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แนวทางการเขียนบทคัดย่อส าหรับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ 
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

*************************** 
 
 บทคัดย่อเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของรายงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ เน่ืองจากเป็น
ความย่อหรือตัวแทนของสาระส าคัญของรายงานทั้งฉบับ เมื่ออ่านบทคัดย่อแล้ว ผู้อ่านควรได้รับข้อมูลที่
ครบถ้วนว่ารายงานวิจัยนั้นเกี่ยวกับเร่ืองอะไร ท าวิจัยอย่างไร และได้ผลอะไรบ้าง  

 

ลักษณะของบทคัดย่อท่ีดี บทคัดย่อควรมีลักษณะดังนี ้
1. ชัดเจน (clear)  
2. สั้นกระชับ (concise)  
3. ถูกต้อง (accurate / precise)  
4. มีสาระส าคัญที่สมบูรณ์ในตัว (self-contained) 
5. มีความเฉพาะ (specific) 
6. มีสาระที่สอดคล้องต่อเนื่องกัน (coherent)  

ในบทคัดย่อ ไม่ควรมีการอ้างอิง (citation) การยกตัวอย่าง ค าวิจารณ์ และค าฟุ่มเฟือยหรือซ้ าซ้อน  
 

องค์ประกอบและล าดับการน าเสนอ  สาระส าคัญของบทคัดย่อ มีดังนี้ 
บทคัดย่อควรประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ควรเขียนสั้นๆ เพียง 1-2 ประโยค 
2. แบบและวัตถุประสงค์การวิจัย 
3. ประชากรและ/หรือกลุ่มตัวอย่าง ควรระบุจ านวนและวิธีการเลือกตัวอย่าง หากมีหลายกลุ่มควร 

ระบุจ านวนของแต่ละกลุ่มด้วย 
4. เคร่ืองมือวิจัย ระบุเคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย (ถ้ามี) และเคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูลตัว

แปรที่ศึกษา ระบุชื่อเคร่ืองมือและผู้สร้างเคร่ืองมือ ส่วนเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่
ไม่ใช่ตัวแปรที่ศึกษา และเคร่ืองมือที่ใช้ประเมินติดตาม (monitor) การเปลี่ยนแปลงในกรณีที่มี
การศึกษาเชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง รวมทั้งการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือไม่จ าเป็นต้อง
ระบุในบทคัดย่อ 

5. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล ระบุวิธีการและ/หรือสถิติที่ใช้ ไม่ต้องระบุรายละเอียด เช่น เขียนว่า “สถิติ
เชิงพรรณนา” โดยไม่ต้องเขียนรายละเอียดว่า “ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน”  
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6. ผลการวิจัย ให้เสนอผลการวิจัยที่ส าคัญตามวัตถุประสงค์ และค าถามหรือสมมุติฐานการวิจัย 
(ถ้ามี) ตามล าดับ กรณีที่เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาควรเสนอผลการวิจัยที่เป็นข้อค้นพบหลัก
เท่านั้น ไม่ต้องเสนอรายละเอียดปลีกย่อย ส่วนกรณีที่มีการทดสอบสมมุติฐานให้เสนอค่า 
ระดับนัยส าคัญทางสถิติด้วย 

7. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ ควรสรุปและเสนอแนะตามผลที่พบจากการวิจัย
เท่านั้น  

 

รูปแบบการน าเสนอบทคัดย่อ อาจจัดแบ่งเป็น 3 ย่อหน้า ดังนี้ 
ย่อหน้าแรก ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา แบบและวัตถุประสงค์การ
วิจัย ประชากรและ/หรือกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือวิจัย และวิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
ย่อหน้าท่ี 2 เป็นผลการวิจัย 
ย่อหน้าท่ี 3 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ  
 

     ในการน าเสนอบทคัดย่อ สิ่งส าคัญที่ควรตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ มีดังนี้ 
1. เน่ืองจากในรายงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ จึงควรตรวจสอบให้มีสาระส าคัญที่สอดคล้องกันทั้งสองภาษา 
2. หากมีการระบุชื่อหน่วยงาน องค์กร หรือโครงการที่ปรากฏอย่างเป็นทางการหรือเป็นที่ยอมรับ

และใช้กันอย่างแพร่หลาย ควรตรวจสอบให้ถูกต้อง 
3. ค าศัพท์ทางวิชาการ ควรใช้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
4. หน่วยงาน องค์กร โครงการ/โปรแกรม หรือเคร่ืองมือวิจัยที่มีชื่อยาวมากและต้องใช้ซ้ าหลาย

คร้ัง อาจใช้ชื่อย่อในการน าเสนอคร้ังที่ 2 เป็นต้นไป แต่ต้องระบุชื่อเต็มและวงเล็บชื่อย่อหลังชื่อ
เต็มในการเสนอคร้ังแรก  

5. ภาษาที่ใช้ควรถูกต้องตามหลักภาษาและสละสลวย*  ควรหลีกเลี่ยงประโยค passive voice ใน
ภาษาไทย  

6. ส าหรับการใช้ verb tenses ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ มีหลักการ (Weissberg & Buker, 1990)
ดังนี้ 

1) Background: present tense 
2) Purpose, design, population and sample: past tense 
3) Methodology: past tense 
4) Results: past tense 
5) Conclusion and implication or recommendation: present tense/ tentative 

verbs/modal auxiliaries  เช่น  may และ can เป็นต้น 
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7. บทคัดย่อไม่ควรยาวเกิน 500 ค า หรือไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ (บัณฑิตวิทยาลัย, 2551) ส าหรับ
ต้นฉบับบทความที่จะส่งตีพิมพ์ วารสารส่วนใหญ่จะก าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน 150 
ค า ส่วน APA manual แนะน าว่าไม่ควรเกิน 120 ค า 

 
หมายเหตุ  

* ดูตัวอย่างการใช้ภาษาในการเขียน ใน “คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ  
                2551” ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บทที่ 6 หน้า 25 – 27) (Download ได้จาก   
                http://www.grad.cmu.ac.th/grad/thesis/th50.pdf) 
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