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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ประเภทของบทความท่ีเผยแพร่ แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 

1) บทความต้นฉบับ 
2) บทความปริทัศน์ 
3) กรณีศึกษา 
4) จดหมาย การสื่อสารสั้นๆ 
5) วิธีวิจัย ขั้นตอน 

 
แนวปฏิบัติในการเขียนบทความต้นฉบับงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ให้ส าเร็จและเพ่ิมประสิทธิภาพการเขียน

ให้ดีกว่าเดิม ควรมีการด าเนินการดังนี้ 
 

1.1 การวางแผนล่วงหน้า 
ก่อนการท าวิจัยควรวางแผนในขั้นตอนการออกแบบการวิจัยปรับขนาดงาน วิจัยให้มีขนาดใหญเ่พียงพอกับ
งานวิจัยระดับนานาชาติ 

 
 

 
ก่อนที่จะปฏิบัติการด าเนินการวิจัย ต้องวางแผนงาน และออกแบบการ ไว้ล่วงหน้าให้รอบคอบ พิจารณา 

ให้รัดกุม การออกแบบการวิจัย เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของผู้วิจัย  ที่จะท าให้งานวิจัยเรื่องนั้นส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
การก าหนด เวลาของการท างาน ในแต่ละข้ันให้ชัดเจน การก าหนด กรอบแนวคิดการวิจัย  (Conceptual 
Framework) ที่ชัดเจน เป็นความคิดรวบยอดของงานวิจัยที่แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างตัวแปรที่ ต้องการศึกษา
การ เขียนกรอบแนวคิด ควรมีการอ้าง อิงแนวคิด หลักการ  หรือทฤษฎีที่น ามาใช้ ในการพัฒนาแนวคิดใน การ  
ท าวิจัย   โดยด าเนินการวิจัยตาม ระเบียบวิธีวิจัย ( Methodology) ที่ เป็นระบบ ตามขั้นตอนถูกต้อง ที่เหมาะสม  
จนได้มาซ่ึงข้อมูลที่ตอบปัญหาการวิจัยตามจุดประสงค์ หรือตอบสมมุติฐานของการวิจัยที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือ การวางแผนการวิจัยควรตอบค าถามต่างๆไว้ล่วงหน้า ยกตัวอย่างเช่น 

1) ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยท าอย่างไร 
2) มีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องบ้าง 
3) ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง 
4) สถานที่ด าเนินการคือที่ใด 
5) เวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุดคือเมื่อใด 
6) มีรูปแบบการทดลองอย่างไร 
7) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใด ใครเป็นผู้ด าเนินการ และท าอย่างไร 
8) การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลและตีความ และแปลผลใช้วิธีการอย่างไร  

กรอบแนวคิดการวิจัยต้องชัดเจน ระเบียบวิธีวิจัยถูกต้องเหมาะสม 
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9) หลังจากการด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้น  จะเขียนรายงานการวิจัย อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยอย่างไร 

 

1.2  การท างานเป็นทีม (Team Work) การท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย การใช้ระบบพ่ีเลี้ยงสอนงานที่
ปรึกษา (Mentoring หรือ Coaching หรือ Counseling) 

การมีทีมที่สามารถสื่อสารกันอย่างเข้าใจ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญท่ีสุด นักวิจัยที่มีประสบการณ์น้อย  
ควรรับค าปรึกษา แนะน า จากนักวิจัยที่มีประสบการณ์ภายใน และ/หรือภายนอกวิทยาลัย  ให้เป็นพี่เลี้ยง โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ส่วนตัวจะสามารถช่วยกันขับเคลื่อนงานวิจัย ในกรณีที่นักวิจัยไม่ถนัดการเขียนบทความ อาจจะร่วม
เข้าท างานเป็นทีมหรือท าแบบหุ้นส่วน (Partnership) โดยรับผิดชอบท างานร่วมกัน รวมถึงการโน้มน้าวชวนกันท า 
มีการใช้ความถนัดของแต่ละคน เติมเต็มกันและกัน ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  อาจมีการ แบ่งสัดส่วนผลงาน  
ตามสัดส่วนที่ตกลงกัน ไว้ การร่วมกัน ออกแบบวิจัย  การด าเนินการวิจัย โดยเฉพาะในล าดับขั้นที่ส าคัญๆ ( Major 
steps) จนกระท่ังสามารถ จัดเตรียมบทความวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ผลงานให้ ส าเร็จ  
ก่อนเริ่มต้นท าวิจัยควรวางแผนและด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  

1) การเลือกหัวข้อปัญหาที่จะท าการวิจัย เพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตการวิจัย 
2) ศึกษาค้นคว้ารวบรวมความรู้พ้ืนฐาน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพ่ือให้ ทราบข้อมูลที่มา  

หรือพัฒนาการของความรู้หรือทฤษฎี  น าเสนอโดย ใครบ้าง  มีการน าไปใช้โดยใคร มาบ้างแล้ว มีตัวแปรใดบ้าง  
ที่เข้ามาเก่ียวข้อง ปัจจัยใดบ้างที่จะช่วยให้ผู้วิจัยเห็นปัญหาได้ชัดเจนขึ้น  

3) ให้ค าจ ากัดความหัวข้อปัญหาที่จะท าการวิจัย ความเป็นมาของปัญหา ทฤษฎีพื้นฐาน จุดประสงค์  
ความส าคัญ ขอบเขตของการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น ค านิยามศัพท์เฉพาะ วิธีด าเนินการ กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ  
ที่ใช้ในการวิจัย สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งเอกสารการวิจัยที่เก่ียวข้อง  

4) การสร้างสมมติฐาน การคาดคะเนค าตอบของปัญหาที่จะท าการวิจัย โดยอาศัยหลักของเหตุผลซึ่งอาจ
ได้มาจากประสบการณ์หรือเอกสารงานวิจัยที่ค้นคว้ามาอนุมาน ค าตอบ  โดย พิจารณา ถึงความสอดคล้องกัน  
และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของปัญหาและสมมติฐานในการวิจัย 

5) พิจารณา ประเภท ข้อมูล และ แหล่งที่มาของข้อมูล รวมทั้ง กลุ่มตัวอย่าง ด้วยว่ามี ใครบ้าง  จะได้มา
อย่างไร และการเลือกกลุ่มตัวอย่างท าไดโ้ดยวิธีการใด 

6) การสร้างเครื่องมือที่จะใช้ ในการรวมรวมข้อมูล การเตรียมรวบรวมข้อมูลให้พร้อมก่อนที่จะท าการวิจัย 
โดยพิจารณาจากรูปแบบของการวิจัยและประเภทของข้อมูลเป็นส าคัญ เพ่ือผู้วิจัยจะได้ก าหนดและเลือกเครื่องมือ
ให้เหมาะสมกับงานวิจัยได้มากท่ีสุด การตรวจสอบ คุณภาพของเครื่องมือ  การวัดความเที่ยงตรงและ ความเชื่อถือ
โดยมีการศึกษาน าร่อง ( Pilot study) คือทดลองใช้กับกลุ่มย่อย ๆ เพ่ือหาข้อบกพร่องและฝึกการแก้ปัญหา  
และเป็นการประเมินงานวิจัยเบื้องต้นว่าจะมคีุณค่า คุ้มกับเวลา ค่าใช้จ่าย ที่จะหรือไม่  

7) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการน าเอาเครื่องมือไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง ในการวิจัย  
8) การตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึก ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกต่อการ  

ที่จะน าไปวิเคราะห์ตรวจสอบสมมติฐาน  เลือกใช้สถิติท่ีจะวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล หาวิธีการ
น าเสนอค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ การแปลผล และน าเสนอผลการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานการวิจัย  

9) การตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป ( Interpretation of data) การอธิบายผล  
การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการแสดงข้อเท็จจริง ให้ผู้อ่านไม่น าข้อคิดเห็นส่วนตัว  แต่ต้องใช้ ทฤษฎีหรือผลการวิจัยที่
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เกี่ยวข้องมา เป็นข้อสรุป อธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสอดแทรกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่อ้างอิงมาจาก
ทฤษฎีและผลการวิจัยที่เก่ียวข้องมาประกอบเข้ากับผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการวิจัย  

10) การเขียนรายงานการวิจัยและการจัดพิมพ์ ( Research report and publishing) เป็นการรายงาน
ข้อเท็จจริงที่ค้นพบเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน เขียนด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ชัดเจน และรัดกุม  
มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการด าเนินการจัดพิมพ์  
 

1.3  ประโยชน์ รางวัล จากการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย 

การประสบความส าเร็จขั้น สูงสุดในการตีพิมพ์ในวา รสารระดับนานาชาติที่มีค่าดัชนีอ้างอิงสูง นั้นนักวิจัย
ควรมีความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่า ท าไมการเผยแพร่ผลงาน วิจัยจึ งมีความ ส าคัญต่อตนเองในฐานะผู้นิพนธ์ 
(Author) และมีประโยชน์อย่างไรต่อตนเองและหน่วยงาน รวมทั้งการมีเครือข่าย จากการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
อย่างต่อเนื่องจะท าให้ผู้นิพนธ์มีความเชี่ยวชาญและก้าวหน้าในอาชีพ การงาน อาจได้รับเชิญจากวารสารนั้นๆ  
ให้เป็นผู้วิพากษ์ ( Reviewer) บทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารและเป็นบรรณาธิการของต ารา (Book Editor)  
รวมทั้งคุณค่า ความภูมิใจ และรางวัลอ่ืน ๆ โดยต้องมีความหวังเสมอว่าท่านสามารถตีพิมพ์ในวารสารที่ดีชั้นน า  
ของโลกได้ โดยตระหนักถึงความส าคัญต้องท าอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ในขณะที่ยังอยู่ในแวดวงวิชาการ  
การเผยแพร่งานวิจัยเป็นสิ่งกระตุ้นความก้าวหน้าทั้งด้านต าแหน่งทางวิชาการและด้านองค์วามรู้ เพราะหากท าวิจัย
แล้วผลการวิจัย ที่ไม่ถูกเผยแพร่นั้น ก็เปรียบเสมือนการวิจัย นั้นๆ ไม่มีอยู่จริง และไม่ได้รับการยอมรับ ในตลาด
วิชาการ ดังนั้นการตีพิมพ์งานวิจัยจึงเป็นสิ่งส าคัญ ทุกงานวิจัยสามารถน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้ แต่ต้องเลือกวารสาร
และระดับที่ถูกต้องเหมาะสมกับงาน จากค าว่า “Research” ค าว่า “Re” หมายถึงการท าซ้ าๆ ท าเรื่อยๆท าให้มาก 
ไม่รู้จบ (Research never end) และ“search” คือการค้นหา สืบค้น ดังนั้น งานวิจัยและการเผยแพร่ จึงเป็น
องค์ประกอบของวงจรการวิจัยมาตรฐาน ( Research cycle) ซึ่งประกอบ 5 ขั้นตอน ตามล าดับวนเป็นวงจรดัง
ภาพที ่1 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

 
 

ภาพที่ 1 วงจรการวิจัยมาตรฐาน (Research cycle) 
 

1.4  เหตุผลในการที่ต้นฉบับบทความวิจัยถูกปฏิเสธ 
Aparasu RR.(2019) ได้กล่าวถึงการปฏิบัติตาม ค าแนะน าเก่ียวกับข้อปฏิบัติในการเขียนบทความ วิจัย

ส าหรับตีพิมพ์เผยแพร่ ที่ดี จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
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ดังนั้นจึงควรมี การพิจารณา ถึงเหตุผลหลักที่ต้นฉบับร้อยละ 6 - 60 ถูกปฏิเสธก่อนถึงยังข้ันตอนการประเมิน  
ดังต่อไปนี้ 

1) บทความไม่ผ่านการคัดกรองทางเทคนิคคือ ภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอส าหรับขั้นตอนการประเมินบทความ
ไม่สอดคล้องตามค าแนะน าส าหรับผู้แต่งของวารสารนั้นๆ และการอ้างอิงไม่ครบถ้วน หรือเก่าเกินไป 

2) บทความไม่ตรงกับวัตถุประสงค์และขอบเขต (ของวารสารนั้น) 
3) บทความไม่สมบูรณ์ 
4) ขั้นตอนและ/หรือการวิเคราะห์ข้อมูลขาดตกบกพร่อง 
5) ข้อสรุปไม่ถูกอธิบายตามหลักการวิจัย 
6) บทความนั้นอาจมีการเขียนเพ่ิมเติมเพียงเล็กน้อยจากผลงานเดิมของผู้แต่ง 
7) โครงสร้าง หรือแผนภูมิภาพที่ดูแล้วแย่เกินไปจนไม่สามารถท่ีจะได้รับการประเมินได้ 
8) บทความเข้าใจยากการใช้ภาษา ดังนั้น ควรมีผู้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นที่ปรึกษาและช่วยอ่าน

และแก้ไขภาษาก่อนส่ง 
9) บทความน่าเบื่อในมุมมองของผู้วิพากษ์ (Reviewer) 

 
Rajender RA (2019) จึงไดส้รุปประเด็นสาเหตุที่ท าให้บทความถูกปฏิเสธ (Reject) ซึ่งท าให้ผู้นิพนธ์ต้อง

แก้ไขของบทความดังแสดงใน ตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1  สาเหตุที่ท าให้บทความถูกปฏิเสธ (Reject) 
ส่วนประกอบ สาเหตุที่ท าให้บทความถูกปฏิเสธ (Reject) 
บทน า   สถิติไม่ทันสมัย ไม่เห็น Gap of Knowledge 
วัตถุประสงค์ ใช้ค าไม่สอดคล้องกับระเบียบวิจัย เพ่ือศึกษา ค้นหา  
ระเบียบวิธีวิจัย  วิจัยเชิงคุณภาพ ไม่อธิบายความจ าเป็นที่ต้องใช้เชิงคุณภาพ รูปแบบผิด 
ผลการวิจัย ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เขียนไว้ในวัตถุประสงค์การวิจัย ไม่มีอะไรใหม่ 
การอภิปรายผล ไม่ได้อธิบายเหตุผลของการวิจัยที่เป็นเช่นนั้นคืออะไร ไม่ได้อธิบายว่างานสอดคล้องกับงานใคร 
ข้อเสนอแนะ เป็นภาพกว้าง ไม่เป็นรูปธรรม 
 
1.5 ข้อพิจารณาก่อนเริ่มเขียนบทความวิจัย (Before to start) 

ศ.ดร. นพ. กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ (2561) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับ ข้อพิจารณาก่อนเริ่มเขียนบทความวิจัยไว้
ดังนี้ 

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

ก็ได้ให้มีความใหม่ของงาน  
- ชูให้มีจุดเด่น มีความใหม่ของงาน มีความแปลกใหม่ ยังไม่เคยมีใครท า หรือได้ผลที่ไม่เหมือนใคร  
- ใน 1 ผลงานตีพิมพ์ควรมีเพียงวัตถุประสงค์เดียวเท่านั้น หากมีหลายวัตถุประสงค์สามารถแตกประเด็น
ได้หลายบทความ  
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- ไม่มีการลอกเลียนแบบ ( Plagiarism) อาจมีการน าข้อความบางข้อความมาใช้เขียนแต่ไม่ได้ลอกมา
ทั้งหมด 
- ควรมีการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 
- เมื่อเขียนแล้วให้ถือว่าดีที่สุดแล้ว No right, no wrong อาจให้บุคคลใกล้ชิด หรือ เพ่ือนอ่านแล้วส่งไปยัง

วารสารเลยก็ได้เพ่ือให้ได้รับข้อเสนอแนะจาก Reviewer แล้วน ามาปรับปรุงบทความของท่าน  อย่างไรก็
ยังหากท่านเห็นว่าการเขียนของท่านถูกต้องอาจไม่จ าเป็นต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยอาจจะส่ง
วารสารใหม่ แต่หากส่งวารสารเดิมควรต้องแก้ไขตามค าแนะน าของ Reviewer นั้นเสียก่อนจึงส่งกลับไป
ยังวารสารอีกครั้ง 

- ฝึกเขียนบ่อยๆ จะใช้เวลาเขียนเร็วขึ้น 
- 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  
การเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร ่

 
2.1  ส่วนประกอบของบทความ (Parts of a Manuscript) 

ส่วนประกอบของบทความต้นฉบับหรือโครงสร้าง ประกอบด้วย 
1) ชื่อเรื่อง (title) 
2) รายชื่อผู้วิจัย (author list) 
3) บทคัดย่อ (abstract) 
4) ค าส าคัญ 
5) บทน า (introduction) 
6) วิธีวิจัย หรือ วิธีการ (methods, materials & methods)  
7) ผลการวิจัย  หรือ ผลการศึกษา  (results) 
8) การอภิปราย(discussion)  
9) สรุปผล (conclusions) 
10) กิตติกรรมประกาศ (acknowledgements) 
11) เอกสารอ้างอิง (references) 
12) ตารางและรูป (tables & figures)  
13) ภาคผนวก (Appendix) 
 

2.2  ล าดับของการเตรียมบทความ  
ควรตามล าดับต่อไปนี้ คือ เริ่มจาก  
1) แผนภูมิภาพและตาราง 
2) วิธีวิจัย ผลการวิจัย การอภิปราย 
3) ข้อสรุป บทน า 
4) ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ และค าส าคัญ 

Figures and Tables
              

Methods
         

Results

          
Discussions

            

Conclusion

              
Introduction

     

Title, Abstract and Keywords
                            

 
ภาพที่ 2  ล าดับของการเตรียมบทความ (Aparasu RR., 2019) 

 
รายละเอียดล าดับการเขียน และส่วนประกอบของบทความวิจัยต้นฉบับ แสดงในตารางที่ 2
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ตารางท่ี 2  ล าดับการเขียน ส่วนประกอบของบทความวิจัยต้นฉบับและรายละเอียดของเนื้อหาบทความ 
 
ล าดับที่ ส่วนประกอบ รายละเอียดของเนื้อหาบทความ 

1 ตารางและรูป  
(Tables & Figures) 
 

1.1 การเตรียมตารางและแผนภูมิภาพ 
เป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับต้นฉบับ ช่วยลดเวลาและพ้ืนที่เมื่อ
น าเสนอข้อมูลตัวเลข เป็นส่วนช่วยที่ส าคัญในการลดความยาว 
ของต้นฉบับ ช่วยให้บรรณาธิการ ผู้ประเมินบทความ และผู้อ่าน สามารถ
เข้าใจภาพรวมของผลการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
 

1.2 ลักษณะของตาราง (Features of tables) ควรเป็นดังนี้ 
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 าคัญ เท่าท่ีจ าเป็น  (big data, 

important) 
7) ควรใช้ตารางและข้อความที่มีข้อมูลชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจเลย 

 
1.3  จุดมุ่งหมายของการใช้ตาราง เพ่ือวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) แสดงค่าท่ีหลากหลายและแม่นย าของตัวเลขและข้อมูลเฉพาะอ่ืนๆ
บนพื้นที่ขนาดเล็ก 

2) เปรียบเทียบข้อมูลหรือลักษณะของข้อมูลระหว่างข้อหรือข้อที่มี
ลักษณะหรือตัวแปรหลายตัว 

3) แสดงถึงการมีหรือไม่มีของลักษณะข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง 
 

1.4 การใช้แผนภูมิภาพที่มีการแสดงล าดับขั้นตอนชัดเจน เพ่ือวัตถุประสงค์ 
1) แสดงถึงแนวโน้ม รูปแบบ และความสัมพันธ์ ของชุดข้อมูลและระหว่าง

ชุดข้อมูล เมื่อรูปแบบพื้นฐานส าคัญกว่าค่าจริงของข้อมูล 
 (ควรใช้: กราฟและแผนภูมิข้อมูล) 

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

3) จ าลองการอธิบายล าดับของเหตุการณ์ ขั้นตอน ลักษณะทางภูมิประเทศ 
หรือทางกายภาพ (ควรใช้: แผนผัง รูปภาพ ภาพถ่าย และแผนที่) 
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ล าดับที่ ส่วนประกอบ รายละเอียดของเนื้อหาบทความ 
 ตารางและรูป (ต่อ) 

 
1.5 การใช้ข้อความเรียงเพื่อพรรณนาเม่ือ 

1) น าเสนอข้อมูลที่ไม่ได้ซับซ้อน 
2) เมื่อข้อมูลที่ใส่ในตารางได้ตารางที่น้อยกว่า หรือเท่ากับ 2 คอลัมน์ 
3) เมื่อข้อมูลที่น าเสนอมีการเชื่อมโยงน้อยหรือไม่เชื่อมโยงกับผลการศึกษา

หลักของงานวิจัย 
 

1.6 เคล็ดลับส าหรับการใช้ตารางและแผนภูมิภาพ 
1) ก าหนด หัวข้อหรือค าอธิบาย เพราะเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยให้เข้าใจ

ตารางหรือแผนภูมิภาพ 
2) อธิบายทุกตัวย่อหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ 
3) ตรวจสอบความสอดคล้องของตัวเลขหรือรายละเอียดในตาราง 

กับบทคัดย่อและบทความ (พิมพ์ออกมาตรวจสอบ) 
4) ข้อมูลที่เป็นตัวเลขร้อยละ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ตัวเลข รวมครบ   

100 เปอร์เซ็นต์ 
5) ส าหรับการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในหนึ่งหน้าไม่ ควรมีตารางหรือ

แผนภูมิภาพหลายอัน ควรมีเพียงหนึ่งอันต่อหนึ่งหน้าเท่านั้น 
2 วิธีการศึกษา 

(Methods) 
หรือ วิธีวิจัย 
(Materials & 
Methods)  

 

1) ในการเขียนวิธีการศึกษา  มีเพียงตัวนักวิจัยเจ้าของผลงานรู้ดีที่สุดว่า
การวิจัยนี้ท าอย่างไร เป็นอย่างไร จึงสามารถเขียนได้เลยอย่างม่ันใจ 

2) เขียนโดยใช้ Past Tense 
3) ใช้เว็บไซต์ http://www.equator-network.org/ เพ่ือน ามา เป็น

แนวทางในการเขียนวิธีการศึกษา โดยควรตอบค าถามดังต่อไปนี้ ให้ได้
เสียก่อน 
- ใครเป็นผู้มีส่วนร่วม กลุ่มประชากรเป็นแบบไหน  

(รวมถึงเกณฑ์ในการคัดเข้า/ออกของกลุ่มตัวอย่าง) 
- การวิจัยนี้ส าเร็จได้อย่างไร รูปแบบการวิจัยและวิธีวิจัยแบบไหน  
- อะไรที่ท าไปแล้ว วิธีการสถิติ 
- ท าไมถึงท าแบบนั้น เหตุผลที่เลือกท าวิธีวิจัยนี้ 

รูปแบบการการเขียนวิธีวิจัยและผลการวิจัย ให้เขียนตามโครงสร้างของ
ประเภทการวิจัย เช่น 

- การวิจัยทางคลินิก 
- การวิจัยทางระบาดวิทยา 
- การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน 
- การมี 22 แนวทางการเขียนเพื่อการตีพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับ

สากล เช่น รุปแบบของ CONSORT STROBE PRISMA และ STARD 
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ล าดับที่ ส่วนประกอบ รายละเอียดของเนื้อหาบทความ 
โดยสามารถดูได้ที่ http://www.equator-network.org/ 

- ควรมีการใช้ตัวเลขหัวข้อย่อยส าหรับความต่อเนื่องของเนื้อหา 
ในส่วนนี้ผู้วิจัยทราบดีกว่าใคร ให้เขียนอธิบายวิธีการศึกษาและขยายความย่อๆ
ว่าท าไมจึงใช้วิธีดังกล่าว ระบุเครื่อง อุปกรณ์หรือ วัสดุที่ใช้  สถิติที่ใช้วิเคราะห์  
เกณฑ์การคัดเข้า คัดออก ( Inclusion/exclusion) การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์
ของกลุ่มตัวอย่าง ( Ethics) ระบุท าอะไร ที่ไหน อย่างไร ระบุสถานที่ เวลา  
และวิธีการว่าท าอย่างไร ( Where, when, how?) วิธีการ ใดที่คนทั่วไป  
รู้อยู่แล้วไม่ต้องอธิบายว่าท าอย่างไร เช่น เพศ อายุ น้ าหนัก BMI  
หากมีแตกต่าง เพ่ิมข้ึนต้องอธิบายว่า คืออะไร วัดอย่างไร  วิธีการศึกษาเขียน
แยกเป็น ย่อหน้าดังนี้ 

- ย่อหน้าแรก  Study site, type of study, inclusion, exclusion 
- ย่อหน้าที่ 2 Procedure, operation definition, outcomes, 

study variable  คัดลอก จาก มาเลย จากวิธีการวิจัยที่มีอยู่  
ในโครงร่างการวิจัยหรือจากรายงานวิจัยได้เลย  แต่หากเป็นการแตก
ข้อมูลมาเขียน หรือ สิ่งที่น ามาเขียนไม่ใช่วัตถุประสงค์หลัก ต้องเขียน
วิธีวิจัยที่ตรงกับผลที่น ามา 

- ย่อหน้าที่ 3 แสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  (Sample size) และสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์  (Statistic testing) โดยต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่
น าเสนอในผลการศึกษาต้องปรากฏวิธีการศึกษา 

 
เคล็ดลับในการเขียนวิธีวิจัย 

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

สายพันธ์ และโปรตีน ให้ถูกต้อง ไม่ตกหล่น 
5) แยกวิธีวิจัยออกมาเขียนเป็นข้อๆ 
6) วิธีวิจัยที่มีความยาวมากควรน าไปรวมอยู่ในส่วนของเอกสารอ้างอิง

หรือภาคผนวก 
3 ผลการวิจัย   

หรือ ผลการศึกษา  
(Results) 
 

การเขียนผลการวิจัย  ควรเริ่มเขียนจากตารางและรูป พอท าวิจัยเสร็จจะเขียน
ตารางผลการศึกษา จัดหน้าตามค าแนะน าได้ เลย โดยตรวจสอบด้วยว่า มีใคร
ท ามาก่อนหรือไม่ หากผู้วิจัยเป็นผู้ที่ คิดเองท าเอง ท าใหม่ อันนี้คือความใหม่
ของงาน ท่าน ดูของงานอ่ืนว่ามีอะไรที่แตกต่างจากงานของ ท่าน ตารางเป็น
ส่วนใหญ่ ถ้ามีค าย่อต้องอธิบายให้ครบทั้งหมด ดูตารางต้องรู้ทั้งหมดว่างานนั้น
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ล าดับที่ ส่วนประกอบ รายละเอียดของเนื้อหาบทความ 
ท าอะไร ข้อค้นพบหลักคืออะไร ต้องมีผลแสดงในตารางแบบสั้น กระชับ ไม่ยื่น
เย้อ หากมีตัวแปรมากเกินไป เช่น มี 80 ค าถามให้เอาเฉพาะ  3 หรือ 5 ล าดับ
แรก ของปัจจัยที่น ามาวิเคราะห์ หรือ ที่เด่นๆ  มาของแต่ละด้านมาเขียนใส่ไว้
ในตาราง ข้อมูลต้องไม่เยอะ ให้สามารถเอามาลงในตารางอย่างไร  ตารางแสดง
อะไร ต้องมคีวามสมเหตุผล  ค าอธิบายตารางต้องสมบูรณ์ อ่านแล้วต้องรู้ว่าท า
เรื่องอะไร ผลต้อง สอดคล้องกับข้อมูลที่แสดงในตารางเช่น ตารางที่ 1 แสดง
ข้อมูล อะไรบ้างที่ส าคัญ  ไม่ควรมีตารางมาลอยๆ หรือ รูปลอยๆ มาโดยไม่
กล่าวถึง ไม่ต้องเขียนความเรียงพรรณนา ( Describe) หรือไม่ต้องบอกตัวเลข
ข้อมูลดิบทั้งหมด  (raw data) แต่ต้องบอกสิ่งที่ส าคัญ (Summarize) สั้นๆ 
มากซึ่งผู้วิจัยทราบดีว่าผลใดส าคัญ  เช่น มีก่ีกลุ่ม และแตกต่างด้านใดบ้างท่ี มี
นัยส าคัญ ( Sig.) อย่างไร เฉพาะ ข้อค้นพบ  (What) ที่ส าคัญเท่านั้น ผู้เขียน
ทราบอยู่แล้วว่าอะไรที่ส าคัญ หรืออะไรที่แตกต่าง Main outcome ที่ต้องการ
น าเสนอปัจจัยอื่นให้ผู้อ่านดูเอง ไม่พรรณนา ไม่ให้  Describe ตัวเลขให้ผู้อ่านดู
ได้เองในไม่ต้องเขียน ให้นานเพราะจะใช้เวลาเขียน ให้เสร็จ เร็วที่สุด  เร็วกว่า 
เนื้อหาส่วนอื่นๆของบทความ ผลการศึกษาจะประกอบด้วย 2 ย่อหน้า  

ย่อหน้าแรก ข้อมูลทั่วไป    
ย่อหน้าที่ 2 ข้อมูลที่ค้นพบโยงกับในตารางที่แสดง 
 

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

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

 
เคล็ดลับในการเขียนผลการวิจัย 

1) ควรประกอบด้วยข้อมูลที่ตรงประเด็นที่สุดเท่านั้น 
2) ไม่เขียนผลการวิจัยที่ไม่ได้เป็นผลสืบเนื่องมาจากวิธีวิจัย 
3) เขียนผลลัพธ์เท่าที่ค้นพบในวิธีวิจัยที่ใช้เท่านั้น 
4) ต้องตอบค าถามสิ่งที่กล่าวถึงในบทน า 
5) ควรเขียนให้อ่านง่าย 
6) ใช้หัวข้อย่อยส าหรับความต่อเนื่องของเนื้อหา 
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ล าดับที่ ส่วนประกอบ รายละเอียดของเนื้อหาบทความ 
7) ไม่ควรน าเสนอข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกับตารางและแผนภูมิภาพ 
8) ควรใช้ตัวเลขในการก ากับหัวข้อและหัวข้อย่อย เพื่อจัดกลุ่มผลลัพธ์  

ที่คล้ายคลึงกัน 
9) ตรวจสอบตัวเลขในข้อความให้ตรงกับในตารางหรือบทคัดย่อ 
10) หลีกเลี่ยงการข้ึนต้นประโยคด้วยตัวเลข 

 
4 การอภิปราย

(Discussion)  
 

เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด และยาก มาก ที่สุด เป็นการอธิบาย ผลการศึกษา
เปรียบเทียบกับการศึกษาอ่ืนให้เป็น Scientific หาจุดต่าง ต้องแสดงประเด็น   
ในการเขียน บทความจ านวนมากถูกปฏิเสธเพราะการอภิปรายผลอ่อนเกินไป 
ต้องเขียนโดยใช้  Past, Present และ Future Tense และต้องตอบค าถาม
ดังต่อไปนี้ 

1) ผลการวิจัยเป็นไปในเชิงคลินิกหรือเชิงวิทยาศาสตร์หรือไม่ ผู้อ่านจะต้อง
ตระหนักได้ถึงความส าคัญของสิ่งที่อ่าน 

2) มีการเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน (เช่น โรค ระยะ 
ปริมาณยา และการรักษาท่ีเหมือนกัน ) ถ้าไม่  ท าไมไม่มี  
ควรพิจารณาถึงวิธีการและเหตุผลที่ท าให้มันแตกต่าง 

3) การอภิปรายผลยังประกอบด้วยข้อจ ากัดและข้อสรุปของการวิจัย  
เพราะสองอย่างนี้จะช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ๆในการวิจัยครั้งต่อไป 

4) การใช้ตัวเลขก ากับหัวข้อย่อยนั้นไม่ได้เป็นการบังคับ แต่มันจะช่วยในการ
ลื่นไหลของเนื้อหาตามย่อหน้า 
 

ย่อหน้าแรก เขียนอธิบายผลที่ส าคัญและอธิบายผล เขียนคล้ายสรุปสั้นๆ  
(short summary) แต่ขยายความโดยไม่เขียนซ้ ากับผลการศึกษา
ย่อหน้าแรกเขียนพรรณนาจุดเด่นของงานที่ค้นพบ (Significant 
finding) โดยอธิบาย ขยายชูจุดเด่น แสดงถึง ข้อค้นพบใหม่  
ของงานวิจัย (Novelty) ต้องมีการค้นค้าหางานวิจัยอื่นเพ่ือน ามา
เปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ท า เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง ของ 
แต่ละประเด็น  

ย่อหน้าถัดไป อธิบายถึงแต่ละปัจจัยว่าท าไมเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น  
ต้องมีบทความวิจัยที่ค้นมาใช้อ้างถึง แยกเขียนแยก แต่ละปัจจัย
แยก อธิบาย แต่ละย่อหน้า ว่า ท าไม  จ านวนย่อหน้าเพิ่มตาม
จ านวนปัจจัยที่ทดสอบ 1 ปัจจัย ต้องเขียนเพียง 1 ย่อหน้า  
(Significant factor 1: compare with others, supportive 
evidence) 
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ล าดับที่ ส่วนประกอบ รายละเอียดของเนื้อหาบทความ 
ย่อหน้าสุดท้าย เขียนจุดเด่นของงาน ( Strengths) ไม่มีการศึกษาใดสมบูรณ์

แบบมักมีข้อจ ากัด ( limitations) ต้องมีการเขียน แสดงถึง
ข้อจ ากัดที่งานวิจัยไม่ได้ศึกษาหรือไม่ครอบคลุม  

 การอภิปราย
(Discussion) ต่อ 
 

เคล็ดลับส าหรับการอภิปรายผล 
1) ใช้วลีสั้นๆ (30-35 ค า) 
2) ใช้ค าเชื่อม 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 “เราเชื่อว่า.....” จงจ าไว้ว่าวิทยาศาสตร์  

ไม่เก่ียวข้องกับการชวนเชื่อ 
9) ใช้เหตุผลในการเชื่อมโยงข้อสันนิษฐาน ทฤษฎี หรือข้อสรุปตาม

หลักฐาน 
 

5 การสรุปผลการวิจัย 
(Conclusions) 

เขียนให้สัมพันธ์กับค าถามการวิจัย วัตถุประสงค์ และตรงกับผลการศึกษา  
สรุปผลการวิจัยที่สั้นกระชับช่วยให้เข้าใจได้เร็ว 
เขียนในรูปแบบประโยค Present Tense  
 

6 บทน า 
(introduction) 

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

ย่อหน้าแรก เป็นการเขียน ทั่วๆไป  โดยระบุว่าท าไมถึงต้องท างานวิจัย 
ท าวิจัยนี้เพราะอะไรเพื่อน าเข้าสู่วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

ย่อหน้าที่ 2 เขียนระบุว่าที่ ผ่านมามีงานวิจัยที่เผยแพร่ก่อนหลายเรื่อง  
ให้เลือกงานที่ผ่านมาที่สอดคล้องกับงานของ ท่านโดยต้องโจมตีเล็กน้อยว่า
งานวิจัยอื่นที่ผ่านมามีจุดอ่อน จุดด้อยของงานอ่ืน หรือมีข้อจ ากัด ( limitation) 
มีอย่างไร จึงจ าเป็นเข้าไปท า จึงต้องท าเพ่ือให้เห็นการศึกษาท่ีผ่านมา  
ของต่างประเทศพบว่า........แต่ไม่พบว่ามีงานใดที.่.........  
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(เผยแพร่ 15 พฤษภาคม 2563) 
 

ล าดับที่ ส่วนประกอบ รายละเอียดของเนื้อหาบทความ 
ย่อหน้าสุดท้าย คือ และตอนท้ายเขียนค าถามการวิจัย ( Research 

question at the end) ให้สรุปปัญหาว่าท าไมต้องท าให้เห็นว่าความส าคัญ
ของปัญหา  และ GAP of knowledge คือ ช่องว่างของความรู้ เช่น อะไร 
คือความรู้ที่ขาดอยู่  อะไรที่ยังไม่มีการน ามาปฏิบัติ  อะไรที่มีผู้ศึกษาแล้วยังไม่มี
ค าตอบ หรือค าตอบไม่ชัดเจน สิ่งที่ก าลังจะท า และ  ข้อค้นพบที่คาดว่าจะได้ 
ระบุสมมติฐานหรือปัญหาวิจัยอย่างชัดเจน 

 
การเตรียมบทน าควรมีเนื้อหาที่สามารถตอบค าถามต่อไปนี้  

- ท าไมถึงต้องท าการวิจัยเรื่องนี้  
- อะไรที่ยังไม่รู ้ 
- ท าไมหัวข้อนี้จึงส าคัญบทน าควรน าไปสู่ค าถามการวิจัย 
- แล้วจะตอบค าถามการวิจัยอย่างไร 
- เขียนโดยใช้ Present, Past และ Present Perfect Tenses 
- มีความน่าสนใจ มีเหตุผล และสอดคล้องกัน 
- ไม่ควรท าให้เป็นเหมือนบทเรียนประวัติศาสตร์ 
- ไม่ควรใส่เอกสารอ้างอิงมากเกินไป (15-30) อะไรที่รู้แล้ว 
- เราก าลังพยายามจะหาค าตอบของอะไร  ควรเขียนย่อหน้าสุดท้าย 

ขึ้นต้นว่าท าไมการศึกษานี้จึงส าคัญหรือเป็นสิ่งใหม่ (วัตถุประสงค์ของ
การวิจัย) ควรจูงใจผู้อ่านให้อยากอ่านต่อ 

- เขียนบทน ากล่าวถึงข้อมูลระดับโลก ภูมิภาคและพ้ืนที่ตามล าดับและ
ใส่ข้อจ ากัด 

 
เคล็ดลับส าหรับการเขียนบทน า 

1) ใช้วลีสั้นๆ (30-35 ค า) 
2) เขียนบทน าจากขอบเขตที่กว้างเข้ามาสู่ขอบเขตเฉพาะที่ศึกษา 

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

ผู้วิจัยจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงอย่างแน่นอน 
6) หลีกเลี่ยงการเริ่มย่อหน้าด้วยอักษรย่อ ตัวย่อ หรือตัวเลข 
7) ถ้าท้ังต้นฉบับมีข้อความนั้นไม่เกิน 5 จุด ก็ไม่ควรใช้อักษรย่อ  หาก

จ าเป็นต้องใช้ อักษรย่อ ให้ใช้เท่าที่จ าเป็น และควร ใช้อักษรย่อและตัวย่อ
ที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง 
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(เผยแพร่ 15 พฤษภาคม 2563) 
 

ล าดับที่ ส่วนประกอบ รายละเอียดของเนื้อหาบทความ 
8) ตรวจสอบค าแนะน าส าหรับผู้แต่ง ตรวจความยาวในการเขียนที่เหมาะสม 

 
7 เอกสารอ้างอิง 

(References) 
 
 

ควรใช้ เอกสารอ้างอิง  5 ปี ย้อนหลัง ไม่เก่าจนเกินไป  ยกเว้นบทความ 
landmark study  
ส่วนนี้มักจะผิดพลาดได้ง่ายกว่าส่วนอื่นๆ จึงควรด าเนินการดังนี้ 

1) รวบรวมเอกสารอ้างอิงจากส่วนกลางหรือภูมิภาคอ่ืนๆ 
2) ยึดตามรูปแบบที่ถูกก าหนดไว้ในค าแนะน าส าหรับผู้แต่ง 
3) อ้างอิงงานของ นักวิจัย คนส าคัญ หรือมีชื่อเสียง ในสาขาที่ท่านก าลัง

ศึกษาวิจัย 
4) ใช้การจัดเอกสารอ้างอิงเพ่ือให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน 
5) จ านวนมักไม่ได้ก าหนดแต่ ไม่มากจนเกินไป  ไม่ควรเกิน 15-30  

รายการ  
6) เมื่อแสดงตัวเลข หรือ แสดงเหตุผลต้องใส่เอกสารอ้างอิงก ากับไว้เสมอ 
7) ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป หรือ เว็บไซต์ฟรีส าหรับการจัดเอกสารอ้างอิง  

ในภาพต่อไปนี้ 

(Aparasu RR., 2019) 
ภาพที่ 3 เว็บไซต์ฟรีส าหรับการจัดเอกสารอ้างอิง 

 
8 บทคัดย่อ (Abstract) 

 
เป็นส่วนที่เขียน เป็นล าดับ ท้ายสุด รูปแบบ การเขียนและการจัดเนื้อหา
บทคัดย่อขึ้นอยู่กับวารสาร (check journal style) ไม่มีเอกสารอ้างอิง  (no 
reference) มีการก าหนดจ านวนค า  (word count) state the main 
findings (results) and the principle conclusion of the study. เขียน
ง่ายเพียงคัดลอก จาก เนื้อหาองค์ประกอบอื่นท่ีเขียน  
ไว้แล้ว แล้วปรับปรุง ข้อความ  (copy and paste)  เนื้อหาส่วนนี้ เป็นส่วน
จ าเป็นมากส าหรับการตัดสินใจในการประเมินบทความของบรรณาธิการ
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(เผยแพร่ 15 พฤษภาคม 2563) 
 

ล าดับที่ ส่วนประกอบ รายละเอียดของเนื้อหาบทความ 
บทคัดย่อมีผลต่อการตัดสินใจในการอ่านต่อ หรือตัดสินใจว่างานนั้นอยู่ใน
ขอบเขต หรือจะเข้าสู่กระบวนการประเมินหรือไม่ 

1) ตรวจสอบข้อมูลตัวเลขผลการศึกษาในบทคัดย่อให้ตรงกับในบทความ 
ในตาราง และผลสรุป  

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

3) เนื้อหาต้องตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
- งานวิจัยนี้เกี่ยวกับอะไร 
- ใช้รูปแบบ/วิธีวิจัยอะไร 
- กลุ่มเป้าหมายคือใคร/อะไร 
- ผลการวิจัยหลักคืออะไร 
- สามารถสรุปอะไรได้บ้าง 

4) ใช้ค าตอบ เพ่ือน าไปก าหนดค าส าคัญ  และสร้างประโยคจากค าถาม
เหล่านั้น 

5) ลบค าท่ีไม่จ าเป็น (เช่น การศึกษาของ... ศึกษา ) และค าซ้ าออก
ตรวจสอบว่าบทคัดย่อแสดงข้อมูล เฉพาะที่มี อยู่ในการวิจัย ไม่
นอกเหนือจากนั้น ตรวจ แผนภูมิภาพและตาราง  ค าบรรยายใต้ภาพ  
อักษรย่อ การอ้างอิง  

9 ค าส าคัญ 
(keywords) 
 

ค าส าคัญคือ ค าที่แสดงเนื้ อหาส าคัญของ บทความวิจัย ใช้เป็นค าหลักในการ
สืบค้นบทความวิจัย การก าหนดค าส าคัญ เพื่อความสะดวกในการสืบค้น ควรมี
จ านวนไ ม่เกิน5 ค า  แต่ละค าไม่จ ากัดจ านวนตัวอักษร รวมทั้งหมดไม่ควรเกิน 
75 ตัว อักษร  วิธีสร้างค าส าคัญคือการใช้ค า วลีหรือ แนวคิด ที่ปรากฏหรือ
แสดงในเนื้อหา ของบทความ อย่างเจาะจง  ไม่ควรใช้ค าสามัญท่ีแสดงลักษณะ
กว้างๆหรือ ทั่วๆไป และปรับตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ในค าแนะน าส าหรับผู้แต่ง
อย่างเคร่งครัด  

10 จดหมายปะหน้า 
(Cover letter) 
 

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

- ท าอะไร (วัตถุประสงค์หลัก) 
- ท าไม (เหตุผล) 
- ท าไมถึงเชื่อว่าบทความนี้อยู่ในขอบเขตของวารสารที่ส่งไป 
- อะไรคือสิ่งใหม่ในงานของท่าน  โดยห้ามคัดลอกมาจากบทคัดย่อ แต่
เขียนให้ดึงดูดใจให้อยากตอบรับเพื่อเผยแพร่ในวารสารนั้นๆ 
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ล าดับที่ ส่วนประกอบ รายละเอียดของเนื้อหาบทความ 
10 จดหมายปะหน้า (ต่อ) กล่าวถึงถึงความเป็นมาของงานวิจัย 

อธิบายว่าท าอะไรไปบ้างและค้นพบอะไร 
อธิบายว่าท าไมงานวิจัยนี้น่าสนใจส าหรับผู้อ่านของวารสารนี้ 
ยืนยันว่าได้ท าตามรูปแบบที่วาสารนี้ก าหนด 

11 ชื่อเรื่อง (titles) ชื่อเรื่องมีความส าคัญมาก ช่วยแบ่งแยกงานวิจัยออกจากของคนอ่ืนที่อยู่ใน
ขอบเขตเดียวกันถูกเลือกส าหรับการตีพิมพ์กับไม่ถูกเลือก  โดยเขียนให้มี
ลักษณะต่อไปนี้ 

1) สั้น (short) กระชับ  (concise) ชี้จุดเด่น (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 าท่ีเข้าใจเฉพาะกลุ่ม 
5) ใช้ค าให้เหมาะสมในการอธิบายงานวิจัยของผู้แต่งประกอบด้วย  

กลุ่มประชากร โรค หรือสถานะ และรูปแบบของการวิจัย เขียนชื่อเรื่อง
เป็นระดับประเทศแทนระดับภาค 

12 กิตติกรรมประกาศ    
(Acknowledgements) 

ข้อความขอบคุณผู้ที่ให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือในการเขียน  
ความเรียง ความยาวไม่ควรเกิน 1 ย่อหน้า 

13 การเตรียมหน้าชื่อ
เรื่อง (Title Page) 
 

บางวารสารก าหนดให้มีหน้าชื่อเรื่องซ่ึง ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 
ประเภทของต้นฉบับ 
ชื่อเรื่อง 
ผู้แต่ง 
สังกัด 
ผู้รับผิดชอบบทความ 
ตัวเลขหน้า 
ตัวเลขแผนภูมิภาพ 
ข้อมูลอื่นๆตามค าแนะน าส าหรับผู้แต่ง 
บางครั้งหน้าชื่อเรื่องก็ถูกซ่อน โดยจะไม่ปรากฏในเนื้อหาที่ส่งให้แก่ 
Reviewer 

14 วิธีเลือกวารสารที่
เหมาะสม 
(Journal Selection) 

-  พิจารณาถึงจุดมุ่งหมายและขอบเขตของวารสารนั้น เพ่ือให้แน่ใจว่า  
ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีท่านก าลังศึกษา  

-  เลือกวารสารที่ใช่ เลือกวารสาร ที่เข้ากับบทความของตนเอง 
- พิจารณาส่งบทความไปยังวารสารที่ใช้อ้างอิงในบทความของท่าน 
- พิจารณาที่มาของบทความ ศึกษาวิธีการและขั้นตอนการค้นหาวารสาร  
- วิเคราะห์ระดับคุณภาพงานเพ่ือหาวารสารที่เหมาะสม 
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ล าดับที่ ส่วนประกอบ รายละเอียดของเนื้อหาบทความ 
- ห้ามเลือกวารสารปลอม ใน Predatory Journals and Editors หรือ

วารสารที่อยู่ในรายการ "รายชื่อวารสารที่ต้องสงสัยในคุณภาพ"  ของ 
Beall's list  

- ต้องตรวจสอบวารสารเป้าหมายว่าเป็น วารสารปลอม  หรือวารสาร การ
เผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ที่ไม่ดีหรือไม่ก่อนเลือกส่งบทความ 

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

- เลือกตามดัชนีความน่าเชื่อถือหรือ คุณภาพของวารสาร  จากมากลงมาหา
น้อยตามล าดับ 

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

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

และเช็คตามข้อ) 
- สุดท้าย ถามผู้วิจัยเองอีกครั้งว่าข้อมูลใช้ได้ ดีแล้วหรือไม ่
- มองจาก page preview บทความเป็นอย่างไรมีช่องว่างเพียงพอ  

 ไม่แน่นจนเกินไป มีช่องว่างไม่มากเกินไป น่าสนใจน่าอ่าน 
- ตรวจสอบอักษรย่อว่าได้เขียนค าเต็มไว้ตั้งแต่ครั้งแรกท่ีปรากฏในเอกสาร 
- ตรวจสอบตัวเลขในบทความ ตาราง บทคัดย่อ ผลการวิจัย  

และค าบรรยายใต้ภาพ ให้ตรงกันทุกส่วนของเนื้อหารในบทความ 
 

16 ตรวจความถูกต้อง
เรียบร้อยก่อนส่ง 

เมื่อต้นฉบับเสร็จงานยังไม่เสร็จ 
1) จงอย่าคาดหวัง ให้บรรณาธิการหรือผู้ประเมินบทความแก้ไขต้นฉบับ  

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

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

วงเล็บเพื่อการแสดงตัวย่อ สมการ/การค านวณทางคณิตศาสตร์ 
 หรือการแสดงหน่วยวัด 

17 การลงทะเบียน
นักวิจัย หรือ ผู้แต่ง 
(Author) 

ในเวปไซต์ https://orcid.org/ 
-Connecting Research and Researcher เพ่ือบันทึกรายละเอียดของผู้แต่ง
และติดตามผลงานที่ถูกอ้างอิง 
-เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์เช่น Mendeley 
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ล าดับที่ ส่วนประกอบ รายละเอียดของเนื้อหาบทความ 
18 จงจ าไว้ว่า.. จงเขียนบทความที ่

- มีข้อความที่ชัดเจน มีเหตุผลและเป็นประโยชน์ 
- มีการน าเสนอข้อมูลใหม่ และ ส าคัญสมเหตุสมผล  
- 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) ที่ข้ึนตัวแดงคือการไม่ยอมรับ แต่ก็ถือเป็น

ประสบการณ์ท่ีได้รับข้อเสนอแนะ ( Comment) เพ่ือน ามาแก้ไข   
เมื่อแก้ไขเสร็จก็ส่งต้นฉบับ ถ้ากรณี ปฏิเสธให้ส่งวารสารใหม่  
แม้ทางเลือกน้อยลงทุกแบบถือเป็นประสบการณ์ 

 
สรุปส่งท้าย 
ในการเตรียมเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ อาจารย์ อัศนี วันชัย (2562) ได้กล่าวว่า  

“จงเผยแพร่งานของท่านด้วยการตีพิมพ์ผลงาน และอย่ายอมแพ้ ถ้าท่านเชื่อมั่นในงานของท่าน  พึงระลึก
ไว้เสมอว่า...คนอ่ืนท าได้ เราก็สามารถท าได้ ท าให้เป็นความสุข อย่าเปลี่ยนแนวบ่อย เขียนให้ชื่อติดตลาด   
เขียนในสิ่งที่ยังไม่มีใครเขียน  เขียนบ่อยๆจะใช้เวลาเขียนเร็วขึ้น  เขียนสาระความรู้แบบแน่นๆ  ไว้ในบทความฉบับ
เดียวกัน เคล็ดไม่ลับการเตรียมผลงานตีพิมพ์เปรียบได้กับกับการเข้าพิธีแต่งงาน  

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

ฝึกการร้อยเรียงค า เขียนให้รวดเร็วลื่นไหล ร้อยเรียงออกมาให้เป็นวิทยาศาสตร์ การเขียนเป็นทักษะที่ต้อง
ท าให้คล่องให้ส าเร็จได้ งานเขียนบทความแรกๆอาจต้องใช้เวลานานพอเขียนได้ 2-3 บทความต่อไปจะท าได้
โดยง่ายมากขึ้น ฝึกบ่อยๆ” 
 
นอกจากนี้ ศ.ดร. นพ. กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ (2561) ได้ฝากแง่คิดในการฝึกเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่อย่างไร
ให้ดีกว่าเดิม (How to write better manuscript?) ไว้ดังนี้ 
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1) ฝึกเขียน เขียนเองให้ได้ทุกวัน และขอค าแนะน าจากผู้รู้ (practice & learn from your mentors) 
2) อ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (read journals) 
3) อาศัยค าแนะน าจากผู้วิพากษ์ (reviewers’ comments) เขียนแล้วรีบส่งเพ่ือโยนหินถามทาง บาง

วารสารจะมีค าแนะน าส่งกลับมาให้ปรับปรุงการเขียน ได้ข้อคิดมาปรับปรุงการเขียนอาจจะได้
บทความวิจัยเพิ่ม 

4) เขียนไปเรื่อยๆจนมีพัฒนาการ เขียนแล้วส่งเพื่อพัฒนาฝีมือ  
5) ถามใจตนเองว่าชอบเขียนจริงหรือไม่  หากไม่ชอบเขียนไม่ได้ ก็หาทีมมาช่วยเขียน ท างานเป็นทีม 

ท างานร่วมกัน แบ่งงานกัน ลงมือท า ลองท าดู 
 
และ ผู้ทรงคุณวุฒิของ Elsevier คือ Aparasu RR. (2019) ได้กล่าวส่งท้ายว่า  
“ทุกคนเคยถูกปฏิเสธผลงาน อาจจะหนึ่งครั้งหรือหลายๆครั้ง แม้กระทั่งผู้ชนะรางวัลโนเบลก็ตาม วารสาร Nature 
ปฏิเสธ งานวิจัยของ Kreb ในปี 1937” 
 
 

GO FOR IT  
ลงมือท า 
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เอกสารอ้างอิง 

Aparasu RR.(2019)  Maximizing Your Success to Review for High-Impact, International Peer 
Reviewed Journals. เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบหลักสูตร
การเรียนการสอนการสอนนวัตกรรมด้านสุขภาพในชั้นเรียน และการพัฒนาผู้วิพากษ์บทความวิจัยของ
วารสารนานาชาติ วันที่ 16-17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อินโดนีเซีย ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก 

Elsevier (2019) เอกสารบรรยายประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารการวิจัย 
ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ บางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดโดย
สถาบันพระบรมราชชนก 

กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ (2561) เอกสารบรรยายโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและ
บทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่” เรื่อง How to write an academic paper? 
My perspective  วันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณรังษี 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดขอนแก่น จัดโดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 

กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ (2562) เอกสารบรรยายโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและ
บทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่” (A Workshop Project on Writing Manuscript for 
Publication) ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. (2561) เอกสารการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยเรื่องการเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่  

พยงค์ เทพอักษร (2562) เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การจัดเตรียมบทความต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่ (Manuscript Preparation for Publication) และ เรื่อง How to Get Research Published, 
and What Journals Look for โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง 
การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมและการเขียนบทความต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่  ในระหว่างวันที่ 12-13 
กันยายน 2562 ที่โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก 

อัศน ีวันชัย. (2562). เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเขียนบทความ
วิจัยและผลงานวิชาการ ต ารา หนังสือที่ได้มาตรฐานเพ่ือเผยแพร่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวันที่ 
28 - 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณรังษี 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
จัดโดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 


