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บทคัดย่อ
บทคัดย่อเป็นข้อเขียนที่มีบทบาทสาคัญในการวิจัยทางจิตวิทยาเพราะเป็นส่วนที่สะท้อนภาพรวมของ
งานทั้งฉบับเพื่อสื่อสารไปยังชุมชนวิชาการทางจิตวิทยา อย่างไรก็ตามบทคัดย่อมักถูกเขียนเป็นสิ่งสุดท้ายใน
กระบวนการวิจัย ดังนั้นการศึกษาหน่วยของข้อความหรืออัตถภาคซึ่งมุ่งพิจารณาว่าบทคัดย่อนั้นสะท้อนวิธีการ
สื่อสารกับผู้อ่านอย่างไร จึงนาสู่วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษาอัตถภาควิเคราะห์ในแง่ของการ
ปรากฏ (Occurrence) สัดส่วน (Weight) และการเรียงลาดับของอัตถภาค (Move sequences) ในบทคัดย่อ
ของบทความทางวิชาการในสาขาวิชาจิตวิทยาที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษโดยศึกษาบทคัดย่อจานวน 58 เรื่อง ที่
ได้มาจากเกณฑ์การคัดเลือกด้านความน่าเชื่อถือของวารสารวิชาการทางจิตวิทยาจานวน 3 ฉบับ ซึ่งได้แก่
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย วารสารจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและวารสารจิตวิทยาคลินิก ซึ่ง
ใช้โมเดลในการวิเคราะห์อัตถภาคของ Hyland (2000) ประกอบไปด้วย 5 อัตถภาค ได้แก่ ส่วนนา จุดมุ่งหมาย
วิธีการ ผลผลิต และข้อสรุป ซึ่งผลการวิจัยพบว่า มีการปรากฏของอัตถภาคทั้ง 5 อัตถภาคในบทคัดย่ อ ที่
คัดเลือกมา ผลการศึกษา พบว่า น้าหนักของอัตถภาคผลผลิตหรือผลการวิจัยมีปริมาณคามากที่สุดรองลงมา
คืออัตถภาควิธีการ ส าหรั บ การเรี ยงล าดับของอัตถภาคในการเขียนบทคัดย่อมีด้วยกัน 10 รูปแบบ โดย
บทคัดย่อส่วนใหญ่ มีการเรียงลาดับของอัตถภาคหลัก 4 อัตถภาค โดยเริ่มจาก อัตถภาคจุดมุ่งหมาย อัตถภาค
วิธีการ อัตถภาคผลผลิต และอัตถภาคข้อสรุป ซึ่งการเรียงตัวแบบนี้พบมากที่สุด (ร้อยละ 53.45) นอกจากนี้
การเริ่มต้นบทคัดย่อคัดย่อส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วย อัตถภาควัตถุประสงค์ (Purpose) โดยไม่มอี ัตถภาคส่วนนาตาม
โมเดลต้น แบบ และส่ ว นใหญ่จ ะจบบทคัดย่อ ด้วยอัตถภาคข้อสรุป (Conclusion) ผลการศึกษานี้ส ามารถ
นาไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการเขียนบทความทางวิชาการด้านจิตวิทยา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
สาหรับนักจิตวิทยาและลักษณะการเขียนของนักวิจัยไทยในการเขียนบทคัดย่อเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน
การวิจัยไทยต่อไป
คาสาคัญ
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Abstract
Research abstracts have played a vital role in depicting the whole research article
because they carry communicative functions for discourse community, although, they have
been written at last in a research procedure. Therefore, it is fascinating that the use of move
analysis should be employed in order to investigate the communicative functions of research
abstracts and that leads this current research to aim at studying move analysis in terms of
move occurrence, weight of moves, and move sequences in English language abstract of
psychology research article and academic article. The psychological abstract corpus consist of
58 abstracts: from the journal of mental health of Thailand, the journal of psychology Kasem
Bundit University, and the journal of clinical psychology, which were selected by credential
criteria. Data was analyzed the by the model of Hyland’s (2000) move structure that consists
of five moves that were background, purpose, methods, results, and conclusion. The results
indicated that the space of results and methodology moves are the largest among others.
There were ten patterns of move sequencing in the abstract of psychology research article,
and the majority of abstracts were sequenced by four moves which consist of purpose,
method, results, and conclusion. This sequencing was found at 53.45%. Moreover, the majority
of beginning moves was purpose while conclusion was the most frequency in ending move.
The study would lead to promoting the training of psychological research writing, also English
language learning for psychologists and reflecting Thai researchers’ styles of writing abstracts
in order to enhance Thai standards of researching.
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บทนา
การแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ รวมไปจนถึงการแลกเปลี่ยน เผยแพร่และการติดตาม
ความรู้ของบุคลากรในวงวิชาการและวิชาชีพในศาสตร์นั้นๆ ย่อมต้องอาศัยสื่อกลางเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วารสารวิชาการ (Journal) เปรียบเสมือนสื่อกลางที่สามารถรวมนักวิชาการ นักวิชาชีพรวมถึงผู้คนที่มีความ
สนใจในวงวิชาการนั้นๆ ได้ แม้ยังไม่พบหน้ากันเพราะวารสารวิชาการเป็นแหล่งของข้อมูลสาคัญที่รวบรวมเอา
บทความทางวิชาการหรืองานเขียนลักษณะอื่นๆ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นการสกัดความรู้ของคนในวงการนั้น
และยังเป็นการสื่อสารที่ดีที่สุดวิธีการหนึ่งของชุมชนวิชาการนั้นๆ
วารสารวิชาการทางจิตวิทยาเป็นวารสารวิชาการเฉพาะสาขา เป็นแหล่ง รวมบทความซึ่ง ถือได้ว่า
มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการศึกษาค้นคว้า เพราะมีบทบาทในการเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่นาเสนอความรู้
รายงานการวิจัย รวมถึงทฤษฎีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ทาให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้รับข้อมูลทางด้านจิตวิทยาที่
รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งเผยแพร่ให้ บุคลากรด้านจิตวิทยาได้รับความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อ
นาไปใช้ในงานวิชาการและการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพต่อไป (ยุพิน กาญจนารัตน์, 2554) ดังนั้นเมื่อ
พิจารณางานเขียนในวารสารซึ่งคือ บทความย่อมต้องเป็นงานเขียนที่สาคัญเพื่อจะใช้เป็นแหล่งความรู้ในการ
แลกเปลี่ยนกันของบุคลากรทางจิตวิทยา ซึ่งจาเป็นต้องผ่านกระบวนการคิดและขั้นตอนที่ลุ่มลึกในการเขียน
อย่ า งไรก็ ดี บทความ ซึ่ ง คื อ ข้ อ เขี ย นที่ มี ลั ก ษณะเป็ น รายงานหรื อ การแสดงความคิ ด เห็ น
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) มีอยู่หลายลักษณะที่ปรากฏอยู่ในวารสารวิชาการทางจิตวิทยา ซึ่งในที่นี้สามารถ
สรุ ป ได้ เ ป็ น 3 ประเภทได้ แ ก่ 1) บทความวิ ช าการ (Academic Articles) 2) บทความวิ จั ย (Research
Articles) และ 3) บทความปริทัศน์ (Review Articles) ซึ่งงานทั้ง 3 ลักษณะนี้มีความแตกต่างหลายประเด็น
บทความวิชาการ คือ ข้อเขียนเพื่อนาเสนอทางวิชาการในลักษณะการเขียนแบบเรียงความ บทความ
วิชาการนั้นมีเป้าหมายสาคัญเพื่อมุ่งให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ซึ่งต้องแสดงให้เห็นหลักฐานโดยอาจเป็นการอ้าง
ถึงกรอบความคิด ทฤษฎี ตลอดจนการศึกษาที่ผ่านมาที่มีลักษณะเป็น “หลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical
Evidence)” บทความวิชาการไม่จาเป็น ต้องสรุปผลจากรายงานการวิจัย (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2558) ส่วน
บทความวิจัย เป็นการเขียนเรียงความลักษณะหนึ่ง ที่แตกต่างจากบทความวิชาการเล็กน้อย กล่าวคือ เป็นการ
นาองค์ความรู้จากการวิจัย มาเขียนตามประเด็นที่ผู้เขียนต้องการนาเสนอ (Lester & Lester, 2007) และยัง
เป็นเอกสารวิชาการซึ่งมีคุณค่าต่อนักวิจัย และยังมีบทบาทสาคัญในฐานะเป็นตัวเชื่อมความรู้ในอดีตกับความรู้
ใหม่ที่ได้จากการวิจัยเพื่อการสร้ างเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) ในขณะที่บทความ
ปริทัศน์ คือข้อเขียนเชิงบรรยายซึ่งแสดงให้เห็นความสามารถของผู้เขียนในการทบทวนข้อเขียนทางวิชาการซึ่ง
ได้รับการตีพิมพ์แล้วมาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นข้อเขียนทางวิชาการที่ลุ่มลึก ครอบคลุมและทันสมัย (Rethlefsen,
2014) ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้น บทความวิจัยดูจะเป็นงานเขียนที่สะท้อนกระบวนการหาความรู้ข้อเท็จจริงที่
อาศัยขั้นตอนของการวิจัยมากที่สุด และอาจพบได้บ่อยในวารสารวิชาการแม้ว่าจะมีบทความอีก 2 ประเภทใน
วารสารวิชาการทางจิตวิทยาก็ตาม ดังนั้นในการศึกษานี้จะเรียกรวมบทความทั้ง 3 ประเภทว่า “บทความทาง
วิชาการ" และไม่ว่าจะเป็นบทความประเภทใดข้างต้น เมื่อต้องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ย่อมต้องมีส่วนที่สรุป

เนื้ อหาทั้งหมดซึ่งเขีย นไว้ในส่ ว นต้นของบทความทางวิชาการ นั่นคือ บทคัดย่อ ซึ่งเป็น เป็นส่ ว นหนึ่งของ
บทความวิชาการที่ผู้อ่านจะเลือกอ่านก่อนเพื่อการตัดสินใจว่าจะอ่านบทความต่อทั้งฉบับหรือไม่ ดังนั้นผู้เขียน
ต้องให้ความสาคัญกับการเขียนบทคัดย่อ (Lester & Lester, 2007) ซึง่ ดูเหมือนจะไม่ง่ายเลย เพราะบทคัดย่อ
นั บ ได้ ว่ า เป็ น ส่ ว นแรกของบทความซึ่ ง มั ก จะถู ก เขี ย นเป็ น อย่ า งสุ ด ท้ า ยของการวิ จั ย เช่ น เดี ย วกั น กั บ
ชื่ อ เรื่ อ ง ทั้ ง นี้ ก็ อ าจเพราะบทคั ด ย่ อ เป็ น สิ่ ง ที่ เ ขี ย นได้ ย ากและเป็ น ส่ ว นที่ ส รุ ป รวมถึ ง ประมวลสิ่ ง ที่ แ สดง
กระบวนการวิจัยทั้งหมด และมีขนาดโดยประมาณ 150 คา (Hartley, 2008) ที่สาคัญยัง เป็นเนื้อหาส่วนที่
นาเสนอวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัยโดยสรุป เพื่อให้เห็นภาพรวมของงานวิจัยทั้งฉบับ
รวมถึงมีคาสาคัญ (Keywords) ทั้งหมดในบทความวิจัยและต้องเป็นข้อความที่สั้น และกระชับ (นงลักษณ์
วิรัชชัย, 2555)
เมื่อพิจารณาบทคัดย่อ (Abstract) ของบทความทางวิชาการในแง่ของการสื่อสารกับผู้อ่าน ด้วยเหตุที่
วารสารนั้นมีข้อจากัดในแง่ของพื้นที่และเวลา ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของหน้ากระดาษหรือระยะเวลาของผู้อ่าน จึง
จาเป็นต้องเขียนบทคัดย่อให้สามารถเป็นตัวแทนของข้อมูลในบทความทั้งฉบับขนาดที่จากัดและควรใช้เวลา
อ่านไม่มาก ดังนั้นโครงสร้างการสื่อสารที่กระชับและครอบคลุมของบทคัดย่อจึงนับเป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยให้
ผู้อ่านตัดสินใจอ่านงานวิชาการนั้น บทคัดย่อจึงเป็นส่วนประกอบสาคัญในการเขียนบทความทางวิชาการ ซึ่ง
ลอค์เรส (Lores, 2004) ยั งเสริ มอีกว่า ในการประชุมทั้งระดับชาติและนานาชาตินั้น บทคัดย่อได้รับการ
พิจารณาว่าเป็นประตูด่านแรกในการโน้มน้าวผู้ทรงคุณวุฒิว่าจะเลือกบทความหรือแม้แต่ตอบรับหรือปฏิเสธ
การเข้าร่ ว มน าเสนอเวทีวิช าการนั้ น ๆ ได้ อีกด้ว ย นอกจากนี้ สิ่ งที่ส าคัญส าหรับนักวิจัยไทย คือ การเขียน
บทคัดย่อของบทความวิจัยนั้นผู้เขียนจะต้องเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ที่ผู้เขียนซึ่งไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่สามารถเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยไม่ศึกษารูปแบบวิธีการ
เขีย นเสี ย ก่อ น เพราะเป็ น เรื่ องยากที่จ ะวางโครงสร้ างในการเขี ยนบทคั ดย่ อ ได้ อย่ า งมีโ ครงสร้า งที่ ดี แ ละ
เหมาะสมกับบรรทัดฐานของชุมชนทางวิชาการ (Discourse Community) นั้นๆ (Can, et al., 2016)
ซึ่งก่อนที่จะเขียนบทคัดย่อ การศึกษารูปแบบรวมถึงลักษณะการใช้ภาษา และการเรียงลาดับของ
ข้อความในการเขียนบทคัดย่อไม่ว่าจะในสาขาวิชาใดเป็นสิ่งที่นักภาษาศาสตร์ได้ให้ความสนใจในการศึกษา อีก
ทั้งในการเขียนบทคัดย่อในวารสารวิชาการทางจิตวิทยาของไทยนั้น จาเป็นจะต้องเขียนทั้งที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ถึงแม้จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยหรือหลักการใช้ภาษาอังกฤษแล้ว ก็ใช่
ว่าจะสามารถเขียนบทคัดย่อได้อย่างที่ชุมชนทางวิชาการด้านจิตวิทยานั้นใช้กัน ซึ่งในการศึกษาดังกล่าวข้างต้น
นี้ เรียกว่า อัตถภาควิเคราะห์ (Move analysis) (ชนิภรณ์ ภู่มณี และ ทรงศรี สรณสถาพร, 2560)
แนวคิดในการวิเคราะห์ข้อความ (Discourse analysis) ในการวิเคราะห์ประเภทข้อความ (Genre
Analysis) เป็นแนวคิดที่ริเริ่มโดย John Swales (1990, 2004) เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการศึกษาว่า
ข้อความมีการจัดเรียงตัวกันอย่างไร ซึ่งในที่นี้ประเภทข้อความ (Genre) คือ บทคัดย่อ ซึ่งถือว่าทาหน้าที่เป็น
ปรากฏการณ์ลักษณะหนึ่งทางภาษาผ่านการเขียน ซึง่ คือ กลุ่มของข้อความที่เกิดขึ้นเพื่อสื่อสารเจตนาบางอย่าง
ให้กับคนในวงวิชาชีพทางจิตวิทยา

อัตถภาค (Move) จึงเป็นหน่วยของข้อความ (Text Segment) หรือแต่ละส่วนของบทคัดย่อที่มีหน้าที่
สื่อสารกับผู้อ่าน ดังนั้น อัตถภาควิเคราะห์จึงเป็น การวิเคราะห์หน่วยของข้อความที่ มีหน้าที่สื่อสารไปยังชุมชน
วิชาการ (Kanoksilapatham, 2005) นั่นเอง ซึ่งในการศึกษานี้ไม่ว่าจะเป็น บทนา วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย
บทสรุ ป การอภิป รายผล ล้ ว นแล้ วแต่เป็ นหน่ว ยของข้อความที่ทาหน้าที่ในการสื่อสารแตกต่างกัน ดังนั้น
การศึกษา อัตถภาควิเคราะห์ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษในวารสารจิตวิทยาไทย จึงจะเป็นประโยชน์ในแง่ของ
ความเข้าใจธรรมชาติของวิธีการสื่อสารผ่านการเขียนในการวิจัยทางจิตวิทยาไทย รวมถึงลักษณะการเขียน
บทคั ด ย่ อ และที่ ส าคั ญ เพื่ อ ใช้ ใ นการเรี ย นการสอนด้ า นการวิ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา และการสอนการเขี ย น
ภาษาอังกฤษสาหรับงานทางด้านจิตวิทยาของไทย ที่มากไปกว่านั้นคือบทคัดย่อภาษาอังกฤษมีความสาคัญใน
ระดับสากล เพราะเป็นการยกระดับมาตรฐานงานวิจัยไทยสู่สากล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาอั ต ถภาควิ เ คราะห์ ใ นแง่ ข องการปรากฏ สั ด ส่ ว นและการเรี ย งล าดั บ ของอั ต ถภาค
ในบทคัดย่อของบทความทางวิชาการในสาขาวิชาจิตวิทยาที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ
สาขาวิช าทางจิ ตวิทยานั้ น ถื อว่า เป็นสาขาวิช าทางวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีห รือ กลุ่ มวิช าทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเมื่อพิจารณาแล้วจิตวิทยามีลักษณะของศาสตร์ที่ผสมผสานกันของทั้งสอง
กลุ่มวิชาซึ่งอาจจะสะท้อนให้เห็นผ่านลักษณะการเขียนบทคัดย่อ กล่ าวคือ ปัจจุบันลักษณะของบทคัดย่อทาง
วิชาการนั้นจะมีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ แบบมีโครงสร้าง (Structured Abstract) และแบบไม่มีโครงสร้ าง
(Unstructured Abstract) (Hartley, 2008)
บทคั ด ย่ อ แบบมี โ ครงสร้ า งเริ่ ม เข้ า มามี บ ทบาทในการเขี ยนบทคั ด ย่อ มากขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง
เหมาะสมกับศาสตร์จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์ และได้เริ่มปรากฏในวารสารทางการแพทย์
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 (Nakayama et al., 2005) และพบได้มากขึ้นในวารสารทางสังคมศาสตร์ในเวลาต่อมา
ถึงแม้ว่าแต่เดิมนั้นจิตวิทยาจะได้รับอิทธิพลจากความเป็นมนุษยศาสตร์หรือศิลปะในการเขียน จุดเด่นของการ
เขีย นบทคัดย่ อแบบมีโ ครงสร้ าง คือ การมีหั ว ข้อย่อย (Sub-headings) อันได้แก่ ภูมิห ลั ง (Background)
วัตถุประสงค์ (Aim) วิธีการ (Method) ผลการศึกษา (Results) และการสรุป (Conclusions) ส่วนบทคัดย่อ
แบบไม่มีโครงสร้าง เนื้อหาทั้งหมดจะเขีย นติดต่อกันไม่กล่าวถึงหัวข้อ แต่เนื้อหาที่เขียนจะสะท้อนถึงเรื่องตาม
หัวข้อนั้นๆ เรียงกันตามลาดับ ส่วนผลการวิจัยจะเขียนสรุปเป็นข้อๆ หรือไม่ก็ได้ ถ้าสรุปเป็นข้อ ก็จะช่วยให้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น (ชนกพร พัวพัฒนกุล, 2556)
ดังนั้นการศึกษารูปแบบการเขียนบทคัดย่อจึงเป็นการศึกษาจากแหล่งข้อมูลจริง เพื่ออ้างอิงกลับไปสู่
ข้อสรุปว่า ปัจจุบัน การเขียนวารสารไทยได้รับอิทธิพลการเขียนมาอย่างไร
การศึกษาอัตถภาควิเคราะห์หรือการวิเคราะห์หน่วยของข้อความได้ถูกศึกษาในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น
ช่วง (Range) ขนาด (Amount) การเรียงตัว (Organization/Sequences) และลักษณะเด่นทางภาษาศาสตร์
(Linguistic features) ซึ่งการวิเคราะห์อัตถภาคส่วนใหญ่ก็มุ่งที่จะศึกษา ช่วงของอัตถภาค ซึ่งในที่นี้หมายถึง
ความจาเป็นของอัตถภาคนั้นในการเขียนบทคัดย่อ หรือพูดให้ง่ายคือ การระบุว่าอัตถภาคใดมีความจาเป็นใน

การเขียนบทคัดย่อหรื อไม่ ซึ่งเกณฑ์เพื่อกาหนดว่าอัตถภาคใดเป็นอัตถภาคที่มีความจาเป็น (Obligatory/
Conventional move) คือ ร้ อยละ 60 (Kanoksilapatham, 2005) นั้นหมายความว่า หากวิเคราะห์ แล้ว
ปรากฏอัตถภาคนั้นในบทคัดย่อร้อยละ 60 ของบทคัดย่อทั้งหมด ถือว่าอัตถภาคนั้นเป็นอัตถภาคบังคับหรือ
จาเป็น หากอัตถภาคใดปรากฏตั้งแต่ร้อยละ 59 ลงมาถือว่าเป็นอัตถภาคทางเลือก (Optional move)
แนวคิดเรื่ องแบบแผน (Scheme) ในการวิเคราะห์ ห น่ว ยข้ อ ความหรื อ อัต ถภาคนั้น เริ่ ม มาตั้ ง แต่
แนวคิด ของ Swales’ (1990) (IMRD: Introduction, Method, Results, Discussion) ซึ่งถือเป็นแนวคิดแรก
ของการศึกษาในด้านการวิเคราะห์ข้อความของงานเขียนเชิงวิชาการซึ่งพบว่าในสาขาวิชาภาษาศาสตร์และ
สาขาวิชาอื่นๆ มีซึ่งพบว่ามี 4 อัตถภาค (IMRD) ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้จากการศึกษา ของ Kafes (2012)
สรุปว่า บทคัดย่อของสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์นั้นมักมี 5 อัตถภาค คือ Introduction, Purpose, Methods,
Results และ Conclusion ซึ่งสอดคล้องกับ Kanoksilapatham (2005) ที่พบว่าบทคัดย่อในสาขาวิศวกรรม
โยธา ซึง่ มีด้วยกัน 5 อัตถภาค ได้แก่ Background, Purpose, Methods, Results และ Conclusion
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในแง่ของลักษณะของบทคัดย่อซึ่งส่วนใหญ่เขียนโดยคนไทย แล้วโมเดล 5
อัตถภาคของ Hyland (2000) ดูจะเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการศึกษาบทคัดย่อภาษาอังกฤษของวารสาร
จิตวิทยาไทย มากที่สุด ซึ่งโมเดลดังกล่ าว ประกอบไปด้ว ย 5 อัตถภาค ได้แก่ อัตถภาคส่ว นนา อัตถภาค
จุดมุ่งหมาย อัตถภาควิธีการ อัตถภาคผลผลิต และอัตถภาคข้อสรุป ซึ่งนาเสนอไว้ในตาราง 2 และเป็นโมเดลที่
นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้

วิธีการ
แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษในวารสารวิชาการทางจิตวิทยาซึ่ง
ได้รับการรวบรวมจากเว็บไซต์ ของวารสารทางจิตวิทยา 3 ฉบับ คือ 1) วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
เว็ บ ไซต์ http://www.dmhjournal.go.th 2) วารสารจิ ต วิ ท ยามหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต เว็ บ ไซต์
http://www.journal.psy.kbu.ac.th 3) วารสารจิตวิทยาคลินิก เว็บไซต์ http://www.journalclinicpsy.org
ซึง่ เว็บไซต์ทั้ง 3 นี้ได้เผยแพร่บทความสาหรับนักวิชาการ บุคลากรทางจิตวิทยาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เกณฑ์ในการเลือกวารสาร
คาค้น “จิตวิทยา” “สุขภาพจิต” ได้รับการสืบค้นในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) รวมถึง ผลการจัด กลุ่ม วารสารในฐานข้อ มูล ดัง กล่า วในปี
พ.ศ. 2561 ถูกใช้เป็น เกณฑ์ในการคัดเลือกวารสาร และที่สาคัญจะต้องเป็นวารสารที่สามารถสืบค้นได้ มี
วารสารปรากฏในเว็บ ไซต์ จ ริง มีค วามเกี่ย วข้อ งกับ สาขาวิช าจิต วิท ยาที่สุด อีก ทั้ง ยัง ต้อ งเป็น วารสารที่
เผยแพร่ในช่วง ปี พ.ศ. 2557-2560 ซึ่งปรากฏรายละเอียด คือ วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ซึ่งถูก
จัดอยู่ในกลุ่มวารสารกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มวารสารกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวารสารจิตวิทยาคลินิก ซึ่งถูก
จัดอยู่ในกลุ่มวารสารกลุ่มที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คลังข้อมูลภาษา (Corpus)
บทคัดย่อภาษาอังกฤษจานวน 58 บทคัดย่อซึ่งสามารถสืบค้นออนไลน์จากวารสาร 3 ฉบับ ตามเกณฑ์
ดังที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งมีความยาวที่หลากหลาย จากนั้นบทคัดย่อจะถูกจัดกลุ่มตามความยาวของบทคัดย่อ
ตาราง 1 คลังข้อมูลภาษา

เรื่องที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม
เฉลี่ย
S.D.
ช่วงคา
รวม
ทั้งหมด

วารสารสุขภาพจิต
วารสารจิตวิทยา
แห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
(20 เรื่อง)
(18 เรื่อง)
จานวนคา
จานวนประโยค
จานวนคา
จานวนประโยค
289
10
117
4
247
11
144
4
221
10
143
4
149
8
169
6
232
8
134
5
212
8
255
7
229
9
224
9
309
14
239
7
171
8
193
7
214
9
76
3
180
11
238
9
168
8
122
6
269
12
277
9
205
13
281
8
219
10
168
8
254
12
162
8
254
12
266
8
202
10
293
12
227
13
222
10
4473
206
3501
124
223.65
10.3
194.5
6.89
39.07
1.85
64.15
2.23
149-309
8-14
76-293
3-12

วารสารจิตวิทยาคลินิก
(20 เรื่อง)
จานวนคา
76
132
266
242
278
93
230
204
118
153
99
178
162
268
271
196
311
260
252
251
4040
202
69.45
76-311

จานวนประโยค
3
7
13
12
12
3
7
6
8
8
5
7
7
9
10
7
11
11
11
8
165
8.25
2.79
3-13

12,086 คา 497 ประโยค / เฉลีย่ 208.38 คา 8.57 ประโยค / ในช่วง 76-311 คา / S.D. = 59.99

ขนาดของคลังภาษา (Size of corpus)
คลังภาษาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีขนาด 12,086 คา จากบทคัดย่อ 58 บทคัดย่อ อยู่ในช่วง 76-311 คา จาก
วารสารวิชาการทางจิตวิทยาจานวน 3 ฉบับ อันได้แก่ บทคัดย่อจากวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในช่วง
149-309 คา บทคัดย่อจากวารสารจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งอยู่ในช่วง 76-293 คา และบทคัดย่อจาก
วารสารจิตวิทยาคลินิก ซึ่งอยู่ในช่วง 76-311 คา
ความเป็นตัวแทนของคลังภาษา (Representativeness of Corpus)
วารสารสุ ข ภาพจิ ต แห่ ง ประเทศไทย ใช้ เ ว็ บ ไซต์ www.dmhjournal.go.th เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
นโยบาย และกิจกรรมของกรมสุขภาพจิต รวมถึงเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสุขภาพจิต
เป็นวารสารในกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
วารสารจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ใช้เว็บไซต์ www.journal.psy.kbu.ac.th มุ่งเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านจิตวิทยา เป็นวารสารในกลุ่มวารสารใน
กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ใช้เว็บไซต์ www.journalclinicpsy.org เพื่อเผยแพร่บทความ
ทางวิชาการของสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ซึ่งมุ่งเผยแพร่ความรู้ทางจิตวิทยาคลินิกและศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงความเคลื่อนไหวทางจิตวิทยาคลิ นิก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการ ประสบการณ์
ทางวิชาชีพ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพงานสุขภาพจิตและจิตวิทยาคลินิกไทย เป็นวารสารใน
กลุ่มที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
การใช้ชื่อเฉพาะในข้อความ (Use of Proper Names in The Texts)
ในการศึกษา ชื่อของวารสารหรือคาศัพท์เฉพาะจะยังคงไว้เนื่องจากบทคัดย่อทั้งหมดเป็นส่ วนหนึ่งของ
บทความที่เผยแพร่ในแหล่งเปิดเผย (Open access sources) จึงไม่จาเป็นต้องปกปิดชื่อเฉพาะหรือข้อมูลใด
โครงสร้างของอัตถภาค (Structure of Moves)
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ โครงสร้างของบทคัดย่อในที่นี้คือ โครงสร้างการวิเคราะห์ ของ
Hyland (2000) ซึ่งถูกนามาใช้ในการวิเคราะห์บทคัดย่อในการศึกษาครั้งนี้ โดยโครงสร้างในการวิเคราะห์
ประกอบไปด้วย 5 อัตถภาค ในตาราง 2
ตาราง 2 Hyland five-move model of research abstracts analysis
อัตถภาค
หน้าที่
ส่วนนา
สร้างบริบทของบทความและแรงจูงใจในการทาการวิจัย
จุดมุ่งหมาย
กาหนดเป้าหมาย วางโครงร่างของเป้าประสงค์ของบทความ
วิธีการ
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบ ขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูล
ผลผลิต
ระบุผลและข้อโต้แย้งจากการศึกษา
ข้อสรุป
ระบุการประยุกต์หรือการนาไปใช้ในวงกว้างและการตีความขอบเขต
ของการศึกษา

ผลการวิจัย
การปรากฏของอัต ถภาค (Move Occurrence)
จากการศึ ก ษา (Kanoksilapatham, 2005) พบว่า มีค วามแตกต่า งกัน ในวิธ ี ก ารเขี ย น
บทคัด ย่อ ระหว่า งวารสารแต่ล ะฉบับ กล่า วคือ อัต ถภาคที่ป รากฏร้อ ยละ 60 ของจานวนบทคัด ย่ อ
ถือ ว่า เป็น อัต ถภาคบัง คับ ส่ว นอั ต ถภาคที่ป รากฏต่ากว่า ร้อ ยละ 60 ของจานวนบทคัด ย่อ ถือ ว่า เป็น
อัต ถภาคทางเลือ ก ซึ่ง เมื่อ พิจ ารณาในภาพรวมจะเห็ น ได้ว่า อัต ถภาคที่ ป รากฏเป็ น อัต ถภาคบัง คั บ ใน
การเขีย นบทคัด ย่อ ภาษาอัง กฤษในวารสารจิต วิท ยาไทย มี 4 อัต ถภาค คือ อัต ถภาคจุด มุ่ง หมาย
(91.38%) อัต ถภาควิธีก าร (84.48%) อัต ถภาคผลผลิต (82.76%) และอัต ถภาคข้ อ สรุ ป (60.34%)
เมื่อพิจ ารณาวารสารแต่ล ะฉบั บ พบว่า วารสารสุ ขภาพจิต แห่ง ประเทศไทย มี อัตถภาคบั ง คับ คื อ อัต ถ
ภาคจุด มุ่ง หมาย (100%) อัต ถภาควิธีก าร (100%) อัต ถภาคผลผลิต (100%) และอัต ถภาคข้อ สรุ ป
(95%) ในขณะที่อัตถภาคส่ ว นนา (0%) ถือเป็น อัตถภาคทางเลื อก
ตาราง 3 การปรากฏของอัตถภาค
วารสาร
วารสารสุขภาพจิต
แห่งประเทศไทย
(20 เรื่อง)
วารสารจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
(18 เรื่อง)
วารสารจิตวิทยาคลินิก
(20 เรื่อง)
วารสารทั้ง 3 ฉบับ

ส่วนนา

จุดมุ่งหมาย

อัตถภาค
วิธีการ

ผลผลิต

ข้อสรุป

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

0

0.00

20

100.00*

20

100.00*

20

100.00*

19

95.00*

9

50.00

13

72.22*

12

66.67*

13

72.22*

5

27.78

3

15.00

20

100.00*

17

85.00*

15

75.00*

11

55.00

12

20.69

53

91.38*

49

84.48*

48

82.76*

35

60.34*

หมายเหตุ : * อั ต ถภาคที่ ป รากฏเป็ น ภาคบั งคั บ

นอกจากนี้จ ากตาราง 3 อัต ถภาคที่ป รากฏเป็น อัต ถภาคบัง คับ ในบทคัด ย่อ ในวารสารจิต วิท ยา
มหาวิท ยาลัย เกษมบัณ ฑิต และวารสารจิต วิท ยาคลินิก มีค วามคล้า ยกัน กล่า วคือ มี 3 อัต ถภาคที่เ ป็น
อัต ถภาคบัง คับ ได้แ ก่ อัต ถภาคจุด มุ่ง หมาย (72.22% / 100%) อัต ถภาควิธีก าร (66.67% / 85%)
และอัต ถภาคผลผลิต (72.22% / 75%) ในขณะที่อัต ถภาคทางเลื อ กได้ แ ค่ อัต ถภาคส่ว นนา (50% /
15%) และอัตถภาคข้อสรุ ป ( 27.78/55%)

นาหนักของอัต ถภาค (weight of moves)
เมื่อ พิจ ารณาถึง ร้อ ยละของจานวนคาซึ่ง สะท้ อ นการให้ ค วามสาคัญ กับ แต่ล ะอัต ถภาคในการ
เขีย นบทคัดย่ อโดยภาพรวม พบว่า อัตถภาคผลผลิ ต มีปริมาณคามากที่สุ ด คื อ ร้อยละ 34.89 รองลงมา
คือ อัต ถภาควิธี ก าร คือ ร้อ ยละ 30.89 และอัต ถภาคที่ มี สัด ส่ว นจานวนคาน้ อ ยที่สุ ด คื อ อัต ถภาคส่ ว น
นา คือร้ อยละ 9.50
ตาราง 4 น้าหนักของอัตถภาค
อัตถภาค (Move) (ร้อยละ)
ส่วนนา จุดมุ่งหมาย วิธีการ ผลผลิต ข้อสรุป
0.00
8.96
38.90 34.34 17.80
26.89
13.63
20.09 34.09 5.30
5.03
14.81
31.36 36.18 12.62
9.50
12.30
30.89 34.89 12.42

วารสาร
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
วารสารจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วารสารจิตวิทยาคลินิก
วารสารทั้ง 3 ฉบับ

การเรี ยงลาดั บของอัต ถภาค
ในตาราง 5 จะเห็น ได้ว ่า รูป แบบการเขีย นของบทคั ด ย่ อ ภาษาอั ง กฤษในวารสารวิช าการ
จิต วิท ยาของประเทศไทยในการศึก ษาครั้ง นี้ มีก ารเรีย งลาดับ ของข้อ ความด้ว ยกัน ทั้ง หมด 10 รูป แบบ
โดยรูป แบบที่มีอัต ถภาคมากที่สุด คื อ รูป แบบที่ 1 ซึ่ง มีทั้ง 5 อัต ถภาคใน 1 บทคั ด ย่อ โดยเริ่ม จาก
อัตถภาคส่ ว นนาไปจนจบที่ ข้ อสรุ ป ซึ่ ง มีเ พี ยง 1 บทคัดย่อคิ ดเป็นร้ อ ยละ 1.72 และรูปแบบที่มี อั ต ถภาค
น้อ ยที่สุด คือ อัต ถภาคที่ 10 ซึ่ง มีเ พีย งอั ต ถภาคส่ว นนา เพีย งอย่า งเดี ย วโดยมี 4 บทคัด ย่อ คิด เป็ น
ร้ อยละ 6.90
ตาราง 5 การเรียงลาดับของอัตถภาค
รูปแบบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จานวน
อัตถภาค
5
4
4
4
3
3
2
2
2
1

เริ่มต้น
ส่วนนา
จุดมุ่งหมาย
จุดมุ่งหมาย
วิธีการ
จุดมุ่งหมาย
จุดมุ่งหมาย
ส่วนนา
จุดมุ่งหมาย
ส่วนนา
ส่วนนา


จุดมุ่งหมาย
วิธีการ
วิธีการ
จุดมุ่งหมาย
วิธีการ
วิธีการ
ข้อสรุป
ผลผลิต
จุดมุ่งหมาย
รวม

จบ


วิธีการ
ผลผลิต
ผลผลิต
วิธีการ
ผลผลิต
ข้อสรุป

ผลผลิต
ข้อสรุป
ส่วนนา
ผลผลิต

ข้อสรุป

จานวน
บทคัดย่อ
1
31
3
2
10
2
1
1
3
4
58

ร้อยละ
1.72
53.45
5.17
3.45
17.24
3.45
1.72
1.72
5.17
6.90
100

ส่วนรูปแบบบทคัดย่อที่ปรากฏมากที่สุดในวารสารจิตวิทยาไทยคือรูปแบบที่ 2 โดยมีจานวนถึง 31
บทคัดย่อ คิดเป็นร้อยละ 53.45 ซึ่งมี 4 อัตถภาค และเรียงลาดับจาก อัตถภาคจุดมุ่งหมาย อัตถภาควิธีการ
วิจัย อัตถภาคผลการวิจัย และอัตถภาคข้อสรุป และรองลงมาคือรูปแบบที่ 5 ซึ่งมีจานวน 10 บทคัดย่อ คิดเป็น
ร้อยละ 17.24 โดยมีรูปแบบการเขียนโดยเริ่มจาก อัตถภาคจุดมุ่งหมายตามด้วย อัตถภาควิธีการวิจัยและจบ
ด้วยอัตถภาคผลการวิจัย ตามลาดับ
การเริ่มต้นและการจบบทคัดย่อ (Beginning move and ending move)
จากการศึกษานี้จะพบว่าในการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษในวารสารวิชาการจิตวิทยาไทยนั้น โดย
ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วย อัตถภาคจุดมุ่งหมายซึ่งมีจานวนมากถึง 47 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 81.03 ของบทคัดย่อ
ทั้งหมด และมักจะจบบทคัดย่อด้วยอัตถภาคส่วนสรุป คิดเป็นร้อยละ 60.34
ตาราง 6 การเริ่มต้นและการจบบทคัดย่อ
อัตถภาคเริ่มต้น
ส่วนนา
จุดมุ่งหมาย
วิธีการ

จานวน
9
47
2

ร้อยละ
15.52
81.03
3.45

รวม

58

100

อัตถภาคจบ
ส่วนสรุป
ผลผลิต
ส่วนนา
จุดมุ่งหมาย
รวม

จานวน
35
13
7
1
58

ร้อยละ
60.34
22.41
12.07
1.72
100

การอภิปรายผลการวิจัย
ในการศึก ษาครั้งนี้ผู้วิจัย ได้มุ่งศึก ษาการปรากฏของหน่ว ยข้อ ความในบทคัดย่อ ภาษาอัง กฤษใน
วารสารวิช าการทางจิต วิท ยาของไทย ซึ่ง จากผลการศึก ษาแสดงให้เ ห็น ว่า แนวคิด การวิเ คราะห์ 5
อัต ถภาคในบทคัด ย่อ ของ Hyland (2000) สามารถใช้ว ิเ คราะห์บ ทคัด ย่อ ภาษาอัง กฤษในวารสาร
จิต วิท ยาไทยได้อ ย่า งเหมาะสมและพบว่า มีป รากฏครบทุก อัต ถภาค นอกจากนี้ยัง พบว่า มีรูป แบบการ
จัด เรีย งของอัต ภาคที่ห ลากหลายมากถึง 10 รูป แบบ ซึ่ง สะท้อ นให้เ ห็น ว่า นัก วิจัย ทางจิต วิท ยาไทยมี
ความหลากหลายในการเขียนบทคัดย่ อภาษาอังกฤษ และบทคัดย่อที่ได้รับเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารทาง
จิตวิทยาไทย จะให้ความสาคัญกับผลการศึกษาวิจัยและวิธีการวิจัยมากที่สุ ด ซึ่งสะท้อนผ่านปริมาณคา ที่
เขีย นในอัต ถภาคทั้ง สองอัต ถภาคนี้ นอกจากนี้ รูป แบบการเรีย งตัว ของอัต ถภาคที่นิย มมากที่สุด คือ
เริ่มต้นด้วยจุ ดมุ่งหมาย ตามด้วยวิธีการวิจัย ต่อด้วยผลการวิจัยและนาไปสู่ การจบที่ ข้อสรุป ซึ่งเป็นไปได้
ว่า อาจถูก กาหนดหัว ข้อ ในวารสารฉบับ นั้น ๆ ดัง เช่น วารสารทางด้า นวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ที่มัก จะใช้
การเขีย นบทคัด ย่อ แบบมีโ ครงสร้า ง (Nakayama et al., 2005) ซึ ่ง พบในวารสารสุข ภาพจิต แห่ ง
ประเทศไทย ในขณะที่ว ารสารจิต วิท ยาคลินิก จะพบการเขีย นบทคัด ย่อ แบบมีโ ครงสร้า งได้บ างส่ว น
ในขณะที่บ ทคัดย่อ เกือบทั้งหมดในวารสารจิตวิทยาเกษมบัณ ฑิตซึ่งเป็นวารสารสาขามนุษ ยศาสตร์ แ ละ
สัง คมศาสตร์ม ีล ัก ษณะการเขีย นบทคัด ย่อ แบบไม่ม ีโ ครงสร้า ง ข้อ ค้น พบที ่ส าคัญ อีก อย่า งหนึ ่ง คื อ

จากการวิเ คราะห์ข้อ มูล พบว่า บทคัด ย่อ ภาษาอัง กฤษทางจิต วิท ยาของไทยจะเริ่ม ต้น ด้ว ยอัต ถภาค
จุดมุ่งหมายแทนที่จ ะเป็น อัต ถภาคส่ว นนาตามแนวคิด ของ Hyland (2000) ในขณะที่ก ารจบบทคั ด ย่ อ
นั้นวารสารไทยนิย มใช้อัตถภาคข้อสรุ ปซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของเขา
อย่า งไรก็ต ามการศึก ษาครั ้ง นี ้แ ม้ว ่า จะพยายามควบคุม ระเบีย บวิธ ีก าร วิจ ัย ให้เ ป็น ไปตาม
แบบแผนแต่เนื่องด้ว ยข้อจากัดหลายประการ เช่น เวลาและข้อจากัดด้านงบประมาณ ทาให้งานฉบับนี้ มี
ประเด็นที่ ควรพิจารณาคือ 1) การขาดผู้เชี่ยวชาญในการเป็นผู้ ตรวจสอบความตรงหรือความสอดคล้ อ ง
ของการวิเ คราะห์อัต ถภาคเพื่อ วัด ความคลาดเคลื่อ นของการกาหนดอัต ถภาคหรือ เนื้อ หา นอกจากนี้
2) ควรมีการวิจัย แบบผสมผสานโดยอาจมีก ารใช้แบบสอบถามเพื่อวัด ความเข้า ใจของกลุ่มตัว อย่า งที่ มี
ต่อ ส่ว นต่า งๆ ของบทคัด ย่อ 3) ขาดการวิเ คราะห์ ลัก ษณะเด่น ทางภาษาศาสตร์ อัน ได้แ ก่ ข้อ มูล ใน
เชิง ไวยากรณ์ การใช้คา รูป แบบประโยค หรือวิธีก ารเขีย นที่ใช้ผิด หรือ รูป แบบที่ ไ ม่นิย มใช้ใ นการเขี ย น
บทคัด ย่อ ภาษาอัง กฤษทางจิต วิท ยา ซึ่ง ควรดาเนิน การในการศึก ษาครั้ง ต่อ ไป นอกจากนี้ยัง มีป ระเด็น
ของขนาดที่ไม่เท่ากัน หากจะต้องเปรีย บเทียบอัตถภาคระหว่างวารสารแต่ล ะฉบับ คือ วารสารจิตวิทยา
มหาวิท ยาลัย เกษมบัณ ฑิต มีบ ทคัด ย่อ เพีย ง 18 บทคัด ย่อ ที่เ ข้า เกณฑ์ ดัง นั้น ในการศึก ษานี้จึง เป็น
การศึกษาโดยใช้ค่าสถิติอ้างอิงเพื่อเป็นตัว แทนของข้อมูล เช่น ค่าเฉลี่ย และร้อยละ เป็นต้น
สาหรับการประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ส ะท้อนให้ เห็ นวิถีการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษทาง
จิต วิท ยาในวารสารไทยได้ค่อ นข้า งชัด เจนว่า มีวิธีก ารเขีย น โครงสร้า งและรูป แบบเช่น ไร ทั้ง นี้ผ ลใน
การศึก ษาจะช่ว ยให้บ ุค ลากรที่ทาหน้า ที่ส อนวิช าการวิจัย ทางจิต วิท ยา ได้ใ ช้เ ป็น รูป แบบในการสอน
วิธีก ารเขีย นบทคัด ย่อ ซึ่ง เป็น ส่ว นหนึ่ง ของกระบวนการในการดาเนิน การวิจัย นอกจากนี้ยัง สามารถ
นาไปเป็น ข้อ สัง เกตลัก ษณะของบทคัด ย่อ ในวารสารสาขาวิท ยาศาสตร์แ ละมนุษ ยศาสตร์ว ่า มี ค วาม
แตกต่า งกัน อย่า งไร ที่สาคัญ ยัง เป็น ประโยชน์ต่อ การเรีย นการสอนวิช าภาษ าอัง กฤษเฉพาะสาขาวิช า
จิต วิท ยา หรือ ภาษาอัง กฤษสาหรับ นัก จิต วิท ยาที่จาเป็น ต้อ งเน้น เรื่อ งการอ่า นและเขีย นภาษาอั ง กฤษ
รวมถึง เข้า ใจถึง หน้า ที่ใ นการสื่อ สารของแต่ล ะส่ว นของบทคัด ย่อ ทางจิต วิท ยาที่เ ขีย นเป็น ภาษาอัง กฤษ
เพื่อ ช่ว ยจับ ประเด็น จากการอ่า นบทคัด ย่อ อย่า งไร อีก ทั้ง ยัง ได้เ รีย นรู้ส ไตล์ก ารเขีย นบทคัด ย่อ ว่ า ควร
เขียนอย่ างไรอัน จะเป็น ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและวงวิช าการทางจิตวิทยาในการผลิ ตงานวิจัย ที่
เหมาะสมได้มาตรฐานในระดับสากลต่อไป
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