
 ค��ม�อการเขยนรายงาน (ว�จ�ย) ฉบ�บกะท�ดร�ด1

 อ. ชาญช�ย ช�ยส�ขโกศล 

ว�ธ�ใช� : ใครคนหน��งเคยบอกไว�ว"า “เราเด�นด�วยค%าถาม” ด�งน�)น ตอบค%าถามท�)งหมดน�) ก,น"าจะเข�ยนใช�ได�แล�วล"ะ
Part I  :   การเล�อกห�วข&อ  /  ต�)งโจทย+  
 1. จะเข�ยนเร0�องเก��ยวก�บอะไร? (research area) : …..........................................................................................
 2. เร0�องน�)ส%าค�ญอย"างไร? (ความส%าค�ญของป<ญหา/motivation)  : …....................................................................
 3. เร0�องท%านองน�)ท��ท%าๆก�นอยE"เปFนอย"างไร?  (วรรณกรรมปร�ท�ศนH/literature review) : …......................................

 3.1 ท��ท%าๆก�นอยE"ย�งขาดแง"ม�มใด/เร0�องท%านองไหนบ�าง? (research gap) : …..........................................
 3.2 ในบรรดาส��งท��ย�งขาดอยE" ประเด,นเฉพาะเจาะจงอะไรท��เราอยากจะเข�ยน? (research topic) : …..........

[อน�โลมส%าหร�บปร�ญญาตร� : เร0�องไหนท��เราย�งไม"รE� และอยากรE�?]  : …................................................
 4. แล�วจะต�)งโจทยHว"าอย"างไร? (โจทยHว�จ�ย/research questions)  : ….................................................................

 4.1 ประเม�นด�วยตนเอง (หร0อให�คนอ0�นช"วยประเม�น) ดEว"าโจทยHท��ต�)งข�)นน�)น “เท"หHแค"ไหน?” หร0อ “จะช"วยให�เรา
ได�ค%าตอบอะไรใหม"ๆมากน�อยแค"ไหน?” : .........................................................................................

Part II :   ว�ธว�เคราะห+  
 5. จะใช�แนวค�ด (concepts) /ทฤษฎ� (theories) อะไรบ�างเปFนเคร0�องม0อช"วยค�ดว�เคราะหH? (ส%ารวจทฤษฎ�/ theoretical 

review)  [ส"วนใหญ"คนท��ตอบว"า “ไม"ม�” จร�งๆแล�ว ค0อ “ม�! ไม"รE�ต�วว"าม�นค0ออะไร” ว�ธ�แก� ค0อ ให�ส%ารวจค%าตอบท��จะ
ตอบโจทยH หร0อว�ธ�ท��ตอบ ว"ามาจากฐานความค�ดประเภทใด? หร0อเปFนค%าตอบในกล�"มคนแบบใด?] : ….................
 5.1 แนวค�ด&ทฤษฎ�ท��ใช� (ถ�าม�มากกว"าหน��ง) น�)น จะน%ามาส�มพ�นธHก�นเปFนกรอบว�เคราะหH (analytical 

framework) อย"างไร? : …......................................…......................................…..................................
 5.2 [optional] แนวค�ด/ทฤษฎ�/กรอบว�เคราะหHท��น%ามาใช� น"าจะท%าให�เราเห,นอะไร “ใหม"” ข�)น หร0อน"าจะท%าให�

เราศ�กษางานได�อย"าง “สน�กสนาน” หร0อ “เห,นโลกได�ร�"มรวยหลากหลาย” มากข�)นหร0อไม" อย"างไร? : ….....
 6. จะตอบว"าอย"างไร? (ข�อส�นน�ษฐาน/hypothesis; ส��งท��จะบอก/argument) : …......................................…..............
 7. จากโจทยHท��ต�)งข�)น จะพ�สEจนHให�เห,นว"าค%าตอบท��ได�มาน�)นน"าฟ<ง (make sense & ม�พล�ง) จะต�องอธ�บายเร0�องย"อยๆ 

หร0อตอบโจทยHย"อยๆ อะไรก"อนบ�าง? (Outline) : …......................................…...................................................
 7.1 [tip] อย"าบอกเฉยๆ แต"จงแสดงให�เห,นด�วย!!
 7.2 [tip] ห�วข�อย"อยๆเหล"าน�)ต�องส�มพ�นธHก�น; ทดสอบได�โดยถามต�วเองว"า “ท%าไมต�องม�ห�วข�อย"อยเร0�องน�)?” 

หร0อ “ห�วข�อย"อยเร0�องน�)ส%าค�ญอย"างไร?” “ท%าไมต�องอยE"ก"อน/หล�งห�วข�อน�)น?” : …......................................
 8. ถ�าจะม�การท%ากรณ�ศ�กษา (case study) ต�องถามต�วเองว"า “ท%าไมจ�งเล0อกกรณ�น�)น กรณ�น�)?” หร0อ “กรณ�น�)น/น�) 

ส%าค�ญอย"างไร? จะท%าให�เราเห,นอะไรมากข�)น?” และ “แต"ละกรณ�ส�มพ�นธHก�นอย"างไร?” : …....................................
 9. [for advance] จะเอาข�อมEลท��ได� มาร�อยเร�ยงต"อก�นอย"างไร ให�เปFนระบบ และตอบโจทยHย"อยต"างๆ และน%าไปสE"การ

ตอบโจทยHใหญ"ส�ดท��เราต�)งข�)นได�? [เอากรอบว�เคราะหHมาช"วยจ�ดระบบ] : …......................................….................

Part III :   ว�าด&วยข&อม�ล   (data & information)  
 10. จะเอาข�อมEลมาจากท��ไหนบ�าง? : …......................................…......................................….................................
 11. ถ�าเปFนข�อมEลชน�ดท��หาได�ยาก เปFนไปได�มากน�อยเพ�ยงใดท��จะได�ข�อมEลเหล"าน�)มา? (feasibility study) : …..............
 12. ข�อมEลท��ได�มาน�)น น"าเช0�อถ0อมากน�อยแค"ไหน? Make sense มากน�อยแค"ไหน? เปFนโฆษณาชวนเช0�อ/ปล�กเร�า

อารมณH/ขายข"าวหร0อไม"? : …......................................…......................................….........................................
1 เอกสารประกอบว�ชาการแปรเปล��ยนความข�ดแย�งโดยส�นต�ว�ธ� (conflict transformation by peaceful means) ส%าหร�บน�กศ�กษาระด�บ
ปร�ญญาตร� ปfการศ�กษา 2552 ภาคต�น สอนโดยศEนยHศ�กษาและพ�ฒนาส�นต�ว�ธ� มหาว�ทยาล�ยมห�ดล ว�นจ�นทรHท�� 8 ม�ถ�นายน 2552 
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 13. เปFนข�อมEลด�านเด�ยวหร0อรอบด�านมากน�อยเพ�ยงใด? เปFนข�อมEลผ�วเผ�น ท��ม�อยE"อย"างดาษด0�น หร0อล�กซ�)ง แปลกใหม"
มากน�อยแค"ไหน? : …...................…......................................…......................................…............................

 14. จากข�อมEลส"วนต"างๆท��น%ามาประกอบในแต"ละห�วข�อย"อย ท%าให�เรา “เห,น” อะไรมากข�)น? หร0อสร�ปความในห�วข�อ
ย"อยน�)นๆว"าอย"างไร? : …......................................…......................................…................................................

   Part IV :   ค5าตอบ  /  ข&อสร7ปท9ได&   [  conclusive   argument]  
 15. จากข�อมEลท�)งหมดของงานเข�ยน และข�อสร�ปย"อยๆในแต"ละห�วข�อย"อย  เราสามารถสร�ปความโดยรวมท�)งหมดได�ว"า

อย"างไร?  : …......................................…......................................…......................................….......................
 16. แล�วไง !?! (so what?) : …......................................…......................................…..............................................

 16.1 ส��งท��ได� “ใหม"” กว"าเร0�องท%านองเด�ยวก�นท��ท%าๆก�นอยE"อย"างไร? (ประโยชนHท��ได�ร�บ/benefit) : ….................. 
 16.2 [อน�โลมส%าหร�บปร�ญญาตร� : เราได�เร�ยนรE�หร0อ “เห,น” อะไร “ใหม"” ข�)นจากท��เรารE�อยE"บ�าง?] : …..................
 16.3 หร0อเปFนเพ�ยง “ย0นย�น” ส��งท��รE�อยE"แล�ว? : …..................…..................…..................….............................

Part   V :   การอ&าง  อ�ง  
 17. ความซ�9อส�ตย+ ความร�บผ�ดชอบ และการให&เกยรต�ผ�&อ�9น
 ส��งใดไม"ใช"ผลงานของเรา ต�องบอกผE�อ"านว"าเปFนของใครโดยการอ�างอ�ง ถ�าไม"อ�างอ�ง และท%าให�ผE�อ"านค�ดว"า
ข�อความท��เข�ยนน�)นๆ เปFนของตนเอง (ท�)งๆท��จร�งๆไม"ใช") ไม"ว"าจะโดยเจตนาหร0อไม"ก,ตาม ถ�อว�าเปJน   plagiarism (  การ  
ขโมยค�ดลอกเน�)อหาของคนอ�9น  )   ผ�ดท�)งในแง" “โกหก” (ต"อผE�อ"าน) และ “ล�กขโมย” (ของๆผE�อ0�น); อ�นท��จร�งแล�ว (แม�
กระท��งความค�ด (idea) ไหนท��เราไม"ได�ค�ดข�)นมาเอง แต"ได�มาโดยอาจเปFนการพEดค�ย หร0อจากการอ"านเจอความค�ดของ
ใคร โดยมารยาทแล�ว ก,ย�งควรให�เก�ยรต�คนต�นค�ด โดยอาจ footnote ไว�ว"าได�แรงบ�นดาลใจทางความค�ดน�)มาจากใคร)

 17.1 Quote (การยกค5าพ�ดมาอ&าง) ค0อ การอ�างถ�งงาน/ข�อความ/ข�อมEลของผE�อ0�นชน�ด “ค%าต"อค%า” การอ�างอ�ง
ต�องระบ�รายละเอ�ยดถ�งในระด�บว"ามาจากหน�าท��เท"าไหร"? ถ�งหน�าท��เท"าไหร"? 

ต�วอย"าง ช�ยว�ฒนHอธ�บายไว�ท��หน��งว"า  “เพราะเง�	อนไขประการหน�	งของผ��ใช�อารยะข�ดข�น ค�อ การ
ยอมร�บบทลงโทษของร�ฐ ซ�	งเป$นผลจากการละเม&ดกฎหมายของตน “อย*างเป+ดเผยและด�วยส�นต&ว&ธ0” เช*นท0	
ชาร2ปเองก3แสดงไว� ซ�	งเท*าก�บถ�อว*าร�ฐโดยร�ฐบาลท0	ด5ารงอย�*ย�งม0ความชอบธรรมอย�*ในต�ว  การใช�อารยะข�ดข�น
ในส�งคมการเม�องอย*างประเทศพม*า ท0	ร�ฐบาลทหารข�7นส�*อ5านาจด�วยการร�ฐประหารแย*งช&งอ5านาจจากฝ9ายชนะ
เล�อกต�7งมาได� ด�วยการอาศ�ยความโหดร�ายร:นแรง ส�งหารผ��คนท0	ท5าการตามส&ทธ&ของตนในระบอบ
ประชาธ&ปไตย จ�งเท*าก�บเป$นการยอมร�บความชอบธรรมของร�ฐบาลจากการร�ฐประหาร ท0	ไม*ม0ความชอบธรรม
อย�*เลยน�	นเอง” (ช�ยว�ฒนH, 2549: 40) ค%ากล"าวน�) หากน%ามาพ�จารณาก�บกรณ�...

 17.2 Paraphrase (การถอดความ) ค0อ การเข�ยนถ�งงาน/ข�อความ/ข�อมEลของผE�อ0�น “ด�วยค%าพEดของเราเอง”  
ต�วอย"าง ช�ยว�ฒนHอธ�บายไว�ท��หน��งว"า  เง�	อนไขหน�	งของอารยะข�ดข�น ค�อ ต�องยอมร�บบทลงโทษของร�ฐ  

เพราะผ��กระท5าอารยะข�ดข�นได�ละเม&ดกฎหมาย เง�	อนไขน07เท*าก�บยอมร�บความชอบธรรมของร�ฐบาลน�7นๆ  ด�ง
น�7น หากใช�อายะข�ดข�นในร�ฐเผด3จการอย*างในพม*าท0	ข�7นส�*อ5านาจด�วยการร�ฐประหารแย*งช&งอ5านาจจากฝ9าย
ชนะเล�อกต�7ง จ�งเท*าก�บว*าเป$นการยอมร�บความชอบธรรมของร�ฐบาลท0	มาจากการร�ฐประหาร ท0	ไม*ม0ความชอบ
ธรรมอย�*เลย (ช�ยว�ฒนH, 2549: 40) ค%ากล"าวน�) หากน%ามาพ�จารณาก�บกรณ�...

 17.3 Reference (บรรณาน7กรม/เอกสารอ&างอ�ง ) : บ�ญช�รายการเอกสารท��เราใช�อ�างถ�งในงานเข�ยนของเรา
◦ ว�ตถ�ประสงคH   : เพ0�อให�ไปตามอ"านงานช�)นน�)นๆต"อได� หร0อตามตรวจสอบความถEกต�องของเน0)อหาท�� 

quote มาว"าาอ�างตรงเปqะหร0อไม" หร0อท�� paraphrase มาว"าเราเข�าใจเน0)อหาต�นฉบ�บถEกต�องหร0อไม".
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◦ หล�กการ   : จะใช�รEปแบบใดก,ได� (ไปหาดEเอาเอง ม�แหล"งให�ค�นเยอะ) แต"ต�องใช�รEปแบบเด�ยวก�นท�)งหมด 
และต�องม�ข�อมEลอย"างน�อย 4 อย"าง ค0อ (1) ช0�อผE�เข�ยน (2) ช0�อเร0�อง (3) สถานท��พ�มพH และ (4) ปfท��พ�มพH 
(อ�นไหนไม"ม� หร0อหาไม"ได� ต�องเข�ยนไว�ว"าไม"ม� เช"น “มปป.” ค0อ ไม"ปรากฏปfท��พ�มพH เปFนต�น) 

ต�วอย"าง ช�ยว�ฒนH สถาอาน�นทH (2549) อารยะข�ดข�น, กร�งเทพฯ : มEลน�ธ�โกมลค�มทอง

◦ ระบ�ให�ละเอ�ยดท��ส�ดเท"าท��เปFนไปได� ถ�าอ�างแค"บทเด�ยวในหน�งส0อท�)งเล"ม ก,ต�องบอกว"า (1) อ�างจาก
ใคร? (2) บทช0�อเร0�องอะไร? (3) ในหน�งส0อช0�ออะไร? (4) ใครเปFนคนจ�ดท%าเล"มน�)นท�)งเล"ม? (อาจเปFน
งานรวมบทความ ก,ต�องม� บ.ก. หร0อถ�าเปFนคนเข�ยนคนเด�ยวท�)งเล"ม ก,ไม"ต�องใส"ว"าใครเปFนคนจ�ดท%า) 
(5) สถานท��พ�มพH (6) ปfท��พ�มพH

ต�วอย"าง ช�ยว�ฒนH สถาอาน�นทH (2548 ก) “ประชาธ&ปไตยอ5านาจน&ยม” : ผลของการใช�ความร:นแรงใน
จ�งหว�ดชายแดนภาคใต�ไทย ใน อ�ท�ย ด�ลยเกษม และเล�ศชาย ศ�ร�ช�ย (บ.ก.) ความร�&ก�บการแก&
ปRญหาความข�ดแย&ง : กรณว�กฤต�การณ+ชายแดนภาคใต&, กร�งเทพฯ : ส%าน�กว�ชาศ�ลปศาสตรH 
มหาว�ทยาล�ยวล�ยล�กษณH, หน�า 212-270. 

◦ Note   : อย"าใส"เอกสารท��เราไม"ได�อ�างถ�งในต�วเน0)อรายงาน เข�ามาไว�ในบรรณาน�กรม!! และเอกสารไหน
ท��อ�างถ�ง/พาดพ�งไว�ในต�วเน0)อรายงาน ต�องม�อยE"ในบรรณาน�กรมท�กช�)น!!

Part   V : Writing Tips   (ข�อ 1-3 หล�กค�ด ข�อ 4-7 หล�กปฏ�บ�ต�)
1. ซ�9อส�ตย+ต�อตนเอง : ซ0�อส�ตยHต"อความรE�ส�ก&ความน�กค�ดของตนเอง ม��นใจในความเปFนต�วของต�วเอง อย"ากล�วจะดE

ไม"ฉลาดหร0อ “ล�เก” 
2. ค&นหา “ทาง” ของตน : อย"าตามหร0อลอกเล�ยนแบบใคร ไม"ว"าจะเปFนส0�อ อาจารยH หน�งส0อทฤษฎ�ใดๆ แม�แต"

เอกสารช�)นน�) อย"าเช0�อโดยไม"ต�)งค%าถาม หร0อค�ดไตร"ตรองก"อน แต"จงค�นหาและพ�ฒนา “ทาง” ของต�วเองข�)น พวกค�ณ
อาจท%าได�ด�กว"าต�นแบบเหล"าน�) อย"าปzดก�)นศ�กยภาพต�วเองด�วยการตามคนอ0�น

3. ก&าวข&ามขดจ5าก�ดของตน : จะพ�ฒนาต�วเองได� ต�องค�นหา&ยอมร�บใน “ข�ดจ%าก�ด” ของต�วเอง...เพ0�อท��จะก�าวข�าม
ม�นไปให�ได�

4. Write before Ready : อย"ารอให�พร�อม แล�วจ�งค"อยลงม0อเข�ยน จงเข�ยนก"อนท��เราจะพร�อม เพราะการเข�ยน ค0อ 
การเร�ยบเร�ยงความค�ด และโดยเฉพาะอย"างย��ง “การเขยน (ในทางส�งคมศาสตร+) ค�อ การท5าแล]บ (ในทาง
ว�ทยาศาสตร+)” เพราะเปFนการทดลองน%าของช�)นน�)นมาผสม/ประกอบก�บของช�)นน�) (และช�)นอ0�นๆ) ในล�กษณะต"างๆ 
แล�วดEว"าผลเปFนอย"างไร (เช"น เก�ดสารใหม"ข�)นไหม? เปFนต�น)

5. ฟRงเสยงภายใน : ฟ<งและค�นหาเส�ยงจากภายในต�วเอง เช0�อม��นส��งท��อยE"ในห�วใจเรา แล�วเข�ยนม�นออกมา
6. Writing Meditation : ฝ|กเข�ยน ให�เหม0อนการ “เจร�ญสต�ภาวนา” ช��วขณะจ�ตท��น��งลงเข�ยนงาน บางคร�)งควรหย�ด

ต�ดส�น (judge/critical mind) ส��งท��ก%าล�งเข�ยนว"าด�หร0อไม" แต"ปล"อยให�ส��งท��อยE"ในใจค"อยๆหล��งไหลออกมาให�หมดเส�ย
ก"อน แล�วจ�งค"อยมาว�พากษHว�จารณH เพ0�อจ�ดปร�บต�ดแต"ง/เร�ยบเร�ยงให�ดEน"าสนใจ/เปFนระบบ/อ"านรE�เร0�องมากข�)นอ�กคร�)ง 

7. Sense-making : เวลาม�ข�อสงส�ย/ไม"แน"ใจเก��ยวก�บการเข�ยน ว"าควรเข�ยนอะไร อย"างไร หร0อไม"รE�จะเล0อกทางออก
แบบใด [จร�งๆแล�ว เวลาท��เราม�ข�อสงส�ย หลายคร�)ง ไม"ใช"ไม"รE�อะไรเลย แต"ไม"รE�จะเล0อกท%าแบบไหนด�] ให�ท%า 1-2 
อย"าง ด�งน�)
• ค�ดว"า ถ�าเราเปFนผE�อ"าน เราจะรE�ส�กอย"างไรก�บเร0�องน�)นๆ?
• ถามต�วเองอย"างซ0�อส�ตยH ว"าทางเล0อกทางออกส%าหร�บข�อสงส�ยน�)น make sense มากน�อยแค"ไหน?
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