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        แบบประเมิน – ตรวจสอบ บทความ/ งานวิจยั/ วิทยานิพนธด้์วยตนเอง            

ชื่อ งาน / บทความ .................................................................................................... 

ชื่อ/ทมีผูว้จิยั / ผูเ้ขยีน .................................................................................................. 

วนัที.่........... เดอืน........................... พ.ศ. 25........ 
_____________________________________________________________________ 

1.   ความมุ่งหมาย (Purposes) ของงานวจิยั/บทความ (เป้าประสงคแ์ละความมุ่งหมายหลกั รวมทัง้สิง่
ทีเ่ราต้องการให้บรรลุอย่างชดัเจนแจ่มแจง้คอือะไร? ความส าคญัมากทีสุ่ดของงานวจิยั/บทความนี้
คอือะไร?) 

• ระบุความมุง่หมายออกมาใหช้ดัเจนแจม่แจง้  
• แยกความมุ่งหมายนี้ออกจากความมุ่งหมายอื่นๆ ที่สมัพนัธ์หรอืที่อาจเกี่ยวพนัมาถึง 

(เพราะอาจท าใหไ้ขวเ้ขวในภายหลงั) 
• ตรวจสอบเป็นครัง้คราวในระหว่างด าเนินงานเพื่อให้แน่ใจได้ว่าตนเองยงัคงมุ่งไปสู่ที่

หมายทีร่ะบุนัน้อยู ่
• เลอืกความมุง่หมายทีเ่ป็นไปไดจ้รงิและมคีวามส าคญั (ควรชดัเจนมากแลว้ตัง้แต่การเลอืก

หวัขอ้วจิยั) 

2.   ค าถามหลกั (Questions) ของงานวจิยั / บทความ (ค าถามหลกัของงานวจิยั/บทความคอือะไร?  
ตรงกบัเป้าหมายหรอืไม่?  ซบัซอ้นอย่างไร?  ก าลงัถามค าถามอะไรอยู่? ก าลงัจะจดัการกบัค าถาม
อะไร? ไดพ้จิารณาแลว้หรอืไมว่่าค าถามมคีวามซบัซอ้นหรอืไมเ่พยีงใด?) 

• ระบุค าถามใหต้รงประเดน็ปัญหาอยา่งชดัเจนและแม่นย า 
• น าเสนอค าถามในหลายรปูแบบเพื่อใหช้่วยสรา้งความกระจ่างในความหมายและขอบเขต

ของค าถาม 
• แตกค าถามใหเ้ป็นค าถามยอ่ย ๆ 
• แยกความแตกต่างของค าถามทีม่คี าตอบเป็นลกัษณะนิยามออกจากค าถามทีม่คี าตอบมี

ลกัษณะเป็นความเหน็ทีจ่ะตอ้งหาค าตอบจากหลายมมุมอง 

3.   สมมุติฐานหลกั (Assumptions) ของบทความ/งานวจิยั (อะไรบา้งทีง่านวจิยั/งานเขยีนบทความได้
ตัง้หรอืสมมตุขิึน้?  ขอ้สมมตุนิัน้ไดน้ าไปสู่ขอ้สรปุไดห้รอืไม?่) 

• บ่งชีข้อ้สมมตุใิหช้ดัเจนและดวู่ามเีหตุผลทีพ่อฟังไดห้รอืไม่ 
• พจิารณาว่าขอ้สมมตุนิัน้สรา้งแงค่ดิให้ผูว้จิยั/ผูเ้ขยีนบทความไดอ้ยา่งไร 

4.   แง่คิดหรือมุมมองหลกั (Points of view) (ผู้วิจยั/ผู้เขยีนบทความใช้แง่คิดหรอืมุมมองใดมอง
ประเดน็ปัญหา? เรามองประเดน็ปัญหาน้ีดว้ยแงค่ดิใด? มแีงค่ดิอืน่อกีหรอืไมท่ีค่วรน ามาพจิารณา?) 
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• บ่งชีแ้งค่ดิ/มมุมองนัน้ๆ  
• ลองมองแงค่ดิหรอืมมุมองอื่นๆ และบ่งชีจ้ดุแขง็และจดุอ่อนของแงค่ดินัน้ๆ 
• มุง่มัน่ใหใ้จมคีวามเป็นธรรมมากทีสุ่ดในการประเมนิแงค่ดิต่างๆ เหล่านัน้ 

5.   ข้อมูลสารสนเทศ (Information) หลกัทีน่ ามาใชใ้นงานวจิยั /บทความ (ใชข้อ้มลูสารสนเทศใดเพือ่
ตอบค าถามหรอืเพือ่สนับสนุนข้ออ้างเพือ่มุ่งสู่ข้อสรุป?  ก าลงัใช้ข้อมูลสารสนเทศใดในการมุ่งสู่
ขอ้สรุปนัน้?  ใช้ประสบการณ์อะไรในการสนับสนุนขอ้อ้างนี้? ขอ้มูลสารสนเทศใดบ้างทีต่้องใชเ้พือ่
การตอบค าถาม?  มหีนทางอืน่ในการแปลความหมายของขอ้มลูสารสนเทศนี้อกีหรอืไม่?) 

• จ ากดัการอา้งใหม้เีฉพาะทีส่นบัสนุนขอ้มลู (Data) ของผูว้จิยั/ผูเ้ขยีนบทความ 
• คน้หาขอ้มลูสารสนเทศ (Information) ทัง้ทีไ่มส่นบัสนุนหรอืตรงขา้ม และ ทีส่นบัสนุนว่ามี

อะไรบา้ง 
• แน่ใจว่าขอ้มลูสารสนเทศทีใ่ชม้คีวามแจ่มแจง้ชดัเจน ถูกตอ้ง แมน่ย าและตรงประเดน็ของ

ค าถามวจิยัทีต่ ัง้ไว ้
• แน่ใจว่าไดร้วมรวมขอ้มลูสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งครบถว้นแลว้ 

6.   แนวคิด (Concept) ของบทความ/ งานวจิยั (ใชแ้นวคดิใดเป็นหลกัในการวจิยัหรอื เขยีนบทความ? 
ความคดิหลกั ณ ทีน่ี้คอือะไร?  อธบิายความคดินี้ไดอ้ยา่งไร?)  

• บ่งชีแ้นวคดิหลกัและใหค้ าอธบิายทีช่ดัเจน 
• พจิารณาแนวคดิเผื่อเลอืกหรอืนิยามเผื่อเลอืกของแนวคดิ 
• แน่ใจว่าผูว้จิยั / ผูเ้ขยีนบทความไดใ้ชแ้นวคดิดว้ยความระมดัระวงัและแม่นย าแลว้ 

7.   ข้อลงความเหน็ (Inferences) / ขอ้สรปุ (Conclusion)  / ของบทความ/งานวจิยั (ระบุว่าไดม้าถงึขอ้
ลงความเหน็และขอ้สรปุจากหลกัฐานและขอ้มลูสารสนเทศทีว่เิคราะหแ์ลว้นี้ไดอ้ย่างไร?)  

• จงอนุมานเฉพาะสิง่ทีม่หีลกัฐานส่อนัยไปถงึเท่านัน้ 
• ตรวจสอบว่าขอ้อนุมานมคีวามตอ้งตรงกนั 
• บ่งชีข้อ้สมมตุทิีน่ าพาผูว้จิยัมุง่ไปสู่ขอ้อนุมานนี้ 

8.   การแสดงนัย (Implication) และผลท่ีอาจตามมา (Consequences) (ผูว้จิยัส่อนัยถงึอะไร? ถ้ามผีู้
ยอมรบัขอ้เสนอแนะ ...การส่อนยั (Implication) นัน้ควรเป็นอยา่งไร? เราก าลงัส่อนยัอะไรอยู?่) 

• พรรณนาการแสดงนยัและผลทีจ่ะตามมาจากผลการวจิยัหรอืผลสรปุของบทความ 
• คน้หาการส่อนยัหรอืการบ่งชีโ้ดยนยัทัง้ทางบวกและทางลบ 
• พจิารณาผลกระทบอาจตามมาและทีอ่าจเป็นไปไดท้ัง้หมดว่ามอีะไรบา้ง      

 

เมือ่ประเมนิบทความ / งานวจิยัดว้ยตนเองตามรายการขา้งตน้แลว้..... 
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...ถ้าบทความ / งานวิจยัของท่านมี: 

๑) ความกระจ่าง.. ๒) ความถกูต้อง.. ๓) ความแม่นย า.. ๔) ความตรง

ประเดน็.. ๕) ความลึก..  ๖) ความกว้าง.. ๗) เหตุผล.. ๘) ความส าคญั.. 
 และ 

๙) มีความยติุธรรม 

โปรดทดสอบอกีครัง้.... 
การกรอกแผน่แบบในหน้าถดัไปของทา่นควรงา่ยขึน้ 

โปรดลองกรอกเพือ่ทดสอบ ถา้ทา่นสามารถกรอกอยา่งสัน้ๆ ไดง้า่ย น่าจะถอืไดว้า่ 

บทความ/งานวจิยัทีท่า่นเขยีน/ท า อาจมคีวามเป็นไปไดส้งูทีจ่ะ.... 
 

......อยู่ในเกณฑดี์มากถึงดีเด่น 

 
 

  

หวัข้อของแบบ (Template) ท่ีแสดงไว้น้ี ...ไม่ใช่ล าดบัของหวัข้อบทความฯ หรือ
งานวิจยั เป็นเพียงหวัข้อส าหรบัการตรวจสอบหาตรรกะของผลงานเท่านัน้ 

**** 

หวัขอ้บทความวชิาการหรอืงานวจิยัตอ้งเป็นไปตามรปูแบบทีก่ าหนดไวข้องประเภทงาน
นัน้ๆ อยา่งเครง่ครดั เชน่ รปูแบบการเขยีนงานฯ ดา้นวทิยาศาสตร-์เทคโนโลย ี/  สงัคมฯ / 

มนุษยศาสตร ์หรอื ศลิปะของทีแ่ต่ละสถาบนัหรอืของแต่ละประเทศก าหนดขึน้ 
เดชา บ. 
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แบบ (Template) ส าหรบัวิเคราะหห์าตรรกะของบทความ 

น าบทความวิจยั/วิชาการท่ีเขียนหรือตรวจมาหา “ตรรกะ” (Logic)  

โดยการใช้แบบข้างล่างน้ี  

(แบบนี้อาจน าไปปรบัปรุงส าหรบัการวเิคราะหห์าตรรกะของบทเรียนในต าราใดๆ กไ็ด)้ 

****** 

ช่ือบทความ................................................................................. 

1)  ความมุง่หมายหลกัของบทความน้ีคอื............................................................................. 

     ................................................................................................................................... 
(ระบุความมุ่งหมายของผูเ้ขยีนบทความนี้ใหถู้กตอ้งทีส่ดุเท่าทีท่ าได)้ 

2)  ค าถามหลกัทีผู่เ้ขยีนบทความระบุคอื............................................................................ 

     ................................................................................................................................... 
(คน้หาค าถามหลกัในใจของผูเ้ขยีนทีใ่ชใ้นการเขยีนบทความ) 

3)  ขอ้มลูสารสนเทศทีส่ าคญัทีสุ่ดของบทความน้ีคอื
................................................................. 

     ................................................................................................................................... 
(คน้หาขอ้เทจ็จรงิ ประสบการณ์ ขอ้มลูทีผู่เ้ขยีนบทความน ามาวเิคราะหแ์ละใชส้นบัสนุนขอ้สรุปของตน) 

4)  ขอ้ลงความเหน็ / ขอ้สรุปของบทความน้ีคอื.................................................................. 

     ................................................................................................................................... 
(บ่งชีข้อ้สรุปหลกัทีผู่เ้ขยีนบทความยกขึน้มาน าเสนอในบทความ) 

5)  แนวคดิส าคญัทีจ่ าเป็นตอ้งใชเ้พือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจบทความน้ีคอื................................... 

     ................................................................................................................................... 
(คน้หาความคดิทีส่ าคญัทีส่ดุทีจ่ะตอ้งใชเ้พื่อความเขา้ใจเพื่อจะไดเ้ขา้ใจแนวคดิในการใหเ้หตุผลของผูเ้ขยีนบทความ) 

6)  ขอ้สมมุตหิลกัทีเ่น้นใหเ้หน็ความคดิของผูเ้ขยีนบทความคอื............................................. 

     ................................................................................................................................... 
(คน้หาว่าอะไรคอืสิง่ทีผู่เ้ขยีนบทความยกมาใชเ้ป็นขอ้สมมตุ)ิ 
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7ก)  ถา้มกีารใชแ้นวเหตุผลและยอมรบัแนวคดิน้ีอยา่งจรงิจงั, การสอ่นยัถงึกค็อื................. 

     ................................................................................................................................... 
(จะมผีลกระทบใดทีจ่ะตามมาบา้งถา้มผีูย้อมรบัเหตุผลของผูเ้ขยีนบทความ) 

7ข)  ถา้ไมใ่ชแ้นวเหตุผลและไมย่อมรบัแนวคดิน้ีอยา่งจรงิจงั, การสอ่นยัถงึกค็อื.................... 

     ................................................................................................................................... 
(จะมผีลกระทบใดทีจ่ะตามมาบา้งถา้มผีูล้ะเลยเหตุผลของผูเ้ขยีนบทความ) 

8)  แงค่ดิ/มุมมองหลกัทีผู่เ้ขยีนเสนอในบทความน้ีคอื.......................................................... 

     ................................................................................................................................... 
(ผูเ้ขยีนบทความมองไปทีอ่ะไรมองปัญหาจากมุมใด และผูเ้ขยีนเหน็เป็นอย่างไรในมมุมองนัน้ๆ มุมมองอื่นมอีกีหรอืไม่) 

 
 
 

เคลด็ในการเขียนบทความ 
เพ่ือน าเสนอในการประชุมวิชาการ 

******* 

1. ตระหนักว่าการเขยีนบทความทางวชิาการ/วจิยัไม่ใช่การเขยีนรายงานวจิยัซึง่มเีนื้อหามาก 
หนาเป็นรูปเล่มซึ่งมรีปูแบบเฉพาะดงัที่ทราบโดยทัว่ไปแลว้ แต่เป็นการเขยีนบทความทาง
วชิาการทีก่ะทดัรดัเพื่อน าเสนอในเวลาจ ากดัและตพีมิพใ์นเนื้อทีจ่ ากดั 

2. การเขยีนจงึต้องกะทดัรดั แต่ครบถว้น ตรงประเดน็ กวา้ง ลกึ ตอบค าถามทีต่ ัง้ครบถว้น บน
พืน้ฐานแนวคดิทีม่ตีรรกะดว้ยมมุมองทีเ่ด่นชดัหลายมุมมอง และมคีวามยตุธิรรม 

3. ถ้าน าเสนองานวจิยัทีก่ าลงัท าหรอืทีท่ าเสรจ็แลว้ เรยีกว่าเป็น “บทความสรุปงานวจิยั” หรอื
บทความวจิยั (Research paper) ซึง่ตอ้งกะทดัรดัเหมอืนขอ้ 2  

4. แม้การเขยีนบทความทางวิชาการจะต้องประกอบด้วยตรรกะต่างๆ รวม 8 ข้อดงักล่าว
ขา้งตน้ แต่บทความวชิาการส่วนใหญ่มสี่วนประกอบหลกัดงันี้ 

4.1. Abstract เขยีนทหีลงัเพื่อนหลงัจาก “การขึน้ใจ” ในภาพรวมทัง้หมดแลว้ 
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4.2. บทน า (Overview)  กล่าวถงึชื่อเรื่อง ชื่อผูเ้ขยีนพรอ้มต าแหน่งและวุฒ ิระบุความมุ่ง
หมาย ระบุว่าค าถามของงานวิจัยคืออะไร รวมทัง้การให้ภาพรวมที่
ประทบัใจ ของงานวิจยั รวมทัง้การแถลงถึงจุดส าคญัที่ผู้เขยีนต้องการ
อธบิายในบทหลกั 

4.3. บทหลกั (Materials and Methods)  สรุปกรรมวธิทีีใ่ชใ้นการวจิยั รปูแบบทีผู่ว้จิยัท า
ขึ้นเพื่องานนี้  มีเนื้อหาวิชาอื่นใดบ้างที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรมีอะไรบ้าง 
มาตรการเป็นอย่างไร ท าการวจิยั ณ สถานที่ใด ฯลฯ ...สัน้ๆ ได้ใจความ
ครบ ไมเ่ยิน่เยอ้ 

• พรรณนาผลลพัธว์่าไดพ้บอะไรบา้ง 
• เขยีนสรปุการวเิคราะหส์ิง่ทีไ่ดค้น้พบ ขอ้โตแ้ยง้ หรอืขอ้สรปุ 
• อภปิรายถงึจดุแขง็และประโยชน์ของการศกึษาหรอืวจิยัหรอืบทความ 
• อภปิรายถงึจดุอ่อน ขอ้จ ากดัและปัญหา 
• อภปิรายถงึสิง่ทีผู่ว้จิยัไดเ้รยีนรู ้
• มกีารอา้งองิหรอืการใหต้วัอยา่งเฉพาะตลอดการวเิคราะหว์จิยั 

4.4. บทสรปุ สรุปการอภิปรายในบทหลกั ท าการชัง่ใจและตัดสินขัน้สุดท้ายเกี่ยวกับ
คุณค่าของงานค้นคว้าวจิยั ระบุว่าไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากการค้นคว้า อภปิราย
ถงึ “การส่อนัย” ทีอ่าจโยงไปถงึการวจิยัทีอ่าจมขีึน้ในอนาคตทีต่่อเนื่องจาก
งานวจิยัน้ีบา้ง 

4.5.  อ้างอิง ตอ้งเป็นไปตามรปูแบบอนัถูกตอ้งตามประเภทของงานทีส่ถาบนัหรอื
วารสารนัน้ๆ ก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั    
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หวัข้อเน้ือหาบทความวิจยั (Research Paper) 

******** 

 การเขยีนบทความวจิยัมรีายละเอยีดหวัขอ้มากกว่าบทความทางวชิาการทัว่ไป แต่องค์ประกอบ
ภายในบทความไมแ่ตกต่างกนั โดยจะตอ้งประกอบดว้ยตรรกะต่างๆ รวม 8 ขอ้ดงักล่าวเช่นกนั บทความ
วจิยัส่วนใหญ่ทัว่ไปมสี่วนประกอบหลกัดงันี้ 

1.1. Abstract เขยีนทหีลงัเพื่อน 

1.2. บทน า   กล่าวถงึชื่อเรือ่ง ชื่อผูเ้ขยีนพรอ้มต าแหน่งและวุฒ ิระบุความมุง่หมาย ระบุว่าค าถาม
ของงานวจิยัคอือะไร รวมทัง้การให้ภาพรวมที่ประทบัใจ ของงานวจิยั รวมทัง้การ
แถลงถงึจดุส าคญัทีผู่เ้ขยีนตอ้งการอธบิายในบทหลกั 

1.3. บทหลกั (เนื้อความและกรรมวธิ ี- Materials and Methods)  สรุปกรรมวธิทีี่ใช้ในการวิจยั 
รูปแบบที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นเพื่องานนี้ , มเีนื้อหาวิชาอื่นใดบ้างที่เกี่ยวข้อง, ตัวแปรมี
อะไรบา้ง, มาตรการเป็นอย่างไร, ท าการวจิยั ณ สถานทีใ่ด, ฯลฯ ...สัน้ๆ ไดใ้จความ
ครบ ไมเ่ยิน่เยอ้ 

• พรรณนาผลลพัธว์่าไดพ้บอะไรบา้ง 
• เขยีนสรปุการวเิคราะหส์ิง่ทีค่น้พบ ขอ้โตแ้ยง้ หรอืขอ้สรปุ 
• อภปิรายถงึจดุแขง็และประโยชน์ของการศกึษาหรอืวจิยัหรอืบทความ 
• อภปิรายถงึจดุอ่อน ขอ้จ ากดัและปัญหา 
• อภปิรายถงึสิง่ผูว้จิยัไดเ้รยีนรู ้
• มกีารอา้งองิหรอืใหต้วัอยา่งเฉพาะตลอดการวเิคราะหว์จิยั 

1.4. ผลการวิจยั   ความยาวประมาณ 1 หน้า อาจมตีวัเลขแสดงจ านวนและขอ้มูลที่จ าเป็น มี
ภาพหรอืตารางแสดงประกอบได ้หลกีเลีย่งการอภปิรายหรอืแปลความหรอืกล่าวถงึ
เรือ่งเดมิ ไมใ่ส่ขอ้มลูดบิ ขอ้ความตอ้งสนบัสนุนขอ้มลู ไมแ่สดงขอ้มลูซ ้า 

1.5. บทอภิปราย ความกะทัดรัดยังคงมีความส าคัญ บทอภิปรายนี้ เ ป็ นการแปล
ความหมายของผลการวจิยัทีล่กึและมเีหตุผลทีส่นับสนุนขอ้สรุปของผูว้จิยั พยายาม
เสนอทางเลือกของค าอธิบายถ้ามแีละสมเหตุผล ไม่ควรมสีิ่งใดตกหล่นโดยไม่ได้
อธบิาย ใหข้อ้เสนอแนะ สรปุว่าไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากการวจิยั อภปิรายถงึ “การส่อนยั” ที่
อาจโยงไปถงึการวจิยัทีอ่าจมขีึน้ในอนาคตทีอ่าจต่อเนื่องจากงานวจิยันี้ไดบ้า้ง 

1.6. บทสรปุ อาจรวมไวใ้นบทอภปิรายกไ็ด ้ถ้าแยกกไ็ม่ควรสรุปในบทอภปิราย ควรกะทดัรดั
ไมซ่ ้าบทอภปิราย 

1.7. การอ้างอิง (Literature Cited)  

********* 
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หลกัการเขียนบทคดัย่อ (Abstract) 

****** 

 บทคดัยอ่ควรมคีวามยาวไมเ่กนิ 200-250 ค า ส าหรบัสาขาวทิยาศาสตร/์เทคโนโลย ี300-350 ค า 
ส าหรบัสาขามนุษยศาสตร/์สงัคมศาสตร ์วตัถุประสงคห์ลกัของบทคดัย่อคอืการสรุปรวมที่กะทดัรดัของ
งานวจิยัหรอืความก้าวหน้าของงานวจิยั ทีผู่อ่้านสามารถอ่านไดด้ว้ยเวลาเพยีงนาทเีดยีว ควรจบัประเดน็
เหตุผลเบือ้งหลงัการศกึษาหรอืวจิยั, การเขา้ถงึปัญหา, ผลลพัธท์ีเ่ขา้ประเดน็, และขอ้สรุปทีส่ าคญั หรอื
แสดงค าถามใหมท่ีเ่กดิขึน้จากการศกึษาวจิยั 

การเขียนบทคดัย่อ 

 เป็นการเขยีนหลงัจากงานศึกษาหรอืวิจยัเสร็จสมบูรณ์แล้ว ปกติการประหยดัถ้อยค าในตวั
รายงานวจิยัก็มคีวามส าคญัอยู่แลว้ แต่ในบทคดัย่อยิง่ต้อง “ประหยดั” มากกว่า แต่ไม่ไดห้มายความว่า
ใหผ้ดิไวยากรณ์ได ้ประโยคทีใ่ชจ้ะตอ้งสมบรูณ์แต่จะตดัส่วนส าคญัทิง้หรอืใชค้ ายอ่ไมไ่ด้ การเรยีงถอ้ยค า
ในประโยคใหด้สีามารถแสดงความมุ่งหมายได้หลายอย่าง เช่นตวัอย่างในภาษาองักฤษ , "In order to 

learn the role of protein synthesis in early development of the sea urchin, newly fertilized 

embryos were pulse- labeled with tritiated leucine, to provide a time course of changes in 

synthetic rate, as measured by total counts per minute (cpm)." จะเหน็ไดว้่าประโยคนี้ใหค้ าถาม
โดยรวม, กรรมวธิ,ี และประเภทของการวเิคราะหไ์ดใ้นประโยคเดยีว 

การเขียนบทสรปุของบทคดัย่อ 

 บทสรปุในบทคดัยอ่ทัว่ไปประกอบดว้ยส่วนองคป์ระกอบขา้งล่างนี้ โดยเฉพาะ 2 ส่วนแรกไมค่วร
เขยีนเกนิส่วนละ 1 ประโยค 

• ความมุง่หมายของการศกึษา/วจิยั, สมมตุฐิาน, ค าถามวจิยัโดยรวม, วตัถุประสงค ์
• แบบจ าลองหรอืระบบทีน่ ามาใชว้เิคราะหห์รอืทดลองพรอ้มค าอธบิายสรปุ 
• ผลลพัธ:์  รวมถงึขอ้มลูเฉพาะถา้เป็นการศกึษาเกี่ยวขอ้งกบัปรมิาณ, รายงานขอ้มลูเชงิปรมิาณ, 

รวมทัง้ผลการวเิคราะหเ์ชงิสถติ ิ
• ขอ้สรปุส าคญั หรอืค าถามทีต่ามมาจากผลการศกึษาวจิยั 

รปูแบบ: 

• ยอ่หน้าเดยีวและกะทดัรดั 
• โดยทีเ่ป็นการสรปุงานศกึษาวจิยัทีท่ าเสรจ็แลว้จงึตอ้งใช ้past tense ทัง้หมด 
• บทคดัยอ่เป็นตวัของตวัเอง จงึไมม่อีารมัภบท ไมม่กีารอ้างองิทีส่่วนใดของบทความไมว่่าจะเป็น

รปูภาพหรอืตาราง 
• เน้นการสรปุทีผ่ลลพัธ ์กล่าวถงึความเดมิไดไ้มเ่กนิ 1-2 ประโยคถา้จ าเป็นจรงิๆ 
• สิง่ทีส่รปุในบทคดัยอ่จะตอ้งตอ้งตรงกบัเนื้อหาในรายงานหรอืบทความการศกึษา/วจิยั 
• ตรวจแก้การสะกดการนัต ์ความถูกต้องของประโยค/ไวยากรณ์, ตรวจการใชห้น่วยระบบชัง่ตวง

วดัใหต้อ้งตรงกนั, และตรวจความถูกตอ้งของตวัเลขส าคญั 
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การใส่ค าส าคญั (key words) ใส่ต่อจากบทคดัย่อไมน้่อยกว่า 5 และไมค่วรเกนิ ๘ ค า 

 

หลกัการเขียนบทน า  
(Introduction / overview) 

******* 

 บทน าไม่ควรยาวเกนิ 2 หน้า (พมิพ ์double spaced) ความมุ่งหมายของบทน าได้แก่การสร้าง 
“ความคุน้เคย” ใหเ้กดิขึน้กบัผูอ่้านก่อนโดยการแจง้เหตุผลเบือ้งหลงัทีต่อ้งการศกึษาหาค าตอบ เป็นการ
แสดงงานในบรบิทเชงิทฤษฎทีีเ่อือ้ใหผู้อ่้านเกดิความเขา้ใจและซาบซึง้ผลงาน 

การเขียนบทน า 

 มเีพยีงการเขยีนบทคดัย่อเท่านัน้ที่รวมทุกอย่างไวใ้นย่อหน้าเดยีวโดยไม่ใช้ย่อหน้าส าหรบัช่วย
แยกประเดน็หลกั แต่ในบทน าอาจใชย้่อหน้าแยกประเดน็เนื้อหาได ้การเขยีนบทน ามไีด้หลายแนว แต่
แนวการเขยีนขา้งล่างนี้เป็นแบบทีใ่หผ้ลด ีชดัเจนและใชก้นัโดยทัว่ไป 

• กล่าวถงึความส าคญัของการศกึษาวจิยัว่าเหตุใดจงึมคี่าควรแก่การวจิยัตัง้แต่แรก ให้บรบิทที่
กวา้งก่อน 

• อธิบายแบบจ าลองหรอืกรรมวิธีที่ใช้ว่าเหมาะกับงานศึกษาวิจยัอย่างไร มขี้อได้เปรยีบกว่า
กรรมวธิอีื่นอยา่งไร และอาจวจิารณ์การน ามาใชใ้นเชงิปฏบิตัวิ่าเป็นอย่างไร 

• อธบิายเหตุผล แจง้สมมตุฐิาน หรอืวตัถุประสงคแ์ละอธบิายเหตุผลในการเลอืกใช้ 
• อธบิายกรรมวธิวีเิคราะหห์รอืการท าแบบจ าลองและวธิกีารท าใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

รปูแบบ: 

• ใช ้past tense ยกเวน้การกล่าวจงึขอ้เทจ็จรงิทีอ่ยูต่วัแลว้ 
• จดัวางรปูแบบความคดิทัง้หมดแลว้ยกเอาทีส่่วนส าคญับรรจุไวใ้นแต่ละย่อหน้า ถ้าแยกประเดน็

ความคดิได ้4 ความคดิกจ็ะม ี4 ยอ่หน้า 
• การน าเสนอขอ้มลูเดมิท าเฉพาะเมื่อจ าเป็นเพื่อการสนับสนุนความคดิเท่านัน้ ผูอ่้านไม่ต้องการ

อ่านทุกเรือ่งทีผู่ว้จิยัรู ้
• ระบุสมมตุฐิานหรอืวตัถุประสงคใ์หแ้มน่ย าทีสุ่ด แต่อยา่ท าใหเ้รยีบงา่ยจนเกนิเหตุ 
• เอาใจใส่ในการสะกดการนัต ์ความกระจา่งและความเหมาะสมของประโยคและขอ้ความ 
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หลกัการเขียนบทเน้ือหาและกรรมวิธี  

(Materials and Methods) 

 แมส้่วนนี้ไม่มกีารจ ากดัจ านวนหน้า แต่แนวคดิหลกัก็ยงัให้คงการเขยีนให้กระชบัและกะทดัรดั
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ ปกติผู้อ่านมกัเลอืกอ่านส่วนนี้เป็นพเิศษ อาจสนใจดูเฉพาะส่วนสูตร ตารางหรอื
กรรมวธิ,ี  เนื้อหาและกรรมวธิอีาจแยกเสนอแยกเป็นหวัขอ้ยอ่ย โดยทัว่ไปบทน้ีจะเขยีนงา่ยกว่าบทอื่น  

 วตัถุประสงค์ของบทนี้คอืการจดัการระเบยีบบนัทกึเนื้อหาและกรรมวธิทีัง้หมดให้เป็นเอกสาร
เพื่อให้ผู้อื่นสามารถน าไปอ้างองิใช้ต่อได้ หรอืเพื่อให้ผู้อื่นประเมนิผลงานได้ บทนี้ไม่ใช่ที่ส าหรบัเขยีน
พรรณนาถงึขัน้ตอนต่างๆ ในการวจิยั และไมใ่ช่หนงัสอืคู่มอื โดยแทจ้รงิเป็นการบอกเล่าเรือ่งราว 

การเขียนบทหลกั 

เนื้อหา (Materials): 

• แยกกล่าวแต่ละเนื้อหาออกเป็นเรื่องๆ ยกเวน้งานศกึษา/วจิยัทีม่คีวามซบัซอ้นมากและเมื่อการ
รวมจะช่วยใหป้ระหยดัหน้ากระดาษ 

• อธบิายเฉพาะอุปกรณ์, เครือ่งมอื ฯลฯ ทีม่คีวามพเิศษทีน่ ามาใช ้งดกล่าวถงึสิง่ทีใ่ชก้นัโดยทัว่ไป
เช่น เครือ่งมอืธรรมดาๆ ทีทุ่กคนรูจ้กั, โปรแกรมคอมพวิเตอรธ์รรมดา, กลอ้งถ่ายรปูธรรมดาเป็น
ตน้ 

• การกล่าวถึงเครื่องมอืเครื่องใช้หรอืวสัดุพเิศษอาจแยกกล่าวในย่อหน้าหนึ่งต่างหากหรอือาจ
กล่าวรวมๆ ไปตามเนื้อหากไ็ด ้

กรรมวธิ:ี 

• อธบิายถงึกรรมวธิศีกึษา/วจิยั ไมอ่ธบิายซ ้ากรรมวธิเีดยีวกนัทีน่ ามาใชใ้นขัน้ตอนอื่นอกี 
• อธบิายกรรมวธิอีย่างสมบูรณ์ รวมรายละเอยีดเฉพาะ เช่นอุณหภูม,ิ ช่วงเวลาและเวลาที่ใช้ใน

การวดั, การสงัเกตการณ์ ฯลฯ โดยกะทดัรดั 
• เพื่อใหก้ะทดัรดั ควรน ากรรมวธิไีปไวใ้ตห้วัขอ้เดยีวกนักบัเนื้อหาหรอืกลุ่มเนื้อหาทีก่ล่าวถงึ 
• อธิบายความอย่างเป็นลกัษณะทัว่ไป ไม่เฉพาะเจาะจงเกินไป เช่นไม่กล่าวถึงวนัเวลาหรอื

สถานทีโ่ดยละเอยีดเป็นการเฉพาะ 
• ถ้าอ้างถงึกรรมวธิทีี่เป็นที่รูจ้กัและยอมรบัโดยทัว่ไป ให้เอ่ยเฉพาะชื่อหรอืใช้การอ้างองิสัน้ๆ ก็

เป็นการเพยีงพอ 

รปูแบบ: 

• หลกีเลี่ยงการเขยีนในลกัษณะที่เน้นตวัผู้ศกึษา/วจิยัมากกว่าการเน้นงาน หลกีเลี่ยงการเอ่ยถงึ
ตวัเอง ปกตจิะเลีย่งไปใชก้ารกล่าวถงึบุรษุที ่3 แทน 



 

แบบประเมนิ-ตรวจสอบ บทความ,งานวจิยั, วทิยานพินธด์ว้ยตนเอง                       ศ. เดชา บุญค ้า ไมส่งวนลขิสทิธิ ์พุทธศกัราช 2552 

 

14 

• ใช้การเขยีนร้อยแก้วเป็นทางการแบบปกติ หลีกเลี่ยงการเขยีนด้วยภาษาพูด เขยีนให้เป็น
ประโยคทีส่มบรูณ์ 

สิง่พึงหลีกเลีย่ง: 

• อยา่ใหเ้นื้อหาและกรรมวธิใีนบทน้ีกลายลกัษณะเป็น “คู่มอื”  
• งดเวน้การอธบิายขอ้มลูและเรือ่งเดมิ – เอาไวไ้ปกล่าวทีบ่ทอภปิราย 
• งดเวน้การกล่าวถงึขอ้มลูพาดพงิไปถงึบุคคลที ่3  เช่นเอ่ยชื่อบุคคลทใีหค้วามรว่มมอืหรอืทีไ่ม่ให้

ความรว่มมอื   
 

การเขียนผลการศึกษา/วิจยั 

 ส่วนนี้มคีวามยาว 1 หน้า ทีส่ ัน้กะทดัรดั ประกอบดว้ยประเภทของขอ้มลูทีน่ าเสนอ เช่น รปูหรอื
ตารางทีเ่หมาะสมทีจ่ะท าใหก้ารเสนอผลลพัธไ์ดด้ทีีสุ่ด  

 ความมุ่งหมายของส่วนนี้คอืการแสดงผลการค้นพบที่ได้จากการศกึษา/วจิยั ระบุส่วนนี้ให้เป็น
แก่นแท้ๆ  ของผลลพัธ ์การแปลความใหน้ าไปไวท้ีบ่ทอภปิราย 

การเขียนผลการศึกษา/วิจยั 

 ส าคญั...: ผูศ้กึษา/วจิยัต้องแยกความแตกต่างของวสัดุเนื้อหา ซึง่ปกตมิกัรวมไวใ้นรายงายวจิยั
หรอืในขอ้มลูดบิหรอืในภาคผนวกทีไ่มไ่ดน้ ามาตพีมิพใ์หช้ดัเจน อยา่น ามารวมไวใ้นทีน่ี้ 

เนื้อหา 

• สรปุผลการคน้พบเป็นขอ้เขยีน และถา้เหมาะสม อาจรวมตารางและรปูภาพไวด้ว้ย 
• อธบิายผลลพัธแ์ต่ละขอ้เป็นขอ้เขยีน ชีใ้หผู้อ่้านไดส้งัเกตสิง่ทีต่รงประเดน็ทีสุ่ด 
• ใหก้ารอธบิายผลการคน้พบใหอ้ยูใ่นบรบิทของการศกึษา/วจิยั 
• อธบิายผลการสงัเกตการณ์งานศกึษา/วจิยัในสภาวะควบคุม (ถา้ม)ี และอธบิายถงึขอ้สงัเกตที่ไม่

ปรากฏในตารางหรอืรปูภาพทีใ่ส่ไว ้
• วเิคราะหข์อ้มลูและเตรยีมขอ้มลูทีแ่ปรแลว้ใหอ้ยูใ่นรปูของกราฟ ตารางหรอืขอ้เขยีน 

สิง่พึงหลีกเลีย่ง: 

• ไม่อภิปรายหรอืตีความซ ้าผลการศึกษา/วจิยั, รายงานข้อมูลสารสนเทศเดิม, หรอืพยายาม
อธบิายเรือ่งอื่นใดอกีเป็นอนัขาด 

• ไมร่วมขอ้มลูดบิหรอืการตรวจวดั หรอืการค านวณทีท่ าระหว่างงานไวใ้นบทความวจิยั 
• ไมน่ าเสนอขอ้มลูเดยีวกนัมากกว่า 1 ครัง้ 
• ขอ้เขยีนตอ้งสอดคลอ้งและเสรมิกบัตารางหรอืรปู 
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• ไมส่บัสนระหว่างตารางกบัรปู (ต่างกนั) 

 

รปูแบบ:  

• ใช ้Past tense ในงานศกึษายกเวน้ขอ้เทจ็จรงิทัว่ไป เรยีงล าดบัตามหลกัเหตุผล 
• ในขอ้เขยีนอา้งถงึรปู เช่น “รปูที.่..” ฯลฯ รวมทัง้ “ตารางที.่..” 
• รปู/ตารางอาจใส่แทรกไปกบัขอ้เขยีนกไ็ด ้หรอืแยกไปไวท้า้ยบทความกไ็ด ้
• ถ้าใส่ภาพหรอืตารางไวท้้ายบทความต้องแยกใหเ้หน็แตกต่างชดัเจนจากภาพหรอืตารางที่เป็น

ส่วนของภาคผนวก 
• ไมว่่าจะใส่รปูหรอืตารางไวท้ีใ่ด เลขตอ้งเรยีงตามล าดบัเสมอพรอ้มชื่อหรอืค าอธบิายรปู/ตาราง 
• รปู/ตารางแต่ละรปูตอ้งสมบรูณ์ดว้ยตนเองแมจ้ะแยกออกจากขอ้เขยีนกย็งัดเูขา้ใจได้ 

 
 

หลกัการเขียนบทอภิปราย (Discussion) 

 แนวทางการเขยีนของแต่ละวารสารวชิาการไม่เหมอืนกนั บางวารสารมเีนื้อที่จ ากดัมากต้องบ่ง
ความจ ากดัใหผู้้เขยีนได้รบัทราบเช่น ไม่เกนิ 4 หน้าพมิพ ์double spaced ซึง่เท่ากบั 1 หน้าพมิพ์แบบ
ธรรมดา ดงันัน้โดยทัว่ไปจึงจ ากัดไว้ไม่ให้เกิน 5 หน้าพิมพ์ธรรมดา (single spaces) ซึ่งถ้าผู้เขียน
ช านาญและไดฝึ้กการเขยีนแบบประหยดัมาแลว้ยอ่มเป็นการเพยีงพอทีจ่ะพรรณนาทุกอยา่งไดค้รบถว้น  

 ความมุ่งหมายของการเขยีนบทคอืการแปลความหมายของผลการศึกษา/วจิยัและสนับสนุน
ข้อสรุปทัง้หมดโดยใช้หลกัฐานจากการสงัเกต ทดลองรวมทัง้การใช้ความรู้ที่ เป็นที่ยอมรบั การเขยีน
จะตอ้งกระจา่งแจง้กะทดัรดัเช่นกนั 

การเขียนบทอภิปราย 

 แปลความหมายข้อมูลด้วยบทอภปิรายที่ มคีวามลกึทีส่มเหตุผล  หมายความว่าเมื่อกล่าวถงึ
ปรากฏการณ์กจ็ะต้องอธบิายถงึกลไกที่น ามาใชใ้นการสงัเกต ถ้าผลออกมาแตกต่างจากสมมุตฐิานต้อง
อธบิายสาเหตุ ถ้าออกมาตามการคาดการณ์ก็ต้องอธบิายทฤษฎทีี่ตรงกบัผลนี้ว่าสอดคล้องกนัอย่างไร 
การระบุเพยีงว่าขอ้มลูสนบัสนุนการคาดการณ์ทิง้ไวส้ ัน้ๆ เป็นการไมเ่หมาะสม 

• ตดัสนิใจว่าสมมุตฐิานขอ้ใดสนับสนุน ขอ้ใดขดัแยง้ หรอืขอ้ใดไม่อาจตดัสนิใจไดอ้ย่างมัน่ใจ อย่า
เพยีงตดัทิง้ไปจากการศกึษา ไมพ่งึปล่อยส่วนหนึ่งส่วนใดของการศกึษา/วจิยัไวโ้ดยไมม่ขีอ้สรุป 

• บทความวจิยัจะไม่ผ่านถ้างานไม่แล้วเสรจ็ จงสรุปเท่าที่สรุปได้ โดยสรุปงานศึกษา/วิจยัที่ไม่
สมบรูณ์ใหส้มบรูณ์ดว้ย... การสรปุว่าไมส่มบรูณ์ดว้ยเหตุใด 

• ผูเ้ขยีนบทความอาจใหข้อ้เสนอแนะแนวทางในอนาคต เช่นควรปรบัปรุงการคน้ควา้ทดลองหรอื
สงัเกตการณ์อยา่งไรเพื่อใหบ้รรลุความมุง่หมายใหมท่ีเ่กี่ยวขอ้ง 
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• อธบิายการสงัเกตการณ์ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้เน้นทีก่ลไก ไมเ่น้นตวัผูส้งัเกตการณ์ 

• ตดัสนิว่ากรรมวธิกีารศกึษาวจิยัทีส่รา้งขึน้ตอบรบัเพยีงพอต่อสมมุตฐิานหรอืไม่ และควบคุมได้
หรอืไมใ่นระหว่างด าเนินงาน 

• พยายามใหค้ าอธบิายทีเ่ป็นทางเลอืกเท่าทีจ่ะมไีดอ้ยา่งสมเหตุผล 

• นึกไวใ้นใจว่า การทดลองหรอืการสงัเกตการณ์ในแต่ละสิง่ย่อมไม่สามารถใหค้ าตอบได้ทัง้หมด 
มสีิง่อื่นใดอกีบา้งทีค่วรไดร้บัการศกึษา/วจิยัในขัน้ต่อไป 

• แนะน าบทความวชิาการเฉพาะอื่นๆ เพื่อประกอบค าแนะน า 

รปูแบบ:  

• เมื่ออ้างถงึขอ้มูลสารสนเทศในบทความ จะต้องแยกแยะขอ้มูลที่ตนท าขึ้นออกจากขอ้มูลอื่นที่
ตพีมิพแ์ลว้ หรอืจากของเพื่อนนกัวจิยั  

• อ้างงานทีท่ าแลว้เสรจ็โดยบุคคลอื่นและของตนเองดว้ย ใช ้past tense เช่น "Doofus, in a 1989 

survey, found that anemia in basset hounds was correlated with advanced age.  Anemia is a 

condition in which there is insufficient hemoglobin in the blood."   

ขอ้ผดิพลาดมากทีสุ่ดของนิสตินกัศกึษาในบทอภปิรายนี้ไดแ้ก่การ เสนอการตคีวามอยา่งผวิเผนิ 
ซึ่งไม่มากก็น้อยมกัเป็นการระบุผลลพัธซ์ ้าๆ ถอืเป็นความจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องเสนอแนะว่า 
เหตุใด ผลจงึออกเป็นมาเช่นนัน้ โดยมุง่เน้นไปทีก่ลไกทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการสงัเกตการณ์ 

 

 

หลกัการเขียนบทอ้างอิง (Literature Cited) 

 เขยีนรายชื่อเอกสารทัง้หมดที่ผู้ศกึษา/วจิยัใช้อ้างองิในบทความตามล าดบัอกัษร  เริม่ด้วยชื่อ
ผูเ้ขยีนหรอืผูแ้ต่ง ใหใ้ชเ้ฉพาะเอกสารดัง้เดมิในการอา้งองิ (ใชเ้อกสารดัง้เดมิทีเ่ป็นชื่อผูแ้ต่ง/ผูว้จิยั) การ
ใชเ้วบ็ไซต์ควรท าดว้ยความระมดัระวงัเนื่องจากทุกคนสามารถเขยีนขอ้เขยีนหรอืบทความในนัน้ไดโ้ดย
ไม่อาจประกนัได้ว่าถูกหรอืผดิ หากจะอ้างวารสารวิชาการออนไลน์ (เป็นที่ยอมรบัได้) จะต้องอ้างชื่อ 
ฉบบัที ่ปี เลขหน้า ฯลฯ  

 

(ใช้ตามแบบทัว่ไปส าหรบังานวิชาการ)  
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ตวัอย่างประกอบค าอธิบาย** 

แบบประเมิน – ตรวจสอบ บทความ/ งานวิจยั/ วิทยานิพนธด้์วยตนเอง 

ชื่อ งาน / บทความ ... ยทุธศาสตรก์ารออกแบบช่องเปิดเพือ่แก้ปัญหาโลกร้อน * 1........... 

ชื่อ/ทมีผูว้จิยั / ผูเ้ขยีน ...................................................................................................... 

วนัที.่........... เดอืน........................... พ.ศ. 2552 

_____________________________________________________________________ 

1.   ความมุ่งหมาย (Purposes) ของงานวจิยั/บทความ  

• มุ่งหาแนวทางในการออกแบบและก าหนดวสัดุของช่องเปิดของอาคารให้มกีารเปลี่ยน
ถ่ายความรอ้นน้อยทีสุ่ด และทดสอบว่าวสัดุวงกบและกระจกชนิดใดทีน่ ามาใช้กบัช่องเปิด
จะเปลีย่นถ่ายความรอ้นน้อยทีสุ่ด เพื่อน าขอ้มลูไปใชใ้นการออกแบบอาคารเพื่อแก้ปัญหา
โลกรอ้นต่อไป (ใหผู้เ้ขยีนบทความ/วจิยัเป็นผูเ้ขยีนเอง รวมทัง้ของขอ้ 7-8)  

2.   ค าถามหลกั (Questions) ของงานวจิยั / บทความ  

• การวางต าแหน่งช่องเปิดไว้ ณ ต าแหน่งใดของผนังห้องจงึจะเกดิการเปลี่ยนถ่ายความ
รอ้นต ่าสุดและใหแ้สงธรรมชาตมิากทีสุ่ด? 

• วสัดุวงกบชนิดใดเปลีย่นถ่ายความรอ้นน้อยทีสุ่ด? 
• กระจกชนิดใดเปลีย่นถ่ายความรอ้นน้อยทีสุ่ด? 

3.   สมมติุฐานหลกั (Assumptions) ของบทความ/งานวจิยั  

• ด้วยขนาดช่องเปิดที่เท่ากนั หนัไปในทศิทางเดยีวกนัและเจาะช่องต าแหน่งเดยีวกันจะ
ได้รบัความร้อนจากแสงอาทติย์และจากอุณหภูมอิากาศเท่ากนัจงึใช้ไฟฟ้าช่วยให้แสง
สว่างเสรมิในเวลากลางวนัเท่ากนั 

• ขอ้แตกต่างของขดีความสามารถในการเปลีย่นถ่ายความรอ้นขึน้อยู่กบัชนิดของวสัดุที่ใช้
ท าวงกบและชนิดของกระจก 

4.   แง่คิดหรือมมุมองหลกั (Points of view)  

• ใช้แง่คดิและมุมมองที่มุ่งไปที่การอนุรกัษ์พลงังานและแก้ปัญหาโลกร้อนเพียงแง่เดียว
เพื่อใหไ้ดค้ าตอบทีใ่ชอ้า้งองิได ้(ซึง่จ าเป็นเพราะยงัไมม่ผีูท้ ามาก่อน) 

• มมุมองในแงก่ารเกบ็กกั CO2, การใชว้งกบไมน่้าจะดกีว่าอลมูเินียมหรอืพวีซีหีรอืไม่ 
• มมุมองของความคงทนและการทนไฟ อลมูเินียมน่าจะดกีว่าพวีซีแีละไม ้

5.   ข้อมลูสารสนเทศ (Information) หลกัทีน่ ามาใชใ้นงานวจิยั /บทความ  
                                                
1
      ตวัอยา่งหวัขอ้สมมตุ ิและ เป็นตวัอยา่งงานวจิยัทางวทิยาศาสตร ์/ เทคนิคทีไ่มซ่บัซอ้น  งานวจิยัทัว่ไปโดยเฉพาะทางสงัคมศาสตรจ์ะซบัซอ้น

กวา่ตวัอยา่งน้ี แต่เมือ่ยอ่ใหก้ะทดัรดัแลว้ยอ่มไมต่่างกนัมาก 
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• การปลดปล่อย CO2 ของโลกเกดิจากสิง่แวดล้อมมนุษยส์รา้งรอ้ยละ 40, จากการขนส่ง
และการเดนิทางรอ้ยละ 30, และจากการเกษตรและอุตสาหกรรมรอ้ยละ 30 โดยประมาณ 

• รอ้ยละ 40 ของการปลดปล่อย CO2 จากสิง่แวดลอ้มมนุษยส์รา้งเกดิจากการท าความรอ้น
และความเยน็แก่อาคาร 

6.   แนวคิด (Concept) ของบทความ/ งานวจิยั  

• การใชพ้ลงังานหรอืการปลดปล่อย CO2 มากทีสุ่ดในวฏัจกัรชวีติของอาคาร (ช่วงการผลติ
วสัดุ-อุปกรณ์ / ช่วงการก่อสรา้ง / ช่วงการใชง้าน / ช่วงการรือ้ถอน 

• การใช้พลงังานในช่วงชวีติอาคารมปีรมิาณมากที่สุด ระหว่างรอ้ยละ 85-95 มากกว่าขัน้
ผลติวสัดุ ขัน้ก่อสรา้งและขัน้รือ้ถอนรวมกนั 6-19 เท่าแล้วแต่ชนิดอาคาร การออกแบบ
อาคารใหป้ระหยดัพลงังานมากทีสุ่ดในช่วงใชง้านจงึมคีวามส าคญัยิง่ทีส่ถาปนิกพงึปฏบิตัิ 

• ช่องเปิดของอาคารมคีวามส าคญัเนื่องจากการรบัความรอ้นเข้าสู่ตวัอาคารมากสุดผ่าน
เปลอืกเปลอืกอาคารโดยไมน่บัทางหลงัคาอยูท่ีช่่องเปิด 

7.   ข้อลงความเหน็ (Inferences) / ขอ้สรปุ (Conclusion)  / ของบทความ/งานวจิยั  

• ผลการเปรยีบเทยีบวสัดุวงกบชนิดต่างๆ ที่มใีช้มากโดยทัว่ไปพบว่าวสัดุที่ดทีี่สุดคอื “ยู
พวีซี”ี  

• กระจกที่เหมาะสมที่สุดคอืกระจกฮทีสตอปใส หนา 24 มลิลเิมตรที่ให้แสงสว่างผ่านมาก
ทีสุ่ดในขณะทีห่ยดุการเปลีย่นถ่ายความรอ้นไดด้ทีีสุ่ด 

• ต าแหน่งเจาะช่องผนังที่อยู่กลางหรอืสูงขึ้นช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านแสงประดษิฐ์มากกว่า
เจาะต ่าหรอืชดิขา้ง 

• รวมแลว้เมือ่เปลีย่นมาใชว้งกบพวีซีแีละกระจกฮทีสตอ็ปจะช่วยลดการปลดปล่อย CO2 

8.   การแสดงนัย (Implication) และผลท่ีอาจตามมา (Consequences)  

• ถ้าผูอ้อกแบบทุกคนใชว้งกบยพูวีซีรี่วมกบักระจกฮตีสตอ็ปใสหนา 24 มม. และเจาะช่อง
เปิดทีช่่วงกลางผนงั จะช่วยบรรเทาปัญหาโลกรอ้นได ้

• ควรท าการวจิยัขัน้ต่อไปเพื่อหาว่าราคาทีแ่ตกต่างระหว่างการใชว้งกบและกระจกดงัสรุป
ขา้งตน้กบัการใชว้งกบอลมูเินียมและกระจกธรรมดาทีใ่ชท้ัว่ไปเป็นอย่างไร 

• พจิารณาผลกระทบอาจตามมาและทีอ่าจเป็นไปไดท้ัง้หมดว่ามอีะไรบา้ง 

 

****** 

**  ตวัอย่างนี้ไดใ้ชบ้ทความรายงานวจิยัของนิสติปรญิญาโทผูห้นึง่ทีท่ าการวจิยัเกีย่วกบัต าแหน่งการวางช่องเปิดเพือ่
ประหยดัพลงังานมากรอกตาม “แผน่แบบ (Template) ส าหรบัวิเคราะหห์าตรรกะของบทความ” ในหน้า 6 
บทความทีด่คีวรเขยีนลงในแผ่นแบบไดช้ดัเจนและตรงประเดน็ดงัตวัอย่าง – ศ. เดชา 

 
 

 


