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ค าน า 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์  สถาบันพระบรมราชชนก ได้ก าหนดประเด็นและ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
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และบุคลากรส่วนใหญ่ต้องการให้จัดการความรู้เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยให้
ส าเร็จ”คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัย จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ึนทั้งในห้องประชุมและผ่าน
ระบบออนไลน์ระหว่างอาจารย์ทั้ง 9 วิทยาลัย ในสังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระ
บรมราชชนก เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยซึ่งเป็นอาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัยได้มีความรู้ และประสบการณ์
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
การเผยแพร่งานวิจัยเป็นวิถีของอาจารย์และเป็นหน้าที่ รวมทั้งเป็นสิ่งกระตุ้นความก้าวหน้าทั้งด้าน

ต าแหน่งทางวิชาการและด้านองค์วามรู้ เพราะหากท าวิจัยแล้วผลการวิจัยที่ไม่ถูกเผยแพร่นั้น ก็เปรียบเสมือนการ
วิจัยนั้นไม่มีอยู่จริง และไม่ได้รับการยอมรับในด้านวิชาการ ดังนั้นการตีพิมพ์งานวิจัยจึงเป็นสิ่งส าคัญ ทุกงานวิจัย
สามารถน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้ นักวิจัยจึงต้องมีความหวังเสมอว่าตนเองสามารถตีพิมพ์ในวารสารที่ดีช้ันน าของ
โลกได้ ตระหนักถึงความส าคัญต้องท าอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยังอยู่ในแวดวงวิชาการ ต้องเลือกวารสารและระดับ
ที่ถูกต้องเหมาะสมกับงาน จากค าภาษาอังกฤษของค าว่า วิจัย คือ “Research” มีรากศัพท์ประกอบด้วย ค าว่า 
“Re” หมายถึง การท าซ้ าๆ ท าเรื่อยๆท าให้มาก ไม่รู้จบ (Research never end) และ ค าว่า “search” คือ การ
ค้นหา สืบค้น ดังนั้นงานวิจัยและการเผยแพร่จึงเป็นกิจกรรมตามวงจรการวิจัยมาตรฐาน (Research cycle) ซึ่ง
ประกอบ 5 ข้ันตอน ตามล าดับวนต่อเนื่องกันเป็นวงจรดังภาพที่ 1 (กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธ์ิ, 2561) คือ 

1) Idea (แนวคิด) 
2) Ethic (จริยธรรม) 
3) Conduct (ด าเนินการ) 
4) Analysis (วิเคราะห์) 
5) Writing and Published  

(เขียนและเผยแพร่) 
 

Idea

Writing & Published Ethic

Analysis Conduct

 
 

ภำพท่ี 1 วงจรการวิจัยมาตรฐาน (Research cycle) 
 
การเขียนบทความต้นฉบับงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ให้ส าเรจ็และเพิม่ประสิทธิภาพการเขียนให้ดีข้ึนควร

ด าเนินการตามขั้นตอนดงันี ้
 

1.1 กำรวำงแผนล่วงหน้ำ 
ก่อนการท าวิจัยควรวางแผนในข้ันตอนการออกแบบการวิจยัปรับขนาดงาน วิจัยให้มีขนาดใหญ่เพียงพอกบั
งานวิจัยระดบันานาชาติ 

 
 

 
ก่อนที่จะปฏิบัติการด าเนินการวิจัย ต้องวางแผนงานและออกแบบการวิจัยไว้ล่วงหน้าให้รอบคอบ 

พิจารณาให้รัดกุม การออกแบบการวิจัยเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของผู้วิจัย ที่จะท าให้งานวิจัยเรื่องนั้นส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี การก าหนดเวลาของการท างานในแต่ละข้ันให้ชัดเจน การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual 

กรอบแนวคิดกำรวิจัยต้องชัดเจน ระเบียบวิธีวิจัยถูกต้องเหมำะสม 
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Framework) ที่ชัดเจน เป็นความคิดรวบยอดของงานวิจัยที่แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างตัวแปรที่ต้องการศึกษา
การเขียนกรอบแนวคิดควรมีการอ้างอิงแนวคิด หลักการ หรือทฤษฎีที่น ามาใช้ในการพัฒนาแนวคิดในการ 
ท าวิจัย  โดยด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) ที่เป็นระบบ ตามข้ันตอนถูกต้องที่เหมาะสม  
จนได้มาซึ่งข้อมูลที่ตอบปัญหาการวิจัยตามจุดประสงค์ หรือตอบสมมุติฐานของการวิจัยที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน รวดเร็วและมีความน่าเช่ือถือ การวางแผนการวิจัยควรตอบค าถามต่างๆ ไว้ล่วงหน้า ยกตัวอย่างเช่น 

1) ข้ันตอนการด าเนินการวิจัยท าอย่างไร 
2) มีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องบ้าง 
3) ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง 
4) สถานที่ด าเนินการคือที่ใด 
5) เวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุดคือเมื่อใด 
6) มีรูปแบบการทดลองอย่างไร 
7) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใด ใครเป็นผู้ด าเนินการ และท าอย่างไร 
8) การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลและตีความ และแปลผลใช้วิธีการอย่างไร  
9) หลังจากการด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้น จะเขียนรายงานการวิจัย อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ

ในการวิจัยอย่างไร 
 

1.2  กำรท ำงำนเป็นทีม (Team Work) กำรท ำงำนร่วมกันเป็นเครือข่ำย กำรใช้ระบบพ่ีเลี้ยงสอนงำนหรือกำร
มีท่ีปรึกษำ (Mentoring หรือ Coaching หรือ Counseling) 

การมีทีมที่สามารถสื่อสารกันอย่างเข้าใจ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุด นักวิจัยที่มีประสบการณ์น้อย 
ควรรับค าปรึกษา แนะน า จากนักวิจัยที่มีประสบการณ์ภายในหรือภายนอกวิทยาลัย ให้เป็นพี่เลี้ยงโดยอาศัย
ความสัมพันธ์ส่วนตัวจะสามารถช่วยกันขับเคลื่อนงานวิจัย ในกรณีที่นักวิจัยไม่ถนัดการเขียนบทความ อาจจะร่วม
เข้าท างานเป็นทีมหรือท าแบบหุ้นส่วน (Partnership) โดยรับผิดชอบท างานร่วมกัน รวมถึงการโน้มน้าวชวนกันท า 
มีการใช้ความถนัดของแต่ละคนเติมเต็มกันและกันให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน อาจมีการแบ่งสัดส่วนผลงาน 
ตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้ การร่วมกันออกแบบวิจัย การด าเนินการวิจัยโดยเฉพาะในล าดับข้ันตอนที่ส าคัญๆ 
(Major steps) จนกระทั่งสามารถจัดเตรยีมบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงผลงานให้ส าเร็จ  
ก่อนเริ่มต้นท าวิจัยควรวางแผนและด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  

1) การเลือกหัวข้อปัญหาที่จะท าการวิจัย เพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตการวิจัย 
2) ศึกษาค้นคว้ารวบรวมความรู้พื้นฐาน และทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อให้ ทราบข้อมูลที่มา 

หรือพัฒนาการของความรู้หรือทฤษฎี น าเสนอโดยใครบ้าง มีการน าไปใช้โดยใครมาบ้างแล้ว มีตัวแปรใดบ้าง 
ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ปัจจัยใดบ้างที่จะช่วยให้ผู้วิจัยเห็นปัญหาไดชั้ดเจนข้ึน  

3) ให้ค าจ ากัดความหัวข้อปัญหาที่จะท าการวิจัย ความเป็นมาของปัญหา ทฤษฎีพื้นฐาน จุดประสงค์ 
ความส าคัญ ขอบเขตของการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น ค านิยามศัพท์เฉพาะ วิธีด าเนินการ กลุ่มตั วอย่าง เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

4) การสร้างสมมติฐาน การคาดคะเนค าตอบของปัญหาที่จะท าการวิจัย โดยอาศัยหลักของเหตุผลซึ่งอาจ
ได้มาจากประสบการณ์หรือเอกสารงานวิจัยที่ค้นคว้ามาอนุมานค าตอบ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกัน  
และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของปัญหาและสมมติฐานในการวิจัย 
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5) พิจารณาประเภท ข้อมูล และแหล่งที่มาของข้อมูล รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างด้วยว่ามีใครบ้าง จะได้มา
อย่างไร และการเลือกกลุ่มตัวอย่างท าไดโ้ดยวิธีการใด 

6) การสร้างเครื่องมือที่จะใช้ในการรวมรวมข้อมูล การเตรียมรวบรวมข้อมูลให้พร้อมก่อนที่จะท าการวิจัย 
โดยพิจารณาจากรูปแบบของการวิจัยและประเภทของข้อมูลเป็นส าคัญ เพื่อผู้วิจัยจะได้ก าหนดและเลือกเครื่องมือ
ให้เหมาะสมกับงานวิจัยได้มากที่สุด การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การวัดความเที่ยงตรงและความเช่ือถือ
โดยมีการศึกษาน าร่อง (Pilot study) คือทดลองใช้กับกลุ่มย่อย ๆ เพื่อหาข้อบกพร่องและฝึกการแก้ปัญหา  
และเป็นการประเมินงานวิจัยเบื้องต้นว่าจะมีคุณค่า คุ้มกับเวลา ค่าใช้จ่าย ที่จะหรือไม่  

7) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการน าเอาเครื่องมือไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง ในการวิจัย  
8) การตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกต่อการ 

ที่จะน าไปวิเคราะห์ตรวจสอบสมมติฐาน เลือกใช้สถิติที่จะวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล หาวิธีการ
น าเสนอค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ การแปลผล และน าเสนอผลการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานการวิจัย  

9) การตีความผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่ อหาข้อสรุป  ( Interpretation of data) การอธิบายผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแสดงข้อเท็จจริง ให้ผู้อา่นต้องไม่น าข้อคิดเห็นส่วนตัวมาใช้ตีความ แต่ต้องใช้ทฤษฎีหรือ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อสรุป อธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสอดแทรกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่
อ้างอิงมาจากทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบเข้ากับผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการวิจัย  

10) การเขียนรายงานการวิจัยและการจัดพิมพ์ (Research report and publishing) เป็นการรายงาน
ข้อเท็ จจริงที่ ค้นพบเพื่ อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่ น เขียนด้วยภาษาที่ เข้าใจง่าย ชัดเจน และรัดกุม  
มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการด าเนินการจัดพิมพ์  
 

1.3  ประโยชน์ รำงวัล จำกกำรตีพิมพ์เผยแพร่บทควำมวิจัย 
การประสบความส าเรจ็ข้ันสงูสุดในการตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติที่มีค่าดัชนีอ้างอิงสูงนั้นนักวิจัย

ควรมีความเข้าใจในเบื้องต้นกอ่นว่า ท าไมการเผยแพร่ผลงานวิจัยจึงมีความส าคัญต่อตนเองในฐานะผู้นิพนธ์ 
(Author) และใช้ประโยชน์อย่างไรต่อตนเองและหน่วยงานซึ่งเป็นวิถีของอาจารย์ประจ าและเป็นความภาคภูมิใจ 
ดังนี ้

1) การประเมินความก้าวหน้า ของอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่
สังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา  

2) การสอน ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาดูแลนักศึกษา  
3) การวิจัยต่อยอด พัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับในเวทีวิชาการ  
4) บริการสาธารณสุข ดูแลประชาชนในสถานบริการหรือชุมชน   
5) การสร้างช่ือเสียงให้กับวิทยาลัย คณะ และสถาบัน  
6) การมผีลงานเป็นที่ยอมรับในระดบัประเทศและระดับสากล  
7) การได้รับเชิญไปบรรยายประสบการณ์และงานวิจัยของตนเองในเวทีการประชุม การสอนและการ

แลกเปลี่ยนอื่นๆ 
8) ผลงานได้รับการอ้างอิงโดยผู้อ่านและนักวิจัยทั่วโลก 
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9) การได้รับเชิญใหเ้ป็นผู้ร่วมนพินธ์งานวิชาการ ต ารา หนังสือ ร่วมกับทีมงานจาก สถาบันอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศ 

10) การได้รับเชิญให้ไปท างานวิจัยและงานวิชาการกับมหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ  
11) การได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ รางวัลนักวิจัยดีเด่นของวิทยาลัยและ สถาบัน 
12) การได้เป็นเรือ่งทีท่ าตีพิมพจ์ านวนมากติดล าดับโลก 
13)  การถูกอ้างองิซ้ าแล้วซ้ าอีก (Site Reference) จนเป็นทีรู่้จกัในวงการวิชาการ 
14)  การได้รับเชิญให้เป็นผู้ประเมินบทความ (reviewer) ของวารสารและ /หรือผู้ประเมินต ารา  
15) การได้รับเชิญใหเ้ป็นบรรณาธิการของต ารา (Book Editor) 
16) การมเีครือข่าย จากการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องจะท าให้ผู้นิพนธ์มีความเช่ียวชาญและ

ก้าวหน้าในอาชีพ การงาน  
17) ความรู้สึกถึงคุณค่า ความภูมิใจ และรางวัลอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการตพีิมพเ์ผยแพร่งานวิจัย 

 

1.4  เหตุผลในกำรท่ีต้นฉบับบทควำมวิจัยถูกปฏิเสธ 
Aparasu RR (2019) ผู้ทรงคุณวุฒิของส านักพิมพ์ Elsevier ได้กล่าวถึงการปฏิบัติตามค าแนะน าเกี่ยวกับ

การปฏิบัติในการเขียนบทความวิจัยส าหรับตีพิมพ์เผยแพร่ที่ดี จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ดังนั้นจึงควรมีการพิจารณาถึงเหตุผลหลักที่ต้นฉบับร้อยละ 6-60 ถูกปฏิเสธ
ก่อนถึงข้ันตอนการประเมิน ดังต่อไปนี้ 

1) บทความไม่ผ่านการคัดกรองทางเทคนิคคือ ภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอส าหรบัข้ันตอนการประเมินบทความ
ไม่สอดคล้องตามค าแนะน าส าหรบัผู้แต่งของวารสารนั้นๆ และการอ้างองิไม่ครบถ้วน หรือเก่าเกินไป 

2) บทความไม่ตรงกับวัตถุประสงค์และขอบเขต (ของวารสารนัน้) 
3) บทความไม่สมบรูณ์ 
4) ข้ันตอน หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลขาดตกบกพร่อง 
5) ข้อสรปุไม่ถูกอธิบายตามหลกัการวิจัย 
6) บทความนั้นอาจมีการเขียนเพิม่เติมเพียงเล็กน้อยจากผลงานเดิมของผู้แต่ง 
7) โครงสร้าง หรือแผนภูมิภาพที่ดูแล้วแย่เกินไปจนไมส่ามารถที่จะได้รบัการประเมินได้ 
8) บทความเข้าใจยากการใช้ภาษา ดังนั้น ควรมีผู้เช่ียวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นทีป่รกึษาและช่วยอ่าน

และแก้ไขภาษาก่อนส่ง 
9) บทความน่าเบือ่ในมุมมองของผู้วิพากษ์ (Reviewer) 

 
นอกจากนี้ Aparasu RR (2019) ยังไดส้รุปประเด็นสาเหตทุีท่ าให้บทความถูกปฏิเสธ (Reject) ซึ่งท าใหผู้้

นิพนธ์ต้องแก้ไขของบทความดังแสดงใน ตารางที่ 1 
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ตำรำงท่ี 1  สาเหตทุี่ท าใหบ้ทความถูกปฏิเสธ (Reject) 
ส่วนประกอบ สำเหตุท่ีท ำให้บทควำมถูกปฏิเสธ (Reject) 
บทน า   สถิติไม่ทันสมัย ไม่เห็น ช่องว่างของความรู้ (Gap of Knowledge) 
วัตถุประสงค์ ใช้ค าไม่สอดคล้องกบัระเบียบวิจัย เพื่อศึกษา ค้นหา  
ระเบียบวิธีวิจัย  วิจัยเชิงคุณภาพ ไม่อธิบายความจ าเป็นที่ต้องใช้เชิงคุณภาพ รูปแบบผิด 
ผลการวิจัย ไม่สอดคล้องกบัสิง่ที่เขียนไว้ในวัตถุประสงค์การวิจัย ไม่มีอะไรใหม ่
การอภิปรายผล ไม่ได้อธิบายเหตผุลของการวิจัยที่เป็นเช่นน้ันคืออะไร ไม่ได้อธิบายว่างานสอดคลอ้งกบังานใคร 
ข้อเสนอแนะ เป็นภาพกว้าง ไม่เป็นรปูธรรม 
 
1.5 ข้อพิจำรณำก่อนเริ่มเขียนบทควำมวิจัย (Before to start) 

ก่อนการเริม่เขียนบทความวิจัย ศ.ดร. นพ. กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธ์ิ (2561) ไดเ้สนอแนะเกี่ยวกับ 
ข้อพิจารณาก่อนเริม่เขียนไว้ดังนี ้

- ต้องเริ่มเขียนด้วยตนเอง และเขียนให้ลื่นไหล 
- หาความใหม่ของงานวิจัย (Novelty หรือ Originality) ต้องไม่เคยมีใครท างานนี้มาก่อนเลย ท าอย่างไร 

ก็ได้ให้มีความใหม่ของงาน  
- ชูให้มีจุดเด่น มีความใหม่ของงาน มีความแปลกใหม่ ยังไม่เคยมีใครท า หรือได้ผลที่ไม่เหมือนใคร  
- ใน 1 ผลงานตีพิมพ์ควรมีเพียงวัตถุประสงค์เดียวเท่านั้น หากมีหลายวัตถุประสงค์สามารถแตกประเด็น
ได้หลายบทความ  
- ไม่มีการลอกเลียนแบบ (Plagiarism) อาจมีการน าข้อความบางข้อความมาใช้เขียนแต่ไม่ได้ลอกมา
ทั้งหมด 
- ควรมีการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 
- เมื่อเขียนแล้วให้ถือว่าดีที่สุดแล้ว ไม่ต้องกังวล ไม่มีผิด ไม่มีถูก (No right, no wrong) อาจให้บุคคล

ใกล้ชิด หรือ เพื่อนอ่านแล้วส่งไปยังวารสารเพื่อให้ได้รับข้อเสนอแนะจาก Reviewer แล้วน ามาปรับปรุง
บทความ อย่างไรก็ยังหากเห็นว่าการเขียนถูกต้องอาจไม่จ าเป็นต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะก็ได้ โดย
อาจจะเลือกส่งไปยังวารสารเล่มใหม่ แต่หากต้องการส่งวารสารเดิมต้องแก้ไขตามค าแนะน าของ 
Reviewer นั้นเสียก่อนจึงส่งกลับไปยังวารสารเดิมอีกครั้ง 

- ฝึกเขียนบ่อยๆ จะใช้เวลาเขียนเร็วข้ึน 
- ฝึกอ่านเพื่อน าข้อความที่มีคนเขียนไว้แล้ว มาปรับใช้ในบทความของตนเอง 
- ศึกษารูปแบบการเขียนอ้างอิง 
- เขียนให้เหมือนการเขียนรายงานประจ า 
- เขียนโดยอาศัยหลักการ  5W 1H ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อใด ท าไม อย่างไร (Who, What, Where, 

When, Why, How) 
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บทท่ี 2  
กำรเขียนบทควำมวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

 
2.1  ส่วนประกอบของบทควำม (Parts of a Manuscript) 

ส่วนประกอบของบทความต้นฉบับหรือโครงสร้าง ประกอบด้วย 
1) ช่ือเรื่อง (Title) 
2) รายช่ือผู้วิจัย (Author List) 
3) บทคัดย่อ (Abstract) 
4) ค าส าคัญ 
5) บทน า (Introduction) 
6) วิธีวิจัย หรือ วิธีการ (Methods, Materials & Methods)  
7) ผลการวิจัย  หรอื ผลการศึกษา  (Results) 
8) การอภิปราย(Discussion)  
9) สรปุผล (Conclusions) 
10) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) 
11) เอกสารอ้างอิง (References) 
12) ตารางและรูป (Tables & Figures)  
13) ภาคผนวก (Appendix) 
 

2.2  ล ำดับของกำรเตรียมบทควำม  
ควรตามล าดับต่อไปนี้ คือ เริ่มจาก  
1) แผนภูมิภาพและตาราง 
2) วิธีวิจัย ผลการวิจัย การอภิปราย 
3) ข้อสรปุ บทน า 
4) ช่ือเรื่อง บทคัดย่อ และค าส าคัญ 

Figures and Tables
              

Methods
         

Results

          
Discussions

            

Conclusion

              
Introduction

     

Title, Abstract and Keywords
                            

 
ภำพท่ี 2  ล าดับของการเตรียมบทความ (Aparasu RR., 2019) 

 
รายละเอียดล าดับการเขียน และส่วนประกอบของบทความวิจัยต้นฉบับ แสดงในตารางที่ 2
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(เผยแพร่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

ตำรำงท่ี 2  ล าดับการเขียน ส่วนประกอบของบทความวิจัยต้นฉบับและรายละเอียดของเนื้อหาบทความ 
 
ล ำดับท่ี ส่วนประกอบ รำยละเอียดของเน้ือหำบทควำม 

1 ตารางและรูป  
(Tables & Figures) 
 

1.1 กำรเตรียมตำรำงและแผนภูมิภำพ 
เป็นส่วนส าคัญที่ช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับต้นฉบับ ช่วยลดเวลาและพื้นที่เมื่อ
น าเสนอข้อมู ลตัวเลข เป็ นส่วนช่วยที่ ส าคัญ ในการลดความยาว 
ของต้นฉบับ ช่วยให้บรรณาธิการ ผู้ประเมินบทความ และผู้อ่าน สามารถ
เข้าใจภาพรวมของผลการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
 

1.2 ลักษณะของตำรำง (Features of tables) ควรเป็นดังนี ้
1) ไม่มีเส้นแบ่ง column (no column line) 
2) ใช้ 1 แถว ต่อ 1 ปัจจัย (one row per one factor)  
3) อธิบายให้ชัดเจน (clear explanation)  
4) อธิบายความหมายของตัวย่อทั้งหมด (abbreviation) 
5) มีความสมบูรณ์ในตัว (understandable, representation) 

อ่านแล้วรู้เรื่องเลยว่างานวิจัยท าอะไรบ้าง 
6) หากข้อมูลปริมาณมาก ให้เขียนข้อมูลส าคัญเท่าที่จ าเป็น (big data, 

important) 
7) ควรใช้ตารางและข้อความที่มีข้อมูลชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจเลย 

 
1.3  จุดมุ่งหมำยของกำรใช้ตำรำง เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) แสดงค่าที่หลากหลายและแม่นย าของตัวเลขและข้อมูลเฉพาะอื่นๆ
บนพื้นที่ขนาดเล็ก 

2) เปรียบเทียบข้อมูลหรือลักษณะของข้อมูลระหว่างข้อหรือข้อที่มี
ลักษณะหรือตัวแปรหลายตัว 

3) แสดงถึงการมีหรือไม่มีของลักษณะข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง 
 

1.4 กำรใช้รูปภำพ หรือ แผนภูมิภำพท่ีมีกำรแสดงล ำดับขั้นตอนชัดเจน 
เพื่อวัตถุประสงค์ 

1) แสดงถึงแนวโน้ม รูปแบบ และความสัมพันธ์ ของชุดข้อมูลและระหว่าง
ชุดข้อมูล เมื่อรูปแบบพื้นฐานส าคัญกว่าค่าจริงของข้อมูล 
 (ควรใช้: กราฟและแผนภูมิข้อมูล) 

2) สรุปผลการวิจัย  (ควรใช้: กราฟ แผนภูมิข้อมูล แผนที่ และแผนภูมิ
วงกลม) 

3) จ าลองการอธิบายล าดับของเหตุการณ์ ข้ันตอน ลักษณะทางภูมิประเทศ 
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(เผยแพร่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

ล ำดับท่ี ส่วนประกอบ รำยละเอียดของเน้ือหำบทควำม 
หรือทางกายภาพ (ควรใช้: แผนผัง รูปภาพ ภาพถ่าย และแผนที่) 

 ตารางและรูป (ตอ่) 
 

1.5 กำรใช้ข้อควำมเรียงเพ่ือพรรณนำเมื่อ 
1) น าเสนอข้อมูลที่ไม่ได้ซับซ้อน 
2) เมื่อข้อมูลที่ใส่ในตารางได้ตารางที่น้อยกว่า หรือเท่ากับ 2 คอลัมน์ 
3) เมื่อข้อมูลที่น าเสนอมีการเช่ือมโยงน้อยหรือไม่เช่ือมโยงกับผลการศึกษา

หลักของงานวิจัย 
 

1.6 เคล็ดลับส ำหรับกำรใช้ตำรำงและแผนภูมิภำพ 
1) ก าหนดหัวข้อหรือค าอธิบาย เพราะเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้เข้าใจ

ตารางหรือแผนภูมิภาพ 
2) อธิบายทุกตัวย่อหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ 
3) ตรวจสอบความสอดคล้องของตัวเลขหรือรายละเอียดในตาราง 

กับบทคัดย่อและบทความโดยพิมพ์ออกมาตรวจสอบโดยตรง 
4) ตรวจสอบตัวเลขย่อยข้อมูลตัวร้อยละโดยรวมให้ครบ 100  
5) ส าหรับการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในหนึ่งหน้าไม่ควรมีตารางหรือ

แผนภูมิภาพหลายอัน ควรมีเพียงหนึ่งอันต่อหนึ่งหน้าเท่านั้น 
2 วิธีการศึกษา 

(Methods) 
หรือ วิธีวิจัย 
(Materials & 
Methods)  

 

1) ในการเขียนวิธีการศึกษา มีเพียงตัวนักวิจัยเจ้าของผลงานรู้ดีที่สุดว่า
การวิจัยน้ีท าอย่างไร เป็นอย่างไร จึงสามารถเขียนได้เลยอย่างมั่นใจ 

2) เขียนโดยใช้ Past Tense 
3) ใช้ เว็บไซต์ http://www.equator-network.org/ เพื่ อน ามาเป็ น

แนวทางในการเขียนวิธีการศึกษา โดยควรตอบค าถามดังต่อไปนี้ให้ได้
เสียก่อน 
- ใครเป็นผู้มีส่วนร่วม กลุ่มประชากรคือใครบ้าง 

(รวมถึงเกณฑ์ในการคัดเข้าและการคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง) 
- การวิจัยน้ีส าเร็จได้อย่างไร รูปแบบการวิจัยและวิธีวิจัยแบบไหน  
- อะไรที่ท าไปแล้ว วิธีการทางสถิต ิวิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
- เหตุผลท าไมถึงไดวิ้จัย เหตุผลที่เลือกท าวิธีวิจัยคืออะไรบ้าง 

รูปแบบการการเขียนวิธีวิจัยและผลการวิจัย ให้เขียนตามโครงสร้างของ
ประเภทการวิจัย เช่น 

- การวิจัยทางคลินิก 
- การวิจัยทางระบาดวิทยา 
- การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน 
- การมีแนวทางการเขียนเพื่อการตีพิมพท์ี่ได้รับการยอมรบัในระดับสากล 

เช่น รูปแบบของ CONSORT STROBE PRISMA และ STARD โดย
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ล ำดับท่ี ส่วนประกอบ รำยละเอียดของเน้ือหำบทควำม 
สามารถศึกษาแนวทางไดท้ี่ http://www.equator-network.org/ 

- ควรมีการใช้ตัวเลขหัวข้อย่อยส าหรับความต่อเนื่องของเนื้อหา 
ให้เขียนอธิบายวิธีการศึกษาและขยายความย่อๆว่าท าไมจึงใช้วิธีดังกล่าว ระบุ
เครื่อง อุปกรณ์หรือ วัสดุที่ใช้ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ เกณฑ์การคัดเข้า(Inclusion) 
การคัดออก (Exclusion) การคุ้มครองพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่าง (Ethics) 
ร ะ บุ ท า อ ะ ไ ร  ที่ ไ ห น  อ ย่ า ง ไ ร  ร ะ บุ ส ถ า น ที่  เ ว ล า  
และวิธีการว่าท าอย่างไร (Where, When, How?) วิธีการใดที่ คนทั่ วไป 
รู้ อยู่ แล้ วไม่ ต้ อ งอ ธิบ าย ว่าท าอ ย่ าง ไร  เ ช่น  เพ ศ อ ายุ  น้ าห นั ก  BMI  
หากมีแตกต่างเพิ่มข้ึนต้องอธิบายว่า คืออะไร วัดอย่างไร วิธีการศึกษาเขียน
แยกเป็น ย่อหน้าดังนี้ 

- ย่อหน้าที่ 1  Study Site, Type of Study, Inclusion, Exclusion 
- ย่ อ ห น้ า ที่  2  Procedure, Operation Definition, Outcomes, 

Study Variable  คัดลอกจากวิธีการวิจัยที่มีอยู่ในโครงร่างการวิจัย
หรือจากรายงานวิจัย แต่หากเป็นการเฉือน หรือ แตกข้อมูลมาเขียน 
หรือ สิ่งที่น ามาเขียนไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักต้องเขียนวิธีวิจัยที่ตรงกับ
ผลที่น ามาแสดงในบทความ 

- ย่อหน้าที่ 3 แสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) และสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ (Statistic Testing) โดยต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่
น าเสนอในผลการศึกษาต้องปรากฏวิธีการศึกษา 

 
เคล็ดลับในกำรเขียนวิธีวิจัย 

1) อย่าใส่วิธีวิจัยที่ไม่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ของการวิจัย 
2) ไม่ใส่บทน า ผลลัพธ์ หรือการอภิปรายในวิธีวิจัย 
3) วิธีวิจัยควรมีรายละเอียดเพียงพอที่ผู้อ่านจะน าไปท าซ้ าได้ 
4) ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือของส่วนประกอบ เครื่องมือ สารเคมี 

สายพันธ์ และโปรตีน ให้ถูกต้อง ไม่ตกหล่น 
5) แยกวิธีวิจัยออกมาเขียนเป็นข้อๆ 
6) วิธีวิจัยที่มีความยาวมากควรน าไปรวมอยู่ในส่วนของเอกสารอ้างอิง

หรือภาคผนวก 
3 ผลกำรวิจัย   

หรือ ผลกำรศึกษำ  
(Results) 
 

การเขียนผลการวิจัย ควรเริ่มเขียนจากตารางและรูป พอท าวิจัยเสร็จจะเขียน
ตารางผลการศึกษาจัดหน้าตามค าแนะน าได้เลย โดยตรวจสอบด้วยว่า มีใคร
ท ามาก่อนหรือไม่ หากผู้วิจัยเป็นผู้ที่คิดเองท าเอง ท าใหม่ ความใหม่ เทียบกับ
กับผลของงานวิจัยอื่นว่ามีข้อมูลใดที่แตกต่างกัน ตรงกัน หรือคล้ายกัน ให้
แสดงผลการวิจัยโดยใช้ตารางข้อมูลเป็นหลักและเป็นส่วนใหญ่ของส่วนน้ี หาก
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(เผยแพร่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

ล ำดับท่ี ส่วนประกอบ รำยละเอียดของเน้ือหำบทควำม 
มีค าย่อต้องอธิบายให้ครบทั้งหมด ดูตารางต้องรู้ทั้งหมดว่างานนั้นท าอะไร ข้อ
ค้นพบหลักคืออะไร ต้องมีผลแสดงในตารางแบบสั้น กระชับ ไม่เยิน่เย้อ การณ
ที่มีค าถาม หรือ ตัวแปรมากเกินไป ให้เอาเฉพาะ 3 หรือ 5 ล าดับแรก ของ
ปัจจัยที่น ามาวิเคราะห์ หรือ ที่โดดเด่นมาของแต่ละด้านมาเขียนใส่ไว้ในตาราง 
ข้อมูลต้องไม่มากจนเกินไป ให้สามารถเอามาลงในตาราง แสดงข้อมูลต้องมี
ความสมเหตุผล ค าอธิบายตารางโดยสมบูรณ์ อ่านแล้วต้องเข้าใจว่าท าเรื่อง
อะไรบ้าง ผลต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่แสดงในตารางเช่น ตารางที่ 1 แสดง
ข้อมูล อะไรบ้างที่ส าคัญ ไม่ควรเขียนตารางมาลอยๆ หรือ รูปมาลอยๆ โดยไม่
กล่าวถึง ไม่ต้องเขียนความเรียงพรรณนา (Describe) และไม่ต้องเขียนอธิบาย
ตัวเลขข้อมูลดิบทั้งหมด (raw data) แต่ต้องบอกสิ่งที่ส าคัญ (Summarize) 
สั้นๆ ซึ่งมีเพียงผู้วิจัยเท่านั้นทีท่ราบดีว่าผลในส่วนใดที่ส าคัญ เช่น มีกี่กลุ่ม และ
แตกต่างด้านใดบ้างที่มีนัยส าคัญ (Sig.) อย่างไร เฉพาะข้อค้นพบ (What) ที่
ส าคัญเท่านั้น ผู้เขียนทราบอยู่แล้วว่าอะไรที่ส าคัญ หรืออะไรที่แตกต่าง Main 
outcome ที่ต้องการน าเสนอปัจจัยอื่นให้ผู้อ่านได้เอง ไม่พรรณนา ต้องไม่ 
Describe ตัวเลขให้ผู้อ่านไดเ้องโดยในไม่ต้องเขียนเพื่อใช้เวลาเขียนให้เสร็จเร็ว
ที่สุด เร็วกว่า เนื้อหาส่วนอื่นๆของบทความ ผลการศึกษาจะประกอบด้วย 2 
ย่อหน้า  

ย่อหน้าแรก ข้อมูลทั่วไป    
ย่อหน้าที่ 2 ข้อมูลที่ค้นพบโยงกับในตารางที่แสดง 
 

ผลการศึกษาต้องเขียนเพื่อ 
1) ตอบค าถามการวิจัยและต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
2) อธิบายตัวอย่างการศึกษาและเขียนโดยใช้ Past Tense 
3) ข้ึนอยู่กับลักษณะการศึกษาว่าต้องน าเสนอข้อมูลแบบไหน 
4) ใช้เว็บไซต์ http://www.equator-network.org/ เพื่อเป็นแนวทาง

ในการเขียน เช่น STROBE และ CONSORT  
5) ใช้แผนภูมิการรายงานแนวทางในการตัดสินใจของ EQUATOR 
6) ใช้หัวข้อย่อยส าหรับความต่อเนื่องของเนื้อหา 

 
เคล็ดลับในกำรเขียนผลกำรวิจัย 

1) ควรประกอบด้วยข้อมูลที่ตรงประเด็นที่สุดเท่านั้น 
2) ไม่เขียนผลการวิจัยที่ไม่ได้เป็นผลสืบเนื่องมาจากวิธีวิจัย 
3) เขียนผลลัพธ์เท่าที่ค้นพบในวิธีวิจัยที่ใช้เท่านั้น 
4) ตอบค าถามสิ่งที่กล่าวถึงในบทน า 
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ล ำดับท่ี ส่วนประกอบ รำยละเอียดของเน้ือหำบทควำม 
5) เขียนให้อ่านง่าย 
6) ใช้หัวข้อย่อยส าหรับความต่อเนื่องของเนื้อหา 
7) ไม่ควรน าเสนอข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกับตารางและแผนภูมิภาพ 
8) ควรใช้ตัวเลขในการก ากับหัวข้อและหัวข้อย่อย เพื่อจัดกลุ่มผลลัพธ์ 

ที่คล้ายคลึงกัน 
9) ตรวจสอบตัวเลขในข้อความให้ตรงกับในตารางหรือบทคัดย่อ 
10) หลีกเลี่ยงการข้ึนต้นประโยคด้วยตัวเลข 

 
4 กำรอภิปรำย

(Discussions)  
 

เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด และยากมากที่สุด เป็นการอธิบายผลการศึกษา
เปรียบเทียบกับการศึกษาอื่นให้เป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific) หาจุดต่าง ต้อง
แสดงประเด็น  ในการเขียน บทความจ านวนมากถูกปฏิเสธเพราะการอภิปราย
ผลอ่อนเกินไป ต้องเขียนโดยใช้ Past, Present และ Future Tense และต้อง
ตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

1) ผลการวิจัยเป็นไปในเชิงคลินิกหรือเชิงวิทยาศาสตร์หรือไม่ ผู้อ่านจะต้อง
ตระหนักได้ถึงความส าคัญของสิ่งที่อ่าน 

2) มีการเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน (เช่น โรค ระยะ 
ป ริ ม าณ ย า  แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า ที่ เห มื อ น กั น ) ถ้ า ไม่  ท า ไม ไม่ มี  
ควรพิจารณาถึงวิธีการและเหตุผลที่ท าให้มันแตกต่าง 

3) การอภิปรายผลยังประกอบด้วยข้อจ ากัดและข้อสรุปของการวิจัย  
เพราะสองอย่างนี้จะช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ๆในการวิจัยครั้งต่อไป 

4) การใช้ตัวเลขก ากับหัวข้อย่อยน้ันไม่ได้เป็นการบังคับ แต่มันจะช่วยในการ
ลื่นไหลของเนื้อหาตามย่อหน้า 
 

ย่อหน้าแรก เขียนอธิบายผลที่ส าคัญและอธิบายผล เขียนคล้ายสรุปสั้นๆ 
(short summary) แต่ขยายความโดยไม่เขียนซ้ ากับผลการศึกษา
ย่อหน้าแรกเขียนพรรณนาจุดเด่นของงานที่ค้นพบ (Significant 
finding) โดยอธิบาย ขยายชูจุดเด่น แสดงถึงข้อค้นพบใหม่ 
ของงานวิจัย (Novelty) ต้องมีการค้นคว้าหางานวิจัยอื่นเพื่อ
น ามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ท า เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง
ของแต่ละประเด็น  

ย่อหน้าถัดไป อธิบายถึงแต่ละปัจจัยว่าท าไมเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น  
ต้องมีบทความวิจัยที่ค้นมาใช้อ้างถึง แยกเขียนแยกแต่ละปัจจัย
แยกอธิบายแต่ละย่อหน้าว่า ท าไม จ านวนย่อหน้าเพิ่มตาม
จ านวนปัจจัยที่ทดสอบ 1 ปัจจัย ต้องเขียนเพียง 1 ย่อหน้า  
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 การอภิปราย

(Discussions) ต่อ 
 

(Significant factor 1: compare with others, supportive evidence) 
ย่อหน้าสุดท้าย เขียนจุดเด่นของงาน (Strengths) ไม่มีการศึกษาใดสมบูรณ์
แบบมักมีข้อจ ากัด (limitations) ต้องมีการเขียนแสดงถึงข้อจ ากัดที่งานวิจัย
ไม่ได้ศึกษาหรือไม่ครอบคลุม 
เคล็ดลับส ำหรับกำรอภิปรำยผล 

1) ใช้วลีสั้นๆ (30-35 ค า) 
2) ใช้ค าเช่ือม เช่น “เพราะฉะนั้น”“อย่างไรก็ตาม”“ดังนั้น”“โดยตรงกัน

ข้าม”“สอดคล้องกับ”“ตรงข้ามกับ…” 
3) ไม่อภิปรายถึงผลลัพธ์ที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในผลการวิจัยหรืออธิบายอยู่ใน

ส่วนของวิธีวิจัย 
4) ไม่อภิปรายผลซ้ าซ้อน อภิปรายถึงข้อค้นพบหลักๆเท่านั้น 
5) ไม่สร้างสมมติฐานที่ผลการวิจัยไม่สามารถสนับสนุน 
6) เคล็ดลับส าหรับการอภิปรายผล 
7) หลีกเลี่ยงใส่ค าว่า “การศึกษาครั้งต่อไป จ าเป็นต้องมี...” โดยไม่มีการ

อธิบายถึงเหตุผลว่าท าไม 
8) หลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า “เราเช่ือว่า.....” จงจ าไว้ว่าวิทยาศาสตร์ 

ไม่เกี่ยวข้องกับการชวนเช่ือ 
9) ใช้เหตุผลในการเช่ือมโยงข้อสันนิษฐาน ทฤษฎี หรือข้อสรุปตาม

หลักฐาน 
5 กำรสรุปผลกำรวิจัย 

(Conclusions) 
เขียนให้สัมพันธ์กับค าถามการวิจัย วัตถุประสงค์ และตรงกับผลการศึกษา  
สรุปผลการวิจัยที่สั้นกระชับช่วยให้เข้าใจได้เร็ว 
เขียนในรูปแบบประโยค Present Tense  

6 บทน ำ 
(introduction) 

ในเนื้อหาส่วนนี้ เขียนข้อมูลพื้นฐาน สรุปปัญหาว่าท าไมจึงท าวิจัยนี้ เขียนให้
ชัดเจนถึงความแปลก ความใหม่ที่ไม่เหมือนงานอื่น มีความแตกต่าง (Novelty 
หรือ originality) ท าไมถึงต้องท า (Why) อธิบาย จุดอ่อนที่ต้องท า เพื่อน าไปสู่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เขียนเป็น 2-3 ย่อหน้า 

ย่อหน้าแรก เป็นการเขียนทั่วๆไป  โดยระบุว่าท าไมถึงต้องท างานวิจัย 
ท าวิจัยน้ีเพราะอะไรเพื่อน าเข้าสู่วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

ย่อหน้าที่ 2 เขียนระบุว่าที่ผ่านมามีงานวิจัยที่เผยแพร่ก่อนหลายเรื่อง  
ให้เลือกงานที่ผ่านมาที่สอดคล้องกับงานของท่านโดยต้องโจมตีเล็กน้อยว่า
งานวิจัยอื่นที่ผ่านมามีจุดอ่อน จุดด้อยของงานอื่น หรือมีข้อจ ากัด (limitation) 
มีอย่างไร จึงจ าเป็นเข้าไปท า จึงต้องท าเพื่อให้ เห็นการศึกษาที่ผ่านมา 
ของต่างประเทศพบว่า........แต่ไม่พบว่ามีงานใดที่..........  

ย่อหน้าสุดท้าย คือ และตอนท้ายเขียนค าถามการวิจัย (Research 



13 
 

(เผยแพร่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

ล ำดับท่ี ส่วนประกอบ รำยละเอียดของเน้ือหำบทควำม 
question at the end) ให้สรุปปัญหาว่าท าไมต้องท าให้เห็นว่าความส าคัญ
ขอ งปั ญ ห า  แล ะ  ช่ อ ง ว่า งขอ งความ รู้  (GAP of knowledge)  อ ะ ไร 
คือความรู้ที่ขาดอยู่ อะไรที่ยังไม่มีการน ามาปฏิบัติ อะไรที่มีผู้ศึกษาแล้วยังไม่มี
ค าตอบ หรือค าตอบไม่ชัดเจน สิ่งที่ก าลังจะท า และ ข้อค้นพบที่คาดว่าจะได้ 
ระบุสมมติฐานหรือปัญหาวิจัยอย่างชัดเจน 

 
กำรเตรียมบทน ำควรมีเนื้อหาที่สามารถตอบค าถามต่อไปนี้  

- ท าไมถึงต้องท าการวิจัยเรื่องนี้  
- อะไรที่ยังไม่รู้  
- ท าไมหัวข้อนี้จึงส าคัญบทน าควรน าไปสู่ค าถามการวิจัย 
- แล้วจะตอบค าถามการวิจัยอย่างไร 
- เขียนโดยใช้ Present, Past และ Present Perfect Tenses 
- มีความน่าสนใจ มีเหตุผล และสอดคล้องกัน 
- ไม่ควรท าให้เป็นเหมือนบทเรียนประวัติศาสตร์ 
- ไม่ควรใส่เอกสารอ้างอิงมากเกินไป (15-30)  
- ข้อมูลใดที่รู้แล้ว ผู้วิจัยก าลังพยายามจะหาค าตอบใดบ้าง  
- ควรเขียนย่อหน้าสุดท้ายของบทน า โดยข้ึนต้นว่าท าไมการศึกษานี้จึง

ส าคัญหรือเป็นสิ่งใหม่ (วัตถุประสงค์ของการวิจัย) ต้องจูงใจผู้อ่านให้รู้สึก
ว่าอยากอ่านต่อ 

- เขียนบทน ากล่าวถึงข้อมูลระดับโลก ภูมิภาคและพื้นที่ตามล าดับและใส่
ข้อจ ากัด 

เคล็ดลับส ำหรับกำรเขียนบทน ำ 
1) ใช้วลีสั้นๆ (30-35 ค า) 
2) เขียนบทน าจากขอบเขตที่ ก ว้างเข้ามาสู่ขอบ เขตเฉพาะที่ ศึกษา 

(“การศึกษาของพวกเรา”) 
3) ไม่ใส่ผลการวิจัย การอภิปรายและการสรุปผลลงในบทน า 
4) เนื้อหาของบทน าจะถูกเขียนโรงถึงในการอภิปรายผลและบทคัดย่อ 
5) หลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า “ใหม่” “ครั้งแรก” “แรกสุด” นอกเสียจากว่า

ผู้วิจัยจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงอย่างแน่นอน 
6) หลีกเลี่ยงการเริ่มย่อหน้าด้วยอักษรย่อ ตัวย่อ หรือตัวเลข 
7) ถ้าทั้งต้นฉบับมีข้อความนั้นไม่เกิน 5 จุด (ครั้ง) ก็ไม่ควรใช้อักษรย่อ หาก

จ าเป็นต้องใช้อักษรย่อ ให้ใช้เท่าที่จ าเป็น และควรใช้อักษรย่อและตัวย่อ
ที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง และเป็นสากล 

8) ตรวจสอบค าแนะน าส าหรับผู้แต่ง ตรวจความยาวในการเขียนที่เหมาะสม 
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7 เอกสารอ้างอิง 

(References) 
 
 

ควรใช้เอกสารอ้างอิง 5 ปี ย้อนหลัง ไม่ เก่าจนเกินไป  ยกเว้นบทความ 
landmark study  ส่ วนนี้มั กจะผิดพลาดได้ ง่ายกว่าส่วนอื่นๆ  จึ งควร
ด าเนินการดังนี้ 

1) รวบรวมเอกสารอ้างอิงจากส่วนกลางหรือภูมิภาคอื่นๆ 
2) ยึดตามรูปแบบที่ถูกก าหนดไว้ในค าแนะน าส าหรับผู้แต่ง 
3) อ้างอิงงานของนักวิจัยคนส าคัญหรือมีช่ือเสียงในสาขานั้นด้วย 
4) ใช้การจัดเอกสารอ้างอิงเพื่อให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน 
5) จ านวนไม่ได้ก าหนดแตไ่ม่มากจนเกินไป ไม่ควรเกิน 15-30 รายการ  
6) เมื่อแสดงตัวเลข หรือ แสดงเหตุผลต้องใสเ่อกสารอ้างองิก ากับไว้เสมอ 
7) ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป หรือ เว็บไซต์ฟรีส าหรับการจัดเอกสารอ้างอิง 

ในภาพต่อไปนี ้

(Aparasu RR., 2019) 
ภำพท่ี 3 เว็บไซต์ฟรีส าหรบัการจัดเอกสารอ้างอิง 

 
8 บทคัดย่อ (Abstract) 

 
เป็นส่วนที่แสดงเนื้อหาส าคัญของเอกสารโดยย่อ ในบริบททางธุรกิจบทคัดย่อ
เป็น “บทสรุปผู้บริหาร” และเปน็ส่วนทีเ่ขียนเป็นล าดับท้ายสุด รูปแบบการ
เขียนและการจัดเนื้อหาบทคัดย่อข้ึนอยูก่บัวารสาร (check journal style) ไม่
มีเอกสารอ้างองิ (no reference) มกีารก าหนดจ านวนค า (word count) 
state the main findings (results) and the principle conclusionof 
the study. เขียนง่ายเพียงคัดลอกจากเนื้อหาองค์ประกอบอื่นที่เขียน 
ไว้แล้ว แล้วปรับปรุงข้อความ (copy and paste)เนื้อหาส่วนน้ีเป็นส่วนจ าเป็น
มากส าหรบัการตัดสินใจในการประเมินบทความของบรรณาธิการบทคัดย่อมี
ผลต่อการตัดสินใจในการอ่านต่อ หรือตัดสินใจว่างานน้ันอยูใ่นขอบเขต หรือ
จะเข้าสู่กระบวนการประเมินหรือไม่ 
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หลักส ำคัญในกำรเขียนบทคัดย่อ: กำรเขียนบทคัดย่อมีหลักส ำคัญ ดังน้ี คือ  

1. ชัดเจน (Clear) 
2. สั้น กระชับ (Concision) 
3. ความถูกต้อง (Precision);  
4. มีสาระส าคัญที่สมบรูณ์ในตัว (Self-Contained) 
5. มีความเฉพาะ  (Specific) 
6. มีสาระทีส่อดคล้องต่อเนือ่งกัน (Conherent)  
 

บทคัดย่อควรมีองค์ประกอบส ำคัญ 3 ส่วน คือ (1) ช่ือเรื่องและ
ผู้เขียน (2) เนื้อหาบทคัดย่อ และ (3) ค าหลักเพื่อการค้นคว้า (keywords) แต่
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงจะเน้นประเด็นเนื้อหาของบทคัดย่อซึ่งเป็นหัวใจของ
บทคัดย่อประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่  (1) ความส าคัญของปัญหา (State of 
the problem) (2) วัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives) (3) วิธีด าเนินการวิจัย 
(Methods) (4) ผลการวิจัย (Main Finding) และ (5) สรุปและข้อเสนอแนะ 
(Conclusions and Implications) แตอ่ย่างไรก็ตามที่ส าคัญต้องตรวจสอบให้
ตรงกับรูปแบบของวารสาร   

1) ความส าคัญของปญัหา (State of the problem)- น าสาระส าคัญ
ของปัญหามาสรปุให้ได้อย่างกระชับและโนม้น้าวใจใหผู้้อ่านรู้สึกถงึความส าคัญ
ของเรือ่งทีท่ าการวิจัย หรือบางครั้งอาจไม่ใสเ่ลย โดยเริ่มพูดถึงวัตถุประสงค์ขอ
งานวิจัยต้ังแต่ประโยคแรก 

(2) วัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives) โดยเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป 
และวัตถุประสงค์ เช่น เช่น เพื่อศึกษา (to examine/ to investigate หรอื 
to explore)  

(3) วิธีด าเนินการวิจัย (Methods) น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับรูปแบบ
การวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การรวบรวมวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถติ  

(4) ผลการวิจัย (Main Finding) น าเสนอผลให้สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(5) สรปุและข้อเสนอแนะ เสนอแนะใหส้อดคลอ้งกบัผลการศึกษา 
 
ท้ายที่สุดขอให้ผู้วิจัยตรวจสอบเนื้อหาของบทคัดย่อก่อนที่จะส่งไป

เผยแพร่  ดังนี้  
1) ตรวจสอบข้อมูลตัวเลขผลการศึกษาในบทคัดย่อให้ตรงกับในบทความ 
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ในตารางและผลสรุป 

2) ปรับตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ในค าแนะน าส าหรับผู้แต่งอย่างเคร่งครัด 
(จ านวนค า และชนิดของบทคัดย่อ ฯลฯ) 

3) เนื้อหาต้องตอบค าถามดังต่อไปนี ้
- งานวิจัยน้ีเกี่ยวกับอะไร 
- ใช้รูปแบบ หรือ วิธีวิจัยอะไร 
- กลุ่มเป้าหมายคือใคร หรือ อะไร 
- ผลการวิจัยหลักคืออะไร 
- สามารถสรุปอะไรได้บ้าง 

4) ใช้ค าตอบ เพื่อน าไปก าหนดค าส าคัญ และสร้างประโยคจากค าถาม
เหล่าน้ัน 

5) ลบค าที่ ไม่จ าเป็น (เช่น การศึกษาของ... ศึกษา) และค าซ้ าออก
ตรวจสอบว่าบทคัดย่อแสดงข้อมูล เฉพาะที่มีอยู่ ในการวิจัยไม่
นอกเหนือจากนั้น ตรวจแผนภูมิภาพและตารางค าบรรยายใต้
ภาพอักษรย่อการอ้างอิง 

9 ค าส าคัญ 
(keywords) 
 

ค าส าคัญคือ ค าที่แสดงเนื้อหาส าคัญของบทความวิจัย ใช้เป็นค าหลักในการ
สืบค้นบทความวิจัย การก าหนดค าส าคัญ เพื่อความสะดวกในการสืบค้น ควรมี
จ านวนไม่เกิน5 ค า แต่ละค าไม่จ ากัดจ านวนตัวอักษร รวมทั้งหมดไม่ควรเกิน 
75 ตัวอักษร วิธีสร้างค าส าคัญคือการใช้ค า วลีหรือ แนวคิด ที่ปรากฏหรือ
แสดงในเนื้อหาของบทความอย่างเจาะจง ไม่ควรใช้ค าสามัญที่แสดงลักษณะ
กว้างๆหรือ ทั่วๆไป และปรับตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ในค าแนะน าส าหรับผูแ้ตง่
อย่างเคร่งครัด  

10 จดหมายปะหน้า 
(Cover letter) 
 

- ช่วยในการตัดสินใจของบรรณาธิการในการส่งบทความไปประเมิน 
- เป็นโอกาสที่ดีในการได้ติดต่อกับบรรณาธิการโดยตรง 
- เขียนให้รัดกุม เฉพาะเจาะจง ซื่อสัตย์ สุภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ 
ควรกล่าวถึง: 

- ท าอะไร (วัตถุประสงค์หลัก) 
- ท าไม (เหตุผล) 
- ท าไมถึงเช่ือว่าบทความนี้อยู่ในขอบเขตของวารสารที่ส่งไป 
- อะไรคือสิ่งใหม่ในงานของท่าน โดยห้ามคัดลอกมาจากบทคัดย่อแต่
เขียนให้ดึงดูดใจให้อยากตอบรับเพื่อเผยแพร่ในวารสารนั้นๆ 

10 จดหมายปะหน้า (ต่อ) กล่าวถึงถึงความเป็นมาของงานวิจัย 
อธิบายว่าท าอะไรไปบ้างและค้นพบอะไร 
อธิบายว่าท าไมงานวิจัยน้ีน่าสนใจส าหรับผู้อ่านของวารสารนี้ 
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ล ำดับท่ี ส่วนประกอบ รำยละเอียดของเน้ือหำบทควำม 
ยืนยันว่าได้ท าตามรูปแบบที่วาสารนี้ก าหนด 

11 ช่ือเรื่อง (titles) ช่ือเรื่องมีความส าคัญมาก ช่วยแบ่งแยกงานวิจัยออกจากของคนอื่นที่อยู่ใน
ขอบเขตเดียวกันถูกเลือกส าหรับการตีพิมพ์กับไม่ถูกเลือก  โดยเขียนให้มี
ลักษณะต่อไปนี ้

1) สั้ น  (short) ก ร ะ ชั บ  (concise) ช้ี จุ ด เ ด่ น (important findings  
เข้าใจง่าย ให้ความรู้ น่าสนใจ ใช้ค าถาม (use a question) 

2) ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ให้เลือกอ่านมากกว่าที่จะไม่อ่านบทความ 
3) น าเอาผลที่ได้มาเขียนเพียง 1-2 ประโยค  (use results as title) 
4) หลีกเลี่ยงอักษรย่อและค าที่เข้าใจเฉพาะกลุ่ม 
5) ใช้ค าให้ เหมาะสมในการอธิบายงานวิจัยของผู้ แต่ งประกอบด้วย  

กลุ่มประชากร โรค หรือสถานะ และรูปแบบของการวิจัย เขียนช่ือเรื่อง
เป็นระดับประเทศแทนระดับภาค 

12 กิตติกรรมประกาศ    
(Acknowledgements) 

ข้อความขอบคุณผู้ที่ ให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือในการเขียน 
ความเรียง ความยาวไม่ควรเกิน 1 ย่อหน้า 

13 การเตรียมหน้าช่ือ
เรื่อง (Title Page) 
 

บางวารสารก าหนดให้มีหน้าช่ือเรื่องซึ่ง ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 
ประเภทของต้นฉบับ 
ช่ือเรื่อง 
ผู้แต่ง 
สังกัด 
ผู้รับผิดชอบบทความ 
ตัวเลขหน้า 
ตัวเลขแผนภูมิภาพ 
ข้อมูลอื่นๆตามค าแนะน าส าหรับผู้แต่ง 
บางครั้งหน้าช่ือเรื่องก็ ถูกซ่อนโดยจะไม่ปรากฏในเนื้อหาที่ส่งให้แก่ 
Reviewer 

14 วิธีเลือกวารสารที่
เหมาะสม 
(Journal Selection) 

-  พิจารณาถึงจุดมุ่งหมายและขอบเขตของวารสารนั้น เพื่อให้แน่ใจว่า 
ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ท่านก าลังศึกษา  

-  เลือกวารสารที่ใช่ เลือกวารสาร ที่เข้ากับบทความของตนเอง 
- พิจารณาส่งบทความไปยังวารสารที่ใช้อ้างอิงในบทความของท่าน 
- พิจารณาที่มาของบทความ ศึกษาวิธีการและข้ันตอนการค้นหาวารสาร  
- วิเคราะห์ระดับคุณภาพงานเพื่อหาวารสารที่เหมาะสม 
- ห้ามเลือกวารสารปลอม ใน Predatory Journals and Editors หรือ

วารสารที่อยู่ในรายการ "รายช่ือวารสารที่ต้องสงสัยในคุณภาพ" ของ 
Beall's list  
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(เผยแพร่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

ล ำดับท่ี ส่วนประกอบ รำยละเอียดของเน้ือหำบทควำม 
- ต้องตรวจสอบวารสารเป้าหมายว่าเป็นวารสารปลอม หรือวารสารการ

เผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ที่ไม่ดหีรือไม่ก่อนเลือกส่งบทความ 
- การตรวจสอบความสมบูรณ์อีกหลายครั้งก่อนส่ง  คิด ตรวจสอบ ก่อนส่ง 
โดยตรวจสอบผ่านเวปไซต์  https://thinkchecksubmit.org/ 

- เลือกตามดัชนีความน่าเช่ือถือหรือคุณภาพของวารสาร จากมากลงมาหา
น้อยตามล าดับ 

15 ตรวจสอบอีกครั้งว่า
ท่านได้ท าตาม
ค าแนะน าส าหรบัผู้
แต่ง (พิมพ์เอกสาร
และเช็คตามข้อ) 

- แก้ไขบทความอีกครั้ง โดยการแยกอ่านทีละประโยค  
- ใช้ค าสั่ง “แทนค่า” เพื่อลบการเว้นวรรคค าที่มากเกินไป 
- ตรวจสอบอีกครั้งว่าท่านได้ท าตามค าแนะน าส าหรับผู้แต่ง (พิมพ์เอกสาร

และเช็คตามข้อ) 
- สุดท้าย ถามผู้วิจัยเองอีกครั้งว่าข้อมูลใช้ได้ ดีแล้วหรือไม่ 
- มองจาก page preview บทความเป็นอย่างไรมี ช่องว่างเพียงพอ 

 ไม่แน่นจนเกินไป มีช่องว่างไม่มากเกินไป น่าสนใจน่าอ่าน 
- ตรวจสอบอักษรย่อว่าได้เขียนค าเต็มไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ปรากฏในเอกสาร 
- ต รวจส อบ ตั ว เลข ในบท ความ  ตาราง บ ท คัดย่ อ  ผล ก าร วิจั ย  

และค าบรรยายใต้ภาพ ให้ตรงกันทุกส่วนของเนื้อหาในบทความ 
 

16 ตรวจความถูกต้อง
เรียบร้อยกอ่นสง่ 

เมื่อต้นฉบับเสร็จงานยังไม่เสร็จ 
1) จงอย่าคาดหวังให้บรรณาธิการหรือผู้ประเมินบทความแก้ไขต้นฉบับ 

ให้ท่าน ท่านจงแก้ไข จงท าสิ่งเหล่าน้ีด้วยตนเองให้เรียบร้อยก่อนส่ง 
2) ทบทวนทุกค าที่ถูกไฮไลต์โดยเครื่องมือตรวจการสะกดค า 
3) ใช้ค าสั่ง “ค้นหา” เพื่อแก้ไขการย่อค าให้เป็นค าเต็ม  (don’t เป็น  

do not; it’s เป็น it is) 
4) ใช้ค าสั่ง “ค้นหา” เพื่อลดการใช้วงเล็บให้มากที่สุด ยกเว้น การใช้

วงเล็บเพื่อการแสดงตัวย่อ สมการ หรือ การค านวณทางคณิตศาสตร์ 
 หรือการแสดงหน่วยวัด 

17 การลงทะเบียน
นักวิจัย หรือ ผู้แต่ง 
(Author) 

ในเวปไซต์ https://orcid.org/ 
- Connecting Research and Researcher เพื่อบันทึกรายละเอียดของผู้

แต่งและติดตามผลงานที่ถูกอ้างอิง 
- เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์เช่น Mendeley 

 
18 จงจ าไว้ว่า.. จงเขียนบทความที่ 

- มีข้อความที่ชัดเจน มีเหตุผลและเป็นประโยชน์ 
- มีการน าเสนอข้อมูลใหม่ และ ส าคัญสมเหตุสมผล  
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ล ำดับท่ี ส่วนประกอบ รำยละเอียดของเน้ือหำบทควำม 
- อ่านง่ายและเข้าใจได้ง่าย 
- ใช้รูปแบบตามตัวอย่าง แต่ห้ามลอก 
- จงอ้างอิงเสมอเมื่อมีการเขียนตัวเลขหรือเนื้อหาของงานวิจัยอื่น 
- ท าตามค าแนะน าส าหรับผู้แต่งที่ก าหนดไว้โดยวารสารอย่างเคร่งครัด 

19 การตอบรับจาก
วารสาร 

หลังจากส่งบทความแล้ว ให้รอการตอบรับ หากตอบรับช้าหรือนานเกินไปให้
อีเมล หรือติดตามผ่านทางช่องทางที่วารสารก าหนดไว้ การตอบรับของ
บทความที่ได้รับค าตอบ 4 แบบ คือ  

1) ได้รับการยืนยัน ยอมรับตีพิมพ์โดยไม่มีการแก้ไข (Accepted) 
2) แก้ไขเล็กน้อย (Accept with Minor revision) 
3) แก้ไขเนื้อหาที่ส าคัญ (Accept with Major revision)  
4) ปฏิเสธ (Rejected) ที่ ข้ึนตัวแดงคือการไม่ยอมรับ แต่ก็ ถือเป็น

ประสบการณ์ที่ ได้รับข้อเสนอแนะ (Comment) เพื่อน ามาแก้ไข  
เมื่อแก้ไขเสร็จก็ส่งต้นฉบับ ถ้ากรณี  ปฏิเสธให้ส่งวารสารใหม่ 
แม้ทางเลือกน้อยลง การปฏิเสธทุกแบบของวารสารใดๆ ถือเป็น
ประสบการณ์ของผู้เขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่จนส าเร็จ 

 
สรุปส่งท้ำย 

ในการเตรียมเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่นั้น อาจารย์ อัศนี วันชัย (2562) ผู้เช่ียวชาญจาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช. คณะพยาบาลศาสตร์  สถาบันพระบรมราชชนก ได้กล่าวเพื่อเป็น
ก าลังใจแก่ผู้เขียนบทความวิจัยว่า  

 
“จงเผยแพร่งำนของท่ำนด้วยกำรตีพิมพ์ผลงำน และอย่ำยอมแพ้ ถ้ำท่ำนเชื่อมั่นในงำนของท่ำน พึง

ระลึกไว้เสมอว่ำ...คนอ่ืนท ำได้ เรำก็สำมำรถท ำได้ ท ำให้เป็นควำมสุข อย่ำเปลี่ยนแนวบ่อย เขียนให้ชื่อติด
ตลำด เขียนในสิ่งท่ียังไม่มีใครเขียน เขียนบ่อยๆจะใช้เวลำเขียนเร็วขึ้น เขียนสำระควำมรู้แบบแน่นๆ ไว้ใน
บทควำมฉบับเดียวกัน”  

โดยเปรียบเทียบเคล็ดไม่ลับการเตรียมผลงานตีพิมพ์กับการเข้าพิธีแต่งงาน  คือ 
1) เลือกเสื้อผ้าให้ตรงกับรูปร่าง: เลือกวารสารที่เหมาะกับเนื้อหาที่มี 
2) เช่ือฟังช่างแต่งหน้าแต่งผม: เคร่งครัดกับ Author Guideline 
3) ตามใจคู่สมรสที่เราเลือกมา: เขียนให้ตรงใจกรรมการวิพากษ์ (Reviewer) 
4) ยอมลดราวาศอก: แก้ไขตามใจ กรรมการวิพากษ์ (Reviewer) 

 
ฝึกการร้อยเรียงค า เขียนให้รวดเร็วลื่นไหล ร้อยเรียงออกมาให้เป็นวิทยาศาสตร ์การเขียนเป็นทักษะที่ต้อง

ท าให้คล่องให้ส าเร็จได้ งานเขียนบทความแรกๆอาจต้องใช้เวลานานพอเขียนได้ 2-3 บทความต่อไปจะท าได้
โดยง่ายมากขึ้น ฝึกบ่อยครั้ง” 
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(เผยแพร่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

นอกจากนี้ ศ.ดร. นพ. กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสทุธ์ิ (2561) ไดฝ้ากแง่คิดในการฝกึเขียนบทความตีพิมพ์
เผยแพร่อย่างไรให้ดีกว่าเดิม (How to write better manuscript?) ไว้ดังนี ้

1) ฝึกเขียน เขียนเองให้ได้ทุกวัน และขอค าแนะน าจากผู้รู้ (Practice & Learn from your mentors) 
2) อ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Read Journals) 
3) อาศัยค าแนะน าจากผู้วิพากษ์ (Reviewers’ comments) เขียนแล้วรีบส่งเพื่อโยนหินถามทาง บาง

วารสารจะมีค าแนะน าส่งกลับมาให้ปรับปรุงการเขียน ได้ข้อคิดมาปรับปรุงการเขี ยนอาจจะได้
บทความวิจัยเพิ่ม 

4) เขียนไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ จนมีพัฒนาการ เขียนแล้วส่งเพื่อพัฒนาฝีมือ  
5) ถามใจตนเองว่าชอบเขียนบทความวิจัยจริงหรือไม่ หากไม่ชอบเขียน หรือ ไม่ได้ให้หาทีมมาช่วยเขียน 

ท างานเป็นทีม ท างานร่วมกัน แบ่งงานกัน ลงมือท า ลองท าดู 
 

ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิของส านักพมิพ์ Elsevier คือ Aparasu RR (2019) ได้กล่าวส่งท้ายว่า  
“ทุกคนเคยถูกปฏิเสธผลงำน อำจจะหน่ึงครั้งหรือหลำยๆ ครั้ง แม้กระท่ังผู้ชนะรำงวัลโนเบลก็ตำม 

วำรสำร Nature ปฏิ เสธ งำนวิจัยของ Krebs วัฏจักรเครปส์  ของ ฮำนส์  เครปส์  (Hans Krebs) 
นักวิทยำศำสตร์รำงวัล โนเบลชำวเยอรมันผู้ซึ่งค้นพบวัฏจักรน้ีในระหว่ำงปี ค.ศ. 1937” 
 
 
 

GO FOR IT  
ลงมือท ำ 
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