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การเขา้ถึงบริการสุขภาพ ความพึงพอใจและแนวทางการ
ปรับปรุงบริการสาํหรับผูสู้งอายใุนพื้นที่ชุมชนสวนออ้ย



ความจาํเป็นในการทาํวจิยั

ส่วนประสมการตลาด

 ชีน้ํานโยบาย Policy implication

 Research for Development (R for D)

 Research and Development (R and D)

 Place ชื่อวารสาร

 Price ราคาวารสาร ราคาเมื่อจาํหน่าย หรือ download บทความ

 Product ผลิตภณัฑ์ คุณภาพผลการวจิัย

 Promotion การยอมรับ impact factors



การขดัเกลาทางสงัคม พฤติกรรมทางเพศ การเขา้ถึงงานอนามยัแม่
และเดก็กบัคุณภาพชีวติของมารดาวยัใสหลงัคลอด



โครงสร้างของต้นฉบบับทความที่มาตรฐานและใช้ทั่วไป

o ชื่อ เรื่อง (Title)
o ชื่อ ผู้เขียน (Authors)
o บทนํา (ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา) (Introduction) (2ps)
o แนวคดิ ทฤษฏีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง (Theoretical background) (2ps)
o พืน้ที่ศกึษา ข้อมูลและระเบยีบวธิีการวจิัย (Study site, data and research 

methodology: Data and Method) (2ps)
o ผลการวเิคราะห์ข้อมูลและอภปิรายผล (Results and discussion)(10-13ps)
o สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion)(1.5ps)
o จาํนวนหน้าระหว่าง 15 – 25 หน้า



• การบริหารงานบุคคลในธุรกจิ SME ของ
สิน้ค้า Otop ในประเทศไทย



• ผู้ขายสนิค้าตลาดพาหรุัดกบัปัญหาการใช้ภาษาจีนใน
การสือ่สารและการอธิบายคณุสมบตัิสนิค้า



โครงสร้างของต้นฉบบับทความที่มาตรฐานและใช้ทั่วไป

o ข้อมูลและระเบยีบวธิีการวจิัย ผลผลิต (Results) ผลลัพธ์ (Outcome)
o ข้อมูลและวธิีดาํเนินการวจิัย
o ข้อมูลและวธิีการทดลอง
o ข้อมูลและการดาํเนินงาน
o การดาํเนินงาน
o วธิีการ



ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์

และสาขาที่ทาํวจิัย

ทฤษฎีศาสตร์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง 

(ห้ามนํามาใช้)

ทฤษฎี............. ใครเขียน.......... เมื่อ.............. ทฤษฎี............. ใครเขียน.......... เมื่อ..............

ทฤษฎี............. ใครเขียน.......... เมื่อ.............. ทฤษฎี............. ใครเขียน.......... เมื่อ..............

ทฤษฎี............. ใครเขียน.......... เมื่อ.............. ทฤษฎี............. ใครเขียน.......... เมื่อ..............

ทฤษฎี............. ใครเขียน.......... เมื่อ.............. ทฤษฎี............. ใครเขียน.......... เมื่อ..............

ทฤษฎี............. ใครเขียน.......... เมื่อ.............. ทฤษฎี............. ใครเขียน.......... เมื่อ..............

ทฤษฎี............. ใครเขียน.......... เมื่อ.............. ทฤษฎี............. ใครเขียน.......... เมื่อ..............



 โรงเรียนขนาดเล็กกับยุทธศาสตร์การพฒันาสู่ความเป็น

เลิศทางการศึกษา

บริบทของสังคมกับรูปแบบการกระทาํความผิดอาญา

และแพ่งในภาคเหนือของประเทศไทย



โครงสร้างของแต่ละหน้า

 ต้องมีย่อหน้า ประมาณ สอง หรือ สามย่อหน้าต่อหนึ่งหน้า

 ควรอ้างองิประมาณ ย่อหน้าละ สอง หรือ สาม แห่ง

 เขียนด้วยสาํนวนภาษาสารคดี

 สรุปและข้อเสนอแนะ ควรเขียนแบบร้อยแก้ว มีนิยมแยกเป็นข้อๆ 

(แต่ขึน้อยู่ กับรูปแบบของวารสาร)



ข้อมูลและระเบยีบวธิีการวจิยั

ข้อมูล ระเบยีบวธิีการวจิัย

ประเภทการวจิัย/ประเภทข้อมูล/ข้อมูล

ทตุยิภมูิ/ข้อมูลปฐมภมูิ

วธิีการทดลอง/วธิีการได้มาซึ่งข้อมูล/จาํนวนการ

ทดลอง/จาํนวนครัง้ของการทดลอง

จาํนวนตวัอย่าง วธิีการสุ่มตวัอย่าง/วธิีการเลือกตัวอย่าง

เนือ้หาข้อมูลที่สาํคัญ
วธิีการสร้างแบบสอบถาม/วธิีการสร้างตัวชีว้ัด/

วธิีการสร้างแนวคาํถาม

วันที่เกบ็ข้อมูล หน่วยงานที่เก็บข้อมูล/จริยธรรมการวจิัย



ประเภทและระเบยีบวธิีการวจิยักับข้อมูล

คาํถาม

วจิัย

วัตถุประสงค์

การวจิัย

ประเภทและ

ระเบียบ

วธิีการวจิัย

ผลการวเิคราะห์

ข้อมูล (Output 

Result)

อ่าน/พจิารณา/

ตีความหมาย/แปล

ความหมาย/แปล

ค่าฯ/อธิบาย

ความหมาย

การอภปิรายผล (Discussion) 

คือ การนําผลการวจิัย/

วรรณกรรม/ที่ผ่านมา

สนับสนุนข้อค้นพบของเรา

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในข้อ

ค้นพบลึกซึง้มากขึน้

วทิยาศาสตร์

ทุกประเภท

ตาราง กราฟ 

รูปภาพ แผนภมู ิ

แผนภาพ

เชิงปริมาณ ตาราง กราฟ 

รูปภาพ แผนภมู ิ

แผนภาพ

เชิงคุณภาพ ปรากฏการณ์ 

สัญลักษณ์ 

รูปภาพ ฯลฯ



 Jt [eybqqi6\6\q6\q abb6i\33iq6 (Adihari, R. and 

Yothin Sawangdee, 2010)  bje[yw]y]ibyyvqiyqqy

yqi qyq\yqy0yq (Mark, 1884 cited in Ratri

Chamsri, 2010) ger gervtqb]qiybq]ybqb

uuuuuuuuuuu (Boondee, et al, 2013: Abstract)



หลักการสาํคัญ

 เราสื่อความหมายกับคน 3 คน คน 3 คนนีเ้ป็นผู้กําหนดชะตาในการ

เผยแพร่

 คนแรกสําคัญที่สุด อ่านบทความของเราก่อนส่งให้กัลยาณมิตรในศาสตร์

เดียวกับเราตรวจสอบเนือ้หา ความครอบคลุม ความถูกต้อง ฯลฯ หรือ 

โยนลงตะกร้า คือ บรรณาธิการของวารสาร

 คนที่สองคือ กัลยาณมิตรที่เป็นผู้อ่านนิรนามซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์

นัน้ๆและทาํการวจิัยในเรื่องที่เราจะส่งไป ส่วนมากจะ 4 คน

 คนที่สามคือ ผู้อ่านที่เป็นนักวิชาการ นักวิจัย ในศาสตร์และ/หรือทาํวิจัยใน

ประเดน็ที่เราชํานาญ เชี่ยวชาญ ผู้ซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งของเรา และเราเชื่อว่า

เขาต้องอ่าน พร้อมกับนํางานของเราไปอ้างองิ หรือ ทาํวจิัยต่อยอด



หลักการสาํคัญ : Price และ Promotion

 เลือกความชํานาญให้กับตนเอง โดยการพิจารณาวารสาร วารสารจะเป็น

สิ่งที่ชีใ้ห้เราทราบว่าผู้อ่านเป็นใคร บรรณาธิการคือใคร “เราจะสื่อให้คนที่

คัดสรรอ่าน เราต้องสื่ออย่างไร” เราคือนักขาย นักสื่อความหมายทาง

วชิาการ

 เลือกวารสาร โดยการกาํหนด อันดบัของ Impact Factor

 Impact Factor อาจแบ่งเป็น อันดบั เช่น ก. ข. ค. ฯลฯ



หลักการสาํคัญ

 Impact Factor คือ การยอมรับอ้างอิงของผู้เชี่ยวชาญในสาขานัน้ หากเป็น

ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ จะมีผลไปสู่การประดิษฐ์และพัฒนา

นวัตกรรม/เทคโนโลยี

 ทําการศึกษาในประเด็นที่ เราชํานาญที่ สุด เชี่ยวชาญที่ สุด รู้และเข้าใจ

อย่างลึกซึง้ในทฤษฎี ตลอดจนทุกประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทําการ

วเิคราะห์



หลักสาํคัญในการเลือกเรื่องและประเดน็ที่จะเขียน

 เมื่อเราชํานาญในเรื่องนัน้ ติดตามวารสารเฉพาะทางมาตลอด เราจะ

ทราบว่าประเด็นใดและเรื่องใด กําลังเป็นที่สนใจ (Hot Issue) จึงควร

เลือกทําวิจัยและเขียนบทความเพื่ อส่งตีพิมพ์ บทความของเรื่องที่

ทนัสมัยจะมีโอกาสได้รับการตพีมิพ์สูง 

 “หากอ่านวารสารนัน้ประจํา เราจะทราบวิธีการสื่อความหมาย รูปแบบ

การเขียน ขัน้ตอนการเรียงลําดับหวัข้อและประเดน็ที่จะนําเสนอ คาํหลัก 

ภาษาเฉพาะทาง ฯลฯ ลีลาการเขียนจะซมึซับจากการอ่าน”



 ปัจจยัที่มีผลต่อภาวะอุณหภมูติํ่าของผู้ป่วยหลังผ่าตัดใน

ห้องพกัฟื้น

 การมีส่วนร่วมในห้องคลอดของสามีกับความสามารถ

ในการเบ่งและสุขภาพจติของสตรีระหว่างคลอด



หลักสาํคัญในการเลือกเรื่องและประเดน็ที่จะเขียน : Place

 ทุกวารสารจะกําหนดกรอบประเด็นเรื่อง (Theme) เอาไว้ เราควรใช้

หลักการนีเ้ป็นพืน้ฐานในการกําหนดประเด็นวิจัย และคําถามวิจัย “ก่อน

เขียนต้องกาํหนดวารสารไว้ล่วงหน้า”

 ควรกําหนดวารสารที่จะส่งบทความไปตีพิมพ์ไว้ล่วงหน้าก่อนทําวิจัย 

ยกตวัอย่างเช่น เราจะทาํเรื่อง “ผลสะท้อนของการย้ายถิ่นออกจากชนบทสู่

เมืองกับการใช้ที่ดิน ณ ถิ่นต้นทาง” เราต้องเตรียมไว้แล้วว่าจะส่งประเด็น

อะไร มีคาํถามวจิัยอย่างไร ไปตพีมิพ์ที่ไหน และภายในช่วงเวลาใด



การเริ่มต้นในการวางประเดน็สาํคัญของเนือ้หา: Product

o พิจารณาถึงจุดเด่นของงานที่เราต้องการตีพิมพ์ เช่น ผลของการค้นพบที่

ไม่เคยพบมาก่อน หรือ เราตรวจสอบ พิสูจน์ ทดลอง ค้นหาความจริงที่

เป็นองค์ความรู้ (State of The Arts) ประเดน็ที่เป็นที่โต้แย้งในขณะนัน้

o หรือ เราใช้วิธีวิทยาการวิจัยที่ใหม่กว่า (ที่ถูกต้องกระบวนการวิจัยตาม

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์-Sciencetific Method) ทัง้ในด้านที่ไม่ยุ่งยาก

แต่ให้ผลลัพธ์ที่ น่าเชื่อถือสูง บรรณาธิการวารสารอ่านแล้วเข้าใจ ผู้อ่าน   

นิรนามอ่านต้องเข้าใจ 

o ใช้ดัชนีวัด (Index) ในประเด็นที่คนอื่นๆ เคยตีพิมพ์ได้ถูกต้องมากกว่า 

เป็นตัวชีว้ัดสากล วิธีการสร้างดัชนีมีความน่าเชื่อถือ มีข้อมูลครบ ไม่มี

ข้อจาํกัดใดๆ



การเริ่มต้นในการวางประเดน็สาํคัญของเนือ้หา: Product

o ได้ผลการวิจัยที่ต่างจากเดิมอย่างเชื่อถือได้ (แม้ว่าจะใช้วิธีวิทยาการวิจัย

แบบเดียวกัน) แต่ผลการตรวจสอบ พสิูจน์ ค้นคว้า และวิเคราะห์มีจุดโดด

เด่นมาก คือ ทนัสมัยมากกว่า สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคนัน้

o ใช้ข้อมูลที่ทันสมัยกว่า หากเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณที่ใช้ข้อมูลปฐมภูมิ

จากการสาํรวจต้องมีการเป็นตวัแทนที่เชื่อถือได้มากกว่า

o วิธีการประมาณค่าถูกต้องตามหลักวิชาการ การตีความและอภิปรายผล

ถูกต้องตามหลักการในศาสตร์นัน้ๆ



การเริ่มต้นในการวางประเดน็สาํคัญของเนือ้หา: Product

o หากเป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ หน่วยสังคมที่ศึกษา (ชุมชนหรือคน) ต้อง

มีลักษณะโดดเด่นที่สุดที่สามารถนําไปสู่การตอบคาํถามวิจัย ผู้รู้ที่เป็นผู้ให้

ข้อมูล(ชุมชนหรือคน) ต้องเป็นผู้ที่ รู้จริงในสิ่งที่งานวิจัยในเชิงคุณภาพนัน้

อยากจะรู้

o ข้อค้นพบขัดแย้งกับทฤษฎีในศาสตร์นัน้ หรือ ผลการวิจัยของนักวิชาการ

ที่ มีชื่อเสียงในสาขาฯ แต่ของเราดีกว่า ทัง้วิธีวิทยาและข้อมูล (ต้องกล้า

เขียนประเดน็นีล้งในบทความ)



ขัน้ตอนการกาํหนดจุดเด่นของงาน : Article Map

 แตกออกเป็นหวัข้อย่อยที่โดดเด่นจริงๆ ไม่ควรเกิน 3 ข้อ เช่น ข้อค้นพบ 

วิธีวิทยาการวิจัย ฯลฯ แล้วเลือกออกมาเพียง 2 ข้อ ที่เราคิดว่าเด่นที่สุด

และพร้อมที่จะขายผ่านกระบวนการสื่อสารให้เพื่อนในวงวิชาการที่อยู่ใน

ศาสตร์เดียวกันกับเราได้ทราบ จุดโดดเด่นนีม้ักนิยมเอามาตัง้เป็นหัวข้อ

บทความ “ชื่อเรื่อง” เช่น “อิทธิพลโครงข่ายสังคมของวัยรุ่นต่อการลด

โอกาสมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวัยอันควร”

 หากเป็นเชิงปริมาณ ได้แก่ ข้อค้นพบใหม่ การออกแบบวิจัย วิธีการ

พสิูจน์และการประมาณค่า & สถติทิี่ใช้ ฯลฯ



ขัน้ตอนการกาํหนดจุดเด่นของงาน: Article Map

 หากเป็นเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อค้นพบใหม่ที่ให้รายละเอียดสามารถขยาย
องค์ความรู้ในเรื่องที่ศึกษาได้ชัดเจนและลึกซึง้มากยิ่งขึน้ บริบทสังคม 
วัฒนธรรมเด่นเฉพาะ วัฒนธรรมกลุ่มย่อย ขนบธรรมเนียม & ประเพณี ที่
มีอัตลักษณ์ผู้อื่นยังค้นหาไม่พบ

 วางแนวทางว่าจะนําเสนอจุดเด่นนัน้ๆ อย่างไร เช่น หากเป็นเชิงปริมาณ
ต้องคิดก่อนในเรื่องการทาํตาราง จะใช้กี่ตาราง ต้องสอดคล้องกับวารสาร  
การเสนอด้วยกราฟ จะใช้กราฟแบบใดบ้าง กี่กราฟ ต้องมีแผนผัง
(Diagram) หรือไม่

 หากเป็นเชิงคุณภาพต้อง กําหนดประเด็นที่จะเสนอ เช่น คําตอบที่ เป็น
คาํอธิบายอย่างละเอียด ประโยค วลี (Quotations) กี่ครัง้ รูปภาพ แผนที่ 
แผนผัง ฯลฯ กี่รูป กี่แผนผัง



ขัน้ตอนการกาํหนดจุดเด่นของงาน: Article Map

 กาํหนดประเดน็สาํคัญให้ชัดเจนว่า ในแต่ละตาราง กราฟ รูปภาพ แผนผัง 

ฯลฯ จะอธิบายอะไรเพื่อให้บรรณาธิการ ผู้อ่านนิรนาม และผู้อ่านใน

ศาสตร์ของเราได้เข้าใจ

 ข้อค้นพบที่แสดงในตาราง กราฟ หรือ รูปภาพ สอดคล้องกับทฤษฎี 

วรรณกรรม ที่ ผ่านมาอย่างไร หากขัดแย้ง ชีใ้ห้เห็นถึงประเด็นที่ ขัดแย้ง

นัน้ๆอย่างชัดเจน 

 กําหนดบทความอ้างอิงเอาไว้ใต้ร่างของ ตาราง กราฟ หรือ รูปภาพ 

แผนผัง ฯลฯ ที่เราจะนําเสนอ ทัง้ในด้านที่คล้ายกัน และด้านที่โต้แย้ง



การกาํหนดจุดเด่นข้อค้นพบ

 ในประเด็นของความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ต้องหาพืน้ที่เพื่อ
ระบุว่างานของเราเป็นหนึ่งงานที่กาํลังเป็นที่นิยมในขณะนี ้อ้างอิง งานคน
อื่นๆ ที่เคยตพีมิพ์ในช่วงระยะหนึ่ง หรือ สองปี ที่ผ่านมา

 เน้นความจําเป็นที่ ต้องทําการวิจัยเรื่องนีใ้ห้ชัดเจน ประเด็นนีไ้ม่ใช่
ประโยชน์ของงาน แต่เป็นความจาํเป็นที่ต้องค้นคว้าเพราะยังมีข้อค้นพบที่
โต้แย้งในหลายบริบทที่ต่างกัน หรือ มีการค้นคว้าในประเด็นนีน้้อย หรือ
ต้องการพฒันาสิ่งใหม่ๆ ขึน้มา ฯลฯ

 ตรวจสอบว่าประเดน็ที่เราค้นคว้ามีคนทาํวิจัยในช่วง ห้า หรือ สิบปีมานีไ้ม่
มากนักแต่สังคมมีพลวัตร จึงควรมีการตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่ อ
ติดตาม พร้อมกับอธิบายถึงประโยชน์ของข้อค้นพบทัง้ในด้านการวิจัย
บริสุทธิ์( R&D หรือ R for D)  การวิจัยประยุกต์ การทดลอง ที่มั่นใจว่า
ผลการวจิัยจะมีผลต่อการออกมาตรการทางสังคม กฎหมาย ฯลฯ



การเริ่มต้นในการเขียนบทความ

 หากเขียนจากการย่อรายงานวิจัยที่ทาํเสร็จแล้ว ให้เริ่มต้นดังนี ้(หากตัง้ใจ
จะเขียนก่อนวิเคราะห์ข้อมูลให้เริ่มต้นจากบทนําหรือความเป็นมาและ
ความสาํคัญของปัญหาก่อน)

 เขียนบทสรุปและการอภปิรายผล เป็นอันดบัแรก หากเป็นเชิงปริมาณควร
เน้นที่ ขนาดของความสัมพันธ์ (Effect size) ที่สอดคล้อง คล้ายกับ 
เหมือนกับ หรือ โต้แย้งจากของผู้อื่น ต้องมีอ้างองิเสมอ ยิ่งใหม่ หรือ มีคน
ทําน้อยยิ่งดี ต้องนําทฤษฎีวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องมาร้อย & 
มาผูก ในเนือ้หาส่วนนีด้้วย

 ในการอ้างอิง ควรเรียงปีที่ตีพมิพ์จากน้อยไปหามาก เช่น (Entwisle 2005; 
Knodel 1978; Rindfuss 1960; Sawangdee 1997) เพราะต้องชีใ้ห้เหน็ถงึ
ความก้าวหน้าของประเดน็นัน้ๆอย่างต่อเนื่อง



การเริ่มต้นในการเขียนบทความ

 หากเป็นเชิงคุณภาพ ควรเน้นในข้อค้นพบที่ เด่นที่ สุด เช่น บริบทของ

สังคม วัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมกลุ่มย่อย ผลของโครงสร้างสังคมต่อ

พฤติกรรมที่ เราศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ ฯลฯ ต้องมีอ้างอิงเสมอ ยิ่ง

ใหม่ หรือ มีคนทําน้อยยิ่ งดี ต้องนําทฤษฎีวรรณกรรมและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องมาร้อย & มาผูก ในเนือ้หาส่วนนีด้้วย

 ในการอ้างอิง ควรเรียงปีที่ตีพมิพ์จากน้อยไปหามาก เช่น (Entwisle 2005; 

Knodel 1978; Rindfuss 1960; Sawangdee 1997) เพราะต้องชีใ้ห้เหน็ถงึ

ความก้าวหน้าของประเด็นนัน้ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ควรอ้างแบบ “อ้างใน

..........”



การเริ่มต้นในการเขียนบทความ

 เขียนบทคัดย่อเป็นลําดับที่สอง ใช้หลักการเช่นเดียวกันกับที่กําหนดไว้ใน
วารสารที่เราเลือก เขียนให้ครบทุกประเดน็เด่นที่เราต้องการนําเสนอ

 บทคัดย่อจะเขียนเพื่อเน้นเฉพาะผลการวิจัยที่ค้นพบเท่านัน้ จะไม่เน้นวิธี
วจิัย 

 ส่วนมากจะเริ่มต้นแบบนี:้ การวิจัยนีต้รวจสอบ..ค้นหา..พิสูจน์..อะไร...
ด้วยข้อมูลแบบไหน..เมื่อไหร่..ผลการวิจัยพบว่า ....ประเดน็ตรงนีห้ากเป็น
เชิงปริมาณควรเน้นผลที่ เด่นที่ สุดที่ ได้จากการประมาณค่า ต้องเป็น
ประเด็นที่ สื่อถึงหัวข้อบทความเพราะถือว่าเป็นจุดขาย จุดโดดเด่นที่ สุด 
ไม่ควรนําเสนอสถิติ เชิงพรรณนา  หากเป็นเชิงคุณภาพ  ต้องเน้น
ผลการวจิัยที่เด่นเช่นกัน และต้องเป็นประเดน็ที่สื่อถงึชื่อบทความเช่นกัน

 ในบทคัดย่อต้องมีคาํหลักๆ ในเรื่องที่ค้นคว้าปรากฏด้วย



ชื่อเรื่อง....................                                                                                                                            

                                                                                                                 ชื่อผู้เขียน                        

                                                                                                                 หน่วยงาน

                                                                บทคัดย่อ

โปรยก่อนว่าที่ผ่านมาการศึกษาเรื่องนีส้่วนใหญ่ทาํมาอย่างไรบ้างและมีพบอะไรหรือ
พบไม่ชัดเจนดังนัน้ งานวิจัยนีจ้ึงทําการตรวจสอบ.........................................ด้วย
ข้อมูลจาก.............................................................................ผลการวิจัยพบว่า
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่า..............................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................

คาํหลัก................................................
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…………………………………………………………………………………………
…………………….. For this reason, it is necessary to recommend that 
…………

Key words ………………………



การเริ่มต้นในการเขียนบทความ

 เขียนบทนํา หรือ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา รวมทัง้

วัตถุประสงค์และตามด้วยแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

วิจัยเป็นลําดับที่สาม ส่วนนีต้้องเกริ่นถึงทฤษฎีหลักที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

ด้วย ร้อยเข้ากับคําถามวิจัย (โจทย์วิจัย) ต้องระบุความจาํเป็นที่ต้องทาํให้

ชัดเจน อาจจะเน้นประเด็นด้านความคลุมเครือของข้อค้นพบที่ ผ่านมา 

เพราะข้อมูล การสร้างตัวชีว้ัดไม่ถูกที่ สุด ข้อโต้แย้ง ฯลฯ ตรงนีอ้าจนํา

ตารางข้อมูล หรือ กราฟมาช่วย เพื่อให้เห็นความรุนแรงของปัญหา หรือ

การเปลี่ยนแปลงตามเวลา แล้วโยนต่อไปถงึวัตถุประสงค์การวจิัย

 วัตถุประสงค์การวิจัย ต้องชัดเจนว่า ตรวจสอบ พิสูจน์ ค้นหา วิเคราะห์ 

อะไร



การเริ่มต้นในการเขียนบทความ

 เขียนวิธีวิทยาการวิจัย เป็นอันดับที่ สี่ หากเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณต้อง

เน้นแหล่งข้อมูล ลักษณะข้อมูล ขนาดตวัอย่างและการเป็นตวัแทน วธิีการ

สร้างตัวชีว้ัด พร้อมกับการอธิบายถึงระดับการวัดของตัวแปร ฯลฯ จะ

เขียนถึงประเด็นใดบ้างต้องดูจากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนัน้มาก่อน 

ดจูากฉบบัล่าสุด

 การจัดทําบรรณานุกรม เป็นอันดับที่ ห้า ต้องสอดคล้องกับที่กําหนดใน

วารสาร และต้องมีครบตามที่อ้างไว้ในเนือ้ความและกล่าวถงึ

 การเขียนกติตกิรรมประกาศ เขียนหลังสุด

 การจัดตาราง กราฟ รูปภาพ ให้กลมกลืนกับการนําเสนอในแต่ละประเดน็



การกาํหนดชื่อตาราง กราฟ รูปภาพ

 พิจารณาตามบทความที่ ผู้อื่นเคยตีพิมพ์ในวารสารนีล้่าสุด หรือหากมีการ

กาํหนดตวัอย่างไว้ให้นําเสนอตามนัน้

 วิธีการสร้างดัชนี ต้องแสดงสูตรให้ชัดเจน จาํแนกย่อยออกเป็นรายตัว ให้

สอดคล้องกับตวัแปรทุกตวัที่ใช้ในการวเิคราะห์



ขัน้ตอนการวางผังการเขียนบทวเิคราะห์และอภปิรายผล

 กําหนดเป็นประเด็นรายหวัข้อ ตามคําถามวิจยั ที่ชีใ้ห้เห็นประเดน่ของหวัข้อนัน้แบบตรงๆ โดย 
ไมต่้องใสเ่ลขหวัข้อ เพราะไมน่ิยม แตจ่ะเน้น เป็น ตวัดําโต เชน่:

      ผลของโครงสร้างครอบครัวต่อการย้ายถิ่น พรรณนาประเด็นนีใ้ห้กระชบัหลงัจาก  
         นัน้กําหนดเป็นหวัข้อรองลงไปในหมวดนี ้เชน่
          โครงสร้างครอบครัวขยาย .............................................................................................
          .......................................................................................................................................
          โครงสร้างครอบครัวเดี่ยว ..............................................................................................
          .......................................................................................................................................
          เครือข่ายสังคมกับการเลือกถิ่นปลายทาง ..........................................................
          .......................................................................................................................................
          .......................................................................................................................................
 กําหนดตารางผลทางสถิติ กราฟ รูปภาพ แล้วอภิปรายผล เช่น อาจใช้หลกัการทางเศรษฐมิติ ที่

พิจารณาความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ในด้าน ความสมัพนัธ์เชิงเหตแุละผล 
(Cause and consequence model: causal relationship) การเพิ่มขึน้ ลดลง หรือ ไม่มีการ
เปลีย่นแปลงใดๆเกิดขึน้



การร่างประเดน็สาํคัญในการอภปิรายผล

 ควรเสนอผลในลักษณะการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการค้นพบที่เคย

ตพีมิพ์มาก่อน

 สอดคล้อง ขัดแย้ง ฯลฯ

 ขัดแย้งกับ (อ้างอิง ชื่อ ปีที่พิมพ์) เพราะ ข้อมูล วิธีคํานวณ เหตุการณ์มี 

พลวัตร โดยควรแตกประเด็นโต้แย้งและเปรียบเทียบเป็นรายข้อ อาท ิ

1……… 2………. 3…………. 4……...



วธิีการวเิคราะห์และตีความพร้อมอภปิรายผล

 หากเป็นเชิงปริมาณต้องอ่านตาราง หรือดูกราฟที่สร้างขึน้มาด้วยการใส่ใจมากๆ ใน
การคิด แล้ววิเคราะห์ แยกแยะ ตามความรู้ที่เคยอ่านพบในทฤษฎีและวรรณกรรมที่
ผ่านมาก่อน ค้นหาคุณค่าให้เจอ เขียนความเห็นของเราลงไปก่อนว่าเราพบอะไรบ้าง
เมื่ออ่านจากตารางนีห้รือจากกราฟ จาก รูปนี ้จะนิยมเขียนไว้ใต้ตาราง หรือ ใต้กราฟ 
ใต้รูปไว้ก่อน หากเป็นเชิงคุณภาพต้องตีความปรากฏการณ์และหลักฐานที่นําทฤษฎีมา
เทยีบออกมาให้ได้

 หลังจากนัน้พิจารณาด้วยการคิด วิเคราะห์ในใจอีกครั้งว่า ปรากฏการณ์ที่ เห็นจาก
ตารางนี ้จากกราฟนี ้หรือจากรูปนี ้เหมือน หรือคล้าย หรือ สอดคล้องกับผลงานวิจัยที่
ผ่านๆมาในบทวรรณกรรมที่เราเขียนไว้ของใครบ้าง แล้วเขียนบรรยายไว้อีกโดยนํา
อ้างองิมาใส่ไว้ด้วยทุกบทความที่สอดคล้อง

 แล้วพจิารณาอีกว่าแตกต่าง ขัดแย้ง ไม่สอดคล้องกับใครบ้าง เพราะอะไร หาความต่าง
ให้พบแล้วเขียนบรรยายพร้อมอ้างองิคนที่ต่าง

 จากนัน้ค่อยเขียนเรียบเรียงด้วยภาษาสารคดใีห้สื่ออย่างเข้าใจ



วธิีการเขียนเพื่อบรรยายตาราง

 ให้เขียนแบบจัดตารางไว้ตรงกลางหน้า (Sandwich)

 เขียนบรรยายมาก่อนแล้วระบุตารางต่อไปนี ้

 แล้วอธิบายต่อว่า จากตารางข้างต้น พบปรากฏการณ์อะไรอีกบ้าง

 ในหนึ่งหน้า ไม่ควรมีตารางมากเกนิสองตาราง

 ในหนึ่งหน้าไม่ควรมีกราฟ หรือรูป เกนิ สอง กราฟ หรือ รูป



การเสนอผลโดยมีกราฟประกอบ

o ปัจจุบนันิยมมาก
o การใช้กราฟแท่ง เพื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ให้เห็นระดับสูง & ตํ่า 

ตคีวามตามความต่างระหว่างแท่งที่เปรียบเทยีบ
o กราฟวงกลมต้องการเน้น Segment การ Share
o การใช้กราฟเส้นเพื่อชีใ้ห้เหน็แนวโน้มของการเคลื่อนไหว (Trend) ที่เน้น

แบบแผน (Pattern) ทศิทาง ของการเพิ่มขึน้ หรือ ลดลง ของตัวแปรตาม 
เมื่อตวัแปรอสิระเปลี่ยนไป หรือ เวลาเพิ่มขึน้

o การใช้กราฟเส้นควรเน้นที่การเปรียบเทียบสองเส้น พิจารณาที่ความห่าง 
ความชัน ความแคบ ความเหมือน ความเร็ว

o ไม่ควรแสดงเกนิสามเส้น หากมากจะมั่วทาํให้เข้าใจยาก บรรณาธิการบาง
ฉบบัจะไม่อ่านเลยเมื่อพลิกดแูละเหน็กราฟมั่ว โยนทิง้ทนัที



การเสนอผลโดยมีกราฟประกอบ

 กราฟเส้นทกุเส้นต้องมี สัญลักษณ์ย่อ แสดงไว้ ต้องสอดคล้องกับรูปแบบ

ที่วารสารกาํหนดไว้

 กราฟวงกลม นิยมใช้น้อยมาก 

 ปัจจุบนัการวจิัยในเชงิปริมาณที่เน้นการประมาณค่า นิยมเสนอผลการ

จาํลองเหตุการณ์ (Simulation) โดยใช้กราฟแท่ง และ กราฟเส้น



หลักการเขียนวเิคราะห์เพื่อเชื่อมโยงข้ามประเดน็

 ควรเชื่อมโยงจากประเดน็หนึ่ง ไปอีกประเดน็หนึ่งให้สอดคล้องกัน ไม่ควร

ข้าม หรือ วนไปวนมา อธิบายให้จบในประเด็นนัน้ๆ เพราะจะเป็นการ

เพิ่มความสําคัญว่าทุกประเด็นที่อภิปรายมีความสําคัญสอดคล้องซึ่งกัน

และกัน ต้องมีอ้างองิเสมอ



การตัง้ชื่อบทความ

 เน้นผลการวิจัยที่ เด่นที่ สุด ในตัวบทวิเคราะห์ เพราะเป็นจุดดึงดูดความ

สนใจของบรรณาธิการ ผู้อ่านนิรนาม และผู้อ่านบทความ 

 เช่น  ความต่างของความมั่งคั่งกับโอกาสด้อยพฒันาทางปัญญา

 หรือ ผลทางลบของการไม่ฝากครรภ์ต่อโอกาสการตายของทารก

 หรือ เน้นที่วิธีวิทยาการวิจัย เช่น สมการโครงสร้างของพลวัตรครอบครัว

ต่อวกิฤตทิางการศกึษาของเดก็พกิาร



การเข้าใจรูปแบบของวารสาร

o วธิีการเขียนอ้างองิ et al ตวัย่อ การวางตาราง การวางกราฟ รูปภาพ

o วธิีการเขียนบรรณานุกรม

o รูปแบบการส่งต้นฉบับ มีแสดงไว้ในเล่มวารสาร แต่ละวารสาร มีรูปแบบ

ต่างกัน

o การใช้สัญลักษณ์ เช่น  :  ;  ‘ } ) *** ] ฯลฯ ต้องสอดคล้องกับที่วารสารวาง

หลักเกณฑ์ไว้

o ขนาดอักษร ขนาดกระดาษ ฯลฯ ต้องตามวารสารกาํหนด



การตอบโต้ข้อคดิเหน็ของผู้อ่านนิรนาม

 ตอบโต้เป็นรายข้อตามที่แต่ละคนให้ความเหน็ ส่วนใหญ่จะ 4 คน ต้องแยก

ตอบทีละคน คนละแผ่น หากแก้ตามที่แนะนํา ต้องเขียนว่าแก้เป็นอย่างไร 

ปรากฏอยู่ในหน้าใดในต้นฉบบัที่ส่งมาใหม่

 ไม่จาํเป็นต้องแก้ตามเสมอไป แต่เราต้องมีเหตุผล หรือ มีอ้างอิงที่สามารถยืนยัน

ได้ อาจยอม หรือ ไม่ยอมกไ็ด้ขึน้อยู่ กับความรู้แจ้งของเรา สิ่งสาํคัญคือเหตุผล

 การตอบโต้ให้ระบุตามประเด็น หรือ หัวข้อ แล้วแก้ลงในบทความ ระบุ

บรรทดัที่แก้ไข ระบุหน้าที่ปรากฏใหม่ในต้นฉบบัที่แก้ไขแล้วและส่งไปใหม่ 

 ให้ตระหนักว่าอธิบายให้ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่เขาสั่งให้เราแก้ไขฟัง โดย

ผ่านบรรณาธิการวารสารที่ เป็นคนกลาง โดยมารยาทบรรณาธิการจะเชื่อ

ผู้อ่านนิรนาม



ลักษณะตารางที่นิยมใช้เพื่อตอบผู้อ่านนิรนาม

ผู้อ่านนิรนามคนที่ ........

ประเดน็ที่ เนือ้หาประเดน็ หน้าเดมิ หน้าใหม่ แก้เป็น
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