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บทคัดย่อ 

 เนื่องจากในปัจจุบันการเขียนบทคัดย่อ เป็นส่วนหนึ่งของการเขียนบทความวิจัยเพ่ือให้ผู้อ่านรู้ว่าใน
รายงานการวิจัยนั้นมีเรื่องส าคัญอย่างไร และเก่ียวข้องกับอะไรการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาค าที่
ปรากฏในประโยคที่ใช้เขียนบทคัดย่อในวัตถุประสงค์  การเก็บรวบรวมข้อมูลและผลสรุปการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่บทคัดย่อของบทความวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมจ านวน 50 บทความ เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นโปรแกรมAntConc ใช้วิเคราะห์ความถี่โดยตรวจสอบจาก Word List 
ผลการวิจัยพบว่า   ในการเขียนบทคัดย่อต้องเป็นการเขียนที่สามารถท าให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างชัดเจนและ
รัดกุม โดยพบโครงสร้างประโยคที่ใช้วิธีเขียนต่างกันออกไปได้แก่ 1)รูปแบบที่ใช้เขียนในส่วนวัตถุประสงค์ 
พบว่ามีความถี่ในการใช้มากที่สุดในการเขียนวิจัยโดยมีการใช้รูปแบบถึง 15ประโยค 2)รูปแบบที่ใช้เขียนใน
ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่ามีการใช้รูปแบบถึง 10ประโยค 3)โครงสร้างที่ใช้เขียนในส่วนผลสรุปของ
บทความวิจัยพบว่ามีการใช้รูปแบบถึง 9 ประโยค 

 
ค าส าคัญ : รูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ, บทคัดย่อ, บทความธุรกิจโรงแรม 
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Abstract 
Currently abstract writing is very important to write a research paper told its readers 

informed of what is important in research. The purposes of this research were 1.to study the 
words used in writing abstracts on objective, data collecting and conclusion The samples 
used in this study were to abstract of research 50 sample articles on hotel business. The 
instrument used in the study was AntConc program Use frequency analysis by checking from 
the word list. The finding founded that the sentence structure is writing in different ways of 
for the objective section, 1) The most frequently used was 15 sentences. 2) The 10 sentence 
structures were found in the data collection, and 3) The 9 sentence structures were used in 
the results section. 
 
Keywords : English sentence structure, Abstract, Hotel business article 
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บทน า 
 จากค าแนะน าของ (American Psychological Association : 2003) ได้กล่าวว่าบทคัดย่อ

(Abstract) คือบทสรุปของงานวิจัยที่มีความสั้นกระชับและมีเนื้อหาเข้มข้น ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านส ารวจเนื้อหาของ
งานวิจัยได้อย่างรวดเร็ว และยังช่วยให้ง่ายต่อการค้นหาด้วยค าส าคัญที่ปรากฏอยู่ในนั้น การเขียนบทคัดย่อต้อง
อ่านง่าย เรียบเรียงดี สั้นกระชับ ต้องน าเสนอตรงตามจุดประสงค์และเนื้อหาของงานวิจัย ลักษณะของ
บทคัดย่อที่ดีโดยสรุปจากสาระของ American Psychological Association (2010) ให้ จ าง่าย คือ A-B-C 
ในที่นี้ A = ความถูกต้อง (accuracy) ส่วน B = ความสั้นกะทัดรัด (brevity) และ C = ความชัดเจน (clarity)  
(ทองดี ชัยพานิช. 2554) กล่าวว่า บทคัดย่อควรมีเนื้อหาใจความที่สรุปย่อส่วนหลักและส่วนส าคัญของรายงาน
วิจัย เป็นส่วนย่อสรุปของข้อสนเทศที่บรรจุอยู่ในวิจัย เป็นสิ่งแรกที่ผู้อ่านได้อ่าน เป็นเหมือนสิ่งบ่งชี้คุณภาพของ
วิจัยนั้นๆ บทคัดย่อนับว่าเป็นส่วนที่เขียนยากท่ีสุดของบทความวิจัย ผู้เขียนควรเขียนบทคัดย่อในล าดับท้ายสุด 
เนื่องจากเนื้อหาของบทคัดย่อ จะต้องการกล่าวถึงเนื้อหาโดยรวมทั้งหมดของบทความวิจัยในแบบย่อ หรือแบบ
ที่มีข้อจ ากัดด้านจ านวนค าในการเขียน ซึ่งการเขียนบทคัดย่อที่ดีนั้น ผู้เขียนควรจะต้องเข้าใจเนื้อหาทั้งหมด
เสียกอ่น  

 องค์ประกอบหลักที่ส าคัญในการเขียนบทคัดย่อได้แก่ วัตถุประสงค์ วรรณี แกมเกตุ (2555) ได้
กล่าวถึงการก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยว่าเป็นการแสดงเจตนาของนักวิจัยในการหาค าตอบของประเด็น
ปัญหาการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการวิจัย ถ้าก าหนดวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนจะท าให้
ผลการวิจัยที่ได้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของปัญหาที่จะศึกษา รองลงมาคือ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
หมายถึง  กระบวนการที่จะได้ข้อมูลที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัยซึ่ง แบ่งออกได้เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  และการรวบรวมข้อมูลการเก็บข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิและปฐมภูมิโดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์ การ
ส ารวจ  การสังเกต การกรอกแบบสอบถาม  รายงานและเอกสารต่าง ๆวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จะต้องด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้เครื่องมือ ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือสองประเภท เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์มากที่สุด และการสรุปผลของการวิจัย เป็นการน าผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากบทที่ 4 มาเขียนสรุปย่อเพ่ือให้ผู้อ่ืนอ่านแล้วเข้าใจว่าผลการวิจัยเป็นอย่างไร ควรสรุปตามความมุ่ง
หมายของการวิจัยและสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้เพราะสรุปผลการวิจัยจะสามารถเชื่อมโยงหรือแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างความมุ่งหมายของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เป็นที่สังเกตได้ว่าในสังคมปัจจุบันตอนนี้องค์กรและหน่วยงานต่างๆได้ให้ความส าคัญกับการท า
รายงานการวิจัย เพ่ือก าหนดให้เป็นสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับพนักงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรการ
ท่องเที่ยวการบริการในด้านของการขนส่งหรือการบริการด้านโรงแรม เช่น ในด้านการบริการด้านโรงแรมนั้นก็
จะมีการให้ท าวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าหรือในด้านการตลาดของธุรกิจโรงแรมต่างๆ เป็นการ
ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งเหตุผลส าคัญในการก าหนดให้บุคลากรต้องมีการท าวิจั ย ก็
เพ่ือประโยชน์ในหลายๆประการ เช่นเพื่อการพัฒนาองค์กร ดังนั้นผู้ที่จะต้องท ารายงานการวิจัยจึงต้องมีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักการและรูปแบบวิธีการเขียนรายงานการวิจัยไดเ้ป็นอย่างดี 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการเขียนรายงานการวิจัยในส่วนการเขียน
บทคัดย่อซึ่งส่วนนี้จะเป็นการเขียนที่ยากที่สุดเพราะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษในการเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
นั้นจึงจ าเป็นต้องรู้โครงสร้างในการเขียนประโยคให้ถูกต้อง และการรวมผลลัพธ์ทั้งหมดของงานวิจัยให้เด่นชัด
ต้องใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและรัดกุม 
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการเขียนภาษาอังกฤษในส่วนของบทคัดย่อที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจโรงแรม ซึ่งผู้วิจัยเจาะจงเป็นการวิจัยผลการเขียนโดยใช้บทความวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมจ านวน 50 
บทความ ในภาพรวมว่ารูปแบบประโยคอะไรที่มักใช้ในการเขียนของบทคัดย่อ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือศึกษารูปแบบหรือค าที่ปรากฏในประโยคที่ใช้เขียนบทคัดย่อในวัตถุประสงค์  การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและผลสรุปการวิจัย จากบทคัดย่อทีเ่กี่ยวข้องกับบทความธุรกิจโรงแรม 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย คือ บทคัดย่อจากบทความวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมจ านวน 50 บทความ
จากระบบสืบค้นออนไลน์ Google search ใช้ค าค้นหาว่าตัวอย่างบทความวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทคัดย่อของบทความวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมจ านวน 50 บทความ 
ท าการวิเคราะห์แยกค าที่ใช้บ่อยที่สุดในการเขียน โดยโปรแกรม AntConc ซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์
คลังข้อมูลภาษา 

3. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ค้นคว้าบทความเก่ียวกับธุรกิจโรงแรมจ านวน 50 บทความ 
3.2 หาข้อมูลโครงสร้างประโยคที่มักใช้ในการเขียนบทคัดย่อ 
3.3 น าข้อมูลบทคัดย่อ ทั้ง 50 บทความแปลงเป็นไฟล์ Text เพ่ือน าไปใส่ใน AntConc หาค าที่ใช้ในการเขียน

แต่ละส่วนของบทคัดย่อค้นใน AntConc เพ่ือดูรูปแบบการใช้ประโยคของค านั้น 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบประโยคภาษาอังกฤษในบทคัดย่อที่เก่ียวข้องกับบทความธุรกิจโรงแรม มีดังนี ้

1. ค าท่ีปรากฏในประโยคที่ใช้เขียนบทคัดย่อในวัตถุประสงค์  การเก็บรวบรวมข้อมูลและผลสรุปการวิจัย 
1.1 ค าที่ปรากฏในประโยคที่ใช้เขียนบทคัดย่อในวัตถุประสงค์ คือค าว่า   purposes, research, 
objective, examine, compare, aim, investigate 
1.2 ค าที่ปรากฏในประโยคที่ใช้เขียนบทคัดย่อในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือค าว่า   data, the 
population, the instrument, sample, sampling 
1.3 ค าท่ีปรากฏในประโยคที่ใช้เขียนบทคัดย่อในผลสรุปการวิจัย คือค าว่า   the finding, the result 

 
2. รูปแบบประโยคในการเขียนส่วนของ วัตถุประสงค์ การเก็บรวบรวมข้อมูลและผลสรุปการวิจัย 
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2.1 รูปแบบประโยคในการเขียนส่วนของ วัตถุประสงค์ 
Words Structure Examples 

Purposes  The purposes of the study are: (1)…..; 
 The purposes of this research are: 1)……; 

2)….; 
 The purposes of this research were to ……; 
 The purposes of this study were 1) to….…; 

 The purposes of this research are 1) to study 
needs of English using for staff in hotel 
business enterprises. 2) to discover the 
development of English appropriated for the 
needs of staff. 3) to integrate data for 
developing English curriculum. 

Research  This research purposes are as follows: 1) to 
..…; 2) to..…; 

 This research has objective 1) to ……... ; 
 This research has objective, 1) to …; 

2)to…;3)…; 
 

 This research has objective 1) to study the 
level of job satisfaction and organizational 
commitment of employees in medium and 
large hotels, 2) to study and compare the 
individual factors as gender, age, educational 
level, marital status, time performance and 
type of employment. 

Objective  The objective of the research ……. 
 The objective of the research was to …….;. 

 The objective of the research was to study the 
effect of employee’s perceptions on 
Corporation Social Responsibility (CSR) toward 
the job satisfaction. 

to examine  The purpose of ….; to examine ……  The purpose of this study is twofold. First, it 
was to examine the opinions towards factors 
affecting tourist’s decision-making in using 
services provided by Ban Suan Fahsai Hotel in 
Chanthaburi Province. 

to compare  The purpose of this research is to compare 
……. 

 The purpose of this research is to compare the 
performance of the workers Department of 
food and beverage service of hotel business in 
Phuket, according to professional standards. 
Population by sex, age, work experience and 
the level of the hotel is the working 
department of food and beverage service of 
hotel business in Phuket. 

aim  This study aimed to …… 
 This research aims to …… 

 This research aims to study organizational 
flexibility strategy case study from hotel 
business in the northeastern region of Thailand 
and firm performance of the organization by 
study a knowledge sharing strategy. 

to investigate  The main objective of this article is to 
investigate ……. 

 The objective of this research was to 
investigate ……. 

 The main objective of this article is to 
investigate a pattern of creating 
competitiveness of small-scaled hotel 
operators searching for business opportunities 
by applying Value Innovation, the key 
cornerstone of Blue Ocean Strategy. 
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2.2 รูปแบบประโยคในการเขียนส่วนของ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
Words Structure Examples 
Data  Data was gathered by survey …… 

 The data collected from the population 
was …… 

 The data were analyzed with …… 
 The data collection tool was …… 

 The data collected from the population was 
proceeded by the Statistical Package. 

The 
population 

 The population of this research … 
 The population consisted of ….. 

 The population consisted of 573 hotel 
employees in Muang District, Songkhla 
Province. 

The 
instrument 

 The instrument used to …… 
 The research instrument used was …… 

 The instrument used to collect data is the 
statistical query used to analyze the data 
(percentage) average (Mean) and the standard 
deviation. 

Sample, 
Sampling 

 The sample used in this study was …… 
 The sampling of this research was …… 

 The sample used in this study was Service 
recipients, who are the hosts of events 
related to the industry, hold meetings and 
seminars of 2 2 5 people, using the 
questionnaire as a research tool. 

 The sampling of this research was from hotel 
business in the northeastern region of 
Thailand. 

 
2.3 รูปแบบประโยคในการเขียนส่วนของ ผลสรุปของบทความวิจัย 

Words Structure Examples 
The finding  The finding founded that ……. 

 The finding indicated that: 1…., 2 …., 3 …., 
 The findings of the research …. 
 Based on the study findings, it was 

recommended that …… 
 It was found that …… 

 The finding founded that the satisfactory 
level of overall aspect in doing the tasks was 
in the high level and the separated aspects of 
job success, being accepted, responsibility, 
working condition, privacy, security and the 
position held were in the high level. 

The result  The result indicates that …… 
 The result of the study were as follows: 
 The result were as follows: 1 …., 2 …., 3 ….,  
 The results of the study revealed that 1)…..; 

2)…..; and 3)…… 

 The result indicates that French tourists give 
the importance to the use of French language 
in various sections in the hotel. 

  
 จากผลการวิเคราะห์การศึกษารูปแบบประโยคภาษาอังกฤษในบทคัดย่อที่เกี่ยวข้องกับบทความธุรกิจ

โรงแรมในตัวอย่าง 50บทความ ผู้วิจัยได้น าค าที่ใช้ในการเขียนวัตถุประสงค์ การเก็บรวบรวมข้อมูล และ 
ผลสรุปของบทความวิจัย น ามาวิเคราะห์ในโปรแกรม Antconc เพ่ือดูรูปแบบประโยคในการใช้ พบว่า ทั้ง 50 
บทความในส่วนของ วัตถุประสงค์ มีการใช้ในการเขียนมากที่สุดจ านวน 15 รูปแบบประโยค รองลงมาเป็นส่วน
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ของ การเก็บรวบรวมข้อมูล มีการใช้จ านวน 10 รูปแบบประโยค และสุดท้ายคือส่วนของ ผลสรุปของบทความ
วิจัย มีการใช้จ านวน 9 รูปแบบประโยค 

 
อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบประโยคภาษาอังกฤษในบทคัดย่อที่เกี่ยวข้องกับบทความ
ธุรกิจโรงแรม โดยใช้โปรแกรม AntConc มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลและประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ จาก
การวิเคราะห์รูปแบบประโยคครั้งนี้ได้พบว่าในการเขียนบทคัดย่อ มีค าและประโยคที่ปรากฏใน 3 ส่วน คือ 
วัตถุประสงค์ การเก็บรวบรวมข้อมูลและผลสรุปของบทความวิจัย ค าที่ใช้ทั้ง 3 หัวข้อนี้มีการเขียนประโยคที่
ต่างกันออกไป มีความหมายที่สอดคล้องกับแนวคิดของ American Psychological Association (2003) ซึ่ง 
Akkarathanakul, Lieungnapar, Bunchutrakun, Wangsomchomchok, Aeka (2018)  กล่าวว่า ในการ
พัฒนาทักษะทางภาษานั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นปัจจัยที่ส าคัญ เพ่ือให้การท างานประสบความส าเร็จ โดยมี
ปัจจัยหลักคือการฝึกฝนรวมทั้งการค้นพบจุดที่ควรแก้ไขด้วยเช่นกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบประโยคที่ใช้เขียนบทคัดย่อ ได้มองเห็นถึง
ประโยชน์ที่ได้รับคือ ท าให้ผู้ที่ศึกษาวิจัยสามารถน าวิธีการเขียนและรูปแบบประโยคไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการเก็บรวมรวมข้อมูลของบทคัดย่อ ให้ได้มากกว่า 50 บทความเพ่ือจะได้ท าการศึกษาวิเคราะห์การ

เขียนบทคัดย่อในแต่ละแบบได้กว้างขึ้น 
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเขียนบทความหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆเพ่ือท าให้การเขียนวิจัยมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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