัิยจะตอ้งมุง่เนน้กบัสิ+งที+พวกเขาสามารถทําไดจ้รงิแ
มจ้ะเป็นการสมมตุฐิานเพื+อการฝึกหดัก็ตาม 

ท่ีมา: Khamung, 2018 
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• เมื+อนักศกึษาหรอืนักวจัิยมหีวัขอ้แคบลง 
ซึ+งเป็นรปูแบบที+ทําไดภ้ายในกรอบเวลาอนัสั RนจากนัRนควรทํากรอ
บแนวคดิของหวัขอ้นัRนขึRน 

• ควรมสีนับสนุนการศกึษาใหม้ากขึRนและควรเขยีนโครงรา่งของเรี
ยงความหรอืบทความหรอืไม ่ขึRนอยูก่บักรอบแนวคดิ 

• นักศกึษาหรอืนักวจัิยไมค่วรคดัลอกบทความที+เขยีนโดยนักวจัิยอื+
น 
แตพ่วกเขาควรพัฒนางานตน้ฉบบัและคดิเกี+ยวกบัสิ+งที+พวกเขาส
ามารถทําไดห้รอืบรรลใุนหวัขอ้การวจัิยของพวกเขาและแสวงหา
หลกัฐานสนับสนุนดว้ยการสํารวจ, การทดลอง, 
รปูแบบของการรวบรวมขอ้มลูอื+น 
หรอืการสนับสนุนการอา้งองิหรอืชีRชดัไปที+หวัขอ้ที+วจัิย 
การพัฒนากรอบแนวคดิควรพจิารณาลําดบัตอ่ไปนีR: 
• ระบตุวัแปรสําคญัที(ใชใ้นสาขาวชิาที(นกัวจิยัทาํการศกึษา 
กระบวนการสรา้งแนวคดิเป็นทักษะของการคดิอยา่งสรา้งสรรคด์ว้
ยสิ+งที+เป็นนามธรรม ผูค้นจับภาพในจติใจของพวกเขา 
ก็ทําใหภ้าพนัRนกระจา่งขึRนดว้ยการแสดงออกที+เขา้ใจไดไ้มว่า่จะใ
ชเ้ป็นคําสําคญัหรอืรปูภาพกราฟิก 

• ดงึแนวคดิหลกัออก 
ดงึความสมัพันธข์องแตล่ะพืRนที+ซ ึ+งจะมแีนวคดิสําคญัเหลา่นัRนภาย
ในพืRนที+และจดุเชื+อมโยง (รปูที+ 4) 

 

 

 

 

 

รปูที+ 4 รปูแบบสําเร็จรปูสําหรับกรอบแนวคดิเชงิปฏบิตักิาร 
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ที+มา: Khamung, 2018 
 

• การระดมความคดิเพื(อนกึถงึปจัจยัที(ทาํใหแ้นวคดิหลกัเป็นไ
ปไดท้ ัPงหมด ผา่นการระดมความคดิ, การวเิคราะห,์ 
การสื+อสารกบัเพื+อนรว่มงานของคณุและทบทวนแนวคดิของคณุ  

• ระบคุวามสมัพนัธท์ ี(เป็นไปไดแ้ละพยายามจัดระเบยีบปัจจัยใหเ้
ป็นความสมัพันธท์ี+เป็นขั RนตอนในพืRนที+ 2 
มติแิละเชื+อมตอ่กบัเสน้ความสมัพันธท์ี+เกี+ยวขอ้ง 

• ทาํโครงสรา้งการเขยีนบทความเสร็จสมบรูณ์ 
ผา่นการพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจโดยใชภ้าษากราฟิกในขั Rนตอน
ของแนวคดิแบบพืRนที+แลว้ทําการแปลงความคดิและทา้ยที+สดุก็สร ้
างกรอบรายละเอยีดของแนวคดิเชงิโครงสรา้งสําหรับการเขยีนบ
ทความ 
นักวจัิยสามารถปรับแนวคดิหลกัและโครงสรา้งแนวคดิทั Rงหมดเพื+
อทําใหก้ารนําเสนอที+ดขี ึRน (รปูที+ 5) 
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รปูที+ 5 กรอบแนวคดิ: 
การออกแบบทัศนยีภาพของเสยีงนํRาเพื+อการพัฒนาการทอ่งเที+ยว 

 
ที+มา: Khamung, 2018 
 
ขอ้สรปุ 

การเขยีนรายงานการวจัิยจําเป็นตอ้งมกีารกําหนดการวางกรอบแน
วคดิของโครงสรา้งบทความใหส้มบรูณ์กอ่น 
ถอืเป็นการบรูณาการองคร์วมของการวจัิยทั Rงหมดซึ+งรวมถงึการตั Rงคําถา
มเชงิวพิากษ์เกี+ยวกบัทฤษฎทีี+มอียูแ่ละการวจัิยที+เกี+ยวขอ้งกบัแผนการศึ
กษา, กลยทุธก์ารสํารวจ, สบืสวน, ชอ่งวา่งและการคน้พบบางสว่น, 
ปัญหาการวจัิยและผลการวจัิย 
กรอบแนวคดิชว่ยใหนั้กวจัิยสามารถรวมความคดิและแนวคดิของพวกเข
าลงในแผนผังกราฟิกที+มกีารจัดระเบยีบอยา่งด ี
แผนผังนีRกลมกลนืกบัโครงสรา้งการวจัิยและการเขยีนบทความโดยสญัช
าตญาณ นักวจัิยสามารถรวมความคดิ, ถอ้ยคํา, 
ความสมัพันธแ์ละโครงสรา้งตามลําดบัชั Rนภายในการนําเสนอกราฟิกที+ม
องเห็นและการกระจายเชงิพืRนที+ของกรอบแนวคดิ 
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กระบวนการนีRชว่ยใหนั้กวจัิยสามารถปรับความคดิและความคดิสรา้งสรร
คไ์ดด้ขี ึRน ผูน้พินธเ์ชื+อวา่บทนีRมสีว่นทําใหเ้กดิผลการวจัิยเหลา่นีR  
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5. วธิกีารเขยีนการทบทวนวรรณกรรม 

Eva Muchova, Marek Kalovec 

บทคดัยอ่ 

ในบทนีRมุง่เนน้ไปที+การทบทวนวรรณกรรมวา่เป็นองคป์ระกอบสาํคั
ญของกระบวนการวจัิย 
เป็นการอธบิายกฎพืRนฐานและกลยทุธข์องการคน้หาที+มปีระสทิธภิาพสาํ
หรับผลการวจัิยที+บรรลเุป้าหมายแลว้ที+มอียูใ่นการวจัิยกอ่นหนา้นีRและสาํ
หรับการประมวลผลเพิ+มเตมิของวรรณกรรม ในบทมโีครงสรา้งเจ็ดสว่น 
สว่นแรกอธบิายความเกี+ยวขอ้งของการทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยแ
ละวตัถปุระสงค ์ กระบวนการพืRนฐานในวรรณกรรมคอืการ 
“ทําเหมอืงขอ้มลู” 
เป็นการแยกแยะระหวา่งแหลง่ขอ้มลูที+ไดรั้บความนยิมและแหลง่ขอ้มลูข
องนักวชิาการ 
ดงันัRนแหลง่ขอ้มลูจากหอ้งสมดุและฐานขอ้มลูที+สาํคญัเชน่ Web of 
Science, Scopus, Proquest, JSTOR และ EconLit 



  

52 
 
 

ไดถ้กูระบไุวใ้นสว่นที+สองของบทนีR 
ในตวัอยา่งทางเศรษฐศาสตรใ์นสาขาวชิาที+ตอ้งทําการวจัิยเราจะแสดงใ
หเ้ห็นถงึแหลง่ขอ้มลูอื+นๆ ที+ตอ้งพจิารณาเมื+อทําการทบทวนวรรณกรรม 
สว่นที+สามอธบิายกลยทุธท์ี+มปีระสทิธภิาพในการคน้หาขอ้มลู – 
การเรยีกดแูละการคน้หาคําสาํคญัตามดว้ยคําแนะนํา, 
วธิดํีาเนนิการวเิคราะห,์ บทสรปุและการทบทวนวรรณกรรม 
สว่นสดุทา้ยของบทเป็นการใหแ้นวทางที+จําเป็นสาํหรับการเขยีนทบทวน
วรรณกรรม  
บทนํา  

การวจัิยเป็นงานที+ถอืไดว้า่ยาก 
สว่นใหญเ่ป็นผลมาจากการเรยีนรูโ้ดยการลองผดิลองถกู 
ไมม่รีปูแบบสําเร็จรปูแบบทั+วๆ ไปในการที+จะประสบความสําเร็จ 
นอกจากคําแนะนําบางประการเกี+ยวกบัวธิดํีาเนนิการวจัิย 
เมื+อเราเริ+มคน้หางานวจัิยบนเว็บไซตย์อดนยิมสําหรับงานเขยีนเชงิวชิาก
าร - Google Scholar - 
เราจะพบคําคมที+มชีื+อเสยีงมากที+สดุที+ไดรั้บการยกยอ่งของ Isaac 
Newton ที+กลา่ววา่ “standing on the shoulders of Giants” 
เป็นคําคมที+ไดรั้บการกลา่วถงึอยูต่ลอด - 
ความรูท้างวทิยาศาสตรข์องเราในปัจจบุนันัRนเกดิจากการคน้พบครัRงกอ่น
ๆ ซึ+งแสดงใหเ้ห็นถงึกฎพืRนฐานของงานดา้นวชิาการ 
การวจัิยเริ+มตน้ดว้ยการกําหนดคําถามการวจัิยที+ตามมาดว้ยการคน้หาคว
ามรูท้ี+มอียูใ่นสาขาวชิาเฉพาะ 
ในบทนีRจะอธบิายถงึกฎพืRนฐานและกลยทุธข์องการคน้หาที+มปีระสทิธภิา
พสําหรับผลการวจัิยที+มอียูใ่นการวจัิยกอ่นหนา้นีRและสําหรับความคบืหน ้
าของผลการวจัิยลําดบัถัดไปของวรรณกรรมในสาขานีR 

5.1. การทบทวนวรรณกรรม 

5.1.2. ความสมัพนัธก์นัของการทบทวนวรรณกรรม 
„If I have seen further, it is by standing on the shoulders of 

Giants.“ 
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Issac Newton, English mathematician and physicist (1642-
17727), Letter to Robert Hooke, February 5th, 1675. 

การทบทวนวรรณกรรมเป็นองคป์ระกอบสําคญัของกระบวนการวจัิย 
โดยวตัถปุระสงคข์องการทบทวนวรรณกรรมก็คอืการระบ,ุ 
การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหก์ารศกึษาที+สําคญัที+ตพีมิพเ์ป็นหวัขอ้เพื+อสร ้
างพืRนฐานสําหรับการวจัิยใหไ้ปไกลกวา่นีR 

อะไรคอืวตัถปุระสงคห์ลกัของการวจัิยคอือะไร 
จําไดว้า่มันคอืการยกระดบัความรูใ้นสาขาใดสาขาหนึ+งโดยเฉพาะ 
การสํารวจวรรณกรรมในหวัขอ้ที+สามารถระบวุชิาเอกและผลงานสําคญัที+
ไดรั้บการเผยแพรจ่นถงึปัจจบุนั 
ในการทบทวนวรรณกรรมจะใชค้วามรูแ้ละความเขา้ใจอยา่งลกึซึRงของนั
กวจัิยคนอื+นที+ไดทํ้าวจัิยในหวัขอ้เดยีวกนัหรอืในพืRนที+เสรมิ "(Ethridge, 
p. 113) สิ+งสําคญัคอืตอ้งรูว้า่นักวจัิยคนอื+นเขา้ถงึปัญหาการวจัิยอยา่งไร 
การทบทวนวรรณกรรมสามารถเชื+อมโยงกบัหวัขอ้การวจัิยไดห้ลายวธิดีงั
นีR: เชื+อมโยงผา่นปัญหา, วตัถปุระสงค,์ กรอบแนวคดิแนว, 
วธิกีารและขั Rนตอน 
การเตรยีมการวจัิยเป็นองคป์ระกอบสําคญัของงานวจัิย 
เป็นฐานความรูท้ี+กวา้งขวางเพื+อคน้หาคําตอบใหก้บัคําถามการวจัิยและจ
ะตอ้งครอบคลมุกจิกรรมทัRงหมดตั Rงแตก่ารวางแผนการวจัิยจนเสร็จสมบรู
ณ์ 
การเตรยีมการวจัิยไมไ่ดเ้ป็นเพยีงแคภ่าพรวมของความรูก้ารวจัิยในปัจจุ
บนัเทา่นัRน 
แตยั่งรวมถงึการเปรยีบเทยีบพืRนฐานและขอ้คน้พบลา่สดุในสาขานีRอกีดว้
ย นักวจัิยควรประเมนิวรรณกรรมเชงิวทิยาศาสตร,์ กําหนดแนวคดิหลกั 
และพสิจูนใ์นหวัขอ้ที+ชอบหรอืคดัคา้นในหวัขอ้, 
วธิกีารและวธิกีารที+เลอืกไว ้

นักวจัิยควรทราบวา่ความลม้เหลวในการใชด้ลุยพนิจิ, 
แสดงความคดิ, 
ใหคํ้าแนะนําและการตคีวามของนักวจัิยเองอาจนําไปสูก่ารรวบรวมและก
ารทบทวนวรรณกรรมที+มคีณุภาพตํ+า 



  

54 
 
 

การสํารวจวรรณกรรมตามหวัขอ้ยังชว่ยเตมิเต็มงานวจัิยและวตัถปุร
ะสงคอ์ื+นๆ (Ethridge, หนา้ 114) เชน่:  

• ชว่ยป้องกนัการทําซํRาในสว่นเกนิที+ไมไ่ดรั้บการรับรองในสิ+งที+ได ้
ทําไปแลว้ 

• ชว่ยในการระบขุอบเขตของงานภาคสนามและชว่ยระบวุา่ทําอยา่ง
ไรและทําที+ไหน 
และการวจัิยที+นําเสนออาจจะชว่ยเพิ+มความรูทั้+วไปในลกัษณะใด 

• ใหค้วามคดิและทศิทางในการจัดการกบัปัญหาที+พบ, 
วธิใีชเ้ทคนคิ, 
แหลง่ขอ้มลูที+จะใชแ้ละแนวทางที+มทีี+อาจไมเ่กดิขึRนกบัตวันักวจัิยเ
อง 

• ชว่ยในการพัฒนาขอ้มลูเชงิลกึในการออกแบบการศกึษาของตวัเ
อง 
โดยแสดงใหเ้ห็นวา่วธิกีารใดที+ใชไ้ดผ้ลหรอืไมป่ระสบความสําเร็จ
ในการวเิคราะหค์รั Rงกอ่น 

• อาจเปิดเผยขอ้มลูเชงิลกึเกี+ยวกบัปัญหาและ/หรอืจัดเตรยีมหลกัฐ
านสําหรับสมมตฐิานในการศกึษาของนักวจัิยเอง 
สิ+งสําคญัสําหรับนักวจัิยคอืจะตอ้งรูเ้กี+ยวกบัหวัขอ้ใหม้ากที+สดุ 
จงึควรคํานงึถงึประเด็นดงัตอ่ไปนีR:  

• วธิกีารเชงิทฤษฎ ี (แนวคดิ) 
ใดที+มอียูใ่นวรรณกรรมที+เกี+ยวขอ้งกบัการวจัิย; 

• ความสมัพันธใ์ดที+มอียูร่ะหวา่งวธิกีารเชงิทฤษฎทีี+ระบไุว ้
นักวจัิยควรพจิารณาวา่พวกเขาจะชว่ยกนัทําใหเ้สร็จสมบรณ์ูหรอืว่
าพวกเขาจะแขง่ขนักนั; 

• คําศพัทอ์ะไรที+ไดรั้บการกําหนดขึRนในวธิกีารเชงิทฤษฎขีองแตล่ะ
บคุคล 

• ใครคอื“ ผูเ้ขยีนหลกั” (ผูน้พินธ ์ - ผูนํ้าทาง) 
ในวธิกีารเชงิทฤษฎทีี+เกี+ยวขอ้ง 

• ใชว้ธิกีารวจัิยใดบา้ง 



  

55 
 
 

• มกีารใชเ้ครื+องมอืการวจัิยใด (แบบสอบถาม, แบบจําลอง, 
การทดลอง ฯลฯ ) 

• มกีารใชข้ั Rนตอนทางสถติแิบบใดและผลการวจัิยไปถงึจดุใด 
• คําถามการวจัิยใดที+ยังคงเปิดอยูแ่ละจัดหาพืRนที+สําหรับการสอบถ
ามเพิ+มเตมิและอะไรคอืความคดิที+ดทีี+สดุสําหรับการวจัิยเพิ+มเตมิ 

• ดําเนนิการวจัิยอยา่งไร 
• ผูน้พินธต์คีวามขอ้มลูการวจัิยไดอ้ยา่งไร 

5.2. 
การกาํหนดแหลง่ขอ้มลูจากหอ้งสมดุและฐานขอ้มลูที(เกี(ยวขอ้ง 

มวีารสารสองประเภทที+พบวา่มขีอ้มลูเกี+ยวขอ้งกบัหวัขอ้การวจัิย 
ไดแ้ก:่ วารสารที+เป็นที+นยิมและวารสารวชิาการ 
โดยเฉพาะประเภทหลงัมคีวามเหมาะสมสําหรับการทบทวนวรรณกรรม 
วารสารวชิาการถอืเป็นทรัพยากรทางการวจัิยเนื+องจากเป็นการตรวจสอบ
จากการอา้งองิหรอืการตรวจสอบโดยผูร้ว่มงานกอ่นที+จะตพีมิพ ์
อยา่งไรก็ตาม สิ+งนีRไมไ่ดเ้ป็นการบง่บอกวา่ขอ้เท็จจรงิ, ขอ้มลู 
และหลกัฐานทัRงหมดมคีวามถกูตอ้งในวารสารประเภทนีR 
มันเพยีงแตแ่สดงใหเ้ห็นวา่วารสารเหลา่นีRไดรั้บการตรวจสอบอยา่งเป็นอิ
สระโดยผูชํ้านาญการและผูเ้ชี+ยวชาญเพื+อใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี+เกี+ยวขอ้
งกบัความแมน่ยํา, ความเที+ยงตรงและความถกูตอ้ง 

วารสารวชิาการประกอบดว้ยบทความในวารสารมอือาชพี, 
หนังสอืเชงิวชิา, ตําราชั Rนสงู, รายงานการวจัิยอยา่งเป็นทางการ 
และเอกสารบางสว่นที+จัดทําโดยเจา้หนา้ที+หรอืภายใตก้ารสนับสนุนของ
รัฐบาล (เชน่ธนาคารกลางประจําภมูภิาคในสหรัฐอเมรกิา) 
องคก์รระหวา่งประเทศ (เชน่ WTO, IMF, OECD) มลูนธิศิกึษาวจัิย 
(เชน่ สถาบนักาโต,้ NBER, สถาบนันโยบายเศรษฐกจิ ฯลฯ ) 
สารบญัที( 1: ตวัอยา่งวารสารวชิาการทางเศรษฐศาสตร ์

• The Quarterly Journal of Economics, Oxford University 
Press  

• Journal of Political Economy, University of Chicago Press 
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• American Economic Review, American Economic 
Association  

• Journal of Economic Literature, American Economic 
Association  

• Journal of Financial Economics, Elsevier  
• Econometrica, Econometric Society  
• Journal of Finance, American Finance Association  
• Review of Economic Studies, Oxford University Press 
• Journal of Economic Growth, Springer  
• Journal of Monetary Economics, Elsevier  
• Review of Financial Studies, Society for Financial Studies 
• Journal of Economic Perspectives, American Economic 

Association  
• Journal of Econometrics, Elsevier  
• The Review of Economics and Statistics, MIT Press  
• Journal of Labor Economics, University of Chicago Press

  

ที+มา: https://ideas.repec.org/top/top.journals.all.html#ranking 
 

ในทางกลบักนั 
วารสารยอดนยิมนัRนอา่นงา่ยและใหค้วามสนใจกบัประชาชนทั+วไปมากกว่
าพวกมอือาชพี 
แหลง่ขอ้มลูประเภทนีRมักขาดการตรวจสอบและทบทวนแมว้า่จะมกีารตพีิ
มพใ์นวารสารที+ไดรั้บการยกยอ่ง เชน่ Economist, Wall Street Journal 
หรอื Financial Times แลว้ก็ตาม แหลง่ขอ้มลูยอดนยิมอื+นๆ ไดแ้ก ่
สารานุกรม, นติยสาร 
และหนังสอืพมิพท์ี+มักมขีอ้มลูเกี+ยวกบัหวัขอ้ที+เป็นที+รูก้นัโดยทั+วไป  

แมว้า่จะมวีารสารและแหลง่ขอ้มลูที+หลากหลายซึ+งนักวจัิยสามารถ
รับขอ้มลูเกี+ยวกบัหวัขอ้ที+เป็นความรูใ้นปัจจบุนั 
แตไ่มร่วมถงึการขอความชว่ยเหลอืทั Rงหมดในการทบทวนวรรณกรรม 
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แหลง่ขอ้มลูวรรณกรรมที+ใหญท่ี+สดุมอียูใ่นหอ้งสมดุ 
โดยปกตแิลว้มหาวทิยาลยัหรอืวทิยาลยัทกุแหง่จะมหีอ้งสมดุเป็นของตน
เอง หอ้งสมดุจัดทําสารบญัหนังสอืใหก้บันักศกึษาและนักวชิาการ 
หอ้งสมดุสว่นใหญม่กีารเขา้ถงึสารบญัหนังสอืแบบออนไลน ์
(การคน้หาและการใหย้มืทางออนไลน)์ 
สารบญัหนังสอือเิล็กทรอนกิสถ์กูจัดระเบยีบใหม้คีวามลํRาหนา้สลบัซํRาซอ้
นมากเพื+อใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้หาแหลง่ขอ้มลูตามผูน้พินธ,์ 
ประเภทแหลง่ทรัพยากร (หนังสอื, นติยสาร, วารสาร, รายงานการวจัิย) 
หวัเรื+องหรอืคําสําคญั 
คําสําคญัคอืคําศพัทห์นึ+งถงึสองคําที+เกี+ยวขอ้งกบัหวัขอ้ที+วจัิย 

5.3. แหลง่ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์
แหลง่ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสม์ขีอ้มลูจํานวนมากเกนิไป เชน่ 

บทความฉบบัเต็ม, หนังสอื, 
บรรณานุกรมและการพมิพข์อ้ความที+คดัลอก 
แหลง่ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสจั์ดหาแหลง่ขอ้มลูทางวชิาการที+มหีลากหลา
ยผา่นแพลตฟอรม์การคน้หาขนาดใหญ ่
ผูใ้ชส้ามารถอา่นบทความบนหนา้จอหรอืในบทความหลงัจากพมิพอ์อก
มา 

แหลง่ขอ้มลูที+ใชบ้อ่ยที+สดุคอืแหลง่ขอ้มลูตอ่ไปนีR: 
• Web of Science (WoS) เป็นหนึ+งในแหลง่ขอ้มลูที+กวา้งที+สดุ 
ชว่ยใหส้ามารถคน้หาขอ้มลูเกี+ยวกบัผลงานวจัิยสว่นบคุคลรวมถงึ
ขอ้เสนอแนะและครอบคลมุวารสารทางวชิาการที+มชีื+อเสยีงที+สดุใ
นโลก 
เป็นแหลง่ขอ้มลูที+ใหเ้ขา้ถงึดชันกีารอา้งองิทางสงัคมศาสตรต์ั Rงแ
ตปี่ 1975 ถงึปัจจบุนั ผูใ้ชง้าน WoS 
สามารถรับขอ้มลูเกี+ยวกบัจํานวนการอา้งองิ เชน่ 
มกีารอา้งองิบทความกี+ครั Rงในชว่งเวลาที+กําหนดและมบีทความใด
บา้งที+อา้งองิกบับทความดงักลา่ว  
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• Scopus เป็นอกีหนึ+งฐานขอ้มลูขนาดใหญ ่
ที+เป็นฐานขอ้มลูบทคดัยอ่และการอา้งองิผลงานวจัิยที+ใหญท่ี+สดุข
องบทความวจัิยที+ไดรั้บการตรวจสอบในโลกที+ครอบคลมุวารสาร
ทางวชิาการ, หนังสอืและการประชมุทางวชิาการ  

• ProQuest เป็นฐานขอ้มลูของวารสารที+หลากหลาย 
ดว้ยการสะสมปรญิญานพินธแ์ละวทิยานพินธท์ี+ใหญท่ี+สดุในโลก, 
เป็น e-books, 
การสะสมของวารสารทางวชิาการและวารสารตามวาระที+มอีทิธพิ
ลมากที+สดุในโลก 
นอกจากนีRยังมชีื+อนติยสารและรวมถงึบทความฉบบัเต็มอกีดว้ย 
นติยสารบางเลม่มนํีาเสนอใหท้างอเิล็กทรอนกิสเ์ทา่นัRนและบางฉ
บบัมเีฉพาะในรปูแบบสิ+งพมิพ ์ 

• JSTOR 
เป็นฐานขอ้มลูวารสารฉบบัเต็มดา้นสงัคมศาสตรแ์ละจัดหาการเข ้
าถงึบทความวชิาการ, 
หนังสอืและแหลง่ขอ้มลูปฐมภมูใินหลากหลายสาขาวชิา 
ฐานขอ้มลู Web of Science, Scopus, ProQuest และ JSTOR 

จัดหาการเขา้ถงึใหฟ้รสํีาหรับครแูละนักศกึษา 
• ดา้นเศรษฐศาสตร ์ EconLit 
ใหบ้รกิารแหลง่ที+มาที+ครอบคลมุเกี+ยวกบับทความงานวจัิยดา้นเศ
รษฐกจิของโลก 
ซึ+งรวมถงึการตรวจสอบบทความที+ตพีมิพใ์นวารสาร, 
บทความสําหรับการทํางานของมหาวทิยาลยัชั Rนนํา, 
ปรญิญานพินธใ์นระดบัปรญิญาเอก, หนังสอื, 
เลม่ที+มาของบทความ, 
การดําเนนิการประชมุและการวจิารณ์หนังสอื – 
ทั Rงหมดถกูจัดทําดชัน,ี จัดประเภท 
และเชื+อมโยงไปยังระเบยีนหอ้งสมดุฉบบัเต็มอยา่งมอือาชพี 
ขอแนะนําใหนั้กวจัิยดา้นเศรษฐศาสตรเ์ริ+มตรวจสอบบทความโดยก

ารสบืคน้วารสารทัRงสองเลม่: Journal of Economic Perspectives 
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(สว่นใหญมุ่ง่เนน้ไปที+บทสรปุของความคดิ ณ 
ปัจจบุนัของนักเศรษฐศาสตรใ์นหวัขอ้ที+เฉพาะเจาะจง) และ Journal of 
Economic Literature 
(ที+เผยแพรภ่าพรวมในหวัขอ้เฉพาะทางเศรษฐศาสตร)์ 
อกีทั Rงเมื+อเริ+มตรวจสอบบทความในบางหวัขอ้ 
สิ+งที+ควรดเูป็นสิ+งแรกคอืวารสารในสาขาวทิยาศาสตรอ์ื+นๆ 
ที+กําหนดทศิทางของการวจัิย  

• Google Scholar (https://scholar.google.com) 
จัดหาการเขา้ถงึสื+อสิ+งพมิพท์างวชิาการเป็นอนัดบัแรก 
และเป็นเครื+องมอืที+มรีาคาไมแ่พงและเขา้ถงึไดง้า่ยที+สดุทั Rงนักวชิ
าการและนักศกึษา 
ทา่มกลางแหลง่ขอ้มลูอื+นที+เกี+ยวขอ้งสําหรับนักเศรษฐศาสตรนั์Rน 
เราสามารถคน้หาแหลง่ขอ้มลูที+หลากหลายไดจ้ากเว็บไซต ์
American Economic Association’s (AEA) ที+มชีื+อวา่ 
Resources for Economists (http://www.rfe.org) 
หรอืบนเว็บเพจของ AEA (https://www.aeaweb.org) 
ที+มกีารเขา้ถงึวารสารชั Rนนําฟร ี เชน่ Journal of Economic 
Perspectives หรอืการเขา้ถงึอนัจํากดัของ American 
Economic Review, American Economic Journal: Applied 
Economics หรอื Journal of Economic Literature ในปี 1983 
มนัีกวจัิยมากกวา่ 1,100 คนทั+วยโุรปไดก้อ่ตั Rงศนูย ์ Economic 
Policy Research (https://cepr.org) 
พรอ้มฐานขอ้มลูของเอกสารการอภปิราย, e-books, 
รายงานโครงการวจัิย, โอกาสในการทํางานและ Vox EU CEPR 
Policy Portal (https://voxeu.org) ที+ไดรั้บความนยิม 
ยกเวน้บทความที+ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัโลก 

สรา้งบทความสําหรับการทํางานและบทความวจัิยฉบบัสมบรณ์ูขึRนมากม
ายที+ใชง้านไดท้างออนไลนโ์ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
บรรดาบทความดา้นเศรษฐศาสตรท์ี+ใชอ้ยูม่ดีงันีR:: 
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• National Bureau of Economic Research 
(http://www.nber.org), 

• Research Papers in Economics (http://repec.org), 
• Social Science Research Network 

(https://www.ssrn.com/en/), 
• The World Bank (http://www.worldbank.org), 
• The International Monetary Fund (http://www.imf.org), 
• The European Commission is a vital source of economic 

papers accessible free at (https://ec.europa.eu), 
• Working papers of the European Central Bank 

(https://www.ecb.europa.eu), 
• Economic research of the Federal Reserve 

(https://www.federalreserve.gov). 

5.4. คน้หาโดยเครื(องมอืคน้หา 
เครื+องมอืคน้หาเชน่ Google และ Yahoo 

ทํางานโดยการป้อนคําสําคญั 1 ถงึ 2 คํา 
ซึ+งปกตแิลว้นักวจัิยสามารถคน้หาบนัทกึที+มอียูม่ากมายเพื+อใหส้ามารถก
ลั+นกรองได ้ จากนัRนนักวจัิยจะตอ้งเลอืกบนัทกึที+เกี+ยวขอ้งมากที+สดุ 
ขอ้ดขีองการใชเ้ครื+องมอืคน้หาคอืความเป็นไปไดใ้นการจัดเรยีงผลลพัธ์
ตามความถี+ของการเขา้ชม 
การใชเ้ครื+องมอืคน้หาทําใหนั้กวจัิยพบแหลง่ขอ้มลูที+หลากหลายที+สดุ – 
เอกสารการประชมุ, รายงานการวจัิย, การประชมุแลกเปลี+ยนความรู,้ 
ประกาศเกี+ยวกบัการประชมุที+จะเกดิขึRน, การเรยีนการสอน, สารานุกรม, 
พจนานุกรม, โฮมเพจ และเว็บไซตข์องนักวจัิยหรอืองคก์รวจัิย 

อกีนัยหนึ+ง คา่พสิยัมคีวามไดเ้ปรยีบอยา่งมาก 
แตอ่กีนัยหนึ+งการนําเสนอปัญหาที+พบบอ่ยอาจพบแหลง่ขอ้มลูที+มคีณุภา
พที+น่าสงสยั 
บางครัRงการอา้งองิเหลา่นีRอาจเป็นผลของการคดัลอกผลงาน, 
การใหข้อ้มลูที+ไมถ่กูตอ้งหรอืการนั+งเทยีนสรา้งขอ้มลู 
ผูใ้ชง้านควรเลอืกแหลง่ที+ไดรั้บการตรวจสอบแลว้ เชน่ 
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ไดรั้บการประเมนิแลว้โดยผูเ้ชี+ยวชาญอสิระ 
ขอ้ความอาจถกูพจิารณาวา่ไมน่่าเชื+อถอืและไมค่วรนํามาใชใ้นการวจัิยเชิ
งวชิาการหากผูน้พินธแ์ละ/หรอืสถาบนัซึ+งนําขอ้มลูมาใชไ้มไ่ดร้ะบไุวใ้นข ้
อความ 
ตอ้งจําไวว้า่เครื+องมอืคน้หาทางอนิเทอรเ์น็ตไมส่ามารถแทนที+การตรวจ
สอบแหลง่ขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ เชน่ สารบญัหนังสอืและฐานขอ้มลูได ้

5.5. กลยทุธก์ารคน้หาที(มปีระสทิธผิล 
กระบวนการสําคญัใน 'การใชเ้หมอืงขอ้มลู' 

คอืการแยกแยะระหวา่งแหลง่ขอ้มลูที+ไดรั้บความนยิมและแหลง่ขอ้มลูเชิ
งวชิาการ จนถงึตอนนีRเราไดทํ้าการครอบคลมุวธิกีาร, 
วธิกีารตรวจสอบแหลง่ขอ้มลูที+เชื+อถอืไดสํ้าหรับการวจัิยแลว้ 
อยา่งไรก็ตามแหลง่ขอ้มลูเหลา่นีRประกอบดว้ยวารสารทางวชิาการและวา
รสารทางวชิาชพีนับรอ้ยที+รูจั้กกนัเป็นอยา่งดวีา่เป็นแหลง่ขอ้มลูอนัดบัแร
ก 
ซึ+งในสว่นนีRไดอ้ธบิายวธิหีลกีเลี+ยงที+จะหลงทางกบัการหาขอ้มลูจํานวนม
หาศาล 

• กลยทุธก์ารคน้หาและคณุสมบตัขิองวารสาร 
Greenlaw (2006, หนา้ 33) 

ไดกํ้าหนดสองกลยทุธพ์ืRนฐานของการคน้หาขอ้มลู - 
การเรยีกดแูละการคน้หาคําสําคญั 
โดยทั+วไปการเรยีกดเูป็นเครื+องมอืสําหรับตรวจสอบบทความดว้ยตนเอง 
(เชน่ บรรณานุกรมหรอืสารระบบออนไลนท์ี+พมิพอ์อกมา) 
สําหรับขอ้มลูและการอา้งองิที+เป็นประโยชน ์
วธิกีารนีRชว่ยใหนั้กวจัิยสามารถตดิตามสาขาวชิาที+ตนเองสนใจและมุง่เน ้
นเนืRอหาที+เกี+ยวขอ้งกบัหวัขอ้ 
การอา่นบทความและเอกสารที+เกี+ยวขอ้งเพิ+มเตมินําไปสูก่ารตรวจสอบบ
ทความวจัิยอยา่งกวา้งขวางและชว่ยใหมุ้ง่เนน้ไปยังแหลง่ขอ้มลูอื+นๆ 
เพื+อเตรยีมการอา้งองิ วธินีีRถอืวา่ใชเ้วลานาน 
นอกจากนีRยังมขีอ้เสยีเปรยีบที+สําคญัในการเรยีกดฐูานขอ้มลู – 
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หลายขอ้มลูมชีว่งเวลาการวจัิยที+ลา่ชา้ตั Rงแตไ่มก่ี+เดอืนไปจนถงึปี 
หนึ+งในแนวทางที+แนะนําสําหรับการจัดการกบัชว่งเวลาที+ลา่ชา้ในการวจัิ
ยก็คอืการคน้หาในบทคดัยอ่ของปรญิญานพินธท์ี+นําขอ้มลูรายละเอยีดเกี+
ยวกบัระเบยีบการวจัิยและการวเิคราะหม์ากกวา่ที+บทความในวารสารม ี

การคน้หาคําสําคญัเป็นอกีหนึ+งเครื+องมอืที+มปีระสทิธภิาพในการรับ
ขอ้มลูและขอ้มลูสารสนเทศที+จําเป็นสําหรับการวจัิย 
ขอ้ดอียา่งหนึ+งเมื+อเทยีบกบักลยทุธก์ารเรยีกดก็ูคอืความเป็นไปไดท้ี+นักวิ
จัยจะไดต้รวจสอบบทความจํานวนมาก ตวัอยา่งเชน่ ฐานขอ้มลู SSRN 
มบีทความการวจัิยมากกวา่ 800,000 ฉบบั ในขณะที+ JSTOR มมีากกวา่ 
12 ลา้นฉบบั 
ฐานขอ้มลูอนัแข็งแกรง่ดงักลา่วสรา้งการจับคูข่ ึRนหลายรอ้ยรายการ 
ทําใหก้ารคน้หาคําสําคญัใชเ้วลานานกวา่การเรยีกด ู
การแกปั้ญหาที+ทําใหช้นะขอ้เสยีนีRคอืการใชเ้ครื+องหมายคําพดูหรอืใชคํ้า
เชื+อมที+เรยีกวา่ Boolean Searching 
การคดัลอกเครื+องหมายเป็นการลดผลการคน้หาอยา่งไดผ้ล 
ทําใหก้ารจับคูแ่มน่ยํายิ+งขึRน ในขณะที+การใช ้ Boolean Searching 
นักวจัิยตอ้งใชต้วัเชื+อม AND, OR และ NOT 
วธิกีารคน้หาดว้ยคําสําคญัใหไ้ดผ้ลเป็นคําถามที+ซบัซอ้น 
มกีารแลกเปลี+ยนระหวา่งคําสําคญัที+กําหนดอยา่งกวา้งและแคบ 
ซึ+งแตล่ะคําจะสรา้งตน้ทนุทางเลอืก - 
คําสําคญัที+มกีารกําหนดแบบกวา้งทําใหก้ารคน้หาใชเ้วลามากขึRนในขณ
ะที+คําสําคญัที+มกีารกําหนดแบบแคบอาจทําใหเ้กดิการละเวน้แหลง่อา้งอิ
งที+สําคญั คําแนะนําที+ใหไ้วโ้ดยทั+วไปแสดงใหเ้ห็นวา่ 
"มคีวามหมายกวา้ง" ในตอนเริ+มตน้ 
และแคบลงเพื+อจํากดัขอบเขตการคน้หาของกระบวนการในขั Rนตอนตอ่ไ
ป กลยทุธก์ารคน้หาพืRนฐานสามารถอธบิายไดด้งันีR (Ackermann - 
Hartman, 1998): 

- กําหนดหวัขอ้หรอืคําถามการวจัิย; 
- ระบแุนวคดิที+เกี+ยวขอ้งกบัหวัขอ้; 
- สรา้งคําสําคญัที+เชื+อถอืไดสํ้าหรับหวัขอ้; 
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- กําหนดคําพอ้งของคําสําคญั; 
- เลอืกวธิกีารของเรื+องวจัิย, สาขาวชิาที+เกี+ยวขอ้งกบัหวัขอ้; 
- เลอืกฐานขอ้มลูที+เหมาะสม; 
- ใชค้ณุสมบตักิารคน้หา - เครื+องหมายคําพดู, ตวัเชื+อม Boolean; 
- ดผูลลพัธ;์ 
- แกไ้ขการคน้หาหากจําเป็น; 
- ลองใชว้ธิกีารคน้หาเดยีวกนักบัฐานขอ้มลูอื+น 

 
• คน้หาขอ้มลูแคไ่หนถงึจะเพยีงพอ 
ในขณะรวบรวมการจับคูทั่ Rงหมดจากฐานขอ้มลูที+แตกตา่งกนันักวจัิ

ยจะพบกบัชว่งเวลาที+เมื+อนักวจัิยเริ+มถามตวัเองวา่ – 
ตวัเรามแีหลง่ขอ้มลูที+เพยีงพอหรอืยัง 
หรอืตวัเราควรดําเนนิการคน้หาตอ่ไปหรอืไม ่
ประการแรกเราตอ้งตระหนักวา่ไมม่ฐีานขอ้มลูเดยีวหรอืแหลง่ขอ้มลูที+จําเ
ป็นที+มกีารอา้งองิทั Rงหมดสําหรับการตรวจสอบบทความวจัิย 
ดงันัRนกระบวนการจงึจําเป็นตอ้งถกูทําซํRากนัหลายครัRงและในหลากหลา
ยฐานขอ้มลูเพื+อใหไ้ดแ้หลง่ขอ้มลูที+เพยีงพอสําหรับการวจัิยตามที+วางแ
ผนไว ้
แตไ่มม่จีดุในการคน้หาเพิ+มเตมิหากเราเริ+มไดรั้บผลลพัธเ์ดยีวกนัจากฐา
นขอ้มลูหรอืการอา้งองิที+แตกตา่งกนัในบทความ 
ที+สง่สญัญาณการเขา้ถงึขอบของการคน้หาที+มปีระสทิธผิลและเราสามาร
ถสรปุไดว้า่เราไดร้วบรวมการอา้งองิที+เกี+ยวขอ้งกบัหวัขอ้การวจัิยของเรา
ทั Rงหมดแลว้ 

5.6. การวเิคราะหว์รรณกรรม 
การวเิคราะหว์รรณกรรมไมม่คีวามหมายอะไรนอกจากเป็นการอา่น 

นักวจัิยควรทราบวา่การทบทวนวรรณกรรมจะชว่ยในดา้นการออกแบบระเ
บยีบวธิกีารวจัิยและในขณะเดยีวกนัก็ชว่ยใหนั้กวจัิยคนอื+นๆ 
เขา้ใจผลการวจัิยที+ได ้
การรูจั้กหน่วยงานชั Rนนําของสาขาวชิาในชว่งเริ+มตน้ของการวจัิยใดถอืวา่
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มปีระโยชน ์ หากนักวจัิยเป็นมอืใหมใ่นสาขาวชิา 
ใหข้อคําแนะนําทลีะขั Rนตอนเพื+อทําความคุน้เคยกบัการวจัิยของหน่วยงา
นชั Rนนํา 

หากใชม้มุมองทางประวตัศิาสตรใ์นการเริ+มตน้ดว้ยการศกึษาลา่สดุ
จะทําการใหก้ารศกึษานัRนมปีระสทิธภิาพ 
เพื+อใหนั้กวจัิยไดรั้บความรูท้ี+ทันสมัยที+สดุและในเวลาเดยีวกนัก็ไดรู้แ้หล่
งขอ้มลูที+อา้งองิการศกึษากอ่นหนา้นีR 
นักวจัิยไมจํ่าเป็นตอ้งอา่นบทความแบบเต็มๆ โดยทั+วไปแลว้ 
แคเ่ริ+มตน้ดว้ยการวเิคราะหบ์ทคดัยอ่ของบทความก็ถอืวา่เพยีงพอแลว้ 
(Mongan-Rallis, 2018) จากบทคดัยอ่ 
นักวจัิยสามารถระบไุดว้า่มคีวามสมัพันธอ์ยา่งมนัียสําคญัระหวา่งบทควา
มที+วเิคราะหแ์ละหวัขอ้ที+สนใจหรอืไม ่
ในกรณีที+มขีอ้สงสยัเกี+ยวกบัความสมัพันธท์ี+ตั Rงอยูบ่นพืRนฐานของเนืRอหาใ
นบทคดัยอ่ 
ขอแนะนําใหอ้า่นผา่นบทความเพื+อหลกีเลี+ยงการละเวน้การศกึษาหรอืวธิี
การที+มคีวามสําคญัสําหรับการทบทวนวรรณกรรม ตามที+ Ethridge 
(2004, หนา้ 113) เนน้วา่ 
สิ+งสําคญัที+ตอ้งจําไวค้อืจดุประสงคข์องความพยายามในการที+จะระบแุล
ะอธบิายความสมัพันธข์องแหลง่ขอ้มลูกบัหวัขอ้ 
การอา่นเป็นการขยายมมุมอง (... ) 
แตนั่กวจัิยจะตอ้งรักษาจดุประสงคห์ลกัในมมุมองนัRน - 
กลา่วคอืเพื+อกําหนดวา่วรรณกรรมกอ่นหนา้เกี+ยวขอ้งกบัหวัขอ้การวจัิยใน
ปัจจบุนัอยา่งไร 
การพจิารณาพเิศษของนักวจัิยวา่ควรใหแ้หลง่ที+มาของวรรณกรรมที+วเิคร
าะห ์ (เชน่ เพื+อคน้หาวทิยฐานะผูน้พินธ,์ 
ขอ้โตแ้ยง้และหลกัฐานสนับสนุนวา่คอือะไร) 
มั+นใจในความเป็นกลางหรอืไม ่
(ไมว่า่จะเป็นวธิทีี+ขดัแยง้และการพจิารณาขอ้โตแ้ยง้หรอืการเพกิเฉยที+เกี+
ยวขอ้งทั Rงหมดเพื+อพสิจูนว์ธิกีารของผูน้พินธ)์; 
การโนม้นา้วไดผ้ลการวจัิยเป็นอยา่งไร 
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(เชน่การคน้พบของผูน้พินธแ์ละขอ้สรปุนัRนโนม้นา้วใจหรอืไม)่ 
คา่นยิมของการมสีว่นรว่มของผูน้พินธค์อือะไร (เชน่ 
งานนัRนมสีว่นชว่ยในการเพิ+มพนูความรูใ้นหวัขอ้นัRนๆ หรอืไม ่
และจะดงึความเขา้ใจใหเ้หนอืขอบความรูใ้นปัจจบุนัหรอืไม)่ 

5.7. บทสรปุของวรรณกรรม 
ขอแนะนําใหจ้ดบนัทกึเนื+องจากคําถาม, วธิกีาร, วตัถปุระสงค,์ 

ผลการวจัิยและขอ้สรปุใดๆ 
ที+ดงึดดูความสนใจของเราเกี+ยวกบัการศกึษาในปัจจบุนัควรไดรั้บการบนั
ทกึไว ้
สิ+งนีRชว่ยในการจัดระเบยีบวธิกีารในการศกึษาที+แตกตา่งกนัเพื+อหลกีเลี+ย
งความสบัสนวุน่วายในคลงัขอ้มลู 
ซึ+งจะนําไปสูก่ารประมวลผลวรรณกรรมที+มปีระสทิธภิาพมากขึRน 
ผูน้พินธบ์างคน (Galvan, 2006) 
แนะนําใหใ้ชต้ารางเพื+อใหไ้ดภ้าพรวมที+ดขี ึRนและเพื+อจัดระเบยีบและสรปุ
ผลการวจัิย หากตารางดงักลา่วถกูใชแ้บบเป็นขอ้ความ 
ก็จะตอ้งมาพรอ้มกบัการวเิคราะหแ์ละสรปุผลการวจัิยทั Rงหมดที+เกดิจากว
รรณกรรม  

หอ้งสมดุของมหาวทิยาลยับางแหง่มคํีาแนะนําที+มปีระโยชนเ์กี+ยวกั
บวธิดํีาเนนิการเมื+อสรปุการทบทวนวรรณกรรม (UCSC, 2018; WISC, 
2018) ขอแนะนําวา่การวเิคราะหค์วรประกอบดว้ยสี+สว่น: (1) 
ภาพรวมของหวัขอ้พรอ้มกบัวตัถปุระสงคข์องการทบทวนวรรณกรรม (2) 
สารบญัวารสารที+แบง่ดว้ยเกณฑท์ี+ถกูเลอืก - เชน่ 
การอา้งองิที+ยอมรับในวธิกีารเฉพาะเทยีบเคยีงกนั 
หรอืนําเสนอทางเลอืกอื+น 
หรอืเป็นไปตามเกณฑท์ี+ใชก้นัทั+วไปเชน่การอา้งองิโดยใชว้ธิกีารเชงิคณุ
ภาพ, วธิกีารเชงิปรมิาณหรอืตามขอ้สรปุของผูน้พินธ,์ 
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะหรอืวตัถปุระสงคข์องการศกึษาหรอืตามลําดบัเหตกุา
รณ์; (3) 
การอธบิายระดบัความคลา้ยคลงึหรอืความแตกตา่งระหวา่ง/ทา่มกลางผ
ลการวจัิย (4) 
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ขอ้สรปุที+อธบิายถงึวธิกีารที+เหมาะสมที+สดุและแนะนําผลการวจัิยที+น่าเชื+
อถอืที+สดุซึ+งมสีว่นทําใหเ้กดิความเขา้ใจและการพัฒนาในสาขาวชิา 
เพื+อใหแ้น่ใจถงึความน่าเชื+อถอืของบทสรปุวรรณกรรม 
เราสามารถใชร้ายการตรวจสอบดงัตอ่ไปนีRได ้

กรอบที+ 3 รายการตรวจสอบการทบทวนวรรณกรรม - คําถามที+ตอ้งเลอืก 

 

5.8. การสงัเคราะหว์รรณกรรม 
การจัดระเบยีบและสงัเคราะหแ์หลง่ขอ้มลูอาจเป็นสิ+งทา้ทายสําหรั

บนักวจัิยใหม ่
การสรปุแหลง่ขอ้มลูของการทบทวนวรรณกรรมไมไ่ดห้มายความถงึการ
สรปุแยกตา่งหาก ควรจัดระเบยีบการทบทวนวรรณกรรมเป็นหวัขอ้ยอ่ยๆ 
ที+กลา่วถงึในหวัขอ้ที+มขีนาดใหญก่วา่ Ingram, Hussey, Tigani และ 
Hemmelgarn (2006) 
แนะนําใหส้รา้งตารางการสงัเคราะหด์ว้ยแนวคดิหลกัที+ถกูจัดเรยีงตามแน
วตั Rงและแหลง่ขอ้มลูที+เกี+ยวขอ้งถกูจัดเรยีงตามแนวนอน 
นักวจัิยจะนําเสนอตวัอยา่งตอ่ไปนีRเพื+อชว่ยใหเ้ขา้ใจไดช้ดัเจนยิ+งขึRน:“ 
นักวจัิย A แนะนําวา่ X เป็นจรงิ นักวจัิย B โตแ้ยง้วา่ X เป็นจรงิ 
แตช่ีRใหเ้ห็นวา่ผลกระทบของ X อาจแตกตา่งจากที+นักวจัิย A แนะนํา” 
เป็นที+ชดัเจนวา่หวัขอ้ X เป็นแนวคดิหลกัที+นักวจัิยทั Rงสองเห็นดว้ย 
แตก็่ตา่งกนัในมมุมองที+เกี+ยวกบัผลกระทบของหวัขอ้ X 
ความแตกตา่งเหลา่นีRทั Rงหมดในวรรณกรรมและวธิกีารสามารถอธบิายได ้
ในตารางการสงัเคราะหซ์ึ+งจะชว่ยใหก้ารทบทวนวรรณกรรมเป็นระบบมา

• คุณไดLรMางเคLาโครงของวัตถุประสงคVและขอบเขตแลLวหรือยัง 

• คุณไดLระบุวรรณกรรมท่ีเหมาะสมและนMาเช่ือถือแลLวหรือยัง 

• คุณไดLบันทึกรายละเอียดบรรณานุกรมของแหลMงท่ีมาแลLวหรือยัง 

• คุณไดLวิเคราะหVและวิจารณVการอLางอิงของคุณแลLวหรือยัง 

• คุณไดLระบุชMองวMางในวรรณกรรมแลLวหรือยัง 

• คุณไดLตรวจสอบระเบียบวิธีการวิจัย, ทฤษฎีและแบบจำลองแลLวหรือยัง 

• คุณไดLโตLแยLงในเร่ืองมุมมองท่ีแตกตMางกันแลLวหรือยัง 
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กขึRน เครื+องมอืการสงัเคราะหอ์กีอยา่งหนึ+งก็คอืแผนที+ความคดิ 
(Rowland, 2018) 
กระบวนการเริ+มตน้ดว้ยการวางหวัขอ้ไวต้รงกลางของแผนที+หรอืแผน่กระ
ดาษ จากนัRนประเด็นสําคญัจะถกูแยกออกโดยคําถามตอ่ไปนีR: 
ทําไมสิ+งนีRจงึน่าสนใจหรอืสําคญักบัหวัขอ้ 
หลงัจากนัRนประเด็นสําคญัที+จําเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขจะถกูนําไปใชแ้ล
ะนักวจัิยเริ+มคน้หาความเชื+อมโยงระหวา่งหวัขอ้ยอ่ย 
ในที+สดุแผนที+ความคดิก็จะใชก้ารกําหนดการเรยีงลําดบัเหตผุลสําหรับก
ารเขยีนขอ้ความ 
ผูน้พินธห์ลายคนแนะนําใหทํ้าตามขั Rนตอนเฉพาะขณะที+กําลงัพัฒนาการ
สงัเคราะห ์ Galvan (2006) ใหเ้หตผุลวา่ 
เพื+อสงัเคราะหว์รรณกรรมกอ่นที+จะเขยีนความคดิเห็น 
นักวจัิยควรใชข้ั Rนตอนดงัตอ่ไปนีR: 

• พจิารณาจดุประสงคก์อ่นเริ+มเขยีน 
การทบทวนวรรณกรรมควรแสดงใหเ้ห็นถงึคําสั+งของสาขาวชิาที+
ทําการศกึษาและ/หรอืการกําหนดบรบิทสําหรับการศกึษาที+ไดทํ้า
ไปแลว้ 

• พจิารณาวา่จะรวบรวมบนัทกึยอ่ของนักวจัิยไดอ้ยา่งไร เชน่ 
วางแผนวา่จะจัดระเบยีบขอ้คน้พบของนักวจัิยใหเ้ป็นการวเิคราะห์
ภาพที+ไมเ่หมอืนใครที+นักวจัิยบนัทกึไวใ้นบนัทกึยอ่ของเขา 
สิ+งสําคญัก็คอืตอ้งจําไวว้า่การทบทวนวรรณกรรมไมใ่ชลํ่าดบัคําอ
ธบิายประกอบ (เชน่ ไมใ่ชบ่รรณานุกรมประกอบ)  

• จัดระเบยีบบนัทกึของนักวจัินใหมต่ามเสน้ทางของการโตแ้ยง้ 
• ในแตล่ะหวัขอ้จะสงัเกตเห็นความแตกตา่งระหวา่งการศกึษา 
• ในแตล่ะหวัขอ้ใหม้องหาชอ่งวา่งที+ปรากฏเจนหรอืตอ้งการการวจัิ
ยเพิ+มเตมิ 

• วางแผนเพื+ออธบิายทฤษฎทีี+เกี+ยวขอ้ง 
• วางแผนเพื+ออภปิรายวา่การศกึษาแบบบคุคลเกี+ยวขอ้งกบัและพัฒ
นาทฤษฎอียา่งไร 

• วางแผนที+จะทําการสรปุเป็นชว่งๆ 
และสรปุอกีครั Rงเมื+อใกลจ้ะสิRนสดุการทบทวนวรรณกรรม 
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• วางแผนเพื+อนําเสนอขอ้สรปุและความหมาย 
• วางแผนเพื+อแนะนําทศิทางเฉพาะสําหรับการวจัิยในอนาคตเมื+อใ
กลจ้ะสิRนสดุการทบทวนวรรณกรรม 

• จัดทําโครงรา่งที+มรีายละเอยีดจากการวเิคราะห ์

เรายังพบขอ้เสนอแนะสําหรับสิ+งที+ควรหลกีเลี+ยงในขณะที+ทํางานเกี+
ยวกบัการทบทวนวรรณกรรมในวรรณกรรมและคูม่อืที+เกี+ยวกบัการเขยีนเ
ชงิวชิาการ Frye (2012) 
อา้งวา่เพยีงแคก่ารสรา้งบทความหนึ+งหลงัจากที+อกีบทความหนึ+งไมไ่ดเ้
ป็นตวัแทนของการสงัเคราะห ์ เชน่ 
ระบบจะไมเ่พิ+มมลูคา่ใหก้บัผูอ้า่นซึ+งจะทําใหผู้อ้า่นเบื+อ 
ผูน้พินธแ์ตล่ะคนควรตระหนักวา่ผูอ้า่นตอ้งการที+จะไดรั้บความรูใ้นปัจจบุั
นเกี+ยวกบัหวัขอ้ในลกัษณะที+ชดัเจนและไมต่อ้งการที+จะสงัเคราะหก์ารท
บทวนวรรณกรรมดว้ยตนเอง (Nikolov, 2013) 
ควรสงัเกตวา่การทบทวนวรรณกรรมไมจํ่าเป็นตอ้งมทีกุสิ+ง 
แตจํ่าเป็นตอ้งชีRใหเ้ห็นสิ+งสําคญัจากมมุมองของบทความที+เป็นปัญหา 
หากจําเป็นสามารถใชบ้นัทกึเพื+อแสดงใหผู้อ้า่นเห็นวา่อะไรสําคญัจรงิๆ 

5.9. การเขยีนรายการวรรณกรรมขึPนใหม ่
ในบทความวชิาการดา้นสงัคมศาสตร ์

การทบทวนวรรณกรรมเป็นมาตรฐานและ 
“เป็นเรื+องราวของการวจัิยกอ่นหนา้นีRที+สรา้งขึRนอยา่งรอบคอบเพื+อบอกเล่
าเรื+องราวเฉพาะ” ซึ+งเรื+องราวมักจะเป็นแบบนีR: 
หากสิ+งที+นักวจัิยคนกอ่นทําสําเสร็จเป็นเรื+องที+มาจากหวัเรื+องวจัิยของฉัน; 
หากมสีิ+งที+ไมน่่าพอใจหรอืไมส่มบรูณ์หรอืเป็นปัญหาเกี+ยวกบัการวจัิย 
นี+คอืวธิทีี+ขา้พเจา้จะแกไ้ขในสิ+งที+ไมน่่าพอใจหรอืไมส่มบรูณ์หรอืเป็นปัญ
หาเกี+ยวกบัการวจัิยนัRน” (Dudenhefere, หนา้ 56) ตามที+ Ethridge 
(2004, หนา้ 119) กลา่วไวว้า่ 
“ใหม้มุมองเกี+ยวกบัการวจัิยที+นําเสนอใหก้ารสนับสนุนสําหรับคําอธบิายแ
ละวตัถปุระสงคข์องปัญหา 
และกําหนดความกลมกลนืสําหรับการพจิารณาแนวคดิและวธิกีารและขั Rน
ตอนที+ตามมา” นักวจัิยควรจําไวว้า่การทบทวนวรรณกรรม 
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“ใหค้วามรูส้กึของงานขายเพราะเป็นการขายมลูคา่ที+เพิ+มขึRนดว้ยบทควา
มในปัจจบุนั 
ซึ+งจะใหคํ้าตอบสําหรับคําถามที+วา่ทําไมควรเอาบทความในปัจจบุนัเขา้
มาแทนวรรณกรรมที+มอียูแ่ละสิ+งที+บทความไดทํ้าในแบบของตวัเองมอีะไ
รแตกตา่งจากบทความที+เคยทํามาแลว้ (Dudenhefere, หนา้ 56) 

มแีนวทางจําเป็นบางประการที+ควรคํานงึถงึสําหรับการเขยีนการทบ
ทวนวรรณกรรม Galvan (2006) 
แนะนําใหใ้ชข้ั Rนตอนดงัตอ่ไปนีRเมื+อเขยีนคําวจิารณ์:  

• ใหร้ะบพุืRนที+ที+มปัีญหาในวงกวา้ง 
และควรหลกีเลี+ยงปัญหาการวจัิยจากทั+วโลก; 

• ใหร้ะบวุา่ทําไมหวัขอ้ที+กําลงัไดรั้บการตรวจสอบมคีวามสําคญัใน
ชว่งตน้ของการตรวจสอบ 

• ใหแ้ยกแยะระหวา่งผลการวจัิยและแหลง่ขอ้มลูอื+นๆ 
• ใหร้ะบวุา่เหตใุดการศกึษาบางอยา่งจงึสําคญั 
• ใหแ้สดงความคดิเห็นภายในเวลาที+หวัขอ้กําหนดและควรเจาะจง
การอธบิายเรื+องกรอบเวลา 

• ใหร้ะบสุ ิ+งจําเป็น 
หากอา้งถงึการศกึษาพืRนฐานหรอืการศกึษาจดุสงัเกต 
สิ+งที+ตอ้งระบ ุไดแ้ก ่

• ระบผุลการวจัิยจากการทําซํRา 
หากทําซํRาในเรื+องการศกึษาจดุสงัเกต 

• อภปิรายการวจิารณ์วรรณกรรมอื+นๆ ตามหวัขอ้ 
• อา้งองิผูอ้า่นถงึความเห็นอื+นๆ 
ตามหวัขอ้ที+ไมไ่ดก้ลา่วถงึในรายละเอยีด 

• แสดงความคดิเห็นที+สมเหตสุมผลเชน่ "ไมพ่บการศกึษา" 
• หลกีเลี+ยงสารบญัแบบยาวๆ ของการอา้งองิแบบไมเ่จาะจง 
• หากผลการวจัิยของการศกึษากอ่นหนา้ไมส่อดคลอ้งกนัหรอืแตก
ตา่งกนัในวงกวา้งขวาง ควรอา้งผลการวจัิยแยกตา่งหาก 

• อา้งองิเอกสารอา้งองิที+เกี+ยวขอ้งทั Rงหมดในสว่นการทบทวนของวิ
ทยานพินธ,์ ปรญิญานพินธห์รอืบทความในวารสาร 
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นอกจากนีR 
แนะนําใหพ้จิารณาเคล็ดลบัในการปรับปรงุการทบทวนวรรณกรรมเชน่: 

• เริ+มตน้ดว้ยการแสดงความคดิเห็นเกี+ยวกบัเนืRอหาของการวจัิยโดย
รวมในบทนําเพื+อเป็นการเตรยีมใหผู้อ้า่นพรอ้มกบัสิ+งที+จะตอ้งตาม
ตดิ 

• จัดระเบยีบการสํารวจวรรณกรรม: ทบทวนตามแกนเรื+อง (เชน่ 
ขอ้มลู, ระเบยีบวธิกีารวจัิย, ผลการวจัิย ฯลฯ ) 
และใชห้วัเรื+องยอ่ยตามความสะดวก 

• ทําการสรปุ, วเิคราะห,์ 
เปรยีบเทยีบและเปรยีบเคยีงวรรณกรรมที+รวมอยูใ่นการทบทวน 

• ระบจุดุแข็ง, ขอ้บกพรอ่งและการมสีว่นรว่มของการวจัิยกอ่นหนา้ 
• อธบิายการมสีว่นรว่มของบทความวจัิยในปัจจบุนัในบรบิทของกา
รทบทวนวรรณกรรม 

• ตรวจสอบการไหลของการโตแ้ยง้เพื+อเชื+อมโยงกนั 

ในขณะเดยีวกนัควรหลกีเลี+ยงขอ้เสยีดงัตอ่ไปนีRเมื+อเขยีนบทวจิาร
ณ์วรรณกรรม:  

• การทบทนการศกึษาที+ประกอบดว้ยสารบญัการคดัลอกเพยีงอยา่ง
เดยีว 
แตไ่มม่กีารเชื+อมโยงขอ้ความระหวา่งการอา้งองิที+ไมม่บีรบิทหรอื
ความคดิเห็นใดๆ ที+เป็นการประเมนิผลที+สําคญั 

• ปรากฏการณ์เดยีวกนัแตแ่สดงออกดว้ยคําที+ตา่งกนั 
จะทําใหข้อ้ความมคีวามโปรง่ใสนอ้ยลง 
หากผูน้พินธไ์มท่ราบความแตกตา่งของแนวคดิอาจสะทอ้นถงึวธิี
การเชงิทฤษฎทีี+แตกตา่งกนั 

• โครงสรา้งขอ้ความที+ไมช่ดัเจนและไมเ่ป็นตรรกะ 
• ใชแ้หลง่ขอ้มลูเพยีงเล็กนอ้ยเทา่นัRน 
• การเลอืกทรัพยากรไมเ่ป็นระบบและเป็นแบบสุม่ 
• ใชแ้หลง่ขอ้มลูที+ไมน่่าเชื+อถอื เชน่ แหลง่ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต, 
แหลง่ขอ้มลูที+ไมร่ะบชุื+อ ฯลฯ 

ขอ้สรปุ 
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เป็นที+ยอมรับกนัโดยทั+วไปวา่วตัถปุระสงคห์ลกัของการวจัิยคอืการ
ยกระดบัความรูใ้นสาขาวชิาใดวชิาหนึ+งโดยเฉพาะ 
วตัถปุระสงคข์องการทบทวนวรรณกรรมคอือะไร 
การสํารวจวรรณกรรมสามารถระบ,ุ 
วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหก์ารศกึษาสําคญัที+ตพีมิพต์ามหวัขอ้เพื+อสรา้งพืRน
ฐานสําหรับการวจัิยเพิ+มเตมิ 
มวีารสารและแหลง่ขอ้มลูหลากหลายที+นักวจัิยสามารถรับขอ้มลูเกี+ยวกบั
ความรูใ้นหวัขอ้นีRได ้
แหลง่ขอ้มลูวรรณกรรมที+ใหญท่ี+สดุมอียูใ่นหอ้งสมดุผา่นการจัดทําสารบั
ญหนังสอืใหก้บันักศกึษาและนักวชิาการ 
ฐานขอ้มลูที+ถกูใชบ้อ่ยที+สดุที+เป็นประโยชนต์อ่การสํารวจวรรณกรรมคอื 
Web of Science, Scopus, ProQuest, JSTOR (และ EconLit for 
economics) ขอแนะนํากลยทุธก์ารคน้หาขอ้มลูพืRนฐานสองกลยทุธ ์
ไดแ้ก ่ การเรยีกดแูละการคน้หาคําสําคญั 
การปฏบิตัติามแนวทางที+เกี+ยวขอ้งสําหรับการเขยีนการทบทวนวรรณกรร
มสามารถนําไปสูค่วามสําเร็จของการวจัิยไดอ้ยา่งมาก  
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6. การจดัการการอา้งองิและแหลง่อา้งองิ 

Rungnapha Khamung, Kitt Wongarsa 
 
บทคดัยอ่ 

นักวจัิยอาจมุง่เนน้อยา่งระมัดระวงัไปที+การเขยีนบทความและโครง
สรา้งเชงิวชิาการในฐานะวธิกีารสูค่วามคณุภาพของบทความที+ตพีมิพใ์น
วารสาร 
แตจํ่าเป็นตอ้งมรีปูแบบการอา้งองิแหลง่ที+มาที+ชดัเจนและถกูตอ้ง 
ถอืเป็นความสาํคญัอยา่งยิ+งสาํหรับการทบทวนวรรณกรรมและบทความท
างวชิาการทั+วไป 
กฎพืRนฐานเมื+อทําการอา้งองิแหลง่ขอ้มลูที+ใชนั้+นคอืการอา้งองิและเอกส
ารอา้งองิจะตอ้งถกูตอ้งสมบรูณ์และควรใชอ้ยา่งสมํ+าเสมอ 
ในบทนีRจะใหค้วามเขา้ใจที+ลกึซ ึRงเกี+ยวกบัมาตรฐาน, 
แนวทางและแหลง่ขอ้มลูของรปูแบบการอา้งองิและเอกสารอา้งองิที+ใช ้
กนัมากที+สดุในดา้นสงัคมศาสตรแ์ละดา้นอื+นๆ 
และยังใหข้อ้มลูเกี+ยวกบัวธิกีารป้อนแหลง่ขอ้มลูใหมใ่น MS Word 
และจัดการแหลง่ขอ้มลูไวอ้ยา่งด ี
ในบทนีRยังจัดหาเครื+องมอืที+มปีระโยชนส์าํหรับผูอ้า่นเมื+อเผชญิกบัขอ้กํา
หนดในการจัดการแหลง่ขอ้มลูและคน้หาฐานขอ้มลูในขณะที+ตอ้งหลกีเลี+
ยงปัญหาการลอกเลยีนแบบซึ+งมคีวามสาํคญัมากในการเขยีนเชงิวชิากา
ร  
บทนํา 

นักวจัิยอาจมุง่เนน้ไปที+การเขยีนบทความเชงิวชิาการและโครงสรา้
งตามความมุง่หมายเพื+อใหว้ารสารที+ตพีมิพข์องพวกเขาสําเร็จอยา่งมคีุ
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ณภาพสมบรณ์ูแบบ 
แตค่วามจําเป็นในการเตรยีมเอกสารอา้งองิและแหลง่ขอ้มลูอา้งองิใหช้ดั
เจนและถกูตอ้งเป็นหนึ+งในขั Rนตอนที+สําคญัสดุในการทบทวนวรรณกรรม
และงานเขยีนเชงิวชิาการ 
กฎพืRนฐานก็คอืการอา้งองิและเอกสารอา้งองิจะตอ้งมคีวามถกูตอ้งและค
รบถว้นเมื+อแสดงสารบญัแหลง่ขอ้มลูที+ใช ้
นอกจากนีRยังจะตอ้งมกีารใชอ้ยา่งตอ่เนื+อง 
ในบทนีRมวีตัถปุระสงคเ์พื+อแนะนําผูอ้า่นเกี+ยวกบัความเขา้ใจในมาตรฐาน
ของรปูแบบการอา้งองิและเอกสารอา้งองิที+ใชก้นัมากที+สดุในดา้นสงัคม
ศาสตรแ์ละดา้นอื+นๆ เชน่ APA และ Chicago 
ผูอ้า่นยังสามารถเรยีนรูว้ธิป้ีอนแหลง่ขอ้มลูใหมใ่น MS Word 
เพื+อใหแ้หลง่ขอ้มลูมกีารจัดการที+ดแีละเพื+อหลกีเลี+ยงจดุออ่นของการคดั
ลอก, 
การถอดความและการถา่ยโอนขอ้มลูที+เหมาะสมโดยตรงเพื+อสรา้งแหลง่
ขอ้มลูอา้งองิ 
ในบทนีRยังเกี+ยวขอ้งกบัการเขยีนใหมซ่ึ+งเป็นเทคนคิที+สามารถใชว้ลใีหม,่ 
ถอ้ยคําใหม,่ การถอดความและ/หรอืเขยีนประโยค, ยอ่หนา้, บทความ, 
เนืRอหา, ถอ้ยคําและ/หรอืวลใีหม ่
ใหเ้ป็นทางเลอืกในการเขยีนในขณะที+ยังคงใหค้วามหมายที+เหมอืนเดมิ  

6.1. การอา้งองิในการทบทวนวรรณกรรม 
เมื+อใดก็ตามที+การเขยีนบทความวชิาการยังเป็นสิ+งสําคญั 

แหลง่ขอ้มลูทั Rงหมดที+ใชอ้า้งองิในการวจัิยก็จะถกูกลา่วถงึ ตาม MIT 
(2018) แหลง่ขอ้มลูอา้งองิมหีนา้ที+ดงัตอ่ไปนีR:  

• เพื+อระบวุา่บทความเป็นผลจากการวจัิยอยา่งจรงิจังและเหมาะสม
โดยอา้งองิแหลง่ขอ้มลูที+เหมาะสม 

• เพื+อใหเ้ครดติแกนั่กวจัิยคนอื+นๆ 
และยอมรับในความคดิของพวกเขา 

• เพื+ออา้งถอ้ยคําและความคดิที+แยกออกมาจากผูน้พินธค์นอื+นเป็น
การหลกีเลี+ยงการลอกเลยีนแบบ 
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• เพื+อจัดทําเอกสารแหลง่ขอ้มลูดว้ยเอกสารอา้งองิสําหรับการวจัิยเ
พิ+มเตมิซึ+งจะทําโดยนักวจัิยคนอื+นๆ 
มหาวทิยาลยันวิเซาทเ์วลส ์ (UNSW) 

เป็นมหาวทิยาลยัของประเทศออสเตรเลยีที+ทําการวจัิยสาธารณะ 
ตั Rงอยูใ่นเมอืงซดินยี ์
เป็นมหาวทิยาลยัที+ใหข้อ้มลูเชงิลกึเกี+ยวกบัความสําคญัของการอา้งองิแ
ละเว็บไซตอ์า้งองิสําหรับนักศกึษาเพื+อสนับสนุนการแนะนํา 
“การอา้งองิจะชว่ยใหค้ณุไดรั้บทราบการมสีว่นรว่มของนักเขยีนและนักวิ
จัยคนอื+นๆ ในงานวจัิยของคณุ” และ 
“การอา้งองิเป็นวธิใีหเ้ครดติแกนั่กเขยีนที+คณุยมืถอ้ยคําและแนวคดิโดย
อา้งถงึผลงานของนักวชิาการที+เจาะจงซึ+งคณุยอมรับและเคารพสทิธขิอ
งทรัพยส์นิทางปัญญาของนักวจัิยคนดงักลา่วนัRน” (UNSW Sydney, 
2018, หนา้ 1) 

การอา้งองิแหลง่ขอ้มลูหมายถงึการที+คณุจะตอ้งแสดงขอ้ความขอ
งคณุวา่คณุไดแ้ยกถอ้ยคํา,ความคดิ, ตวัเลข และภาพ ฯลฯ 
มาจากที+อื+นไวภ้ายในบทความ 
การอา้งองิจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบมาตรฐานและมขีอ้มลูทั Rงหมดที+
จําเป็นในการระบแุละตดิตามวารสารที+อา้งถงึ รวมถงึชื+อผูน้พินธ,์ 
ชื+อหนังสอื, ชื+อบทความและชื+อวารสาร, วนัที+ตพีมิพ,์ หมายเลขหนา้, 
ปีที+พมิพแ์ละฉบบัที+ (สําหรับบทความ ) (MIT, 2018) 

ตาม OnlineSchools.org (2018) 
การอา้งองิที+เป็นทางการมอียูม่ากมายแหง่ซึ+งแตกตา่งกนั: 

• American Psychological Association (APA): 
นักวชิาการดา้นจติวทิยาและสงัคมศาสตรท์ี+มักใชแ้นวทางการอา้ง
องิที+กําหนดโดยสมาคมจติวทิยาอเมรกินั 

• Modern Language Association of America (MLA): 
พัฒนารปูแบบการอา้งองินีRซ ึ+งเป็นที+นยิมของนักวชิาการดา้นมนุษ
ยศาสตรแ์ละศลิปศาสตร ์

• Harvard referencing style: 
รปูแบบการอา้งองินีRใชก้นัทั+วไปนอกสหรัฐอเมรกิา 
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ในชมุชนเชงิวชิาการในประเทศตา่งๆ เชน่ องักฤษ, ออสเตรเลยี 
และไอรแ์ลนด ์

• รปูแบบการอา้งองิแบบ Chicago: Chicago Manual of Style 
เป็นที+นยิมใชใ้นประวตัศิาสตรแ์ละวารสารดา้นมานุษยวทิยา;  

• รปูแบบการอา้งองิแบบ Oxford: 
รปูแบบการเขยีนการอา้งองิแบบ Oxford 
สามารถเรยีกไดว้า่เป็นระบบการอา้งองิเอกสารบนัทกึ 
ที+ไดรั้บการพัฒนาโดย University of Oxford เชน่ 
แผนกกฎหมายบางแหง่ที+ยนืยันจะใช ้ Oxford English style 
guide (Oxford 2018)  

เพราะฉะนัRนผูน้พินธค์วรตรวจสอบรปูแบบการอา้งองิที+ตอ้งการของ
วารสารที+เป็นกลุม่เป้าหมายและปรับการอา้งองิในบทความของพวกเขาเ
มื+อจะทําการสง่บทความไปตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 
นักวจัิยควรตรวจสอบอกีครั Rงวา่เอกสารอา้งองิทั Rงหมดที+อา้งองิในขอ้ควา
มนัRน รวมอยูใ่นรายการเอกสารอา้งองิดว้ย  

6.2. มาตรฐานและแนวทางรปูแบบการอา้งองิแบบ APA และ 
Chicago 

ในสว่นนีRเรามุง่เนน้ไปที+รปูแบบการอา้งองิที+ไดรั้บความนยิมสองรปู
แบบคอื APA และ Chicago เป็นการอธบิายรายละเอยีดเพิ+มเตมิ 
มาตรฐานและแนวทางรปูแบบการอา้งองิแบบ APA และ Chicago 
สามารถหาดไูดจ้ากในเอกสารสองฉบบัตอ่ไปนีR: 

- APA Citation Handout 6th_ed.pdf (APA, 2009) 
- Chicago_Author_Date_16th_ed.pdf (Coates_Library 

2016) 

ทั RงสองแนวทางนีRจะใหคํ้าแนะนําพืRนฐานและตวัอยา่งสําหรับการอ ้
างถงึแหลง่ขอ้มลูโดยใชร้ปูแบบการอา้งองิแบบ APA หรอื Chicago 
แนวทางเหลา่นีRจะครอบคลมุการอา้งองิในระบบนามปีสําหรับผูเ้ขยีนที+ใช ้
การอา้งองิแบบแทรกในเนืRอหาเป็นวธิกีารหยบิยกแหลง่ขอ้มลู 
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นอกจากนีRแนวทางยังใหร้ปูแบบที+ชดัเจนของวธิกีารสรา้งการอา้งทา้ยเล่
มอกีดว้ย  

ตวัอยา่งเชน่: A Book 

จดัรปูแบบ: Author Last, First. Year of Pub. Title. Location 
of Publisher: Publisher. 

ตวัอยา่งการอา้งองิ: Welch, Kathleen E. 1999. Electric 
Rhetoric: Classical Rhetoric, Oralism, and a New Literacy. 
Cambridge: MIT Press. (Coates_Library, 2016, p. 1) 

 

6.3. ป้อนแหลง่ขอ้มลูใหมด่ว้ย MS Word 
และเก็บแหลง่ขอ้มลูที(ดาํเนนิการไว ้

Microsoft Word 
จะจัดเตรยีมสถานที+ที+งา่ยตอ่การสรา้งแหลง่ขอ้มลูใหมสํ่าหรับการอา้งองิ
ในขอ้ความและสรา้งรายการอา้งองิ 
ในสว่นยอ่ยนีRจะใหคํ้าอธบิายเกี+ยวกบัการป้อนแหลง่อา้งองิสําหรับการอา้
งองิจากบทในหนังสอืและวารสารวชิาการซึ+งมตีวัอยา่งสองตวัอยา่งในก
ารเขยีนนีR ตวัอยา่งตอ่ไปนีRจะแสดงรปูแบบการอา้งองิแบบ Chicago 
สําหรับป้อนปฏบิตัแิหลง่ขอ้มลูเชงิปฏบิตั ิ
อยา่งไรก็ตามผลการวจัิยของการอา้งองิแบบแทรกในเนืRอหาและรายกา
รอา้งองิมอียูใ่น MS Word References Function ในรปูแบบ APA, 
Chicago หรอืรปูแบบอื+นๆ 
เนื+องจากสามารถไดม้าจากรปูแบบการอา้งองิยอดนยิมอื+นๆ เชน่ MLA 
และ Harvard จากฟังกช์ั+น MS Word นีR โมดลูนีRจะเนน้เฉพาะ APA และ 
Chicago 
เพื+อใหคํ้าอธบิายมคีวามซบัซอ้นนอ้ยลงในขณะที+อนุญาตใหม้กีารเรยีนรู ้
ดว้ยตนเอง นักปรัชญาขงจืRอผูย้ ิ+งใหญเ่คยกลา่วไวว้า่ 
“ความจรงิทกุขอ้มสีี+มมุ: ในฐานะครผูมจะใหค้ณุหนึ+งมมุ 
ซึ+งก็เพื+อใหค้ณุไปหาอกีสามมมุที+เหลอื” (Confucius, 2018) 
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6.3.1 การอา้งองิจากบทในหนงัสอื 
รปูแบบการอา้งองิของการอา้งองิจากบทในหนังสอืเป็นรปูแบบงา่ย

ๆ ตามแบบ Chicago ดงัแสดงในรปูที+ 1  

รปูที+ 6 รปูแบบการอา้งองิสไตล ์ Chicago 
สําหรับการอา้งองิจากบทในหนังสอื 

 
 

เมื+อนักวจัิยพบการอา้งองิที+น่าสนใจจากบทในหนังสอื 
นักวจัิยสามารถถา่ยภาพหนา้การจัดพมิพใ์นหนังสอืตรงที+มบีรรณาธกิาร, 
ผูจั้ดพมิพ,์ ที+ตั Rงของสํานักพมิพ ์ และปีที+มกีารอา้งองิขอ้มลู (รปูที+ 2) 
จากนัRนนักวจัิยจะมองไปยังหนังสอืเลม่ถัดไปเพื+อถา่ยภาพสารบญัที+มชีื+อ
บทและหมายเลขหนา้อยู ่(รปูที+ 3)  
 

 

 

รปูที+ 7 การจับภาพหนา้จอจากหนา้แรกของหนังสอื 

ท่ีมา: Coates Library, 2016, หนLา 2 
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ที+มา: Maxwell, 2013, หนา้ 2 

รปูที+ 8 การจับภาพหนา้จอจากเนืRอหาหนังสอื 

 

ที+มา: Maxwell, 2013, หนา้ 3 
 

ขอ้มลูดบิของการอา้งองิจากบทในหนังสอืสามารถดงึออกมาจากก
ารจับภาพหนังสอืและทําการบนัทกึ 
โดยขอ้มลูดงักลา่วนักวจัิยสามารถใช ้ MS Word 
เพื+อป้อนแหลง่ขอ้มลูใหมด่งัแสดงในรปูที+ 4 
นักวจัิยสามารถบนัทกึขอ้มลูดจิติอลที+เกี+ยวขอ้งนีRเป็นสว่นหนึ+งของไฟลค์ ้
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นหางานวรรณกรรมเพื+อใชอ้า้งองิในอนาคตสําหรับการทําบญัชแีละการเ
ปลี+ยนรปูแบบการอา้งองิหากจําเป็น 

ขอ้มลูดบิที+คดัลอกจากตวัเลขขา้งตน้:  

Joseph A. Maxwell, Conceptual Framework, in Qualitative 
Research Design: An Interactive Approach, 3rd Edition, Joseph 
A. Maxwell, 2013, pp. 39-72, Thousand Oaks, CA: SAGE 
Publications, Inc. 

รปูที+ 9 การจับภาพหนา้จอจาก MS Word ในการป้อนแหลง่อา้งองิ 

 
ที+มา: MSWord, 2018 

เมื+อป้อนแหลง่ขอ้มลูใหมแ่ลว้สารบญัการอา้งองิสามารถสรา้งไดด้ ้
วยตวัเลอืกของ APA, Chicago หรอืรปูแบบการอา้งองิอื+นๆ 
ดา้นลา่งนีRคอืผลการวจัิยของการอา้งองิจากบทในหนังสอืที+ทําเป็นแบบอ
ยา่ง 

APA 
Maxwell, J. A. (2013). Conceptual Framework. In J. A. 

Maxwell, Qualitative Research Design: An Interactive Approach 
(3rd ed., pp. 39-72). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 
Inc. 

(Maxwell, 2013) 
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Chicago 
Maxwell, Joseph A. 2013. "Conceptual Framework." In 

Qualitative Research Design: An Interactive Approach, by 
Joseph A. Maxwell, 39-72. Thousand Oaks, CA: SAGE 
Publications, Inc. 

(Maxwell 2013) 

6.3.2. บทความจากวารสาร 
รปูแบบการอา้งองิของบทความในวารสารเป็นไปตามรปูแบบงา่ยๆ 

แบบ Chicago ดงัแสดงในรปูที+ 5 
เมื+อนักวจัิยพบบทความในวารสารที+น่าสนใจ 
นักวจัิยสามารถถา่ยภาพหนา้วารสารที+ปรากฏผูแ้ตง่, ชื+อวารสาร, 
หวัขอ้เรื+อง และขอ้มลูอื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้งสําหรับเป็นแหลง่ขอ้มลูอา้งองิ 
(รปูที+ 6)    

รปูที+ 10 รปูแบบการอา้งองิสไตล ์Chicago สําหรับบทความในวารสาร 

 
ที+มา: Coates_Library, 2016, หนา้ 2 

รปูที+ 11 การจับภาพหนา้จอของบทความในวารสารที+ตพีมิพ ์
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ที+มา: Novak & Cañas 2006, หนา้ 1 

ขอ้มลูดบิของการอา้งองิจากบทในหนังสอืสามารถดงึออกมาจากก
ารจับภาพหนังสอืและทําการบนัทกึ 
โดยขอ้มลูดงักลา่วนักวจัิยสามารถใช ้ MS Word 
เพื+อป้อนแหลง่ขอ้มลูใหมด่งัแสดงในรปูที+ 7 

Raw Information as extracted from the above figures:  

Joseph A. Maxwell, Conceptual Framework, in Qualitative 
Research Design: An Interactive Approach, 3rd Edition, Joseph 
A. Maxwell, 2013, pp. 39-72, Thousand Oaks, CA: SAGE 
Publications, Inc. 

รปูที+ 12 การจับภาพหนา้จอของ MS Word เมื+อป้อนแหลง่อา้งองิ 

 
ที+มา: MSWord, 2018 

เมื+อป้อนแหลง่ขอ้มลูใหมแ่ลว้สารบญัการอา้งองิสามารถสรา้งไดด้ ้
วยตวัเลอืกของ APA, Chicago หรอืรปูแบบการอา้งองิอื+นๆ 
ดา้นลา่งนีRคอืผลการวจัิยของการอา้งองิจากบทในหนังสอืที+ทําเป็นแบบอ
ยา่ง 
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Chicago 
(Novak & Cañas 2006) 
Novak, Joseph D, and Alberto J Cañas. 2006. "The origins 

of the concept mapping tool and the continuing evolution of the 
tool." Information Visualization 2006 (5): 175 – 184. 
doi:10.1057/palgrave.ivs.9500126 

APA 
(Novak & Cañas, 2006) 
Novak, J. D., & Cañas, A. J. (2006).The origins of the 

concept mapping tool and the continuing evolution of the tool. 
Information Visualization, 2006 (5), 175 -- 184. 
doi:10.1057/palgrave.ivs.9500126 

6.4. การอา้งองิโดยใชค้าพดูโดยตรงของผลงาน, การถอดความ, 
การเขยีนใหม ่และการถา่ยโอนขอ้มลูไปยงัแหลง่อา้งองิ            

มเีสน้แบง่ระหวา่งการคดัลอกผลงานและการถอดความ 
หากถอ้ยคําของการถอดความนัRนใกลเ้คยีงกบัถอ้ยคําของเนืRอหาตน้ฉบบั
มากเกนิไปแสดงวา่เป็นการลอกเลยีนแบบ 
เพื+อหลกีเลี+ยงการลอกเลยีนแบบจําเป็นจะตอ้งทําใหค้วามคดิหลกัผา่นอ
อกมาใหไ้ดก้อ่น และถอ้ยคําก็ตอ้งเป็นของผูน้พินธเ์อง   

6.4.1 การอา้งองิโดยใชค้าพดูโดยตรงของผลงาน 
หากตอ้งการใชก้ารเขยีนของบคุคลอื+นในแบบของผูน้พินธค์นอื+นก็

สามารถทําไดโ้ดยคดัลอกการอา้งองิและรปูแบบการอา้งองิที+เหมาะสม 
การคดัลอกจะตอ้งมคํีาพดูที+ถกูตอ้งเป็นขอ้ความที+ยกมาและจะตอ้งระบผุู ้
นพินธแ์ละแหลง่ขอ้มลู 

ตวัอยา่งของขอ้ความตน้ฉบบัเมื+อถกูอา้งถงึอยา่งสมบรูณ์ 

“Inclusive Tourism is a global movement to ensure the full 
social participation of all persons with disabilities in travel, 
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citizenships, and cultural contribution – and in the process, to 
assure the same for everyone else” (Rains, 2009, p. 3).  

วารสารบางฉบบัชอบนักวจัิยที+จํากดัความยาวของการใชคํ้าพดูแล
ะอา้งองิเฉพาะสว่นที+สําคญัของขอ้ความตน้ฉบบั 

ตวัอยา่งการใชคํ้าพดูเมื+อมกีารอา้งถงึบางสว่น 

The word “inclusive” refers to the concept of “social 
participation” (Rains, 2009, p. 3).  

6.4.2 การถอดความ  
การถอดความมักจะสื+อสารขอ้ความในรปูแบบที+สั Rนกวา่ตน้ฉบบั 

อกีทางเลอืกหนึ+งก็คอืการใชบ้ทสรปุที+สั Rนกวา่ตน้ฉบบัและใหภ้าพรวมขอ
งประเด็นหลกัของทอ่นที+อา้งองิ  

ตวัอยา่งของสรปุและชื+อผูแ้ตง่ในวงเล็บ:  
When the destination’s resources are overused and 

exploited, the best remediation is to implement tourism 
management strategies with varying degree of local community 
involvement and consensus (Agarwal & Shaw, 2007).  

เพื+อหลกีเลี+ยงการลอกเลยีนแบบ 
วธิทีี+ดทีี+สดุคอืการจัดแยกแหลง่ที+มาเดมิไวต้า่งหากแลว้เขยีนความเขา้ใ
จของคณุในแนวคดิของผูน้พินธ ์(การถอดความและบทสรปุ) 

ขอ้ความตน้ฉบบั 

ยอ่หนา้ตอ่ไปนีRถกูแยกออกมาจากบทความของ Widiastini 
(2014) สําหรับการปฏบิตั:ิ 

As working people with extremely limited capitals, the 
principle of giving priority to safety is applicable to them. They 
sell souvenirs with limited capitals obtained from various 
souvenir entrepreneurs coming from different parts of Bali. The 
risk of suffering from loss has never caused them to find any 
difficulty (Widiastini, 2014, p. 1). 
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ตวัอยา่งของการถอดความ 

Widiastini (2014) considers vendors are professional 
with limited capitals with low risk of suffering from loss.  

คํากรยิาสญัญาณ  

เป็นการดทีี+สดุที+จะแนะนําการใชคํ้าพดูหรอืการถอดความโดยใช ้
คํากรยิาสญัญาณตามดว้ยชื+อผูแ้ตง่และใหอ้รรถาธบิายกบัผูอ้า่น 
สารบญัคํากรยิาสญัญาณดา้นลา่งจะชว่ยใหนั้กวจัิยสามารถรวมคําพดูลง
ในประโยคเต็มได ้(ตารางที+ 4) 

ตารางที+ 4. รายการของคํากรยิาแสดงเครื+องหมายที+จะใชใ้นการอา้งองิ 

คํากรยิาสญัญาณ 
acknowled
ges  

concludes  emphasize
s  

replies  advises  

concurs  expresses  reports  responds  interprets  
agrees  confirms  allows  criticizes  lists 
reveals  answers  declares  objects  says  
believes  disagrees  offers  suggests charges  
discusses  opposes  thinks  claims  disputes  
remarks  writes advocates points notes 
ที+มา: Lunsford, 2018 
 

ตวัอยา่งการใชคํ้ากรยิาสญัญาณ:  

Wang and Zhu (2014, p. 32) suggest coastal tourism 
develop “low carbon coastal tourism based on the idea of green 
thinking”. They encourage tourism to be more creative with 
ecotourism and alternative tourism.  

The management of coastal zones needs to “consider the 
ecosystem approach” (Fabbri, 1998, p. 51). 

ดทีี+สดุคอืการใช ้ present-tense 
เวน้เสยีแตว่า่จะกําหนดวนัที+เฉพาะเจาะจงไวสํ้าหรับ past-tense 
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ตวัอยา่งการใชก้รยิาสญัญาณใน present tense:  

Wong concludes that the “coastal development in 
Southeast Asia has largely been unplanned. Pattaya presents 
the best example of unplanned and spontaneous development 
in Southeast Asia” (Wong, 1998, p. 93). 

Williams (2011) notes that five parameters were of the 
greatest importance for beaches: safety, facilities, water quality, 
litter and scenery.  

ถอดความดว้ยคําที+แยกออกมา 
ในการถอดความและในบทสรปุจะไมใ่ชเ้ครื+องหมายอญัประกาศ 

อยา่งไรก็ตามหากมกีารใชคํ้าบางคําจากขอ้ความตน้ฉบบัพรอ้มกบัคําขอ
งผูน้พินธจํ์าเป็นตอ้งใสเ่ครื+องหมายคําพดู 

การใชคํ้าพดูเพื+อเนน้ความถกูตอ้งของจดุสาํคญั  

ใหเ้พิ+มคําพดูเล็กนอ้ยลงในบทความวชิาการและใหพ้สิจูนค์วามถกู
ตอ้งของจดุสําคญับางจดุ  

 

 

6.4.3. การเขยีนใหม ่ 
“การเขยีนใหมค่อืการเปลี+ยนบางสิ+งใหส้มบรูณ์เพื+อลบและเขยีนให

มอ่กีครั Rง” (HiNative.com, 2018, หนา้ 1) 
ในความเป็นจรงิการถอดความเป็นประเภทของการเขยีนใหมเ่พราะการถ
อดความมักจะใชถ้อ้ยคําใหมแ่ละทําใหป้ระโยคเดมิสั Rนลง 
แตเ่ก็บความคดิโดยรวมเอาไว ้ Merriam-Webster (2018) กําหนด 
“การเขยีนใหม”่ เสมอืน “การแกไ้ขสิ+งที+เขยีนขึRนกอ่นหนา้นีR” และ “แกไ้ข 
(วธิดํีาเนนิการกอ่นหนา้นีR) เพื+อใชใ้นวารสารอื+นๆ” 
การเขยีนใหมเ่ป็นเทคนคิที+ใชว้ลใีหม,่ ถอ้ยคําใหม,่ 
การถอดความและ/หรอืเขยีนประโยคยอ่หนา้, บทความ, เนืRอหา, 
ถอ้ยคําและ/หรอืวลขีึRนใหมใ่นรปูแบบทางเลอืก 
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ในขณะที+ยังใหค้วามหมายเหมอืนเดมิ 
การเขยีนใหมเ่ป็นเทคนคิการเขยีนซึ+งเหมาะที+จะใชเ้พื+อหลกีเลี+ยงการคดั
ลอกผลงานของคนอื+น นักวจัิยตอ้งการความฉลาดของมนุษย,์ 
ความเขา้ใจและวธิกีารดั Rงเดมิเพื+อถอดรหสัในบรบิทการเขยีนของตน้ฉบั
บจากนัRนใหเ้ขยีนดว้ยคําพดูของตวัเองเพื+อแสดงความหมายดั Rงเดมิ 

ขอ้ความตน้ฉบบัที+ถกูดงึออกมา: 
การดงึขอ้ความที+ 1: ยอ่หนา้ตอ่ไปนีRถกูดงึมาจากหนังสอืของ 

Maxwell (2013) เพื+อการปฏบิตั:ิ 

ดว้ยเหตผุลนีRกรอบแนวคดิของการศกึษาของคณุ – 
ระบบของแนวคดิ, สมมตฐิาน, ความคาดหวงั, ความเชื+อ 
และทฤษฎทีี+สนับสนุนและการบอกเลา่งานวจัิยของคณุ – 
ถอืเป็นสว่นสําคญัของการออกแบบของคณุ 
ใหผู้น้พินธใ์ชคํ้าศพัทใ์นวงกวา้งเพื+ออา้งถงึความคดิและความเชื+อที+แทจ้
รงิที+คณุมเีกี+ยวกบัปรากฏการณ์ที+ศกึษาไมว่า่จะถกูเขยีนลงไปหรอืไมก็่ตา
ม สิ+งนีRอาจเรยีกวา่ "กรอบความคดิเชงิทฤษฎ"ี หรอื "บรบิทความคดิ" 
สําหรับการศกึษา Sharon Ravitch 
เป็นนักศกึษาเกา่ของฉันและผูน้พินธท์ี+เขยีนคํานําสําหรับหนังสอื 
สิ+งสําคญัที+สดุที+จะเขา้ใจเกี+ยวกบักรอบความคดิของคณุก็คอืความคดิหรื
อรปูแบบของสิ+งที+คณุวางแผนที+จะศกึษาและสิ+งที+เกดิขึRนกบัสิ+งเหลา่นีRแ
ละทําไมถงึเกดิ - ทฤษฎชีั+วคราวของปรากฏการณ์ที+คณุกําลงัคน้ควา้ 
(Maxwell, 2013, หนา้ 39) 

การดงึขอ้ความที+ 2: ยอ่หนา้ตอ่ไปนีRถกูดงึมาจากหนังสอืของ 
Maxwell (2013) เพื+อการปฏบิตั:ิ 

แผนผังแนวคดิเชงิทฤษฎคีอืการแสดงภาพของทฤษฎนัีRน - 
ภาพของสิ+งที+ทฤษฎกีลา่วถงึที+เกดิขึRนกบัปรากฏการณ์ที+คณุกําลงัศกึษา 
แผนที+เหลา่นีRไมไ่ดแ้สดงถงึการศกึษาของตวัเองและไมไ่ดเ้ป็นสว่นหนึ+ง
ของการออกแบบการวจัิยหรอืขอ้เสนอ 
อยา่งไรก็ตามแผนที+แนวคดิสามารถใชแ้สดงการออกแบบหรอืการดําเนิ
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นการของการศกึษาได ้ - โมเดลการออกแบบการวจัิยของฉัน (รปูที+ 1.1) 
เป็นเพยีงแคแ่ผนที+ (Maxwell, 2013, หนา้ 54) 

ตวัอยา่งการเขยีนใหม ่1:  

ตาม Maxwell (2013, หนา้ 39) กรอบแนวคดิการวจัิยคอื 
"ระบบของแนวคดิ, สมมตฐิาน, ความคาดหวงั, 
ความเชื+อและทฤษฎทีี+สนับสนุนและบอกเลา่การวจัิยของคณุ"  

Maxwell แนะนําเพิ+มเตมิอกีวา่ "กรอบแนวคดิการวจัิย" อาจเรยีกวา่ 
"กรอบความคดิเชงิทฤษฏ"ี หรอื "บรบิทแนวคดิ" สําหรับการวจัิย 
(Maxwell, 2013, หนา้ 39) 

ตวัอยา่งการเขยีนใหม ่2:  

ผังมโนทัศนค์อืการแสดงผลเชงิภาพของการวจัิยซึ+งแสดงใหเ้ห็นถึ
งตวัแทนเชงิภาพของสิ+งที+ผูน้พินธกํ์าลงัคดิกบัปรากฏการณ์และสถานกา
รณ์ของการวจัิย ผังมโนทัศนส์ามารถนําไปใช ้
“เพื+อแสดงการออกแบบหรอืการดําเนนิการของการวจัิย” (Maxwell, 
2013, หนา้ 54)  
 
ขอ้สรปุ 

ในบทนีRเราไดอ้ธบิายถงึวธิทีี+ใชสํ้าหรับการจัดการการอา้งองิบทคว
ามและแหลง่อา้งองิในลกัษณะที+เป็นระบบ 
อธบิายการใชร้ปูแบบการอา้งองิที+แตกตา่งกนั 
ตวัอยา่งที+เลอืกใชเ้พื+ออธบิายขั Rนตอนการป้อนแหลง่ขอ้มลูใหมด่ว้ย MS 
Word และรักษาแหลง่ที+มาเดมิ 
นอกจากนีRเรายังไดอ้ธบิายถงึวธิใีชก้ารอา้งองิโดยตรง, 
การถอดความและการเขยีนงานเชงิวชิาการขึRนใหม ่
ซึ+งสามารถปรับใหเ้ขา้กบัรปูแบบการอา้งองิสว่นบคุคลได ้
โมดลูนีRมเีครื+องมอืที+มปีระโยชนเ์พื+อชว่ยนักวจัิยในการจัดการกบัแหลง่ข ้
อมลูและคน้หาฐานขอ้มลู 
ในขณะเดยีวกนัก็ตอ้งหลกีเลี+ยงปัญหาการลอกเลยีนแบบซึ+งมคีวามสําคั
ญมากในการเขยีนเชงิวชิาการ 
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7. การนําเสนอระเบยีบวธิวีจิยั 
Jogiyanto Hartono Mustakini, Choirunnisa Arifa, Catur 
Sugiyanto 

 
บทคดัยอ่ 

ในบทความการวจัิย 
สว่นของระเบยีบวธิวีจัิยที+ไดรั้บการพัฒนาถอืเป็นสว่นที+สาํคญัที+สดุในกา
รแสดงความน่าเชื+อถอืของการวจัิย 
บทความงานวจัิยที+น่าเชื+อถอืจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่การวจัิยไดดํ้าเนนิกา
รโดยใชร้ะเบยีนวธิวีจัิยที+ทันสมัยและนักวจัิยจําเป็นตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่บ
ทความการวจัิยบรรลเุป้าหมายที+กําหนดไว ้
ในบทนีRจะมุง่เนน้ไปที+การพัฒนาความสามารถของนักวจัิยในการเตรยีมเ
ขยีนระเบยีบวธิวีจัิยที+ดซี ึ+งแสดงใหเ้ห็นถงึความน่าเชื+อถอืของบทความก
ารวจัิย 
โดยเฉพาะที+เนน้คอืวธิกีารอธบิายและแจกแจงวธิกีารวจัิยที+ใชแ้ละวธิกีาร
เชื+อมโยงใหเ้ขา้กบัคําถามการวจัิยที+กําหนดไวแ้ละ/หรอืสมมตฐิาน 
นอกจากนีRยังมุง่เนน้ไปที+การปรับปรงุความสามารถของนักวจัิยในการนําเ
สนอการวจัิยแบบโตแ้ยง้และการวจัิยแบบมทีี+มาของปัญหาซึ+งมคีวามจําเ
ป็นที+จะตอ้งพสิจูนว์ธิกีารที+ถกูเลอืก 
ดงันัRนนักวจัิยจะพัฒนาทักษะของพวกเขาในการจัดหาคําอธบิายวธิกีารวิ
จัยที+กระชบัรวมถงึรายละเอยีดที+เพยีงพอเพื+อใหนั้กวจัิยคนอื+นสามารถ
ทําซํRาการวจัิยได ้
 
บทนํา  

ในบทนีRจะกลา่วถงึทักษะการเขยีนที+นักวจัิยจําเป็นตอ้งนําเสนอระเ
บยีนวธิวีจัิยในสว่นที+เกี+ยวขอ้ง 
ซึ+งวตัถปุระสงคข์องบทนีRคอืการปรับปรงุความสามารถของนักเขยีนเชงิวิ
ชาการเพื+ออธบิายวธิกีารวจัิยที+ใชแ้ละเพื+อแสดงความน่าเชื+อถอืของการวิ
จัย 
โดยเรามุง่เนน้เฉพาะการพัฒนาความสามารถของนักเขยีนเชงิวชิาการเ
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พื+อเลอืกและใชว้ธิกีารวจัิยที+เฉพาะเจาะจงและจัดหาขอ้โตแ้ยง้ที+แข็งแก
รง่เพื+อแสดงใหเ้ห็นถงึทางเลอืกของวธิกีารวจัิย 
นักวจัิยควรปรับปรงุความสามารถของตนเองเพื+อนําเสนอในสว่นของระเ
บยีนวธิวีจัิยที+กระชบัและถกูตอ้ง 
เป็นแสดงถงึทักษะที+สําคญัสําหรับผลงานวจัิยที+ประสบความสําเร็จในบ
ทความวจัิยฉบบัสมบรณ์ู ซึ+งในบทนีRจะแบง่ออกเป็นหา้สว่น ไดแ้ก ่
การอภปิรายถงึความสําคญัในสว่นของระเบยีนวธิวีจัิย, 
การเลอืกและการใหเ้หตผุลของวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง, 
การนําเสนอและการใหเ้หตผุลของขอ้มลู, 
คําอธบิายการวเิคราะหข์อ้มลูและทา้ยสดุการอภปิรายประเด็นปัญหาที+พ
บบอ่ยซึ+งตอ้งหลกีเลี+ยงในสว่นของระเบยีนวธิวีจัิย 

 

 

7.1. การอภปิรายถงึความสําคญัในสว่นของระเบยีนวธิวีจิยั 
คําวา่ "ระเบยีบวธิวีจัิย" มาจากคําภาษากรกี "methodos" หรอื 

"meta hodos" ซึ+งหมายถงึวธิกีารทําบางสิ+งบางอยา่ง 
ดงันัRนระเบยีบวธิวีจัิยจงึเชื+อมโยงกบัวธิกีาร (หรอืเสน้ทาง) 
ที+ตอ้งดําเนนิการเพื+อใหไ้ดผ้ลลพัธท์ี+แน่นอน 
โดยทั+วไปแลว้ระเบยีนวธิวีจัิยนัRนถกูกําหนดใหเ้ป็นระบบของวธิกีาร, 
เทคนคิ และเครื+องมอืในการทําบางสิ+งบางอยา่ง 
ในการนําเสนอบทความการวจัิยในสว่นระเบยีบวธิวีจัิยนัRนมคีวามสําคญัม
ากดว้ยเหตผุลหลายประการ 
ประการแรกระเบยีบวธิวีจัิยสามารถอธบิายวธิกีารที+นักวจัิยตอ้งการใชเ้พื+อ
ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องการวจัิย และดว้ยเหตเุพื+อแกไ้ขปัญหาการวจัิย 
ยิ+งไปกวา่นัRนผูต้รวจสอบ, บรรณาธกิาร และนักวชิาการคนอื+นๆ 
ที+ไดอ้า่นบทความการวจัิยมักใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัคําอธบิายวธิกีา
รวจัิยเนื+องจากระเบยีบวธิวีจัิยที+ดจีะสนับสนุนความคาดหวงัวา่ผลลพัธจ์ะ
ออกมาดแีละเป็นไปได ้ ดงันัRนในการนําเสนอระเบยีบวธิวีจัิย 
นักวจัิยจะตอ้งพจิารณาวธิกีารวจัิยที+จะใชใ้นการแกไ้ขปัญหาการวจัิยที+ระ
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บไุวเ้พื+อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารวจัิยและระเบยีบวธิวีจัิยที+ใชเ้พื+
อใหบ้รรลเุป้าหมาย 

มกีารเรยีงลําดบัอยา่งเป็นระบบในสว่นชองระเบยีบวธิวีจัิยเกี+ยวขอ้ง 
พรอ้มนําเสนอหวัขอ้ดงัตอ่ไปนีR: 

• วธิกีารสุม่ตวัอยา่งที+ใชเ้ฉพาะ 
• ประเภทของขอ้มลูที+จะทําการรวบรวม 
• เทคนคิการการรวบรวมขอ้มลูที+ใชเ้ฉพาะ 
• ขอ้โตแ้ยง้และเหตผุลเกี+ยวกบัเทคนคิการวเิคราะหข์อ้มลูหรอืเครื+
องมอืที+ใชเ้ฉพาะ 
ในสว่นของระเบยีบวธิวีจัิยจัดหาขอ้มลูเกี+ยวกบัการเลอืกวธิ,ี 

การเลอืกเทคนคิและการเลอืกเครื+องมอืที+เกี+ยวขอ้งกบัการดําเนนิการวจัิ
ยในบทความวจัิยเชงิวชิาการ 

7.2. 
การเลอืกและการใหเ้หตผุลของวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง  

นักวจัิยควรเขยีนเกี+ยวกบัวธิกีารสุม่ตวัอยา่งที+ใชก้อ่นในสว่นของระเ
บยีบวธิวีจัิย สว่นในรายละเอยีดเพิ+มเตมินักวจัิยควรใหข้อ้มลูเกี+ยวกบั:  

ก. วธิกีารสุม่ตวัอยา่งที+เลอืกใช ้

ข. ใหเ้หตผุลวา่ทําไมถงึเลอืกใชว้ธิกีารนีR 
วธิกีารอธบิายขั Rนตอนเฉพาะเพื+อดําเนนิการตามลําดบัที+แน่นอนในร

ะหวา่งการวจัิย 
วธิกีารสุม่ตวัอยา่งที+แตกตา่งกนัสามารถจัดกลุม่เป็นการสุม่ตวัอยา่งโดยใ
ชค้วามน่าจะเป็นและการสุม่ตวัอยา่งแบบไมท่ราบความน่าจะเป็น 
ความแตกตา่งระหวา่งการสุม่ตวัอยา่งแบบไมท่ราบความน่าจะเป็นและก
ารสุม่ตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็นอยูใ่นความจรงิที+วา่การสุม่ตวัอยา่งแ
บบไมท่ราบความน่าจะไมเ่กี+ยวขอ้งกบัการสุม่เลอืกตวัอยา่งแตก่ารสุม่ตวั
อยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็นเกี+ยว 
ประชากรอาจไมไ่ดเ้ป็นตวัแทนที+ดแีละเป็นเรื+องยากที+จะรูห้รอืเลอืกวธิกีา
รที+ดอียา่งไรมาใชใ้นการสุม่ตวัอยา่งแบบไมท่ราบความน่าจะเป็น 
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การสุม่ตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็นจะดําเนนิการเมื+อในองคป์ระกอบข
องประชากรจะไมถ่กูกําหนดดว้ยความน่าจะเป็นที+รับรูว้า่ถกูเลอืกหรอือง
คป์ระกอบทัRงหมดในจํานวนตวัอยา่งไมเ่ป็นที+รูจั้ก:  

• การสุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก 
• การสุม่ตวัอยา่งแบบจงใจ 
• การสุม่ตวัอยา่งแบบกําหนดโควตา้ 
• ในขณะเดยีวกนัการสุม่ตวัอยา่งน่าจะเกดิขึRนเมื+อองคป์ระกอบในป
ระชากรเป็นที+รูจั้กและไมม่โีอกาสการถกูเลอืกเป็นศนูย ์
วธิกีารที+เป็นของการสุม่ตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็นมดีงันีR: 

• การสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย 
• การสุม่ตวัอยา่งแบบเป็นระบบ 
• การสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชั Rน 
• การสุม่ตวัอยา่งแบบกลุม่ 
• การสุม่ตวัอยา่งแบบภมูศิาสตร ์
• การสุม่ตวัอยา่งแบบควบคู ่
นักวจัิยจะตอ้งเลอืกวธิกีารหนึ+งวธิหีรอืเลอืกวธิกีารเหลา่นีRรวมกนัซึ+ง

เหมาะกบัการวจัิยของพวกเขาที+สดุ 
วธิทีี+เหมาะสมที+สดุคอืวธิกีารที+ทําใหเ้กดิอคตใินการเลอืกตวัอยา่งนอ้ยที+
สดุเทา่ที+จะเป็นไปได ้
หลงัจากเลอืกวธิทีี+เหมาะสมที+สดุสําหรับการวจัิยและดําเนนิการวจัิย 
ในสว่นของระเบยีบการวจัิยจะตอ้งอธบิายวา่ทําไมถงึเลอืกวธิเีหลา่นีR 
คูม่อืที+นําเสนอในรปูที+ 1 
สามารถชว่ยใหนั้กวจัิยปรับการเลอืกวธิกีารของพวกเขา 
 

 

 

 

 



  

96 
 
 

รปูที+ 13 คําแนะนําในการเลอืกวธิกีารสุม่ตวัอยา่ง 

 
ที+มา: Sekaran and Bougie (2016) 
 

ตารางตอ่ไปนีRคอืการสรปุวธิกีารสุม่ตวัอยา่งและเหตผุลวา่ทําไมนัก
วจัิยจงึเลอืกวธิกีารสุม่ตวัอยา่งที+เหมาะสมที+สดุสําหรับการวจัิยของพวกเ
ขา 
ตารางที+ 5. วธิกีารสุม่ตวัอยา่งและเหตผุลในการสุม่ตวัอยา่ง 

วธิกีารสุม่ต ั
วอยา่ง 

เหตผุลในการสุม่ตวัอยา่ง 

การสุม่ตวัอย่
างแบบงา่ย 

สามารถเลอืกประชากรไดท้กุหน่วย 
เป็นวธิทีี+ดเีมื+อประชากรทัRงหมดพรอ้มใชง้านและเป็นที+รูจั้
ก 
ตวัอยา่งของรายชื+อประชากรจะถกูเลอืกแบบสุม่เนื+องจา
กแตล่ะรายชื+อมคีวามน่าจะเป็นเทา่ๆ 
กนักบัรายชื+อที+จะถกูเลอืก 
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การสุม่ตวัอย่
างแบบเป็นระ
บบ 

สามารถเลอืกประชากรไดท้กุหน่วย 
เป็นวธิทีี+ดเีมื+อประชากรทัRงหมดพรอ้มใชง้านและเป็นที+รูจั้
ก 
ตวัอยา่งของรายชื+อประชากรจะถกูเลอืกจากประชากรที+ถู
กเรยีงลําดบัโดยใชก้ารขา้มหรอืชว่งเวลาการสุม่ตวัอยา่ง 
จะใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งนีRเมื+องบประมาณของโครงการมนี ้
อยและตอ้งการความเรยีบงา่ยในการดําเนนิการและควา
มเขา้ใจในผลลพัธข์องการวจัิย 

การสุม่ตวัอย่
างแบบแบง่ชั R
น 

สามารถเลอืกประชากรไดท้กุหน่วย 
เป็นวธิทีี+ดเีมื+อกลุม่ประชากรถกูแยกออกจากกนัและการเ
ขา้ถงึประชากรทัRงหมดเป็นเรื+องยาก 

การสุม่ตวัอย่
างแบบกลุม่  

สามารถเลอืกที+จะประเมนิคา่พารามเิตอรท์ี+แตกตา่งกนัใน
กลุม่ยอ่ยของประชากร 
เป็นวธิทีี+ดเีมื+อมกีารระบกุลุม่ยอ่ยที+จะคน้หา (เชน่ 
การจัดกลุม่ตามภมูศิาสตรป์ระชากร) 

การสุม่ตวัอย่
างแบบภมูศิา
สตร ์

สามารถเลอืกที+จะรวบรวมขอ้มลูในพืRนที+เฉพาะ  

การสุม่ตวัอย่
างแบบควบคู ่

สามารถเลอืกที+จะรวบรวมขอ้มลูเพิ+มเตมิจากกลุม่ยอ่ยขอ
งตวัอยา่ง 

การสุม่ตวัอย่
างแบบสะดว
ก 

สามารถเลอืกที+จะรับขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร็วและสะดวกเพ
ราะสมาชกิบางสว่นของประชากรไมเ่ป็นที+รูจั้ก 

การสุม่ตวัอย่
างแบบจงใจ 

สามารถเลอืกที+จะรับขอ้มลูที+เกี+ยวขอ้งและใชไ้ดเ้ฉพาะกั
บบางกลุม่ 
เป็นวธิทีี+ดเีมื+อสมาชกิบางสว่นของประชากรไมเ่ป็นที+รูจั้ก 

การสุม่ตวัอย่
างแบบกําหน
ดโควตา้ 

สามารถเลอืกที+จะรับขอ้มลูที+เกี+ยวขอ้งและใชไ้ดเ้ฉพาะกั
บบางกลุม่ 
เป็นวธิทีี+ดเีมื+อสมาชกิบางสว่นของประชากรไมเ่ป็นที+รูจั้ก 
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นักวจัิยถกูคาดหวงัการใหเ้หตผุลในการเลอืกวธิกีารวจัิยของพวกเ
ขา 
สิ+งนีRจะเป็นไปไดเ้มื+อนักวจัิยตระหนักถงึตวัเลอืกที+พวกเขาไดเ้ลอืกและเ
ขา้ใจถงึเหตผุลที+พวกเขาเลอืกเทา่นัRน 
นักวจัิยจําเป็นจะตอ้งพสิจูนเ์หตผุลเหลา่นีRบนพืRนฐานของเกณฑแ์ละขอ้ค
วรพจิารณาที+แนะนํา ตวัอยา่งเชน่ 
หากนักวจัิยคนหนึ+งชอบทําการวจัิยที+คน้หาพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารธน
าคารบนมอืถอื 
ในสว่นของวธิกีารเพื+อสุม่ตวัอยา่งที+เหมาะสมที+ใชใ้นการวจัิยอาจใชว้ธิกีา
รสุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก 
การเลอืกใชว้ธิกีารนีRเพราะสามารถพสิจูนไ์ดจ้ากขอ้เท็จจรงิวา่ไมส่ามารถ
ระบสุมาชกิทั Rงหมดของประชากรได ้ 

7.3. การนําเสนอและการใหเ้หตผุลเทคนคิการเก็บขอ้มลู 
หลงัจากมกีารระบตุวัอยา่งเป้าหมายแลว้ขั Rนตอนตอ่ไปก็คอืการดงึ

ขอ้มลูจากชื+อเรื+องของตวัอยา่ง 
ไมส่ามารถวเิคราะหข์อ้มลูไดอ้ยา่งชดัเจนกอ่นขอ้มลูจะพรอ้มใชง้าน 
นักวจัิยจําเป็นตอ้งพจิารณาใชเ้ทคนคิที+ดทีี+สดุในการรวบรวมขอ้มลูกอ่น
ทําการวเิคราะห ์
เทคนคิคอืคําแนะนําที+เป็นรปูธรรมในการทําบางสิ+งบางอยา่ง 
บางครัRงเรยีกวา่อปุกรณ์หรอืเครื+องมอื  

นักวจัิยสามารถเลอืกเทคนคิการวจัิยไดอ้ยา่งที+ตั Rงใจ 
เทคนคิเฉพาะจะถกูเลอืกตามวตัถปุระสงคโ์ดยมฟัีงกช์ั+นที+ชดัเจนในใจ 
รูว้า่ลกัษณะของเทคนคิคอือะไร 
นักวจัิยคาดหวงัวา่การรวบรวมขอ้มลูจะเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและป
ระสทิธผิลโดยเลอืกใชเ้ทคนคิการรวบรวมขอ้มลูแบบตั Rงใจ 
หมายความวา่พวกเขารูล้ว่งหนา้แลว้วา่เทคนคิเฉพาะแบบใด 
(หรอืใชเ้ทคนคิหลายแบบรวมกนั) 
สามารถรองรับวตัถปุระสงคใ์นการเก็บขอ้มลูได ้
สิ+งนีRจะเชื+อมโยงเทคนคิตา่งๆ เขา้กบัวตัถปุระสงคก์ารวจัิยเฉพาะ 



  

99 
 
 

เทคนคิการรวบรวมขอ้มลูเป็นเครื+องมอืของนักวจัิยในการรวบรวมข ้
อมลู 
นักวจัิยจะกําหนดและแนะนําแนวทางในการสรา้งและเก็บรวบรวมขอ้มลู 
นักวจัิยจะรวบรวมขอ้มลูเกี+ยวกบัขอ้มลูสารสนเทศทัRงหมดระหวา่งการวจัิ
ย นักวจัิยควรเลอืกเทคนคิที+เหมาะกบัธรรมชาตขิองขอ้มลูที+จะไดรั้บ 
อยา่งไรก็ตามการเลอืกเทคนคิการเก็บขอ้มลูจะตอ้งมเีหตผุลที+ชดัเจน 
ดงันัRนเมื+อนักวจัิยสามารถเลอืกและใหเ้หตผุลเทคนคิการเก็บขอ้มลูไดนั้
กวจัิยจะตอ้งตดัสนิใจเกี+ยวกบักลยทุธใ์นการรับขอ้มลูดว้ย 
นักวจัิยควรเลอืกกลยทุธก์ารรวบรวมขอ้มลูที+นักวจัิยคุน้เคยและตรงกบัลั
กษณะของกลุม่ตวัอยา่ง 
กลยทุธก์ารรวบรวมขอ้มลูบางกลยทุธท์ี+มอียูค่อื1:  

• กลยทุธก์ารสงัเกตโดยตรง 
สามารถใชก้ลยทุธน์ีRเพื+อรับรูก้ารวจัิยกรณีศกึษาและการวจัิยภาคส

นามได ้
การสงัเกตและการสมัภาษณ์แสดงใหเ้ห็นถงึเทคนคิการเก็บรวบรวมขอ้มู
ลที+นํามาใชไ้ด ้
เชน่เดยีวกนักลยทุธน์ีRก็สามารถใชเ้พื+อรับขอ้มลูของหอ้งปฏบิตักิารไดด้ว้
ย 
ตวัอยา่งของเทคนคิการรวบรวมขอ้มลูนีRคอืการทดลองและการจําลองแบ
บ 

• กลยทุธก์ารรับความคดิเห็น  

กลยทุธน์ีRสามารถใชใ้นการรับความคดิเห็นของแตล่ะบคุคล 
สามารถใชต้วัอยา่งของเทคนคิการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพื+อการสํารวจได ้
สามารถใชเ้ทคนคิการรวบรวมขอ้มลูของ Delphi 
เพื+อใหไ้ดค้วามคดิเห็นแบบกลุม่ 

• กลยทุธก์ารเก็บบนัทกึ 
 

 

1 The data collection strategies are summarized in various references particularly a good review of business 
research methods included in: e.g. Creswell (2013), Sauders et al. (2009), Sekaran and Bougie (2016) and 
Zikmund et al. (2013). 
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กลยทุธน์ีRสามารถใชเ้พื+อรับขอ้มลูปฐมภมู ิ
สามารถใชต้วัอยา่งของเทคนคิการรวบรวมขอ้มลูเพื+อการวเิคราะหเ์นืRอห
า 
การเรยีกจากฐานขอ้มลูสามารถใชเ้ป็นเทคนคิการรวบรวมขอ้มลูเพื+อใหไ้
ดข้อ้มลูทตุยิภมูไิด ้

• กลยทุธเ์ชงิวเิคราะห ์

กลยทุธน์ีRใชเ้ฉพาะเพื+อรับขอ้มลูที+ใชต้รรกะทางคณติศาสตร ์
เทคนคิการรวบรวมขอ้มลูที+สามารถใชไ้ดค้อืตรรกะทางคณติศาสตรท์ี+ได ้
รับขอ้มลูมา 

ตารางตอ่ไปนีRแสดงใหเ้ห็นถงึกรอบของกลยทุธก์ารรวบรวมขอ้มลู
และเทคนคิที+สอดคลอ้งกนัซึ+งนักวจัิยสามารถดําเนนิการเพื+อรวบรวมขอ้
มลูรวมถงึแหลง่ที+มาของขอ้มลูได ้ 

ตารางที+ 6. กลยทุธแ์ละเทคนคิการรวบรวมขอ้มลูที+สอดคลอ้งกนั 

กลยทุธ ์ แหลง่ขอ้มลู เทคนคิการเก็บขอ้มลู 
1. 
กลยทุธก์ารสงัเกตโด
ยตรง 
 
 
 
 
 
2. 
กลยทุธก์ารรับความคิ
ดเห็น 
 
3. 
กลยทุธก์ารเก็บบนัทกึ 
 
4. 

ก. 
การวจัิยกรณีศกึษา 
 
ข. 
การวจัิยภาคสนาม 
 
ค. การวจัิยในหอ้ง 
ปฏบิตักิาร 
 
ก. บคุคล 
ข. กลุม่ 
ก. ปฐมภมู ิ
ข. ทตุยิภมู ิ
ตรรกะทางคณติศา
สตร ์

- การสงัเกต 
- การสมัภาษณ์ 
- การสงัเกต  
- การสมัภาษณ์  
- การทดลอง 
- การจําลองแบบ 
- การสํารวจ 
- Delphi 
- การวเิคราะหเ์นืRอหา 
- การเรยีกจากฐานขอ้มลู 
- 
แหลง่ที+มาตรรกะเชงิคณติ
ศาสตร ์
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กลยทุธเ์ชงิวเิคราะห ์
นักวจัิยสามารถกําหนดเทคนคิการเก็บรวบรวมขอ้มลูที+พวกเขากําลั

งจะใชซ้ึ+งขึRนอยูก่บักลยทุธก์ารเก็บรวบรวมขอ้มลูและลกัษณะของแหลง่
ขอ้มลู ตวัอยา่งเชน่ 
หากจะดําเนนิการวจัิยโดยมวีตัถปุระสงคเ์พื+อตรวจสอบการรับรูข้องผูใ้ชบ้
รกิารธนาคารบนมอืถอื 
สามารถรวบรวมขอ้มลูไดเ้มื+อผูใ้ชง้านเหลา่นีRทําธรุกรรมโดยการใชเ้ทคโ
นโลย ี
เนื+องจากผูใ้ชง้านแตล่ะคนเป็นตวัแทนของแหลง่ขอ้มลูและลกัษณะของ
ขอ้มลูที+ไดรั้บซึ+งถกูเชื+อมโยงกบัการรับรูก้ารใชเ้ทคโนโลยขีองธนาคารบ
นมอืถอื 
ในกรณีนีRหากใชก้ลยทุธก์ารรับความคดิเห็นถอืวา่เหมาะสําหรับนักวจัิย 
เป็นที+ทราบกนัดวีา่ชื+อเรื+องการวจัิยจะถกูแพรไ่ปทั+วประเทศและวตัถปุระ
สงคใ์นการเก็บขอ้มลูคอืผลลพัธจ์ากประชากรทกุหน่วย ดงันัRน 
ในกรณีนีRเทคนคิการเก็บขอ้มลูที+ดทีี+สดุก็คอืการใชว้ธิกีารสํารวจ 

7.4. อธบิายเทคนคิการวเิคราะหข์อ้มลู 
เทคนคิการวเิคราะหข์อ้มลูเป็นเทคนคิที+ใชใ้นการจัดการขอ้มลูเพื+อ

ใหม้คีวามหมายมากขึRนสําหรับผูม้สีว่นไดเ้สยี 
เป็นการตดัสนิใจของนักวจัิยวา่เทคนคิจะถกูกําหนดอยา่งไรตามแนวคดิเ
ชงิทฤษฎขีองนักวจัิย, ทักษะ 
และที+สําคญัที+สดุก็คอืประเภทของขอ้มลูที+จะวเิคราะห ์

มคีวามแตกตา่งกนัในการใชเ้ทคนคิการวเิคราะหข์อ้มลู 
การใชว้ธิกีารวจัิยทางสถติแิละวธิกีารวจัิยทางเศรษฐมติ ิ
ซึ+งนักวจัิยเรยีนรูไ้ดจ้ากหลกัสตูรเฉพาะในหมูนั่กวจัิย เชน่ 
เทคนคิความแตกตา่งของประเภทการถดถอย, 
เทคนคิวเิคราะหก์ารถดถอยแบบ Logit/Probit/Tobit, 
เทคนคิการวเิคราะหแ์บบจําแนกกลุม่, เทคนคิ ANOVA, เทคนคิ 
MANOVA, เทคนคิการวเิคราะหค์วามชอบ, 
เทคนคิการวเิคราะหส์หสมัพันธค์าโนนคิอล, เทคนคิสมการสองตวัแปร 
และเทคนคิโมเดลสมการโครงสรา้ง 
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การใชเ้ทคนคิสว่นบคุคลขึRนอยูก่บัประเภทของขอ้มลูที+ใชเ้ป็นตวัแปรตา
มหรอืตวัแปรอสิระ สามารถจําแนกขอ้มลูเป็นขอ้มลูตวัชีRวดั 
(อตัราสว่นและประเภทชว่งเวลาของขอ้มลู) และประเภทที+ไมใ่ชต่วัชีRวดั 
(ประเภทขอ้มลูแบบนามบญัญัตแิละเรยีงลําดบั) 
ตารางตอ่ไปนีRมขีอ้มลูสรปุเกณฑข์องเทคนคิการวเิคราะหข์อ้มลูที+สําคญั 
(Gudono, 2011) 

ตารางที+ 7. การสรปุเทคนคิการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
เทคนคิการวเิคราะหข์อ้มลู 

ประเภทของขอ้มลู 
ตวัแปรตา
ม 

ตวัแปรอสิร
ะ 

เทคนคิความแตกตา่งของประเภทการถดถอ
ย 
เทคนคิวเิคราะหก์ารถอดถอยแบบ 
Logit/Probit/Tobit              
เทคนคิการวเิคราะหแ์บบจําแนกกลุม่                 
เทคนคิ ANOVA 
เทคนคิการวเิคราะหค์วามชอบ 
เทคนคิ MANOVA  
เทคนคิการวเิคราะหส์หสมัพันธค์าโนนคิอล 
เทคนคิสมการสองตวัแปร 
เทคนคิโมเดลสมการโครงสรา้ง 

(metric) 
(non-
metric) 
(non-
metric) 
(metric) 
(metric, 
non-
metric) 
(metric) 
(metric, 
non-
metric) 
(metric) 
(metric, 
non-
metric) 

(metric, 
non-
metric) 
(metric, 
non-
metric) 
(metric, 
non-
metric) 
(non-
metric) 
(non-
metric) 
(non-
metric) 
(metric, 
non-
metric) 
(metric, 
non-
metric) 
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(metric, 
non-
metric) 

ที+มา: Gudono (2011) 

นักวจัิยอาจพจิารณาใชเ้ทคนคิโมเดลสมการโครงสรา้งกบัการใชต้ั
วอยา่งการวจัิยเพื+อวเิคราะหก์ารรับรูข้องผูใ้ชโ้ดยใชเ้ทคนคิการทําธรุกรร
มการใหบ้รกิารธนาคารบนมอืถอื 
เทคนคินีRสามารถใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูนีRไดเ้นื+องจากเกี+ยวขอ้งกบัขอ้มู
ลแบบผสม คอืเป็นทัRงตวัชีRวดัและไมใ่ชต่วัชีRวดั 
ดงันัRนเทคนคิที+ดทีี+สดุที+จะใชใ้นกรณีนีRก็คอืเทคนคิโมเดลสมการโครงสร ้
าง  

7.5. ประเด็นที(ควรหลกีเลี(ยงในสว่นของระเบยีบวธิวีจิยั 
มบีางประเด็นที+นักวจัิยจําเป็นตอ้งหลกีเลี+ยงในสว่นของระเบยีบวธิวี ิ

จัย ประเด็นที+พบบอ่ยที+สดุและควรหลกีเลี+ยงคอืประเด็นดงัตอ่ไปนีR: 
• คําจํากดัของแนวคดิความที+ไมจํ่าเป็นซึ+งไดอ้ธบิายไวใ้นตําราเรยี
นและตามความเขา้ใจของผูอ้า่น ตวัอยา่งเชน่ 
หากนักวจัิยจัดการกบัประชากรแทนที+จะกําหนดวา่ประชากรคอือะ
ไร นักวจัิยก็ควรใชแ้นวคดิแบบงา่ยๆ กบัการวจัิยของพวกเขา 
แทนที+จะกําหนดประชากรเป็นกลุม่คนหรอืผูท้ี+ถกูศกึษาวจัิยทัRงหม
ด 
สําหรับนักวจัิยคนใดที+ตอ้งการสรปุผลการวจัิยซึ+งจะมปีระโยชนเ์พิ+
มขึRนในการอา้งองิประชากรของการวจัิยตามตวัอยา่งดา้นบน เชน่ 
ผูใ้ชง้านธนาคารบนมอืถอืทกุคนในประเทศใดประเทศหนึ+ง 

• ควรหลกีเลี+ยงขอ้มลูที+ไมเ่กี+ยวขอ้งซึ+งจะนําไปสูก่ารใชข้อ้มลูที+มา
กและแออดัเกนิไป 
ซึ+งจะทําใหผู้อ้า่นเกดิความสบัสนและควรหลกีเลี+ยงรายละเอยีดที+
ไมเ่กี+ยวขอ้งและขอ้มลูที+มาที+ซบัซอ้นเกนิไป  
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• ชนดิของขอ้จํากดัใดๆ ของวธิกีารวจัิยที+ดําเนนิการในการวจัิย 
ควรนําเสนอในสว่นที+แยกตา่งหาก 
ซึ+งโดยปกตแิลว้จะอยูใ่นสว่นสดุทา้ยของบทความ 

• ทําซํRาขั Rนตอนหรอืนําเสนอวธิกีารที+คลา้ยกนั/ซํRากนัที+ใชใ้นการวจัิ
ยกอ่นหนา้นีR 
นักวจัิยจําเป็นตอ้งหลกีเลี+ยงปัญหาการลอกเลยีนแบบ 
ใหเ้นน้การมสีว่นรว่มของนักวจัิยคนอื+นและจําแนกการวจัิยของพว
กเขาจากการวจัิยกอ่นหนา้ของนักวจัิยคนอื+น 
อยา่งไรก็ตาม 

ในสว่นระเบยีบวธิวีจัิยอาจจําเป็นตอ้งมกีารนําเสนอใหก้วา้งขวางมากขึRน 
หากบทความมุง่เป้าหมายไปที+ผูรั้บสารแบบสหวชิาชพีและ/หรอืหากวธิกี
ารที+เลอืกนัRนเป็นเรื+องใหมห่รอืเป็นที+ถกเถยีงกนัและ/หรอืถา้บทความการ
วจัิยถกูออกแบบใหเ้ป็น “บทความระเบยีบวธิวีจัิย” 
 
ขอ้สรปุ 

ในบทนีRจัดหาใหเ้ป็นแนวทางสําหรับนักวจัิยเพื+อนําเสนอในสว่นระเ
บยีบวธิวีจัิยในบทความของพวกเขา ในบทความการวจัิย 
ระเบยีบวธิวีจัิยถอืเป็นสว่นที+มคีวามสําคญัเพราะเป็นการรวมวธิกีาร, 
แนวทาง, 
เครื+องมอืและเทคนคิที+จําเป็นทัRงหมดที+ตอ้งใชเ้พื+อใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์
การวจัิย 
เนื+องจากวตัถปุระสงคม์คีวามแตกตา่งกนัอาจตอ้งใชว้ธิกีารที+แตกตา่งกนั 
มกีารหารอืในประเด็นสําคญัหลายประการซึ+งจะถกูนําไปรวมและถกเถยีง
กนัในสว่นระเบยีบวธิวีจัิย ดว้ยเหตนุีR 
นักวจัิยอาจเขา้ใจประเด็นสําคญัที+ตอ้งพจิารณาในการเขยีนระเบยีบวธิวีจัิ
ยเพื+อแสดงใหเ้ห็นวา่การวจัิยที+ไดดํ้าเนนิการนัRนมคีวามน่าเชื+อถอืสงู 
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8. แบบรา่งบทความและแกไ้ขแบบรา่งบทความ 
Choirunnisa Arifa, Jogiyanto Hartono Mustakini, Catur 
Sugiyanto  
 
บทคดัยอ่ 

การรา่งบทความการวจัิยใหม้คีวามชดัเจน, มคีวามเป็นเรื+องราว 
และมคีวามกระชบัในระดบัสงู 
ถอืเป็นสิ+งสาํคญัมากในการนําสง่แนวคดิหลกัที+เป็นตวัเป็นตนในบทควา
มวจัิยฉบบัสมบรณ์ู 
ในบทนีRมุง่เนน้ไปที+วธิกีารปรับปรงุความสามารถของนักวจัิยในการรา่งบ
ทความวจัิยฉบบัสมบรณ์ูใหต้รงตามเกณฑท์ี+จําเป็นทัRงหมดในบทความท
างวชิาการโดยมุง่หมายที+จะตพีมิพบ์ทความในวารสาร 
เราไดกํ้าหนดเกณฑซ์ึ+งประกอบดว้ยการเขยีนบทความทางวชิาการที+ดเี
พื+อตพีมิพใ์นวารสารและวธิกีารที+นักวจัิยควรกําหนดและปรับปรงุเรื+องราว
ทัRงหมดในบทความของพวกเขาและการปรับเปลี+ยนโครงรา่งใหเ้ป็นบทค
วามวจัิยฉบบัเต็มผา่นการไหลของประโยคที+สมํ+าเสมอ 
นอกจากนีRเรายังใหค้วามสาํคญักบัวธิกีารจัดทํารา่งดงัตอ่ไปนีRและเพื+อให ้
สอดคลอ้งกบัรปูแบบมาตรฐานของการเขยีนเชงิวชิาการ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ+งเรามุง่เนน้กระบวนการแกไ้ขแบบรา่งเพื+อสรา้งความมั+
นใจวา่บทความการวจัิยไดรั้บการพัฒนาใหม้คีวามชดัเจน 
มคีวามเป็นเรื+องราว และมคีวามกระชบัในระดบัสงู ดว้ยเหตนุีR 
ในบทนีRจงึมวีตัถปุระสงคเ์พื+อนําไปสูก่ารพัฒนาทักษะที+จําเป็นในการเขยี
นบทความทางวชิาการที+มคีณุภาพสงูที+สามารถนําสง่เป็นบทความตพีมิ
พใ์นวารสารและมศีกัยภาพที+ดทีี+จะเผยแพร ่
 
บทนํา  

ในบทนีRมวีตัถปุระสงคเ์พื+อปรับปรงุความสามารถของนักวจัิยในการ
รา่งบทความวจัิยฉบบัสมบรณ์ูใหต้รงตามเกณฑท์ี+จําเป็นทัRงหมดในบทค
วามทางวชิาการโดยมุง่หมายที+จะตพีมิพบ์ทความในวารสาร 
โดยเฉพาะอยา่งยิ+งมจีดุมุง่หมายเพื+อมุง่เนน้การรับรูข้องนักวจัิยในการพั
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ฒนาบทความการวจัิยใหม้คีวามชดัเจนในระดบัสงูและเพื+อพัฒนาความส
ามารถในการเขยีนโครงรา่งของบทความที+มกีารไหลของแนวคดิที+คงเส ้
นคงวาเพื+อเปลี+ยนผา่นโครงรา่งบทความเป็นขอ้ความที+เป็นประโยคที+สา
มารถนําสง่แนวคดิของนักวจัิยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเพื+อรักษาการไหล
ของแนวคดิที+สมํ+าเสมอ 
โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื+อสรา้งความตระหนักของนักวจัิยเกี+ยวกบัความจําเป็
นในการสรา้งขอ้โตแ้ยง้ภายในเพื+อปรับปรงุแบบรา่งของบทความวจัิยฉบั
บสมบรณ์ูและเพื+อปรับปรงุความสามารถในการแกไ้ขแบบรา่งตามคําวจิา
รณ์หรอืขอ้กําหนดของแหลง่บทความที+ตพีมิพใ์นวารสาร 

 

8.1. ลกัษณะของงานเขยีนที(ดใีนบทความวจิยัที(ตพีมิพใ์นวารสาร 
มคีวามหลากหลายของกจิกรรมตา่งๆ 

ที+เกี+ยวขอ้งกบัการรา่งบทความวจัิย เชน่ การเขยีนเพื+อแนะนําแนวคดิ, 
การเขยีนโครงรา่งและแกไ้ขโครงรา่งอยา่งตอ่เนื+องเมื+อการเขยีนไดดํ้าเนิ
นไป 
กจิกรรมเหลา่นีRทั Rงหมดมจีดุประสงคเ์พื+อผลติโครงรา่งแรกของบทความวิ
จัยที+คอ่นขา้งด ี ดงันัRนผูน้พินธจ์ะมกีารแกไ้ขนอ้ยลง 
ทําใหป้ระหยัดเวลาและพลงังานของกระบวนการตพีมิพบ์ทความวจัิยใน
ภายหลงั 
มกีลยทุธ ์ "ทั+วไป" 
หลายประการที+สามารถนําไปใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวางในหลากหลา
ยสาขาวชิาในการเขยีน 

เชงิวชิาการ แมว้า่วารสารที+แตกตา่งกนั (และสาขาวชิาที+แตกตา่งกนั) 
อาจมบีรรทัดฐานหรอืรปูแบบการเขยีนที+แตกตา่งกนั 
แตว่ธิกีารที+ผูน้พินธกํ์าหนดขอ้โตแ้ยง้ควรจะเป็นอยา่งเดยีวกนัเกอืบทัRงห
มด โดยพืRนฐานแลว้ 
โครงสรา้งทั+วไปที+รองรับงานวจัิยจํานวนมากประกอบดว้ยบรบิท, 
การใหเ้หตผุล, ปัญหา, วธิกีาร, ผลลพัธ,์ การตคีวาม และสิ+งที+คาดหวงั 
คณุลกัษณะพเิศษของการเขยีนเชงิวชิาการมดีงันีR: 
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• ไมทํ่าใหเ้กดิการถกเถยีงกนัเมื+อเปิดประโยคและระบเุขตขอ้มลูขอ
งบทความการวจัิย  

• ระบ ุ 'ประเด็น' ที+ ‘ยังคงอยูใ่นขอ้พพิาท’ และ 
‘กอ่ใหเ้กดิความคดิเห็นในการโตแ้ยง้'  

• ปัญหาการวจัิยของผลงานที+ผูน้พินธนํ์าเสนอ เชน่ การใชคํ้าวา่ 'I 
nevertheless believe' (รปูแบบทางเลอืกอาจเป็น 'It 
nevertheless could be argued')  

• การสรา้งแบรนดป์ระเภทผลงาน เชน่ ‘fresh approach’ 
(ทางเลอืกอาจเป็น ‘new’, ‘different’, ‘innovative’ และอื+นๆ - 
ขึRนอยูก่บัสิ+งที+ใชใ้นวารสารเป้าหมาย)  

• คํากลา่วอา้งวา่บทความการวจัิย 
'สามารถมสีว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหาตอ่ไปนีR ... ' 
แตยั่งคงเปิดใหม้กีารอภปิรายเพิ+มเตมิและเขยีนในภาษาของการ
อภปิราย  

• วตัถปุระสงคข์องบทความการวจัิยที+ระบดุว้ยคํากรยิาสําคญั เชน่ 
‘investigates’, วตัถปุระสงคถ์กูระบไุวใ้นการโตแ้ยง้ - 
หรอืสว่นของบทความการวจัิย – รวมถงึคํากรยิา เชน่ ‘assess . . 
. vindicate . . . explain . . . justify . . . establish’ เป็นตน้  

และทา้ยที+สดุเมื+อทําการรา่งบทความการวจัิย 
ผูน้พินธจํ์าเป็นตอ้งใหคํ้าอธบิายที+ชดัเจนและกระชบั 
ไมแ่คเ่พยีงเกี+ยวกบัการมสีว่นรว่มในการวจัิยของพวกเขาเทา่นัRน 
แตท่ี+สําคญัไปกวา่นัRนคอืเพื+อกําหนดขนาดของผลงานวจัิย นอกจากนีR 
การวจัิยแบบรายบคุคลจะไมส่ามารถแกปั้ญหาไดทั้ Rงหมด 
ซึ+งจะตอ้งระบแุละแกไ้ขจดุออ่นที+อาจเกดิขึRนจากการวจัิยไวใ้นบทความ
การวจัิยดว้ย 
จะตอ้งนําเสนอคณุลกัษณะพเิศษทัRงหมดเพื+อทําใหเ้กดิบทความการวจัิย
คณุภาพสงูที+จะนําไปเผยแพรใ่นวารสารที+มชีื+อเสยีง 

สว่นตอ่ไปนีRเป็นการโตแ้ยง้กนัถงึขั Rนตอนบางอยา่งที+นักวจัิยจะตอ้ง
นํามาใชใ้นการพัฒนาการโตแ้ยง้ของพวกเขาและนําเสนอคณุลกัษณะพิ
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เศษที+จําเป็นสําหรับการรา่งบทความการวจัิยที+ดแีละแกไ้ขรา่งจนกวา่บท
ความการวจัิยที+จะเผยแพรถ่กูตพีมิพ ์

8.2. การรา่งเคา้โครง: การกาํหนดและปรบัปรงุเร ื(องเลา่ 
ในขั RนตอนนีRนักวจัิยจะตอ้งปรับปรงุการรา่งเคา้โครงและในเวลาเดยี

วกนัก็ทําการ 'จัดระเบยีบ' 
บทความการวจัิยทั Rงฉบบัเพื+อกําหนดและปรับปรงุรา่งบทความการวจัิย 
เป็นการรา่งเคา้โครงเกี+ยวขอ้งกบักระบวนการทางความคดิที+มคีวามแตก
ตา่งกนัมาก 
โดยเฉพาะอยา่งยิ+งวตัถปุระสงคสํ์าคญัในการพัฒนาโครงรา่งของบทควา
มการวจัิย ไดแ้ก:่ 

• ‘การสรา้งแนวความคดิ’  
• การตั Rงโครงสรา้ง  
• การเชื+อมโยงแนวคดิ  
• ความชดัเจนในผลงานวจัิย  
• การสรา้งสมัพันธภาพ  
• การกลั+นกรองและกําจัดความคดิ 
• การคน้หาทศิทาง 
• การนยิามบรบิทของการวจัิย  
ผูน้พินธจํ์าเป็นจะตอ้งนําเสนอขั Rนตอนของการโตแ้ยง้ของตวัเองใน

โครงรา่งการไหลของแนวคดิที+ด ี
เพื+อกําหนดและปรับปรงุเรื+องเลา่ของบทความการวจัิย 
ขั RนตอนนีRถอืวา่มคีวามสําคญัเพื+อนําเสนอการไหลของเรื+องเลา่ในรปูแบบ
ของบทความการวจัิยที+สอดคลอ้งกนั 
หลงัจากนัRนผูน้พินธส์ามารถใสโ่ครงรา่งโดยการเขยีนประโยคที+แสดงคว
ามคดิหลกัในแตล่ะขั Rนตอนของการวจัิย 
ดว้ยวธินีีRผูน้พินธส์ามารถใชข้อ้ความเป็นสะพานเชื+อมระหวา่งโครงรา่งแล
ะการรา่งบทความการวจัิยฉบบัแรกกอ่นเป็นบทความการวจัิยฉบบัเต็มได ้ 

การมองไปยังวารสารที+เป็นกลุม่เป้าหมายถอืเป็นสิ+งสําคญั 
โดยเฉพาะอยา่งยิ+งเพื+อสะทอ้นใหเ้ห็นถงึประเภทของบทความการวจัิยที+
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ผูน้พินธม์คีวามมุง่หมายที+จะเขยีน 
ประเด็นสําคญัที+สดุที+ควรพจิารณาในเรื+องนีRคอืโครงสรา้งของโครงรา่งนัR
นมคีวามเหมาะสมเพยีงพอหรอืไม ่ หรอืมกีารเปลี+ยนแปลงใดๆ 
ที+ผูน้พินธค์วรเปลี+ยนแปลงแบบรา่งเพื+อใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของวาร
สาร จากจดุนีR ผูน้พินธอ์าจพจิารณาถงึความจําเป็นในการแกไ้ขหลายๆ 
ครัRงเมื+อผูน้พินธต์อ้งตอบสนองตอ่การกําหนดตามขอ้กําหนด, สมมตฐิาน 
และความเขา้ใจในสิ+งที+คาดหวงัจากการเขยีนวารสารเฉพาะเจาะจง 
หากผูน้พินธม์ุง่เนน้ไปที+วตัถปุระสงคข์องการแกไ้ขและการแกไ้ขแตล่ะค
รั Rงจะขบัเคลื+อนบทความการวจัิยไปในทศิทางที+ถกูตอ้งซึ+งถอืเป็นความพ
ยายามที+ถกูตอ้งแลว้ การนํา Murray (2013) มาใช ้ รปูที+ 1 
แสดงภาพของขั Rนตอนการรา่งเคา้โครง่และการจัดสรรจํานวนคําที+เป็นไป
ไดใ้นแตล่ะขั Rนตอน 
 
รปูที+ 14 กระบวนการรา่งเคา้โครงและการจัดสรรจํานวนคํา 

 
ที+มา: Murray (2013) 

รปูที+ 1 แสดงเคา้โครง่รา่งในแตล่ะระดบั 

Every writer does a column 1 outline, going to the first level of outlining,
some go into slightly more detail, moving into column 2, but, as far as I can
tell, almost no one bothers to go as far as column 3.

There may be good reasons for this. Perhaps people feel that they will be wast-
ing their time by doing so much outlining. Perhaps they have internalized the
sub-structures that column 3 requires, although for new writers this may be less
likely. Perhaps those who never go as far as column 3 are not aware of the bene-
fits; they are not aware, for example, of how the columns can structure the essen-
tial thinking processes that are an important part of writing an academic paper.
Producing column 3 may take hours of thinking, checking and rethinking.

Yet, each level has a purpose in the writing process. All of them can be used
for different purposes, as you design your paper. In practice, you may find that
while you favour one or other level – or perhaps you have some other way – of
outlining, each has a distinct effect:

• Level 1 outlining is useful for setting out the proportions of your main
sections. In this form it is easy to calibrate your outline with the target
journal, checking that your sections are named in a way that is appropriate
for that journal and that the proportions match.

LEVEL 3 OUTLINING 105
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• เคา้โครง่รา่งระดบัที( 1 
เป็นประโยชนต์อ่การกําหนดสดัสว่นของบทความการวจัิยหลกั 
ในแบบฟอรม์นีRเป็นการงา่ยที+จะสอบเทยีบเคา้โครงรา่งกบัวารสาร
ที+เป็นกลุม่เป้าหมายและตรวจสอบในสว่นที+ถกูตั Rงชื+อวา่เหมาะสม
สําหรับวารสารที+เป็นกลุม่เป้าหมายและสดัสว่นของบทความนัRนต
รงกนั 

• เคา้โครง่ระดบัที( 2 
ถกูเชื+อมโยงกบัการเพิ+มเตมิเนืRอหาและโครงสรา้ง 
ผูน้พินธส์ามารถทําการตรวจสอบบางอยา่งเกี+ยวกบัความตอ่เนื+อง
ในการตอบคําถามตอ่ไปนีR: สว่นยอ่ยอยูใ่นลําดบัที+ถกูตอ้งหรอืไม,่ 
ผูน้พินธต์อ้งการเนืRอหาทัRงหมดจรงิ หรอืไม,่ 
สามารถยอ่หวัขอ้บางหวัขอ้ใหก้ลายเป็นเพยีงหนึ+งประโยคหรอืสอ
งประโยคไดห้รอืไม,่ 
ผูน้พินธส์ามารถเริ+มตน้หาตวัเชื+อมและการเปลี+ยนผา่นสิ+งที+พวกเข
าจําเป็นจะตอ้งใชเ้พื+อทําใหเ้กดิการเชื+อมตอ่และการเปลี+ยนทศิท
างในการโตแ้ยง้ที+ชดัเจน 

• เคา้โครง่รา่งระดบัที( 3 เป็นวธิใีนการพัฒนา 'การออกแบบ' 
โดยละเอยีดสําหรับบทความการวจัิย 
ผูน้พินธส์ามารถตดัสนิใจไดอ้ยา่งชดัเจนวา่จะเขยีนอะไรลงไปใน
แตล่ะสว่น 
ซึ+งในระดบันีRผูน้พินธยั์งสามารถตรวจสอบความตอ่เนื+องของการถ
ามภายในได:้ 
เนืRอหาสดัสว่นและการเชื+อมตอ่สอดคลอ้งกนัหรอืไม ่

8.3. การเปลี(ยนผา่นเคา้โครง่รา่งเป็นยอ่หนา้ 
แมว้า่ผูน้พินธจ์ะเขยีนโครงรา่งไวล้ะเอยีดดแีลว้ 

แตก็่ไมเ่ป็นการรับประกนัวา่พวกเขามกีารเตรยีมบทความวจัิยที+ดพีอและ
ตพีมิพไ์ด ้
เนื+องจากการออกแบบโครงรา่งเป็นประเภทของกจิกรรมที+มคีวามแตกตา่
งกนัมากเมื+อเทยีบกบัการเขยีนยอ่หนา้และประโยค 
อยา่งไรก็ตามทัRงสองกจิกรรมนัRนสามารถเชื+อมโยงกนัได ้
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และทัRงสองกจิกรรมก็จําเป็นสําหรับความกา้วหนา้ในการเขยีนโครงการบ
ทความวจัิยและบางครัRงกจิกรรมทัRงสองก็สามารถทําพรอ้มกนัได ้ เชน่ 
ผูน้พินธอ์าจเริ+มเขยีนยอ่หนา้ในขณะที+ยังคงทํางานในโครงรา่ง 
สิ+งที+สําคญัที+สดุคอืผูน้พินธพ์ยายามเขยีน 'ความเคยชนิ' 
จนกลายเป็นเรื+องประจําเพื+อหลกีเลี+ยงการทํางานที+มากขึRนในอนาคตหรื
อเพื+อป้องกนัการหายไปของแรงบนัดาลใจ 

ในการเปลี+ยนโครงรา่งเป็นการเขยีนขอ้ความที+ดผีูน้พินธส์ามารถเชื+
อมตอ่สองกจิกรรมเขา้ไวด้ว้ยกนัโดยใชก้ารเขยีนตอบแบบฉับพลนัหรอืก
ารเขยีนตอบแบบขบัเคลื+อน 
การเปลี+ยนผา่นโครงรา่งชื+อเรื+องและหวัขอ้ยอ่ยเป็นการเขยีนตอบแบบฉั
บพลนัที+จะชว่ยผูน้พินธใ์นการสรา้งแบบรา่งดว้ยการคดิเชงิวชิาการที+เขม้
งวด, 
เชื+อมโยงกนัและสอดคลอ้งกนัและสรา้งโครงสรา้งการเขยีนที+จําเป็นสํา
หรับบทความในวารสาร 
เป็นที+น่าสงัเกตวา่หากใชก้ารเขยีนตอบแบบฉับพลนั 
ผูน้พินธจ์ะตอ้งเขยีนดว้ยภาษางา่ยๆ 
ใชส้รรพนามสว่นตวัและบางทก็ีใชก้รยิาในขั RนตอนนีRดว้ย  

ในขณะที+โครงรา่งหรอืสว่นหวัจะบอกผูอ้า่นเกี+ยวกบัสว่นที+เป็นชื+อเรื+
อง/บทความ, 
การเขยีนตอบแบบฉับพลนัชว่ยใหผู้น้พินธไ์ดท้บทวนการเขยีนวา่พวกเข
าควรนําสง่แนวคดิของบทความในเสน้ทางที+เชื+อมโยงกนัผา่นการเขยีนต
อบแบบฉับพลนั 
ผูน้พินธส์ามารถเปลี+ยนผา่นโครงรา่งของแนวคดิไปเป็นขอ้ความโดยนําส่
งวตัถปุระสงคข์องการเขยีน 
ซึ+งขึRนอยูก่บัการพัฒนาขอ้โตแ้ยง้ใหส้มเหตสุมผลโดยใชคํ้าที+แมน่ยํา 
แมว้า่โดยทั+วไปแลว้การเขยีนเชงิวชิาการจะเริ+มตน้ดว้ยเคา้รา่ง 
ซึ+งภายหลงัผูน้พินธอ์าจยังสามารถกลบัไปที+โครงรา่งและทําการแกไ้ขค
วบคูไ่ปกบัการพัฒนาแนวคดิและขอ้โตแ้ยง้ของผูน้พินธผ์า่นกระบวนการ
เขยีน  



  

113 
 
 

ผูน้พินธส์ามารถใชคํ้ากรยิาเมื+อเริ+มเขยีนยอ่หนา้เพื+อเนน้แนวคดิหลั
กหรอืชื+อเรื+องของยอ่หนา้และเพื+อแสดงวธิกีารที+ผูน้พินธจ์ะใชส้รา้งเรื+องเ
ลา่ทั Rงหมดของบทความ 
ประเด็นตอ่ไปนีRคอืตวัอยา่งเกี+ยวกบัวธิกีารใชคํ้ากรยิาที+เหมาะสมในการ
นําสง่แนวคดิของบทความ  
การเลอืกคาํกรยิาสําหรบับทความ  The aim of this paper is to . . 
. [กรยิา].  
ผูน้พินธส์ามารถเลอืกคํากรยิาเพื+อแสดงขั Rนตอนการโตแ้ยง้ของพวกเขา:  
การเลอืกคาํกรยิาสําหรบัสว่นตา่งๆ  This paper analyses . . . 

It argues that . . . 
It also illustrates . . . 
It goes on to argue . . . 
Using . . . the paper analyses . . .  

to illustrate . . . 
The paper concludes by  

suggesting . . .  

ตอ่ไปนีRเป็นตวัอยา่งของบทคดัยอ่ของบทความการวจัิยทั Rงหมดที+เ
นน้คํากรยิา (Choi et al., 2015 หนา้ 1437):  

“Barton (2001) และ Pincus และ Rajgopal (2002) 
แสดงใหเ้ห็นวา่การจัดการกําไรผา่นการจัดการกําไรของรายการคงคา้งแ
ละการป้องกนัความเสี+ยงตราสารอนุพันธเ์ป็นการทดแทนบางสว่นของคว
ามสมํ+าเสมอในการทํากําไรกอ่นปี 1999 ในการศกึษานีP 
เราไดท้าํการตรวจสอบไมว่า่จะเป็นการจัดทํามาตรฐานการบญัช ี 
(FAS) 133 เกี+ยวกบัการบญัชป้ีองกนัความเสี+ยง ในปี 2000 
มอีทิธพิลตอ่การทําบญุของวธิกีารทํากําไรและวธิกีารทํากําไรใหส้มํ+าเส
มอทัRงสองวธิ ี จากตวัอยา่งของบรษัิทที+ไมใ่ชส่ถาบนัการเงนิของ S&P 
500 ในชว่งปี 1996-2006 
เราพบวา่ความสมัพันธใ์นการทดแทนระหวา่งการป้องกนัความเสี+ยงตรา
สารอนุพันธแ์ละการจัดการกําไรของรายการคงคา้งนัRนลดลงอยา่งมนัีย
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สําคญัหลงัจากใช ้ FAS 133 
นอกจากนีRเรายงัไดเ้พิ(มเตมิเอกสารอยา่งมนัียสําคญัของความผันผวน
ของกําไรที+เกี+ยวขอ้งกบัการป้องกนัความเสี+ยงตราสารอนุพันธใ์นการสง่
ผา่นรายการดว้ย FAS 133 
ผลลพัธเ์หลา่นีRมคีวามแข็งแกรง่ในการใชแ้บบอยา่งตา่งๆ 
และขอ้กําหนดของวธิกีารตา่งๆ 
รวมถงึการควบคมุสําหรับเศรษฐศาสตรม์หภาคและกฎขอ้บงัคบัที+เกดิขึR
นพรอ้มกนั 
โดยรวมแลว้ผลการศกึษาของเราชีPใหเ้ห็นวา่การเปลี+ยนแปลงที+สําคั
ญในกฎเกณฑท์างบญัชเีกี+ยวกบัตราสารอนุพันธท์ี+สามารถสง่ผลกระทบ
ตอ่ระดบัและความผันผวนของรายงานกําไรรวมถงึวธิกีารปรับรายไดใ้หส้
มํ+าเสมอ" 

หลงัจากที+ผูน้พินธไ์ดเ้ขยีนชดุของคํากรยิาแลว้พวกเขาสามารถตร
วจสอบไดว้า่ลําดบัของประโยคหรอืยอ่หนา้มคีวามเชื+อมโยงกนัอยา่งมเีห
ตผุลและเพยีงพอได ้
กลา่วอกีนัยหนึ+งก็คอืผูน้พินธจ์ะตอ้งพัฒนากลไกการตรวจสอบของผูน้พิ
นธเ์พื+อหลกีเลี+ยงการที+พวกเขาจะไดไ้มต่อ้งเสยีเวลาและสรา้งงานเพิ+มเ
ตมิสําหรับการแกไ้ข 
นี+คอืวธิทีี+ผูน้พินธส์ามารถพัฒนาการออกแบบบทความใหม้รีายละเอยีดม
ากขึRนเรื+อยๆ 
และยิ+งมรีายละเอยีดมากขึRนเทา่ใดเวลาที+ผูน้พินธจํ์าเป็นจะตอ้งใชใ้นการ
แกไ้ขก็จะนอ้ยลงเทา่นัRน 

ประเภทของการโตเ้ถยีงที+เป็นไปไดม้หีลากหลายประเภทและแตล่
ะประเภทก็ตอ้งใชก้ารเขยีนประเภทใดประเภทหนึ+งดงัตอ่ไปนีR (Murray 
2013): 

• การโตแ้ยง้เชงิพรรณนา; 
การโตเ้ถยีงประเภทนีRตอ้งการพัฒนาแนวคดิที+จะดําเนนิไปตามชว่ง
เวลาที+กําหนดดว้ยขั Rนตอน 
ซึ+งขั Rนตอนเหลา่นัRนถกูทําเครื+องหมายดว้ยคําบอกเวลาเชน่ ‘Firstly 
. . . secondly . . . next . . . further . . . following . . . 
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subsequent’ และไปจนถงึคําวา่ ‘finally’ 
จดุสําคญัก็คอืผูน้พินธจํ์าเป็นจะตอ้งคดิถงึเรื+องเวลาที+ครอบคลมุแล
ะวธิกีารจัดสรรรายละเอยีดในแตล่ะขั Rนตอน ตวัอยา่งเชน่ 
ผูน้พินธอ์าจพจิารณาคําถามตอ่ไปนีR: 
คณุจําเป็นตอ้งเขยีนเกี+ยวกบัขั RนตอนทัRงหมดหรอืไม ่
หรอืคณุจะเลอืกเขยีนบางอยา่งและปลอ่ยใหค้นอื+นเขยีนหรอืไม ่ - 
และทําไม สิ+งไหนที+คณุจะนํามารวมและเพราะเหตใุด; 
สิ+งไหนที+คณุจะยกเวน้และเพราะเหตใุด 
คณุจะตอ้งใชจํ้านวนคํากี+คํา – ใชต้ามรปูแบบของวารสารหรอืไม ่– 
หรอืใชต้ามขอ้โตแ้ยง้ยอ่ยเหลา่นีR 
นักวจัิยมวีารสารที+เป็นกลุม่เป้าหมายลา่สดุหรอืไม ่

• การโตแ้ยง้ตามกลุม่คาํตอบ; 
การโตเ้ถยีงประเภทนีRตอ้งการใหผู้น้พินธพ์จิารณาวา่จะใชก้ลุม่คําต
อบใดและสาเหตทุี+กลุม่คําตอบอาจ "มสีว่นรว่ม" 
ตอ่วรรณกรรมหรอืความรู ้ ควรจะตอบคําถามตอ่ไปนีR: 
บทความไดนํ้าเสนอขอ้มลูเชงิลกึใหม่ๆ  
เกี+ยวกบัวรรณกรรมในปัจจบุนัหรอืนํามมุมองใหมเ่กี+ยวกบัหวัขอ้การ
วจัิยแลว้หรอืยัง  

• การโตแ้ยง้ตามความแตกตา่ง; 
การโตเ้ถยีงประเภทนีRมักเกดิขึRนเมื+อผูน้พินธต์อ้งการเปรยีบเทยีบงา
นหรอืแนวคดิกบัผูน้พินธอ์ื+น 
ในการโตแ้ยง้นีRผูน้พินธจ์ะอธบิายถงึขอ้ดแีละขอ้เสยีการทบทวนกา
รศกึษาที+มอียูแ่ละระบคุวามคลา้ยคลงึและความแตกตา่งของการศึ
กษาเพื+อจัดใหม้พีืRนที+เพื+อเนน้การมสีว่นรว่มของบทความ 
ในขั Rนตอนการเขยีนชื+อเรื+อง/หวัขอ้อาจไมเ่กี+ยวขอ้งกบัผูน้พินธเ์พยี

งผูเ้ดยีวเนื+องจากพวกเขายังตอ้งใหค้วามสําคญักบัวธิกีารนําเสนออยา่ง
ชดัเจนและรัดกมุภายใตคํ้าที+จํากดัและเวลาที+ใชไ้ด ้
การเขยีนประโยคไมไ่ดเ้ป็นเพยีงแคเ่รื+องของการนับจํานวนคําจนกวา่จะ
ถงึความยาวที+คาดไว ้
แตยั่งเกี+ยวกบัการตดัสนิใจที+ยากลําบากเกี+ยวกบัจํานวนมากหรอืนอ้ยเทา่
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ใดเพื+อใชพ้ดูเกี+ยวกบัแตล่ะชื+อเรื+องหรอืเมื+อผูน้พินธท์บทวนประโยคตดัสิ
นใจวา่พวกเขาจําเป็นจะตอ้งเขยีนเกี+ยวกบัชื+อเรื+องทั Rงหมดหรอืไม ่
ดงันัRนกระบวนการนีRตอ้งใชค้วามคดิอยา่งหนัก 
ขณะที+ผูน้พินธจํ์าเป็นตอ้งจัดโครงสรา้งบทความดว้ยวธิทีี+เหมาะสมและเ
พื+อสง่มอบแนวคดิในแบบที+รัดกมุที+สดุเทา่ที+จะทําได ้
แมว้า่ผูน้พินธแ์ตล่ะคนอาจจะมสีไตลก์ารเขยีนเป็นของตวัเองหรอืวธิกีาร
เชื+อมโยงขั Rนตอนในกระบวนการเขยีนเหมอืนสะทอ้นความคดิ 
แตส่ิ+งสําคญัก็คอืตอ้งทําอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ผูน้พินธค์วรจดจอ่กบัความคดิของพวกเขาและตรวจสอบการนับจํานวน
คํา 
ซึ+งจะชว่ยใหพ้วกเขาสอบเทยีบการเขยีนดว้ยโครงรา่งภายใตคํ้าและเวล
าที+จํากดั 

8.4. เขา้ใจการวจิารณ์ภายใน 
อกีหนึ+งวธิทีี+เป็นประโยชนใ์นการเสรมิสรา้งขอ้โตแ้ยง้ใหแ้ข็งแกรง่ก็

คอืการสรา้งการวจิารณ์ภายในและแสดงความคดิเห็นลงในบทความวจัิย
ฉบบัสมบรณ์ู ผูน้พินธค์วรตั Rงคําถามที+สําคญัเกี+ยวกบัการเขยีนของตวัเอง 
ทําการอภปิรายและคาดเดาการวจิารณ์ที+เป็นไปไดข้องบทความ 
ขั RนตอนนีRสามารถนําไปใชใ้นชว่งกอ่นหนา้นีRได ้
และในตอนตน้ของการจัดทําแบบรา่ง เชน่ 
ในขณะที+ผูน้พินธท์บทวนวธิกีารหรอืแนวทางที+ใชใ้นการวจัิยหรอืในภาย
หลงัในตอนทา้ยของบทความ 
ขณะที+ผูน้พินธเ์ตรยีมขอ้สรปุหรอืทั Rงสองอยา่ง 
ประเด็นตอ่ไปนีRจําเป็นตอ้งไดรั้บการหยบิยกขึRนมาเพื+อคาดเดาคําวจิารณ์
: 

• ผูน้พินธจํ์าเป็นตอ้งระบขุอ้ดขีอ้เสยีของวธิกีารของพวกเขา  
• ผูน้พินธต์อ้งอธบิายวา่ทําไมพวกเขาถงึปฏเิสธแนวทางที+แตกตา่ง
กนั  

• ผูน้พินธจํ์าเป็นตอ้งแน่ใจวา่พวกเขาไดส้รา้งการวจัิยที+แข็งแกรง่เพี
ยงพอสําหรับวธิกีารของพวกเขา; 
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• ผูน้พินธจํ์าเป็นตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พวกเขาไดพั้ฒนาการวจัิ
ยใหส้มบรณ์ูตอ่การเปลี+ยนแปลงใดๆ ของวธิกีารมาตรฐาน  

ประเด็นขา้งตน้อาจกลา่วไดว้า่เป็นการวจิารณ์ภายในที+อาจคาดเดา
การวจิารณ์จากภายนอกได ้
และการปรับปรงุคณุภาพขอ้โตแ้ยง้ที+พัฒนาขึRนในแบบรา่ง 
ผูน้พินธค์วรตรวจสอบวา่มคํีาถามปรากฏขึRนที+ใดและอยูใ่นรปูแบบใด 
วธิทีี+ผูน้พินธค์วรตั Rงคําถามเหลา่นีRข ึRนอยูก่บับรบิทของการวจัิย 
แตย่อมรับวา่ยังมวีธิอีื+นๆ 
ในการตอบคําถามและอธบิายการวจัิยไดอ้ยา่งเพยีงพอ 
และยังอธบิายถงึความแตกตา่งของการตคีวามที+ผูน้พินธอ์ื+นสามารถทําไ
ดแ้ละควรจะพอเพยีง 
ผูน้พินธส์ามารถพดูถงึประเด็นเหลา่นีRในรายละเอยีดที+แยกตา่งหาก 
ใหเ้นน้ไปที+ขอ้ดแีละขอ้เสยีในกรณีที+บทความมกีารโตแ้ยง้สงูหรอืที+ทําใ
หเ้ป็นขอ้โตแ้ยง้ แตน่อกเหนอืจากขอ้โตแ้ยง้แลว้ 
ผูน้พินธค์วรพจิารณาการอภปิรายภายในแตล่ะสว่นของบทความดว้ย  

ในขณะที+ผูน้พินธส์รา้งการวจิารณ์ภายใน 
แตก็่จําเป็นตอ้งมองยอ้นกลบัไปที+โครงรา่งของบทความดว้ยเชน่กนั 
ผูน้พินธจํ์าเป็นจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แบบรา่งที+ไดรั้บการปรับปรงุนัR
นเป็นไปตามการปรับปรงุของเรื+องเลา่ทั Rงหมดในบทความและขอ้โตแ้ยง้
ที+ใหก้ารสนับสนุนอยา่งเพยีงพอ 
ผูน้พินธส์ามารถตรวจสอบโครงรา่งที+มอียูแ่ละแกไ้ขตามความจําเป็นเพื+อ
เพิ+มรายละเอยีดและเสรมิสรา้งขอ้โตแ้ยง้ของพวกเขาใหแ้ข็งแกรง่ขึRน 
แมว้า่อาจจะมคีวามเป็นไปไดท้ี+โครงรา่งจะมกีารเปลี+ยนแปลงในระหวา่ง
กระบวนการเขยีนผา่นการวจิารณ์ภายใน 
แตผู่น้พินธก็์สามารถเสรมิความแข็งแกรง่ใหบ้ทความได ้
และสามารถเพิ+มการเปลี+ยนแปลงในแงข่องขอ้มลูเชงิลกึมมุมองใหมห่รอื
การพัฒนาแบบใหมใ่นวรรณกรรม  

8.5. การแกไ้ขแบบรา่ง 
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แมว้า่ผูน้พินธจ์ะทํางานเป็นขั Rนตอนตามโครงสรา้งของแบบรา่ง 
แตผู่น้พินธก็์จําเป็นตอ้งมองยอ้นกลบัไปที+โครงรา่งและแกไ้ขอยา่งตอ่เนื+
องเพื+อใหโ้ครงสรา้งของบทความวจัิยฉบบัสมบรูณ์ชดัเจนขึRนและแน่ชดั
มากขึRน  

กระบวนการแกไ้ขเกี+ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจลว่งหนา้วา่จะพดูและค ้
นหาอะไรและจะพดูอยา่งไร 
ดว้ยวธินีีRผูน้พินธยั์งคงคดิเกี+ยวกบัหวัขอ้และปรับแตง่แนวคดิอยา่งตอ่เนื+อ
งผา่นโครงรา่งและเพิ+มเตมิบางจดุที+เพิ+งเขา้มาเพื+อสะทอ้นความคดิของ
พวกเขา 
ซึ+งในขั RนตอนนีRผูน้พินธอ์าจทราบแลว้เกี+ยวกบัวารสารที+เป็นกลุม่เป้าหมา
ยและศกัยภาพของผูรั้บสาร 
ดงันัRนพวกเขาไมจํ่าเป็นตอ้งเขยีนแบบรา่งใหส้มบรูณ์ 
แตต่อ้งคดิคน้รปูแบบที+เหมาะสมที+สดุเพื+อสรปุบทความการวจัิย 
ฉะนัRนสิ+งสําคญัในขั RนตอนนีRก็คอืผูน้พินธต์อ้งตั Rงอกตั Rงใจกบัวธิกีารปรับปรุ
งการเชื+อมเนืRอหาของแบบรา่ง 

การเขยีนเชงิวชิาการเต็มไปดว้ยการสง่สญัญาณและการกําหนดทิ
ศทาง คําศพัททั์+วทั Rงบทความที+มาพรอ้มกบัแผน่ที+ทางเดนิ (โครง่รา่ง) 
ที+ไดรั้บการชว่ยเหลอืโดยกําหนดทศิทางและสง่สญัญาณอื+นๆ 
เพื+อยอ้นกลบัไปยังสว่นกอ่นหนา้หรอืเพื+อเชื+อมตอ่ระหวา่งกนั 
เพื+อใหแ้น่ใจวา่ผูอ้า่นจะไมห่ลงทางกบับทความ 
ผูอ้า่นสามารถเขา้ใจแนวคดิหลกัไดอ้ยา่งละเอยีดโดยไมต่อ้ง 
'อา่นใจผูน้พินธ'์ และประสบผลด ี
วธิกีารในแตล่ะสว่นหรอืแตล่ะยอ่หนา้เชื+อมตอ่กนัหรอืเพื+อทําความเขา้ใจ
กบั 'ภาพรวม' ของขอ้โตแ้ยง้ของผูน้พินธ ์
ดงันัRนสิ+งสําคญัที+สดุเมื+อแกไ้ขแบบรา่งก็คอืเพื+อใหแ้น่ใจวา่แบบรา่งจัดหา
สญัญาณที+ชดัเจนเกี+ยวกบัโครงสรา้งและแนวคดิของบทความวจัิย 
ประเด็นสําคญัในการแกไ้ขแบบรา่ง 
ตลอดจนคําถามที+จําเป็นตอ้งถามตวัเองในระหวา่งกระบวนการแกไ้ขมดีั
งนีR: 
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• การพยากรณ์: 
ผูน้พินธจํ์าเป็นตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เป็นการเขยีนแบบสรปุสั Rน
ๆ 
ในขอ้โตแ้ยง้ทั Rงหมดในชว่งเริ+มตน้ของบทความรวมถงึวตัถปุระสง
คข์องบทความและคําอธบิายวา่แตล่ะสว่นจะมสีว่นรว่มในการทําใ
หบ้รรลเุป้าหมาย  

• การกําหนดทศิทาง: 
ผูน้พินธจํ์าเป็นตอ้งใหก้ารอา้งองิไปยังขอ้โตแ้ยง้หลกัตลอดทัRงบ
ทความ 
ทําการระบอุาจเป็นในตอนทา้ยของแตล่ะสว่นวา่มกีารโตแ้ยง้ระดั
บสงู  

• การสง่สญัญาณ: 
ผูน้พินธจ์ะตอ้งจัดหาตวัเชื+อมและการเปลี+ยนผา่น 
หากเป็นการเปลี+ยนทศิทาง ไดแ้ก ่ขอ้โตแ้ยง้ในแตล่ะขั Rนตอน  

กรอบดา้นลา่งแสดงจดุที+จําเป็นหลายประการที+ผูน้พินธส์ามารถใชเ้ป็นรา
ยการตรวจสอบเพื+อใหแ้น่ใจวา่จดุประสงคใ์นการแกไ้ขจะบรรลผุล 

กรอบที+ 4 รายการตรวจสอบสําหรับการแกไ้ขแบบรา่งบทความ 

 

• ยMอหนLาการพยากรณVเปYนจุดเร่ิมตLนของบทความ 

น่ันคือการระบุวัตถุประสงคVในแตMละสMวนอยMางชัดเจน 

• สMวนเฉพาะในแตMละสMวนท่ีแสดงความคืบหนLา/การพัฒนาของขLอโตLแยLง 

• ประโยคท่ีสMวนทLายในแตMละสMวนท่ีแสดงความคืบหนLาของขLอโตLแยLง 

• การเตือนส้ันๆ ท่ีจุดเร่ิมตLนในแตMละสMวนท่ีจะคอยบอกใหLผูLอMานทราบวMามีอะไรรวมอยูMในสMวนน้ี 

• คำศัพทVสำคัญท่ีปรากฏเปYนประจำตลอดท้ังบทความ 

หรือคำศัพทVท่ีแตกตMางสำหรับใชLเปล่ียนแปลจะตLองมีความชัดเจนและไมMคลุมเครือตMอผูLอMาน 

• เนLนเฉพาะวิธีการวิจัยจะตLองคอยใหLการสนับสนุนตลอดท้ังบทความไมMใชMเพียงแคMตอนจบเทMาน้ัน 

• การจับคูMท่ีตรงกันระหวMางเปzาหมายท่ีระบุไวL ณ 

จุดเร่ิมตLนของบทความและคำกลMาวอLางผลการวิจัยท่ีประสบความสำเร็จในตอนทLายของบทความ 

เพ่ืออธิบายคำศัพทVเดียวกันท่ีปรากฏท้ังสองตำแหนMง 

• คำเช่ือม ณ จุดเร่ิมตLนของยMอหนLาและในกรณีจำเปYนเม่ือเร่ิมตLนประโยค 

ผูLนิพนธVจำเปYนตLองตรวจสอบใหLแนMใจวMามีการไหลของตรรกะตลอดท้ังบทความ ควรใชLคำเช่ือม ณ 

จุดเร่ิมตLนของยMอหนLา หากมีการขLามในโครงเร่ือง 
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ที+มา: Murray, 2013 

อกีขั RนตอนสําคญัคอืกระบวนการวนซํRาที+ผูน้พินธย์า้ยจากบทคดัยอ่
ไปยังรา่งและกลบัสูน่ามธรรมอกีครั Rงเพื+อตรวจสอบวา่แนวคดิที+พวกเขาต ้
องการแสดงออกไดรั้บการสื+อสารในกระดาษหรอืไม ่ . 
กระบวนการของการวนซํRาอยา่งเป็นระบบสามารถอธบิายไดด้งัตอ่ไปนีR: 

• บทคดัยอ่: คําที+ใชอ้ธบิายจดุมุง่หมาย/วตัถปุระสงคข์องบทความ 
• บทนํา: ควรใชคํ้าศพัท/์คําเดยีวกนัตลอด 
หากผูน้พินธใ์ชคํ้าที+แตกตา่งกนัก็จะตอ้งแกไ้ขคําเหลา่นัRนหรอืให ้
แน่ใจวา่คําที+ใชจ้ะไมบ่ดิเบอืนแนวคดิของบทความทัRงหมด  

• บทคดัยอ่: 
การแกไ้ขบทความควรจับคูก่บัคําศพัทท์ี+ใชใ้นบทคดัยอ่เพื+อใหแ้น่
ใจวา่ผูน้พินธทํ์าในประเด็นเดยีวกนั  

ขณะที+กระบวนการนีRสามารถทําซํRาไปมาได ้
หากผูน้พินธจ์ะทําการเปลี+ยนแปลงก็สามารถทําใหน้อ้ยลงเรื+อยๆ ได ้
ดงันัRนผูน้พินธส์ามารถมองวา่กระบวนการนีRเป็นการกลั+นกรองเพื+อเขยีนขึR
นมาใหมใ่นสิ+งที+พวกเขาอาจเคยเห็นวา่เป็นขอ้ผดิพลาดหรอืลม้เลกิการใ
สใ่จ เป็นขั Rนตอนที+จําเป็นในกระบวนการเขยีนเชงิวชิาการแบบงละเอยีด  

8.6. หมายเหตเุพิ(มเตมิ: ข ัPนตอนสําคญัในการพฒันาขอ้โตแ้ยง้ 
มหีลายขั Rนตอนที+สําคญัในการพัฒนาเหตผุลที+สมบรูณ์ซึ+งเป็นสว่นใ

นการทําใหแ้น่ใจวา่แบบรา่งของบทความถกูแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกนัและ
พรอ้มสําหรับการนําสง่: 

• ผูน้พินธค์วรหลกีเลี+ยงการตคีวามผดิที+อาจเกดิขึRนโดยระบใุหแ้น่ชั
ดในสิ+งที+ผูน้พินธอ์า้งและไมอ่า้งสทิธิใ̀นบทความการวจัิย 
โดยปราศจากปัญหาการวจัิยที+เกนิจรงิ 
การแยกความแตกตา่งระหวา่งสิ+งที+ทําและสิ+งที+ไมไ่ดทํ้าในบทคว
ามใหช้ดัเจนเป็นสิ+งสําคญัสําหรับผูน้พินธ ์

• ผูน้พินธจ์ะตอ้งไมก่ลา่วถงึผลงานวจัิยของพวกเขาเกนิจรงิ 
ควรจะระบกุารมสีว่นรว่มในการวจัิยของพวกเขาดว้ยวธิทีี+ตรงไปตร
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งมาและเรยีบงา่ย และหลกีเลี+ยงการใชคํ้าวา่ " successful" 
ผูน้พินธค์วรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เริ+มตน้ประโยคดว้ยคําเชื+อม  

• การมสีว่นรว่มของบทความไมใ่ชเ่พื+อแกปั้ญหา 
แตเ่ป็นการใหค้า่เฉลี+ยเพื+อทําความเขา้ใจกบับทความใหม้ากขึRน 
จะตอ้งไมม่ชีอ่งวา่งสําหรับขอ้สงสยั: สามขอ้ความเชงิลบ - 
‘ไมเ่คย . . ไมใ่ช ่ . .ทั Rงสองอยา่ง'- 
ควรเพยีงพอที+จะบอกผูอ้า่นวา่ไมค่วรพจิารณาวา่เป็นงานวจัิย 

• ซกัซอ้มการตดัสนิใจในการวเิคราะหห์รอืตคีวาม 
ผูน้พินธอ์าจใชคํ้าถามเชงิโวหารเพื+อมุง่เนน้การวเิคราะหแ์ละเขยีน
เกี+ยวกบั 'สิ+งที+พวกเขาโตแ้ยง้' อยา่งชดัเจน ผูน้พินธอ์าจ "โตแ้ยง้" 
ในสิ+งที+พวกเขาไมไ่ดทํ้า 
อยา่งไรก็ตามโดยทั+วไปแลว้ควรหลกีเลี+ยงการใชคํ้าถามเชงิโวหา
รในบทความวชิาการ  

• ผูน้พินธจ์ะตอ้งแยกขั Rนตอนการวจัิยอยา่งชดัเจน 
ตั Rงแตก่ารพัฒนาประเด็นการวจัิยไปจนถงึปัญหาการวจัิยและคําถา
มการวจัิยและการใชว้ธิกีารวจัิยเพื+อใหคํ้าตอบสําหรับคําถามการวิ
จัย 
และในที+สดุการอภปิรายของการคน้พบเพื+อสรา้งคําตอบตอ่คําถา
มการวจัิย 
และทา้ยสดุการอภปิรายการคน้พบเพื+อสรา้งคําตอบตอ่คําถามการ
วจัิย 
เป็นที+น่าสงัเกตวา่ผูน้พินธจํ์าเป็นตอ้งจัดการเปลี+ยนแปลงจากดา้น
หนึ+งไปอกีดา้นหนึ+งดว้ยความราบรื+นเพื+อหลกีเลี+ยงไมใ่หผู้อ้า่นสบั
สน 

• ผูน้พินธค์วรเริ+มประโยคสําคญัดว้ยคําเชื+อม 
เพราะประโยคสําคญัจําเป็นตอ้งชีRแจงถงึปัจจัย/เงื+อนไขที+จะยนืห
ยัดกบัการตคีวาม แตต่อ้งกําหนดผลลพัธใ์หช้ดัเจน  

• สรปุประเด็นที+จะทําการวจัิยโดยใชภ้าษาที+มสีสีนั 
ผูน้พินธอ์าจใชป้ระโยคเปิดสั Rนๆ 
และเชื+อมโยงรายละเอยีดดว้ยเครื+องหมายมหพัภาคคู ่
ผูน้พินธค์วรแยกความแตกตา่งวา่การสรปุประเด็นสามารถและไม่
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สามารถจัดหาหลกัฐานอะไรในการวเิคราะหแ์ละนําเสนออยา่งชดัเ
จนได ้ ขอ้มลูจากการสรปุประเด็นแสดงใหเ้ห็นอะไร 
การใชคํ้าที+แน่ชดั 
ผูน้พินธต์อ้งไมล่มืที+จะเชื+อมโยงงานของพวกเขากบัวรรณกรรม  

ขอ้สรปุ 

ในบทนีRจะใหคํ้าแนะนําแกผู่น้พินธใ์นการแกไ้ขรา่งบทความการวจัิ
ยเพื+อใหบ้ทความมคีณุภาพตรงตามวตัถปุระสงคข์องบทความวจัิยที+ตพีิ
มพใ์นวารสาร 
และเพื+อใหบ้รรลซุ ึ+งเป้าหมายนัRนจงึจําเป็นตอ้งพัฒนาบทความการวจัิยใ
หม้คีวามชดัเจนและรัดกมุในระดบัสงู 
และเพื+อรักษาการไหลของแนวคดิใหค้งเสน้คงวาซึ+งสง่ผา่นยอ่หนา้ที+ตอ่
เนื+องกนัอยา่งดดีว้ยการเชื+อมเนืRอหาในระดบัสงู 
ในบทนีRไดนํ้าเสนอคณุสมบตักิารเขยีนที+ดหีลายประการ 
เพื+อใหไ้ดง้านเขยีนที+มคีณุภาพสงู 
สิ+งสําคญัก็คอืผูน้พินธต์อ้งปรับปรงุเรื+องเลา่ของบทความการวจัิยเพื+อรัก
ษาการไหลของแนวคดิใหค้งเสน้คงวาตลอดทัRงบทความ 
ผูน้พินธยั์งจําเป็นตอ้งดําเนนิการวจิารณ์ภายในบทความการวจัิยเพื+อคาด
การณ์ศกัยภาพของขอ้คดิที+นํามาหกัลา้งที+อาจเกดิขึRนในบทความการวจัิ
ย 
ดว้ยวธินีีRผูน้พินธส์ามารถแกไ้ขแบบรา่งลงในบทความการวจัิยที+จะเผยแ
พรไ่ดเ้พื+อใหต้รงกบัเกณฑท์ี+กําหนดโดยบทความวจัิยที+ตพีมิพใ์นวารสาร
จากกลุม่เป้าหมาย  
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9. การใชภ้าษาองักฤษในการเขยีนเชงิวชิาการ 
Sid Suntrayuth, Aweewan Panyagometh, Hugo Lee 

บทคดัยอ่ 

การเขยีนเชงิวชิาการจะแตกตา่งจากการเขยีนประเภทอื+นๆ เชน่ 
การเขยีนเชงิหนังสอืพมิพห์รอืเชงิสรา้งสรรค ์
รปูแบบการเขยีนเชงิวชิาการสว่นใหญจํ่าเป็นตอ้งใชแ้นวทางตามหน่วยง
านที+ใหท้นุวจัิยและตามวตัถปุระสงค ์
ขอ้โตแ้ยง้ทางวชิาการจะดงึดดูดว้ยเหตผุลและจัดหาหลกัฐานเพื+อสนับส
นุนการใชเ้หตผุล 
สิ+งสาํคญัในการนําเสนอขอ้โตแ้ยง้การวจัิยคอืการเรยีงลําดบัเหตผุลเพื+อ
ใหไ้ดข้อ้สรปุ 
และที+สาํคญัไปกวา่นัRนก็คอืจะตอ้งทราบวา่วารสารวชิาการชั Rนนําหลายฉ
บบักําหนดใหผู้น้พินธห์รอืนักวจัิยเขยีนงานเป็นภาษาองักฤษ 
สาํหรับผูท้ี+ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกัก็จะไมพ่บปัญหาใดๆ 
เมื+อเทยีบกบัผูท้ี+ไมไ่ดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม ่
ดงันัRนจงึเป็นเรื+องสาํคญัมากที+นักวจัิยจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการใชภ้า
ษาองักฤษในการเขยีนเชงิวชิาการ ในบทนีRจะกลา่วถงึประเด็นสาํคญั ๆ 
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ที+เกี+ยวขอ้งกบัการใชภ้าษาองักฤษในการเขยีนเชงิวชิาการ ไดแ้ก ่ : 
การเรยีงคํา, ความสอดคลอ้งระหวา่งประธานและกรยิา, 
ประเภทของคํายอ่, คําคณุศพัท,์ 
คํานามและคํากรยิาและหลกัการใชคํ้ากรยิา 
 

บทนํา 
ปัจจบุนัภาษาองักฤษไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางวา่เป็นภาษา

สากลทางดา้นวทิยาศาสตร,์ เทคโนโลย ี และการศกึษา 
ซึ+งในความเป็นจรงิแลว้ 
ภาษาองักฤษเป็นภาษาที+ใชบ้อ่ยที+สดุสําหรับการสื+อสารในพืRนที+ที+มักจะ
พดูภาษาตา่งๆ 
ความรูภ้าษาองักฤษชว่ยใหผู้เ้ชี+ยวชาญและนักวจัิยสามารถเขา้ถงึขอ้มลู
ลา่สดุในสาขาของตนเองและสื+อสารกบัเพื+อนรว่มงานทั+วโลกไดอ้ยา่งมปี
ระสทิธภิาพ ภาษาองักฤษจงึกลายเป็นภาษาที+สําคญัอยา่งไมต่อ้งสงสยั 
- บางทตีอนนีRอาจสําคญัที+สดุ - 
ภาษาของการสื+อสารทางวชิาการระหวา่งประเทศของโลก 
แน่นอนที+ความจรงินีRสามารถมองเห็นไดใ้นแงบ่วกหรอืในแงล่บ 
เมื+อมองในเชงิลบ ภาษาองักฤษดจูะโดดเดน่กวา่ภาษาอื+น 
เป็นภาษาที+ใชใ้นวารสารวชิาการและการประชมุนานาชาตอิยา่งไมต่อ้งส
งสยั 
นักวชิาการที+พดูภาษาองักฤษไมไ่ดค้อ่นขา้งจะเสยีเปรยีบมากเมื+อเปรยีบ
เทยีบกบัเพื+อนรว่มงานที+พดูภาษาองักฤษเป็นเสมอืนภาษาของพวกเขา 

นอกจากนีRการเขยีนเป็นกระบวนการที+ซบัซอ้นตอ้งใชทั้กษะหลาก
หลาย 
เนื+องจากการวจัิยจะแสดงใหถ้งึลกัษณะของการวจัิยที+อาจไดรั้บการปฏบิั
ตทิี+แตกตา่งกนัตามความแตกตา่งของวฒันธรรมและระบบการศกึษา 
วธิกีารเขยีนรวมถงึการเขยีนเชงิวชิาการก็มคีวามแตกตา่งกนัไปในบางครัR
ง 
มหีลายความเห็นที+กลา่ววา่ความสามารถในการเขยีนถอืเป็นความสามาร
ถพเิศษได ้
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อยา่งไรก็ตามคณุสามารถพัฒนาความสามารถในการเขยีนของคณุไดโ้ด
ยทําตามกลยทุธแ์ละฝึกฝนในรปูแบบตา่งๆ 
สไตลก์ารเขยีนเชงิวชิาการดว้ยภาษาองักฤษเป็นการเขยีนแบบทางการ 
ลกัษณะเดน่ของการเขยีนเชงิวชิาการคอืจะไมเ่ป็นในลกัษณะของการพู
ดคยุและจะใชคํ้าศพัทท์างวชิาการที+เหมาะสม 
การพัฒนารปูแบบคําสั+งแบบทางการมคีวามสําคญัอยา่งยิ+งสําหรับทัRงเจา้
ของภาษาและที+สําคญัยิ+งไปกวา่สําหรับผูท้ี+ไมใ่ชเ่จา้ของภาษาที+ประสง
คจ์ะใชห้ลกัการของวาทกรรมทางวชิาการเป็นภาษาองักฤษ 

9.1. การเรยีงคาํ 
ประโยคบอกเลา่ภาษาองักฤษแบบปกตคิอืการใชร้ปูกรยิาใหส้อดค

ลอ้งกบัประธาน โดยมโีครงสรา้งประโยคดงัตอ่ไปนีR: 
Subject + Predicate + object + adverbial modifiers 
อยา่งไรก็ตามก็ยังมกีฎเพิ+มเตมิอกี ซึ+งไดนํ้าเสนอประเด็นสําคญัๆ 

ไวด้า้นลา่งนีR 
ประโยคบอกเลา่ภาษาองักฤษแบบปกตคิอืการใชร้ปูกรยิาใหส้อดค

ลอ้งกบัประธาน โดยมโีครงสรา้งประโยคดงัตอ่ไปนีR: 
Subject + Predicate + object + adverbial modifiers 

อยา่งไรก็ตามก็ยังมกีฎเพิ+มเตมิอกี ซึ+งไดนํ้าเสนอประเด็นสําคญัๆ 
ไวด้า้นลา่งนีR 
 

1. คําคณุศพัทจ์ะใชก้อ่นคํานามที+เพิ+มความหมายตามคําตอ่ไปนีR: ก) 
คําอธบิายทั+วไปและคําแสดงความคดิเห็น ข) ขนาด, รปูรา่งและเงื+อนไข 
ค) ส ีง) ตน้เรื+อง จ) วตัถปุระสงคแ์ละประเภท ตวัอยา่งเชน่: 

A nice small brown French writing table. 
Old red Spanish home-made wine. 

 
1. คํากรยิาวเิศษณ์บอกความถี+ (always, seldom, usually, often, 

frequently, rarely, occasionallyฯลฯ) และบอกเวลา ((just, 
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still, already, yet in negative, lately, recently, soon ฯลฯ) 
มักจะอยูใ่นตําแหน่งตรงกลาง 

The computer is now established as a device that can 
often ease the  

human burden of work. 
This theorem has already been proved in Chapter 3. 

2. คํากรยิาวเิศษณ์บอกลกัษณะ (ที+ตอ้งตอบคําถาม "how?") 
มักจะอยูห่ลงัคํากรยิาในตําแหน่งสดุทา้ย 
อยา่งไรก็ตามถา้ใชใ้นรปูแบบการศกึษาใหอ้ยูใ่นตําแหน่งตรงกลา
งจะดกีวา่ 

GENERAL USE: He studied the problem thoroughly. 
ACADEMIC STYLE: He thoroughly studied the problem. 

3. คํากรยิาวเิศษณ์และคําสนัธานที+อา้งถงึประโยคทัRงหมดจะถกูวางไ
วท้ี+ตน้ประโยค 

Nevertheless, it turned out that the experiment failed. 
Finally, I will consider the applicability of the obtained 

results. 
4. ในประโยคคําถามเรามักใสก่รยิาชว่ยไวห้นา้ประธาน 
อยา่งไรก็ตามในคําถามแบบออ้มนัRน ประธานจะมากอ่นคํากรยิา 
เป็นการอปุมา: 

Have you already met our new research assistant? 
John asked me if I had already met our new research 

assistant. 
อาจเรยีงคํากลบัดา้น (เชน่ 

อาจยา้ยคําจากตําแหน่งปกตใินประโยค) ในกรณีตอ่ไปนีR 
1. ในประโยคปฏเิสธ (อนุประโยค)  

We do not assume that the necessary data will be 
obtained, nor do we assume a priori that the experiment will be 

successful. In no case does this offer imply any obligation. 
2. ประโยคเงื+อนไขที+ไมส่ามารถเป็นจรงิได ้
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Were the truth known, public opinion would change. 
Had the data been thoroughly checked, the project would 

not have been declined. 
3.   เพื+อใชเ้นน้ 

Much more impressive are the obtained numeric data. 
Only when placed under certain kinds of stressors do aged rats 

show delays in recovering from the stress. 

9.2. ความสอดคลอ้งระหวา่งประธานและกรยิา 
ประธานและคํากรยิาหลกัของประโยค (อนุประโยค) 

จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกนัตามนามธรรม 
1. คํานามเอกพจน,์ 
คําสรรพนามหรอืคํานามนับไมไ่ดใ้ชก้บัคํากรยิาเอกพจน ์
สว่นคํานามพหพูจนห์รอืคําสรรพนามจะใชก้บัคํากรยิาพหพูจน ์

The water in the river is fresh and transparent. 
The stars shine brightly in the sky. 

2. หลงัคําวา่ or, หรอืคําวา่ nor 
คํากรยิาจะสอดคลอ้งกบัประธานที+อยูใ่กลส้ดุ 
Neither the doctors nor the patient want to continue the 

treatment. 
The chairman or the committee members decide, when to 

meet next. 
3. คํานามเอกพจนด์งัตอ่ไปนีRจะแสดงดว้ยคํานามพหพูจนท์ี+สอดคลอ้
งกบัคํากรยิาพหพูจน:์ a number of..., the majority of..., a 
couple of..., a lot of.... 
A number of researchers internationally are taking part in 

the conference. 
A lot of students have to work to earn some extra money. 

4. คํานามตอ่ไปนีRที+ลงทา้ยดว้ย -s จะสอดคลอ้งกบัคํากรยิาเอกพจน:์ 
checkers (draughts), chess, means, measles, mumps, 
news, physics (และประธานอื+นๆ ที+คลา้ยกนัในการศกึษา) 

Measles is a serious disease. 
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No news is good news. 
5. คํานามพหพูจนต์อ่ไปนีRจะสอดคลอ้งกบัคํากรยิาพหพูจน:์ arms, 

cattle, clothes, contents, outskirts, premises.  
Nuclear arms are extremely dangerous. 

The outskirts of the city are dirty. 
6. ชื+อหน่วยปรมิาณที+คดิเป็นหนึ+งหน่วยใชคํ้ากรยิาเอกพจน ์

Five miles is too much to walk. 
Three weeks is a good holiday. 

 
9.3. ประเภทของตวัยอ่ 

ตวัยอ่ใชร้ปูแบบของคําที+ถกูทําใหส้ั Rนลง, คํายอ่ หรอืตวัยอ่อื+นๆ 
ดงัที+แสดงไวด้า้นลา่ง 

1) คํายอ่มักใชโ้ดยที+ผูเ้ขยีนที+ไมไ่ดต้ระหนักถงึรปูแบบดั Rงเดมิ 
คําวา่ ‘Bus’ มาจาก ‘omnibus’ 
ซึ+งแทบจะไมเ่คยเห็นใชใ้นภาษาองักฤษยคุใหมเ่ลย อยา่งไรก็ตาม คําวา่ 
‘refrigerator’ ยังคงเขยีนเป็นภาษาองักฤษไดด้กีวา่คําวา่ ‘fridge’ 
ซึ+งเป็นคําที+ไมเ่ป็นทางการ ‘Public House’ 
ตอนนีRเป็นคําแบบทางการแลว้ (คําวา่ ‘pub’ ไดรั้บการยอมรับแลว้) 
แตค่วรใชคํ้าวา่ ‘television’ หรอื ‘TV’ แทนสํานวนของคําวา่ ‘telly’ 

2) อกัษรยอ่ประกอบดว้ยตวัอกัษรตวัแรกของชื+อหรอืวล ี (เชน่ 
AIDS = กลุม่อาการภมูคิุม้กนับกพรอ่ง) จะออกเสยีงเสมอืนถอ้ยคํา 

3) ตวัยอ่อื+นๆ ที+ถกูอา่นเป็นชดุของตวัอกัษรแตล่ะตวั 
ชื+อเหลา่นีRประกอบดว้ยชื+อประเทศ, ชื+อองคก์รและชื+อบรษัิท 
(USA/BBC/IBM) และตวัยอ่ที+พบเฉพาะในการเขยีนภาษาองักฤษ (เชน่ 
PTO หมายถงึ ‘please turn over’) โปรดทราบวา่ในหลายๆ กรณี 
มกีารใชต้วัยอ่กนัอยา่งแพรห่ลายโดยที+ผูใ้ชส้ว่นใหญไ่มท่ราบวา่ตวัอกัษ
รแตล่ะตวัมทีี+มาที+ไปอยา่งไร (เชน่ DNA, DVD) 
 
9.4. คาํคณุศพัท,์ คาํนาม และคาํกรยิา 
ตารางดา้นลา่งนีRไดแ้สดงถงึตวัอยา่งของคําคณุศพัท,์ 
คํานามและคํากรยิา พรอ้มรากศพัทท์ี+พบไดบ้อ่ย 
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ตารางที+ 8. คําคณุศพัท,์ คํานาม และคํากรยิาพรอ้มรากศพัท ์
คําคณุศพัท ์ คํานาม คํากรยิา 
achievable 
acquired 
analytical 
contributory 
creative 
definitive 
derived 
distributive 
emphatic 
evaluative 
hypothetical 
indicative 
interpretative 
invested 
predictive 
reliable 
responsive 
significant 
synthetic 
variable 

achievement 
acquisition 
analysis 
contribution/ 
contributor 
creation 
definition 
derivation 
distribution/ 
distributor 
emphasis 
evaluation 
hypothesis 
indication/ indicator 
interpretation 
investment 
prediction/ 
predictor 
reliability 
response 
significance 
synthesis 
variation/ variable 

achieve 
acquire 
analyze 
contribute 
create 
define 
derive 
distribute 
emphasize 
evaluate 
hypothesize 
indicate 
interpret 
invest 
predict 
rely 
respond 
signify 
synthesize 
vary 

 
คําคณุศพัทต์อ่ไปนีRมักถกูนํามาใชใ้นภาษาเชงิวชิาการ 
ซึ+งจะทําใหเ้ขา้ใจและไดเ้รยีนรูคํ้าตรงขา้มไดด้ขี ึRน 
 
ตารางที+ 9. คําตรงขา้ม – คําคณุศพัท ์ 
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absolute 
abstract 
logical 
metaphorical 
precise 
rational 
relevant 
subjective 
theoretical 

relative 
concrete 
illogical 
literal 
vague or approximate or 
rough 
irrational 
irrelevant 
objective 
practical or empirical or 
pragmatic 

 
ตวัอยา่งการใชคํ้าคณุศพัทเ์หลา่นีRในภาษาเชงิวชิาการ มดีงันีR: 

• Inflation is an abstract concept. 
• The metaphorical use of the word ‘key’ is probably more 

common than its literal one. 
• The study of engineering is very relevant for the 

architecture. 
• Her study of women in education was criticized for being 

too subjective. 
• In Europe, empirical research began in the sixteenth 

century. 
9.5. หลกัการใชค้าํกรยิา 

การเขยีนเชงิวชิาการมแีนวโนม้คอ่นขา้งมากในการใชคํ้ากรยิาที+เป็
นทางการเพื+อแสดงความหมายของผูเ้ขยีนใหถ้กูตอ้ง: 

In the last decade, the pace of change accelerated. 
Could Darwin have envisaged the controversy his work has 

caused? 
 

ดา้นลา่งนีRคอืตวัอยา่งของคํากรยิาและการใชร้ปูประโยค 
 
คาํกรยิา ตวัอยา่งการใช ้
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to adapt The health system has been adapted from 
France. 

to arise A similar situation arises, when we look at 
younger children. 

to conduct The largest study was conducted in Finland. 
to 
characterize 

Developing countries are characterized by . . 
. 

to clarify The project was designed to clarify these 
contradictions. 

to concentrate 
on 

That study concentrated on older children. 

to be 
concerned 
with 

The programme is concerned primarily with . 
. . 

to 
demonstrate 

Further research has demonstrated that few 
factors… 

to determine The water content was experimentally 
determined. 

to 
discriminate 

A failure to discriminate between the two 
species… 

to establish The northern boundary was established first. 
to exhibit Half of the patients exhibited signs of 

improvement. 
to focus on Her work focused on female managers. 
to generate A question, which has generated a range of 

responses. 
to hold Newton’s second Law, F=ma, holds 

everywhere 
to identify Three main areas have been identified. 
to imply His absence implies a lack of interest. 
to interact Understand, how the two systems interact. 
to interpret The result can be interpreted as a limited 
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success. 
to manifest As manifested in anti-social behaviour… 
to overcome Both difficulties were overcome in the first 

week. 
to propose They propose that social class is the main 

factor. 
to prove The use of solar power is proving successful. 

 
คาํกรยิาแบบ active และ passive 
จะใช ้ passive voice 

เมื+อผูเ้ขยีนตอ้งการเนน้ที+ผลลพัธไ์มใ่ชท่ี+สาเหต:ุ 
The college was founded in 1925 by Walter Trimble. (passive) 

Walter Trimble founded the college in 1925. (active) 
 

ในประโยคแรก เนน้ที+ college ประโยคที+สองเนน้ที+ Walter 
Trimble ดงันัRน passive voice 
มักใชใ้นการเขยีนภาษาองักฤษเมื+อสาเหต ุ (บคุคลหรอืสิ+งของ) 
มคีวามสําคญันอ้ยลงหรอืไมเ่ป็นที+รูจั้ก 

 
Aluminium was first produced in the nineteenth century. (by 

someone) 
The colony was abandoned in the 1630s. (due to something) 

 
สาเหตขุองการกระทําสามารถแสดงไดโ้ดยเพิ+มคําบพุบท ‘by . . .’. 

 
The city was flooded by a severe hurricane. 

 
Passive voice ยังถกูใชใ้นงานเขยีนเพื+อไมใ่หม้กีารระบตุวัตนที+มากขึRน 
 

The findings were evaluated. (not ‘I evaluated the findings’) 
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โครงสรา้ง – โครงสรา้งทั Rงหมดของ passive 
ประกอบดว้ยสองสว่น คอื: 
รปูแบบของคาํกรยิา Past participle 

Is 
Was 

Will be 

Constructed 
Developed 

Re-organized 
 

การอา้งองิถงึคาํกรยิา 
1. การใชก้ารอา้งองิถงึคํากรยิา 
   

การอา้งองิถงึคํากรยิาถกูนํามาใชเ้พื+อสรปุแนวคดิของนักเขยีนคนอื+นๆ 
Previn argued that global warming was mainly caused by the 

solar cycle. 
Bakewell (1992) found that most managers tend to use 

traditional terms . . . 
อาจถกูนํามาใชเ้พื+อนําสูคํ่ากลา่วอา้ง 

. . . as Scott observed: ‘Comment is free, but facts are sacred’ 
 

1. Common referring verbs 

คํากรยิาเหลา่นีRสว่นใหญต่ามดว้ยคํานามที+ขึRนตน้ดว้ย ‘that’ 

• คํากรยิาตอ่ไปนีRหมายถงึวา่ผูเ้ขยีนกําลงันําเสนอสิ+งที+ตอ้งการ: 
argue, claim, consider, hypothesize, suggest, believe, 
think, state. 
Melville (1997) suggested that eating raw eggs could be 

harmful. 

• คํากรยิากลุม่ที+สองอธบิายปฏกิริยิาตอ่ตําแหน่งประธานที+ระบไุวก้่
อนหนา้นีR: 

accept     admit    agree    deny    doubt 

Handlesmith doubts Melville’s suggestion that eating raw 
eggs. . . 
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• อื+นๆ ไดแ้ก:่ 
assume    conclude    discover    explain     imply 

indicate    maintain     presume     reveal     show 

Patel (2003) assumes that inflation will remain low. 

คาํกรยิาที(อา้งองิเพิ(มเตมิ 
คํากรยิากลุม่เล็กๆ ที+ตามมาดว้ยรปูแบบ (some-body/thing + for 

+ noun/gerund): 
Lee (1998) blamed the media for creating uncertainty. 

blame    censure    commend    condemn    criticize 

N.B. All except ‘commend’ have a negative meaning. 

กลุม่อื+นๆ ที+ตามมาดว้ยรปูแบบ (some-body/thing + as + 
noun/gerund): 

Terry interprets rising oil prices as a result of the Asian 
recovery. 

assess    characterize    classify    define    describe 

evaluate    identify    interpret    portray    present 

คาํกรยิา – เป็น Simple หรอื continuous tense 
• โดยทั+วไปแลว้ จะใช ้ continuous tense 
เพื+อเนน้เหตกุารณ์ของตวัมันเองหรอืเพื+อเนน้ลกัษณะเฉพาะกาล 
ลองเปรยีบเทยีบประโยคตอ่ไปนีR: 

She has been writing that report for six days. 

(เพื+อแสดงระยะเวลาของกจิกรรมที+เกดิขึRนชั+วขณะ) 
He is writing an article on the probability theory. 

(เพื+อแสดงลกัษณะชั+วคราวของกจิกรรม) 
She writes stories for teenage girls. 

(เพื+อแสดงใหเ้ห็นถงึการทํางานปกตขิองเธอ) 
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• นอกจากนีRใหส้งัเกตวา่คํากรยิาบางคํานัRนไมค่อ่ยถกูใชใ้น 
continuous tense เหลา่นีRเป็นคํากรยิาแสดงสภาวะ เชน่ ชอบ, 
เป็นเจา้ของ และเชื+อ อกีกลุม่หนึ+งที+คลา้ยกนัเป็นที+รูจั้กกนัก็คอื 
performative verbs 
เป็นคํากรยิาที+สื+อถงึชนดิของคําพดูที+แสดงอยา่งชดัเจน (สมมต,ิ 
ไมย่อมรับ, สญัญา, ปฏเิสธ, แนะนํา) 

 
ขอ้สรปุ 

ในบทนีRเป็นการใหข้อ้มลูเชงิลกึกบัผูอ้า่นเกี+ยวกบัการใชภ้าษาองัก
ฤษในการเขยีนเชงิวชิาการ 
การใชภ้าษาองักฤษที+ถกูตอ้งในการเขยีนเชงิวชิาการมคีวามสําคญัเป็นอ
ยา่งมากทัRงกบัเจา้ของภาษาเองและไมใ่ชเ่จา้ของภาษา 
ในบทนีRจะพดูถงึประเด็นสําคญัที+เกี+ยวขอ้งกบัการใชภ้าษาองักฤษในการ
เขยีนเชงิวชิาการซึ+งมักแสดงใหเ้ห็นตวับล็อกการพัฒนา (bottlenecks) 
สําหรับนักเขยีนเชงิวชิาการที+พยายามเขยีนเชงิวชิาการดว้ยภาษาองักฤ
ษที+ถกูตอ้ง เรามุง่เนน้ที+การเรยีงลําดบัตําแหน่งของคําในประโยค, 
ขอ้ตกลงระหวา่งประธานและคํากรยิา, ประเภทของคํายอ่, คําคณุศพัท,์ 
คํานาม, คํากรยิาและหลกัการใชคํ้ากรยิา 
นักวจัิยควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บทความวจัิยฉบบัสมบรณ์ูถกูเขยีนดว้ยภ
าษาที+เหมาะสมในแงข่องระบบคําศพัท,์ คําศพัทแ์ละหลกัไวยากรณ์ 
ไมใ่ชแ่คก่ารใชภ้าษาองักฤษที+ถกูตอ้งเพยีงเทา่นัRน 
แตยั่งชว่ยปรับปรงุความสามารถในการอา่นและประสทิธผิลโดยรวมของ
การเขยีนบทความวจัิย 
แตยั่งสง่สญัญาณไปยังบรรณาธกิารและผูต้รวจสอบที+ผูน้พินธทํ์างานให ้
ดว้ยความจรงิจัง และไมใ่ชแ่คเ่ขยีนดว้ยภาษาสวยๆ เทานัRน 
แตยั่งเป็นการทํางานอยา่งหนักตามคณุภาพทางวทิยาศาสตรข์องการเขี
ยนอกีดว้ย 
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