การเขียนความนําสําหรับบทความวิจัยเปนภาษาอังกฤษ
รองศาสตราจารยผาน บาลโพธิ์
ความนํา (introduction) เปนสวนประกอบสําคัญของบทความวิจัย เพราะความนําใหขอมูล
เบื้องตนที่จะชวยใหผูอานสามารถอานบทความไดงายขึ้นและถูกตองครบถวนยิ่งขึ้น และที่สําคัญยิ่งก็คือ
ความนําอาจมีผลตอการตัดสินใจของผูอานวาจะอานสวนอื่น ๆ ของบทความตอไปหรือไม แตการเขียน
ความนําใหนาสนใจนั้นยากและอาจตองแกไขหลายครั้ง ดังนั้น เพื่อที่จะทําใหความนํานาสนใจ ผูเขียน
บทความวิจัยหลายทานใชวิธีการใหขอมูลพรอมรายละเอียดสําหรับแตละประเด็นเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจ
ทําใหความนํามีความยาวถึง 7 ยอหนา บางทานอาจเนนการเสนองานวิจัยที่เกี่ยวของ (related literature)
จํานวนมาก ในขณะที่บางทานอาจเนนการใหเหตุผลที่ตองทําการวิจัยเรื่องที่กําลังเสนอ อยางไรก็ตาม
เทคนิคการเขียนความนําเหลานี้ไมไดประกันวาจะทําใหไดความนํานาสนใจเสมอไป ในทางตรงกันขาม
ความนําที่ยาวมากอาจลดความนาสนใจลงเพราะความนําของบทความวิจัยมีสวนประกอบที่ชัดเจน แตละ
สวนมีจุดมุงหมายเฉพาะวาตองเสนอขอมูลเกี่ยวกับสิ่งใด สวนหนึ่งของปญหาในการเขียนความนําอาจมา
จากการที่ผูเขียนขาดประสบการณในการเขียน อาจไมทราบสวนประกอบสําคัญของความนํา นอกจากนี้
หลายทานแมจะคุนเคยกับการอานบทความภาษาอังกฤษ แตอาจไมคุนเคยกับรูปแบบการเขียนบทความ
รวมทั้งถอยคําสํานวน และรูปประโยคที่ใชในการรายงานการวิจัย ดังนั้น บทความเรื่องนี้ จึงเสนอแนะ
แนวทางที่ อาจชว ยใหทานสามารถเขี ยนความนําของบทความวิจัยที่เขียนเปนภาษาอังกฤษไดกระชับ
ครบถวนสมบูรณและนาสนใจยิ่งขึ้น
จุดมุงหมายของความนํา
กอนการเขียนความนํา ทานควรทราบหนาที่หรือจุดมุงหมายของความนําอยางชัดเจน จึงจะเห็น
ภาพรวมและสามารถเสนอขอมูลตาง ๆ ไดครบถวน จุดมุงหมายทั่วไปของความนําก็เหมือนกับชื่อของ
ขอมูลสวนนี้คือการแนะนําหัวขอการวิจัย ใหเหตุผลและเสนอความเปนมา (rationale) ของการวิจัย แต
จุดมุงหมายที่กลาวมานี้กวาง ไมมีรายละเอียดเพียงพอที่จะใชเปนกรอบสําหรับเขียนความนํา จึงตองแปล
จุดมุงหมายนี้ออกมาเปนวัตถุประสงคที่มีรายละเอียดชัดเจนขึ้น ซึ่งวัตถุประสงคที่สําคัญมีดังนี้
1. เพื่อแนะนําหรือบอกหัวขอการวิจัย (research topic)
2. เพื่อใหขอมูลหรือความรูเบื้องตนที่จะชวยใหผูอานเขาใจเนื้อหารายงานการวิจัย
3. เพื่อเสนอผลการวิจัยที่ผานมา สําหรับชวยใหผูอานทราบวามีงานวิจัยเรื่องใดที่ศึกษาเรื่อง
เดียวกันหรือเรื่องที่ใกลเคียงกับเรื่องที่กําลังเสนอ และงานวิจัยที่ผานมามีจุดแข็งหรือจุดออนใดบาง เพื่อ
ผูอานจะสามารถติดตามและตรวจสอบวาผูวิจัยไดแกไขจุดบกพรองตาง ๆ หรือไม
4. เพื่อใหเหตุผล หรือความจําเปนที่ตองทําการวิจัยเรื่องที่กําลังเสนอ (research gap) เชน
ตองการทําวิจัยเรื่องที่เคยมีการวิจัยมาแลวซ้ําอีกเพราะผลการวิจัยที่ผานมายังมีความขัดแยงกัน หรือ
งานวิจัยที่ผานมายังมีขอบกพรองตาง ๆ หรือไมสมบูรณ หรือเพราะยังไมมีผูใดทําการวิจัยหัวขอที่กําลัง
เสนอมากอน
5. เพื่อเสนอจุดมุงหมายของการวิจัย
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จากวัตถุประสงคของความนําที่กลาวมานี้ ทานคงเห็นภาพชัดเจนแลววาความนําที่ดีควร
เสนอขอมูลใดบาง แตเพื่อชวยใหเห็นภาพของความนําชัดเจนยิ่งขึ้น ขอใหทานศึกษาสวนประกอบและ
รายละเอียดที่สําคัญของความนําตอไปนี้
สวนประกอบสําคัญของความนํา
สวนประกอบที่สําคัญของความนํามีดังนี้
1. การนําเขาสูหัวขอการวิจัย
สวนแรกของความนําจะเปนสวนที่นําเขาสูหัวขอการวิจัย โดยปกติประโยคแรกจะทําหนาที่
เปนประโยคเปดเขาสูหัวขอการวิจัย (opening sentence) ดังนั้น ประโยคแรกจึงมีความสําคัญมาก เพราะ
นอกจากจะตองแนะนําหัวขอการวิจัยแลวยังตองดึงดูดความสนใจของผูอานอีกดวย
สําหรับการเขียนประโยคแรก ทานอาจเขียนดวยตนเอง แตการเขียนประโยคแรกดวยตนเอง
อาจยากสําหรับทานที่ยังไมมีประสบการณการเขียน ทานอาจตองเขียนและแกไขหลายครั้งกวาที่จะได
ประโยคที่นาสนใจและนําเขาสูหัวขอการวิจัยไดดี แตขอดีของการเขียนประโยคแรกดวยตนเองก็คือ
ทานสามารถเสนอขอมูลหรือเนื้อหาไดตามที่ทานตองการ เชน ทานสามารถเลือกคําสําคัญ (key word)
จากชื่อเรื่องไดตามที่ตองการ และสามารถเลือกใช tense ที่เหมาะสมกับสิ่งที่ทานตองการสื่อ
หากทานไมเขียนประโยคแรกดวยตนเอง ทานอาจนํามาจากประโยคใดประโยคหนึ่งใน
รายงานการวิจัย หรือจากงานเขียนทางวิชาการ ทั้งที่เปนผลการวิจัย หรือขอคิดเห็นของผูรูหรือผูเชี่ยวชาญ
ในประเด็นที่ทานศึกษาวิธีนี้สะดวกและอาจชวยใหงานวิจัยที่ทานกําลังเสนอมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้น เพราะ
แสดงใหเห็นวางานวิจัยของทานไมไดเกิดจากจินตนาการอันเลื่อนลอย
โดยปกติแลวประโยคที่เปดเขาสูหัวขอการวิจัยจะมีคําสําคัญ (key word) ที่นํามาจากชื่อเรื่อง
อยางนอยหนึ่งคํา ประโยคแรกนี้อาจดึงดูดความสนใจของผูอานดวยการใหขอเท็จจริง (fact) เกี่ยวกับหัวขอ
การวิจัย เปนตนวาอาจเปดเขาสูหัวขอการวิจัยดวยการเสนอผลการวิจัยที่ผานมาเพื่อใหขอเท็จจริง หรือเพื่อ
ชี้ใหผูอานเห็นความสําคัญของหัวขอการวิจัย (importance) หรืออาจรายงานสถานการณ หรือสภาพ
(situation / condition) ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหัวขอการวิจัย เชน สถานการณการสอนภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทย นอกจากนี้ ทานอาจใชการผสมผสานระหวางการใหขอเท็จจริงกับการชี้ใหเห็นความสําคัญของ
การวิจัยไปพรอม ๆ กัน
สําหรับการเสนอขอเท็จจริง ทานควรทราบวาขอเท็จจริงที่จะเสนอเปนขอเท็จจริงทั่วไป
(general fact) หรือขอเท็จจริงในอดีต (past fact) ถาเปนขอเท็จจริงทั่วไปก็ไมจําเปนตองอางอิง แตหาก
เปนขอเท็จจริงที่เปนผลการวิจัยตองมีการอางอิง นอกจากนี้ ควรพิจารณาอีกดวยวาขอเท็จจริงนั้นเปน
ขอเท็จจริงในอดีต หรือเปนขอเท็จจริงที่เกิดในอดีต แตยังคงมีผลหรือมีความสําคัญในปจจุบัน ซึ่งตองใช
timeless present หรือสิ่งที่เสนอเปนขอเท็จจริงในปจจุบัน จึงจะสามารถเลือกใช tense ไดถูกตอง
2. การสนับสนุนประโยคเปดเขาสูหัวขอการวิจัย
แมวาผูเขียนจะเขียนประโยคแรกไดดีเพียงใดก็ตาม บอยครั้งที่จะพบวาผูเขียนตองใหขอมูล
เสริมประโยคสําคัญนี้ จึงจะชวยใหประโยคแรกนาเชื่อถือมากขึ้น การสนับสนุนประโยคแรกอาจทําไดหลาย
วิธี เชน อาจใหเหตุผล (reason) ใหสถิติหรือตัวเลข (facts and figures) อาจยกตัวอยางประกอบ
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(example) หรืออาจใหความหมาย (definition) ของคําสําคัญ (key word) แตการที่จะใหขอมูลสนับสนุน
แบบใดนั้น ทานตองพิจารณากอนวาประโยคแรกตองการการสนับสนุนแบบใด เชน ถาประโยคแรกกลาววา
วิธีสอนที่กําลังกลาวถึงนั้นเปนวิธีที่ดีมาก ก็ควรใหเหตุผลประกอบ หรือ หากประโยคแรกกลาววา
“Structural schemata are very important and should be taught to students.” คําวา “Structural
schemata” ในที่นี้แมจะเปนคําที่นักวิชาการจํานวนมากทราบดี แตเชื่อวาอีกหลายทานอาจไมมั่นใจวา
หมายถึงสิ่งใด ในกรณีนี้ ทานควรใหความหมายของคําวา “Structural schemata” ผูอานจึงจะสามารถ
เขาใจหัวขอการวิจัยไดดีขึ้น
ประเด็นที่ควรพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งคือจะใหขอมูลสนับสนุนมากนอยเพียงใด หลักในการ
พิจารณาก็คือควรใหขอความสนับสนุนเทาที่จําเปน เชน อาจใหขอมูลสนับสนุน 1 ถึง 2 ประโยค เพราะ
ขอมูลสวนนี้เปนเพียงขอมูลเสริมเทานั้น การใหขอมูลเสริมมากเกินไปอาจทําใหผูอานหลงประเด็นที่ควร
ติดตาม
3. การใหขอมูลความรูภูมิหลัง
ความรูภูมิหลัง (background knowledge) ในที่นี้หมายถึงขอมูลหรือความรูเกี่ยวกับหัวขอ
การวิจัย มโนทัศน (concept) หรือประเด็นที่ทําการศึกษา ที่อาจไมเปนที่คุนเคยของผูอาน ขอมูลความรู
สวนนี้ใชสําหรับปูพื้นเพื่อชวยใหผูอานสามารถเขาใจรายละเอียดของการวิจัยไดดีขึ้น อยางไรก็ตาม ขอมูล
ความรูสวนนี้จําเปนเฉพาะกรณีที่หัวขอการวิจัยยากหรือเปนแนวคิดใหมที่ผูอานสวนใหญอาจยังไมคุนเคย
เทานั้น ไมจําเปนตองใหทุกครั้งที่เขียนความนํา
4. การเสนอผลการวิจัยที่ผานมา
สําหรับบทความวิจัย การเสนอการเสนอผลการวิจัยที่ผานมาจําเปน เพราะขอมูลสวนนี้แสดง
ใหเห็นวาการศึกษาหรือการวิจัยเรื่องที่กําลังเสนออยูนั้น ไมไดเกิดจากความคิดที่เลื่อนลอย หรือ ไมมีเหตุผล
อันเหมาะสม แตเกิดจากการศึกษางานวิจัยที่ผานมาและเห็นความเปนไปไดในการวิจัยเรื่องปจจุบัน และ
ขอมูลสวนนี้ยังจะชวยใหผูอานทราบวามีงานวิจัยเรื่องใดบางที่เหมือนหรือคลายกับงานวิจัยเรื่องปจจุบัน
คําวาเหมือนในที่นี้หมายถึงการที่หัวขอการวิจัยเหมือนกัน ศึกษาตัวแปรเดียวกัน และศึกษากลุมตัวอยาง
หรือพลวิจัยเดียวกัน แตคําวาคลายหมายถึงเหมือนบางสวน เชน ตัวแปรตนเหมือนกันแตตัวแปรตาม
ตางกัน หรือ ประชากรการวิจัยตางกัน
ในกรณีที่การวิจัยเรื่องที่เคยมีการวิจัยมาแลวนั้น ทานตองใหเหตุผลวาเพราะเหตุใดผูวิจัยจึง
ตองทําการวิจัยเรื่องนั้นซ้ําอีกดวยการเสนอผลการวิจัยที่ผานมา แตงานวิจัยที่นํามาเสนอตองมีตัวแปร
เหมือนกับที่ทานศึกษา
เพื่อชวยใหทานทราบเหตุผลความจําเปนที่ตองมีการวิจัยชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถเลือก
งานวิจัยที่ผานมาไดอยางรอบคอบ และตรงประเด็นอยางแทจริง จึงขอเสนอเหตุผลความจําเปนทาง
ทางการวิจัยที่ทานควรทําการวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงขอใหทานศึกษาเหตุผลตอไปนี้
1. เพราะยังไมมีการศึกษาเรื่องนั้นมากอน หรือเปนเรื่องใหม งานวิจัยที่จะนํามาเสนอ
เพื่อสนับสนุนเหตุผลนี้ จะเปนงานวิจัยที่ใกลเคียงกับการวิจัยของทาน ซึ่งมีตัวแปรเหมือนกับการวิจัยของ
ทานบางสวนเทานั้น เชน อาจศึกษาตัวแปรตนเหมือนกันแตตัวแปรตามตางกัน
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2. เพราะผลการศึกษาที่ผานมายังขัดแยงกัน งานวิจัยที่จะนํามาเสนอควรมีหลาย
งานวิจัย และในกลุมของงานวิจัยที่เลือกมาตองมีผลการวิจัยที่ไมเหมือนกัน จึงจะสามรถกลาวไดวา
ผลการวิจัยที่ผานมาขัดแยงกัน
3. เพราะการศึกษาที่ผานมาเกาเกินไป งานวิจัยที่จะนํามาเสนอตองเปนการวิจัยที่ทํา
มานานหลายป จึงสมควรทําใหม เพราะสภาพการและสิ่งแวดลอมตาง ๆ อาจเปลี่ยนไป ผลที่ไดจึงอาจไม
เหมือนเดิม
4. เพราะงานวิจัยที่ศึกษาประเด็นที่ทานตองการศึกษานอยเกินไป ประเด็นนี้จะเห็นได
ชัดเจนในสาขาการแพทย เพราะผลการวิจัยที่ไดจากการวิจัยครั้งเดียวอาจมีขอผิดพลาดที่คาดไมถึง และ
อาจมีผลรายเกิดขึ้นกับผูรับการรักษา สําหรับดานการเรียนการสอนภาษา และดานภาษาศาสตร แมอาจ
ไมมีผลกระทบตอผูเรียนมากเหมือนดานการแพทยก็ตาม การวิจัยบางเรื่องบางประเด็นก็อาจตองมีการทํา
วิจัยซ้ําเชนกัน สําหรับงานวิจัยที่ควรนํามาเสนอตองศึกษาตัวแปรเดียวกับงานวิจัยที่ทานกําลังเสนอ แต
อาจมีงานวิจัยเพียงเรื่องเดียว หรือสองเรื่องเทานั้น ไมเชนนั้นจะไมเขาประเด็นมีการศึกษานอยเกินไป
5. เพราะงานวิจัยที่ผานมามีจุดออนหรือไมครบถวน จุดออนของการวิจัยมีหลากหลาย
เชน วิธีการเลือกกลุมตัวอยางไมถูกตอง จํานวนกลุมตัวอยางนอยเกินไป หรือใชสถิติไมถูกตอง งานวิจัย
ที่จะนํามาเสนอตองแสดงใหผูอานเห็นประเด็นที่เปนจุดออนอยางชัดเจน และเพื่อชวยใหผูอานงานวิจัยของ
ทานไดชัดเจนขึ้น ทานควรเขียนประโยคสรุปและชี้ประเด็นวางาน วิจัยที่ผานมามีจุดออนใดบาง แตทาน
ตองระมัดระวังในการใชถอยคํา เพื่อไมทําให ผูวิจัยที่ผานมาเสียหาย
6. เพราะการศึกษาประเด็นที่ทานตองการศึกษานั้นเปนการศึกษาตอยอดการศึกษา
ที่ผานมา งานวิจัยที่จะนํามาเสนอตองเปนการวิจัยประเด็นที่ทานศึกษา เพียงแตการวิจัยของทานเปนการ
ขยายการศึกษาออกไป เชน อาจเปนการศึกษาในรายละเอียดที่ลึกซึ้งขึ้น
จากที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวามีเหตุผลที่ทานสมควรทําการวิจัยหลายเหตุผล แตทั้งนี้ก็มิได
หมายความวาจะตองมีเพียงเหตุผลเดียวที่ทานจะทําการวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพราะในความเปนจริงแลว
อาจมีหลายเหตุผลก็ได เชน อาจมีการวิจัยเรื่อนั้นนอย และผลการวิจัยยังมีจุดออนในเรื่องตาง ๆ
การเสนอผลการวิจัยที่ผานมาเปนเรื่องที่ดี แตมีผูวิจัยจํานวนไมนอยที่เสนอผลการวิจัยที่ผาน
มาอยางละเอียด และทําใหความนําของบทความวิจัยมีความยาวมากขึ้น และเทาที่พบเห็นนั้น ความนําของ
บทความวิจัยทางภาษาคอนขางจะยาวกวาความนําของบทความวิจัยดานการแพทยและวิทยาศาสตร
วิธีที่จะชวยใหทานสามารถเขียนความนําไดกระชับขึ้นนั้น ทานตองเสนอขอมูลตาง ๆ ตามที่ไดแนะนําไว
ในเรื่องสวนประกอบของความนํา และเลือกเสนอเฉพาะงานวิจัยที่ตรงประเด็นเทานั้น ดังที่ผูเชี่ยวชาญดาน
การวิจัยจํานวนมาก มีความเห็นสอดคลองไปในทางเดียวกันวาควรนําผลการวิจัยที่ตรงประเด็นที่ผูวิจัย
ทําการศึกษาจริง ๆ มาเสนอ มิใชเสนอทุกงานวิจัยที่มีสวนเกี่ยวของ (American Psychological
Association, 1994: 11; Christensen, 1988:427); Graziano and Raulin, 2004:373; Leary, 2004:384)
5. การประกาศความสําคัญและเหตุผลความจําเปนที่ตองทําการวิจัย
โดยปกติหลังจากเสนองานวิจัยที่ผานมาผูเขียนจํานวนไมนอยมักเสนอวัตถุประสงคของ
การวิจัย โดยไมสรุปและประกาศความสําคัญของการวิจัยเรื่องที่กําลังเสนอ การทําเชนนี้อาจทําใหผูอาน
จํานวนไมนอยที่อาจไมไดประโยชนจากการอานผลการวิจัยที่ผานมาอยางครบถวน เพราะมุงที่จะอานและ
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จับใจความวางานวิจัยที่กําลังอานอยูนั้นมีผลการวิจัยวาวาอยางไร และเมื่ออานแลวก็อาจไมไดคิดตอไปวา
นอกเหนือไปจากการเสนอผลการวิจัยแลวผูเขียนยังตองการบอกสิ่งใดจากการเสนอผลการวิจัยนั้น จึงอาจ
ไมทราบวาเพราะเหตุใดจึงมีการวิจัยเรื่องปจจุบัน ดังนั้น ผูเขียนที่มีประสบการณจึงมักเสนอประโยคสรุป
และบอกเหตุผลนี้เสมอ และหากทานสังเกตจะพบวาในบทความของวารสารชั้นนําของตางประเทศมักมีการ
เสนอประโยคสําคัญนี้
ขอใหศึกษาตัวอยางตอไปนี้
1. Although there are many studies on students’ learning of sentences, there is
no study that investigates the effect of colors on students’ learning of sentence
constituents.
ประโยคนี้สรุปและชี้ใหเห็นวาที่ตองทําการวิจัยเพราะยังไมมีผูใดศึกษาเรื่องนี้มากอน
2. There are many studies that determine the effect of background knowledge
on reading ability, but these studies yield conflicting results.
ประโยคนี้สรุปและชี้ใหเห็นวาที่ตองทําการวิจัยเพราะผลการวิจัยที่ผานมาขัดแยงกัน
3. However, these studies suffer limited number of subjects and there were no
control groups.
ประโยคนี้สรุปและชี้ใหเห็นวาที่ตองทําการวิจัยเพราะงานวิจัยที่ผานมามีจุดออ น
เนื่องจากมีกลุมตัวอยางนอยเกินไป และไมมีกลุมควบคุม
6. การเสนอจุดมุงหมายของการวิจัย
โดยสวนใหญแลวความนําจะจบดวยการเสนอวัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งมักเสนอดวย
ประโยคบอกจุดมุงหมายของการวิจัย (statement of purpose) แตบางครั้งอาจเสนอในรูปสมมุติฐาน
การวิจัย (hypothesis) หรือ คําถามการวิจัย (research question) อยางไรก็ตาม มีผูวิจัยบางทานเสนอทั้ง
จุดมุงหมายของการวิจัย และสมมุติฐานการวิจัย
จากประสบการณสอนการเขียนบทความวิจัยสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและการเปนกรรมการ
วิจัย พบวาประโยคบอกจุมุงหมายของการวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพสวนใหญจะเขียนโดยใช past
tense ในขณะที่ในบทความทางภาษาจะมีการใชทั้ง present tense และ past tense ซึ่งเปนประเด็นที่
นาสนใจ สําหรับเหตุผลที่บทความสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพใช past tense ก็เพราะบทความวิจัยเปน
การรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นและจบสิ้นไปแลว แตสําหรับบทความดานภาษานั้น มีการใชทั้ง present tense
และ past tense ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ present tense สามารถใชเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไดในรูป
timeless present โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ historic present หรือ narrative present ซึ่งมีหลาย
กรณี เชน เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตยังคงความสําคัญหรือมีผลอยูถึงปจจุบัน หรือเมื่อผูเขียนตองการเลาสิ่งที่
เกิดในอดีตแตตองการแสดงใหผูอานเห็นความสําคัญของสิ่งที่เลา (Huddleston and Pullum, 2002:129131; Peters, 2004:439; Quirk, Greenbaum, Leech and Svartvik (1985: 181-182)
อยางไรก็ตาม หากทานตองการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปในวงกวาง ทานควรใช past tense
มากกวาที่จะใช present tense เพราะการสื่อสารในรูปบทความเปนการสื่อสารทางเดียว ทานจะไม
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สามารถอธิบายเหตุผลของทานได ดังนั้นจึงอาจมีผูอานจํานวนไมนอยที่อาจไมเขาใจวาเพราะเหตุใดทานจึง
ใช present tense ซึ่งแปลกไปกวาที่พบเห็นทั่วไปในสาขาอื่น ๆ
7. การเสนอสมมุติฐานการวิจัย
โดยปกติแลวบทความวิจัยเปนบทความที่กระชับ และเสนอขอมูลสําคัญที่คัดกรองมาจาก
รายงานการวิจัย จึงอาจไมเสนอทั้งจุดประสงคของการวิจัยและสมมุติฐานการวิจัย จะเลือกเสนออยางใด
อยางหนึ่ง ดังนั้น หากทานตั้งใจที่จะเสนอสมมุติฐานการวิจัยก็อาจเสนอสมมุติฐานการวิจัยแทนการเสนอ
จุดประสงคของการวิจัย ดังที่กลาวถึงมาแลวในเรื่องการเสนอจุดประสงคการวิจัย
การเลือกและการเสนองานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยปกติกอนทําการวิจัย ผูวิจัยตองไปศึกษาสํารวจงานวิจัยที่ผานมาอยางครบถวนกอนเสมอจึง
จะทราบวามีงานวิจัยเรื่องใดบางที่เหมือนหรือคลายกับเรื่องที่ผูวิจัยสนใจจะศึกษา ประเด็นสําคัญก็คือจะนํา
งานวิจัยที่ไดศึกษาสํารวจมาแลวไปเสนอที่สวนใดของบทความวิจัย เพราะทานสามารถเสนอผลการวิจัยที่
ผานมาไดหลายที่ เชน อาจใชเปนประโยคแรกที่เปนประโยคเปดเขาสูหัวขอการวิจัย หรืออาจนําไปเสนอใน
สวนความรูภูมิหลัง หรือสวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ หรืออาจนําไปเสนอในสวนอภิปรายผลการวิจัย
สําหรับการนํางานวิจัยที่เกี่ยวของมาเสนอในความนํา ทานอาจนําไปเสนอได 3 ที่คือ
1. ประโยคเปดเขาสูหัวขอการวิจัย
2. สวนใหความรูภูมิหลัง
3. สวนเสนอผลการวิจัยที่ผานมา
ในการเลือกนํางานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนประโยคเปดเขาสูหัวขอการวิจัย ทานอาจเลือกประโยคที่
เสนอผลการวิจัย ประโยคที่ใหขอมูลสถิติหรือขอเท็จจริง หรือขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ หรือผูที่มีชื่อเสียง
(authority) ในเรื่องที่ทานศึกษา แตที่สําคัญก็คือประโยคที่ทานเลือกควรมีคําสําคัญ (key word) ที่
เหมือนกับคําสําคัญในชื่อเรื่องอยางนอยหนึ่งคํา จึงจะเปนการนําเขาสูหัวขอการวิจัยอยางแทจริง และผล
พลอยไดก็คือจะสะดวกในการกลาวถึงคําสําคัญอื่นตอไป และหากทานสังเกตจะเห็นไดชัดเจนวาผูเขียนจะ
นําคําสําคัญมาเสนอจนครบทุกคําจึงจะจบความนํา ยกเวนในกรณีที่ผูเขียนอาจเปลี่ยนคําสําคัญเปนคําอื่น
ที่คลายกัน หรือเปนคําที่ครอบคลุมคําสําคัญ เชน อาจใช โปรแกรม CAI แทนโปรแกรม CALL หรืออาจใช
คําวา academic community แทน academics
ขอสังเกตที่นาสนใจประการหนึ่งก็คืองานวิจัยที่เกี่ยวของที่จะนํามาใชในสวนที่ใหความรูภูมิหลัง
(background knowledge) ไมจําเปนตองเปนผลการวิจัยเสมอไป แตอาจเปนความรู หรือขอเท็จจริง ที่
นํามาจากหนังสือ ตํารา สารานุกรม หรือ วารสารวิชาการทั่วไป เพราะขอมูลสวนนี้ใชสําหรับปูพื้น
เพื่อใหผูอานสามารถเขาใจหัวขอการวิจัย หรือมโนทัศนที่เกี่ยวของกับหัวขอการวิจัย แตงานวิจัยที่จะ
นํามาใชในสวนที่เสนอผลการวิจัยที่ผานมาตองเปนการเสนอผลการวิจัยที่ผานมาเทานั้น จึงจะเปนการปู
ทางไปสูการบอกความสําคัญหรือเหตุผลที่ตองทําการวิจัยเรื่องที่กําลังเสนอ
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ความนํา
ขั้นตอนการนําเสนอ
จากที่กลาวมาแลว ทานคงเห็นภาพชัดเจน
วาการเขียนความนํา มีลําดับขั้นตอนที่สําคัญใดบาง
และ ความนําแบงออกเปนสวนยอย ๆ หลายสวน
บางสวนเปนสวนที่จําเปน แตบางสวนเปนเพียง
การใหขอมูลเสริม เชน เปนการสนับสนุนประโยค
เปดเขาสูหัวขอการวิจัย หรือเพื่อใหความรูภูมิหลัง
ดังนั้น ในการเขียนความนําทานควรวาง
เคาโครงการเขียนไวอยางชัดเจนตั้งแตตนและเขียน
แตละสวนไปตามลําดับ ถาทําไดเชนนี้ความนําของ
ทานก็จะใหขอมูลครบถวน และไมใชสิ่งที่ยากอยาง
หลายทานคิด

ประโยคเปดเขาสูหัวขอการวิจัย

จําเปน

ประโยคสนับสนุนประโยคแรก

อาจไมจําเปน

ความรูภูมิหลัง

อาจไมจําเปน

ผลการวิจัยที่ผานมา เพื่อนําไปสู
research gap

จําเปน

ประโยคบอกความสําคัญของ
การวิจัย / เหตุผลที่ทําการวิจัย

จําเปน

วัตถุประสงคของการวิจัย

จําเปน

สมมุติฐานการวิจัย

อาจไมจําเปน

ความยาวของความนํา
ความยาวของความนําเปนประเด็นสําคัญที่มีการอภิปรายกันอยูเสมอ สําหรับการพิจารณาเรื่องนี้
ทานอาจยอนกลับไปพิจารณาจุดมุงหมายของการเขียนความนํากอนที่จะพิจารณาเรื่องความยาว ความนํา
เขียนขึ้นเพื่อแนะนําหัวขอการวิจัย เพื่อเสนอผลการศึกษาสํารวจผลการวิจัยที่ผานมา และเพื่อบอก
จุดมุงหมายของการวิจัย ดังนั้น หากพิจารณาตามแนวทางนี้ ความยาวของความนําควรเปนไปตามความ
จําเปนของการวิจัยแตละเรื่อง เชน หากเปนเรื่องใหมที่ยังไมเปนที่คุนเคยของผูอาน ทานควรเพิ่มสวนความรู
ภูมิหลัง และ หากประโยคแรกมีคําสําคัญ หรือมีมโนทัศนที่ยาก ทานก็ควรใหความหมายหรือมโนทัศนของ
คําสําคัญ เพราะไมเชนนั้นผูอานอาจไมสามารถเขาใจงานวิจัยของทานถูกตอง แตการเพิ่มขอมูลเสริมเชนนี้
ยอมจะทําใหความยาวของความนําเพิ่มขึ้น
แตหากเปนหัวขอการวิจัยที่ผูอานสวนใหญคุนเคยก็ไม
จําเปนตองเสนอขอมูลสวนเสริม เพราะจะทําใหความนําไมยาวเกินไป
ความนําจะยาวหรือสั้นอาจมาจากสาเหตุอยางนอย 2 ประการดังนี้
1. มีขอมูลเสริมจํานวนมาก
2. มีการอางอิงมาก
ดังนั้น หากทานตองการทําใหความนํากระชับขึ้น ทานควรพิจารณาวาในความนํามีขอมูลเสริม
มากเกินไปหรือไม หากสามารถตัดออกไดก็ใหตัดออก และควรตรวจสอบวาทานอางอิงงานวิจัยตาง ๆ
มากเกินไปหรือไม วิธีที่อาจชวยใหทานสามารถตัดการอางอิงไดงายขึ้นก็คือการใชวิธีคลายกับการทําเคา
โครงการเขียน (outline) เพราะแมในตอนแรกทานอาจคิดวาทุกสิ่งที่กลาวถึงลวนสําคัญ แตเมื่อจัดเนื้อหา
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เขารูปเคาโครงเรื่อง ทานจะเห็นไดชัดเจนวาขอมูลบางขอมูล หรือการอางอิงอาจไมจําเปน เชนอาจกวาง
เกินไป หรืออาจไกลจากหัวขอที่ทานศึกษามากไป และในบางกรณีการอางอิงนั้นอาจไมจําเปน โดยสรุป
แลวความนําไมจําเปนตอยาว แตตองเรียบเรียงและนําเสนอใหดี (Graziano, 2004: 373)

ถอยคําสํานวนและรูปประโยคที่มีประโยชน
เพื่อชวยใหการเขียนความนําไดงายขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้น ผูเขียนไดศึกษาภาษาที่ใชในความนํา
ของบทความวิจัยทางภาษาและบทความวิจัยทางการแพทยซึ่งสวนใหญเขียนไดกระชับและไดสาระ ขอให
ทานศึกษาถอยคําสํานวนและรูปประโยคที่มีประโยชนสําหรับการเขียนความนําในภาคผนวก

สรุป
ความนําเปนสวนประกอบสําคัญของบทความวิจัยเพราะนอกจากจะใหความเปนมา และเหตุผล
หรือความสําคัญของการวิจัย (rationale) และ จุดมุงหมายของการวิจัยแลว ความนํายังตองดึงดูดความ
สนใจของผูอานอีกดวย ดังนั้น การเขียนความนําสําหรับบทความวิจัยจึงอาจยากกวาการเขียนสวนอื่น ๆ
ของบทความวิจัย ซึ่งเปนการเสนอขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในการวิจัย
การที่จะเขียนความนําใหกระชับและไดเนื้อหาสาระนั้น ทานควรทราบวัตถุประสงคของความนํา
อยางชัดเจนจึงจะสามารถใชจุดประสงคนั้นเปนกรอบในการเขียน การมีกรอบการเขียนจะชวยใหทานเขียน
ความนําที่มีเนื้อหาที่ควรมีอยางครบถวน โดยทั่วไป สวนประกอบที่สําคัญของความนํามี 6 สวนคือการ
นําเขาสูหัวขอการวิจัย การสนับสนุนประโยคเปดเขาสูหัวขอการวิจัย การใหความรูภูมิหลัง หรือการปูพื้น
ความรูเพื่อชวยใหผูอานสามารถติดตามรายละเอียดตาง ๆ ของการวิจัยไดสะดวกและถูกตองตรงประเด็น
ยิ่งขึ้น การเสนอผลการวิจัยที่ผานมา การสรุปและชี้ประเด็นเพื่อใหเหตุผลและความสําคัญของการวิจัย
และการบอกจุดมุงหมายของการวิจัย
ในการเสนอผลการวิจัย ตองมีการวางแผนใหละเอียดรอบคอบจึงสามารถชวยใหผูอานเขาใจทั้ง
ผลการวิจัยที่ผานมา และเหตุผลความจําเปนในการทําวิจัยเรื่องที่กําลังเสนอ เทคนิคสําคัญสําหรับประเด็น
นี้ไดแกการเลือกและการเสนอผลการวิจัยตาม research gap ที่ทานทราบตั้งแตการศึกษาสํารวจงานวิจัยที่
เกี่ยวของกอนเริ่มการวิจัย และหลังจากเสนอผลการวิจัยไปแลว ทานควรเขียนประโยคสรุปและชี้ประเด็น
เหตุผลที่ตองทําการวิจัย
ในสวนสุดทายของความนํา โดยปกติจะเปนการเสนอจุดประสงคของการวิจัย แตทานอาจเสนอ
ในรูปสมมุติฐานการวิจัย หรือในรูปคําถามการวิจัยไดเชนกัน
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ภาคผนวก
ถอยคําสํานวนและรูปประโยคที่มีประโยชน
1. คําและวลีที่บอกความสําคัญในประโยคเปดเขาสูหัวขอการวิจัย
เพื่อชวยเพิ่มความสําคัญใหกับประโยคเปดเขาสูหัวขอการวิจัย (opening sentence) ทานอาจ
ใชคําและวลีตอไปนี้ในประโยคแรกนี้
ชนิดของคํา
Adjectives: main, major, important, prevalent, significant, potential, common,
influential, principal
Present participles: leading, contributing, affecting, increasing
Adverbs: mainly, commonly, usually, widely, significantly, | predominantly,
strongly, greatly
Nouns: prevalence, significance, importance, increase, decrease, decline
ตัวอยาง
- Language acquisition is dependent upon several important affecting
factors.
- Self-access learning is commonly provided in every level of education.
- Importance of the use of information technology in language learning is
obvious.
2. คํา วลี และรูปประโยคที่ใชในการอางอิง
1.
reported
concluded
found
Author (year / year: page )
stated
that -subject –verb
Author et al., (year /year: page )
showed
proposed
pointed out
suggested
that -subject – verb
2.
reported
concluded
Author (year / year : page)
has
found
stated
that–subject–verb
have suggested
Author et al.(year/year: page)
proposed
pointed out
shown
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3.
As Author (year / year: page

As Author et al. (year/year: page)

has

have

reported
concluded
found
stated
shown
proposed
pointed out
suggested

, subject - verb

that-subject –verb

4. Subject + verb ... (Author, year / year: page)
…5.
Studies
Several studies
revealed
(Author 1 / authors 1, year /
Many studies
have shown
that
Year: page; Author 2 /authors 2,
…
Early studies
indicated
Year / year: page ; …)
documented …
Current studies
Recent studies
Previous studies
6.
Studies
Several studies
revealed
Many studies
(Author 1/authors 1, year/year:
that …
have shown
page; Author 2 /
Early studies
Authors 2, year/year: page ; …)
indicated
Current studies
documented …
Recent studies
Recent reports
Previous studies
I7.
In line with these studies,
Author (year) found
that …
18.
Following Author (year),
Author
carried
a study which found that ...
(year)
on …,
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3. คํา วลี และรูปประโยคที่ใชในการสรุปเพื่อบอกเหตุผลที่ทําการวิจัย (research gap)
1.
this topic
addressed
Despite all these facts, the problem
Investigated
this issue
examined
However,
this controversial has never been explored
issue
To date,
clarified
assessed
2.
investigate(s)
there is no study that / which
examine(s)
However,
there are no studies that / which
explore(s)
…
To our knowledge
there are few studies that /which
determine(s)
assess(s)
compare(s)
3.
few studies
investigated
very few studies
examined
However,
only a few studies
have
explored
…
To our knowledge
little research
determined
has
assessed
compared
4.
assess
investigate
From these previous works, there is an urgent need to
examine
...
From these previous works, it is obvious that we should
explore
determine
compare
5. Therefore, it seems clear that ... is very important and should be thoroughly
investigated.
6. All these studies have suggested that ...
7. X ...
However, ...
8. From what has been mentioned, the need for further research into / an indepth study of ... is urgent.
9. To cope with the problems more effectively, therefore, we need to ...
10. Although there are many previous studies on …, there is no study that
investigates …
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11. Although these recent studies have found that …, it is still unclear
whether ….
12. These previous studies have indicated a lack of …. Therefore, this
current study focuses on ….
4. คํา วลี และรูปประโยคที่บอกจุดมุงหมายของการวิจัย
1.

The (main)

purpose
aim
objective

2.
This study
The present study

of the
of this

present

study was to
(is to)

address
analyze
assess
investigate
examine
explore
estimate
evaluate
determine
estimate
compare
construct
test

...

assesses / assessed
investigates / investigated
examines / examined
explores / explored
3. The present study was designed to ...
4. In this study, it was hypothesized that ...
5. This study aimed / aims at exploring the ...
6. Therefore, it is important to examine ...
7. This study was undertaken to identify ... that are ...
8. In this study we examined / explored / compared / …….
9. To address …, we carried out a study to examine / explore / compare /
investigate / …….
10. This paper reports on …
11. We, therefore, investigated …
12. The purpose of this paper is to …
13. This article focuses on …
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14. In this article we investigates …
15. This paper aims to / is aimed at …
16. In contrast to the study undertaken by Author (year), we compare …
17. In light of these previous studies, we examined …
18. In line with Author (year), we further investigate …

