คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทควำม
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ เป็นบทความวิชาทางการแพทย์แ ละวิทยาศาสตร์สุขภาพ แบ่งออกเป็น
10 ประเภท คือ
1. นิพนธ์ต้นฉบับ (ORIGINAL ARTICLE)
เป็นรายงานผลการค้นคว้าวิจัยของผู้เขียน ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่น การเขียนเป็นบท หรือตอน
ตามลาดับดังนี้ บทคัดย่อ บทนา วัสดุ (หรือผู้ป่วย) และวิธีการ ผลการศึกษา วิจารณ์ สรุป กิตติกรรมประกาศ
เอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่องไม่เกิน 12 หน้าพิมพ์
2. บทรำยงำนเบื้องต้น (PRELIMINARY REPORT)
เป็นรายงานการค้นคว้าวิจัยหรือการสังเกตขั้นต้น ที่ต้องการรายงานให้ผู้อื่นทราบโดยเร็ว แต่ยังไม่มี
รายละเอียดเพียงพอที่จะเขียนเป็นบทรายงานที่สมบูรณ์ได้ ความยาวไม่เกิน 2,000 คา ตารางหรือภาพไม่เกิน
2 ตาราง และเอกสารอ้างอิงไม่เกิน 15 รายการ
3. บทควำมฟื้นวิชำกำร (REVIEW ARTICLE)
ควรเป็ นบทความที่ ให้ ค วามรู้ ใ หม่ รวบรวมสิ่ ง ตรวจพบใหม่ หรื อ เรื่ อ งที่ น่า สนใจที่ผู้ อ่า นนาไป
ประยุกต์ได้ หรือเป็นบทความวิเคราะห์สถานการณ์โรคต่างๆ ประกอบด้วย บทนา ความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องที่นามา เขียนวิจารณ์หรือวิเคราะห์ สรุป เอกสารอ้างอิงที่ค่อนข้างทันสมัย
4. รำยงำนผู้ป่วย (CASE REPORT)
เป็นรายงานผลการศึกษาจากผู้ป่วย ซึ่ง ไม่เคยตีพิมพ์จากวารสารอื่นมาก่อน ควรประกอบด้วย
บทคัดย่อ เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย บทนา รายงานผู้ป่วย วิจารณ์ ข้อคิดเห็น สรุป และเอกสารอ้างอิง
5. บทบรรณำธิกำร (EDITORIAL)
เป็นบทความที่เขียนวิจารณ์บทความใดบทความหนึ่งที่อยู่ในวารสารฉบับนั้น รวมทั้งเพิ่มเติมความรู้
ใหม่ๆ เพื่อทาให้บทความที่วิจารณ์นั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรือบทความอื่นใดที่บรรณาธิการเห็นสมควร
6. ย่อวำรสำร (JOURNAL ABSTRACT)
เป็นบทความสั้นๆ ที่แปลและเรียบเรียงจากวารสารต่างประเทศที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
7. จดหมำยถึงบรรณำธิกำร (LETTER)
เป็ นจดหมายที่ เขี ย นวิ จารณ์ เกี่ ยวข้อ งกับ บทความที่ไ ด้ล งตีพิ มพ์ ไ ปแล้ ว หรื อ แสดงผลงานทาง
วิชาการที่ต้องการเผยแพร่อย่างย่อๆ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษพิมพ์ และมีเอกสารอ้างอิงประกอบ
8. บทประชุมวิชำกำร (CONFERENCE TOPIC)
ได้แก่บทความที่รวบรวมจากการประชุมทางวิชาการ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านมากที่สุด
9. มุมแพทย์ปริศนำ (MEDICAL QUIZ)
เป็นการทดสอบความรู้ทั่วไปทางการแพทย์ โดยเสนอตัวอย่างผู้ป่วยที่ น่าสนใจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ภาพถ่ายทางรังสี พร้อมบทเฉลย
10.ปกิณกะ (MISCELLANY)
เป็นบทความอื่น นอกเหนือจากชนิดของบทความเบื้องต้นซึ่งเป็นประโยชน์

กำรเตรียมบทควำมเพื่อลงพิมพ์
ชื่อเรื่อง

ควรสั้นกะทัดรัดให้ได้ใจความครอบคลุมตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง ชื่อเรื่องต้องมี
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้เขียน
ชื่อ ผู้แ ต่ง ไม่ ต้ องมีต าแหน่ง ทางวิ ชาการประกอบให้ใ ส่ป ริญ ญาหรือ คุณ วุ ฒิสู ง สุ ดและ
สถานที่ทางานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เนื้อเรื่อง
ควรใช้ ภ าษาไทยมากที่ สุ ด และใช้ ภ าษาที่ เ ข้ า ใจง่ า ย สั้ น กะทั ด รั ด แต่ ชั ด เจนเพื่ อ
ประหยัดเวลาของผู้อ่าน หากใช้คาย่อต้องเขียนคาเต็มไว้ครั้งแรกก่อน
บทคัดย่อ
คือการย่อเนื้อหาสาคัญเอาเฉพาะที่จาเป็นเท่านั้น ระบุตัวเลขทางสถิติที่สาคัญใช้ภาษา
รัดกุม มีส่วนประกอบคือ วัตถุประสงค์ วัสดุและวิธีการ ผลและวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ
(อย่ า งย่ อ ) ไม่ ต้ อ งมี เ ชิ ง อรรถอ้ า งอิ ง เอกสารอยู่ ใ นบทคั ด ย่ อ บทคั ด ย่ อ ต้ อ งเขี ย นทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้เขียนบทคัดย่อแบบมำตรฐำน Structured abstract
ตามตัวอย่างท้ายบท
บทนำ
อธิบายความเป็นมา และความสาคัญของปัญหาที่ทาการวิจัยค้นคว้าของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วิธีกำรศึกษำ
อธิบายวิธีการดาเนินการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง และการใช้เครื่องมือช่วยในการวิจัย ตลอดจนวิธี การวิเคราะห์
ข้อมูลหรือใช้หลักสถิติมาประยุกต์
ผลกำรศึกษำ
อธิบายสิ่งที่ได้พบจากการวิจัย โดยเสนอหลักฐานและข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ พร้อมทั้ง
แปลความหมายของผลที่ ค้ น พบหรื อ วิ เ คราะห์ แล้ ว พยายามสรุ ป เปรี ย บเที ย บกั บ
สมมุติฐานที่วางไว้
วิจำรณ์
ควรเขีย นอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตาม สมมุติ ฐานที่ตั้ง ไว้หรือเพียงใด และการ
อ้างอิงถึงทฤษฎี หรือผลการดาเนินงานของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
สรุป (ถ้ำมี)
ควรเขียนสรุปเกี่ยวกับความเป็นมาและความสาคัญของปัญ หา วัตถุประสงค์ ขอบเขต
การวิจัยวิธีการวิจัยอย่างสั้นๆ รวมทั้งผลการวิจัย (สรุปให้ตรงประเด็น) และข้อเสนอแนะ
ที่อาจนาผลการวิจัยไปให้เป็นประโยชน์หรือให้ข้อเสนอแนะประเด็นปัญ หาที่สามารถ
ปฏิบัติได้สาหรับการวิจัยต่อไป
กิตติกรรมประกำศ เขียนขอบคุณสั้นๆ ต่อผู้วิจัยร่วมและผู้ร่วมทาการวิจัยทุกคน และขอบคุณหน่วยงานหรือ
บุคคลทีส่ นับสนุนวิจัยทั้งด้านวิชาการด้านทุนวิจัย
เอกสำรอ้ำงอิง
1. ผู้ เ ขี ย นต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในความถู ก ต้ อ งของเอกสารอ้ า งอิ ง การอ้ า งอิ ง เอกสารใช้
ระบบ Vancouver
2. การอ้างอิงเอกสารใด ให้ใช้เครื่องหมายเชิง อรรถเป็นหมายเลข โดยใช้หมายเลข 1
สาหรับเอกสารอ้างอิงอันดับแรก และเรียงต่อไปตามลาดับ แต่ถ้าต้องการอ้างอิงซ้า
ให้ใช้หมายเลขเดิม
3. เอกสารอ้ า งอิ ง หากเป็ น วารสารภาษาอั ง กฤษ ให้ ใ ช้ ชื่ อ ย่ อ วารสารตามหนั ง สื อ
Index Medicus

ตัวอย่ำงกำรเขียนบทคัดย่อมำตรฐำน (Structured abstract)
บทคัดย่อมาตรฐานแบบใหม่เป็นบทคัดย่อที่แสดงถึงขั้นตอนในการศึกษาวิจัยโดยสรุป ช่วยให้อ่าน
เข้าใจง่ายและไม่ตกหล่น เนื้อหาใจความสาคัญ
Problem/background
: ปัญหา/เหตุผลของการทาวิจัย
Research question/objective : เป้าหมาย/คาถาม
Setting
: ประเภทโรงพยาบาล/คลินิก
Research design
: Case report, retrospective, prospective, randomized trial
Patients/material
: การคัดเลือกผู้ป่วย/สัตว์ทดลอง
Methods (intervention/
: วิธีการทาวิจัย วัดผลและวิเคราะห์ทางสถิติ
measurement/statistics)
Results
: ผลการศึกษา
Conclusion
: สรุป
Key words
: คาสาคัญดัชนีเรื่อง
ตัวอย่ำง
บทคัดย่อนิพนธ์ต้นฉบับ
Limpaphayom K, Taehakraichana N, Poshyachinda M, Jaisamrvn U. Effect of hormonal replacement
therapy on bone changes in Thai menopausal women: a preliminary reports. Chula Med J
1994Nov;38(11):679-87.
Objective
Setting
Design
Subjects

Method
Results

: To study the effect of hormonal replacement therapy on bone changes.
: Menopause Clinic Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of
Medicine, Chulalongkorn University.
: Prospective, randomized study
: One hundred and thirty seven premenopausal and postmenopausal women
with age range of 40 - 62 (mean ± SD = 48.7 ± 7.6) years were recruited
into the study. Women in the study group (77/137) used estrogen
replacement therapy either with or without progestogen. The control group
(60/137) did not use hormonal regimens.
: Bone mass density was measured at both lumbar spines and hips in each
clients with Dual Energy X-ray Absorptiometry (DEXA) at 0 and 6 months.
: There were no significant difference in bone changes between the study
group (Lumbar spines: 0.5 ± 0.7%; Hips: 0.6 ± 1.8%) and the control group
(Lumbar spines: 2.9 ± 1.3%; Hips: 1.4 ± 1.4) in the first six-month of bone
monitoring. Nevertheless, when considered into the surgical menopausal
women, it showed that there was tendency of greater bone loss in the
non-hormonal group (Lumbar spines: 0.5 ± 0.7%; Hips: 0.6 ± 1.8%) than in

Conclusion

Key words

the hormonal treated group (Lumbar: -1.7 ± 0.8%; Hips: -2.5 ± 0.6%),
though there was to statistically significant difference.
: The preliminary results showed some beneficial effects of hormonal
replacement therapy (HRT) in slowing bone loss especially in the group of
surgical menopausal, any further long term effect of HRT in other group of
menopausal women will be followed.
: Hormonal replacement therapy, Bone changes.

กอบจิตต์ ลิมปพยอม, นิมิต เตชไกรชนะ, มาคุ้มครอง โปษยะจินดา, อรรณพ ใจสาราญ, ผลของฮอร์โมน
ทดแทนต่อการเปลี่ยนแปลงของกระดูกในสตรีไทยวัยหมดระดู : รายงานเบื้องต้น. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2537
พฤศจิกายน:38(11):679-87.
วัตถุประสงค์
สถำนที่ศึกษำ

: เพื่อศึกษาถึงผลของฮอร์โมนทดแทนต่อการเปลี่ยนแปลงของกระดูก
: คลินิกสตรีวัยหมดระดู ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
รูปแบบกำรวิจัย : การศึกษาไปข้างหน้า แบบเรนดอมไมส์
กลุ่มตัวอย่ำง : การศึกษานี้ได้คัดเลือกสตรีก่อนและหลังวัยหมดระดู อายุระหว่าง 40 - 62 ปี (ค่าเฉลี่ย ±
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ = 48.7 ± 7.6) จานวน 137 ราย โดยเป็นกลุ่มศึกษาคือ
สตรีที่ได้รับฮอร์โมนทดแทน (ได้รับเอสโตรเจนอย่างเดียว หรือร่วมกับโปรเจสเตอโรน)
60 ราย และกลุ่มควบคุม ซึ่งไม่ได้รับฮอร์โมนทดแทน 77 ราย
วิธีศึกษำ
: ทาการตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกที่บริเวณสันหลังลัมบาร์ และกระดูกสะโพก
โดยเครื่อง Dual Energy X-ray Absorptiometry (DEXA) ที่ 0 และ 6 เดือน
ผลกำรศึกษำ : ภายหลัง 6 เดือน พบมีความแตกต่างในการเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นของกระดูก
ในกลุ่มศึกษา และกลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (กลุ่มศึกษา: การเปลี่ยนแปลง
ของกระดูกสันหลังลัมบาร์ = 0.5 ± 0.7%; กระดูกสะโพก = 0.6 ± 1.8%; กลุ่มควบคุม: การ
เปลี่ยนแปลงของกระดูกสันหลังลัมบาร์ = 2.9 ± 1.3%; กระดูกสะโพก = 1.4± 1.4%)
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในกลุ่มสตรีหมดระดูจากการตัดมดลูกและรัง ไข่ทั้ง สองข้าง
พบว่าในกลุ่มที่ไม่ได้รับฮอร์โมนทดแทนมี การสูญเสียเนื้ อกระดูกมากกว่ากลุ่มที่ไ ด้รับ
ฮอร์โมนทดแทนอย่างชัดเจน ถึง แม้จะไม่ แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติก็ตาม
(กลุ่มศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของกระดูกสันหลังลัมบาร์ = 1.7 ± 0.8% กระดูกสะโพก = 2.5 ± 0.6%; (กลุ่มควบคุม: การเปลี่ยนแปลงของกระดูกสันหลังลัมบาร์ = -9.8 ±
4.4%; กระดูกสะโพก = 5.6 ± 5.7%)
วิจำรณ์และสรุป : ผลการศึกษาในเบื้องต้น แสดงแนวโน้มของประโยชน์ในการใช้ฮอร์โมนทดแทน เพื่ อ
ป้องกันการสูญเสียเนื้อกระดูก โดยเฉพาะในสตรีที่ได้รับการตัดมดลูกและรังไข่ทั้งสองข้าง

คำสำคัญ

สาหรับผลในระยะยาวโดยเฉพาะสตรีวัยหมดระดูตามธรรมชาติ คณะผู้วิจัยจะทาการ
ติดตามและศึกษาต่อไป
: ฮอร์โมนทดแทน, การเปลี่ยนแปลงของกระดูก

รูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง
การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) โดยใส่ตัวเลขในวงเล็บหลังข้อความหรือ
หลัง ชื่อบุคคลเจ้าของข้อความที่อ้างถึง โดยใช้หมายเลข 1 สาหรับเอกสารอ้างอิง อันดับแรก และเรียงต่อไป
ตามลาดับ ถ้าต้องการอ้างอิงซ้าให้ใช้หมายเลขเดิม ห้ามใช้คาย่อในเอกสารอ้างอิง ยกเว้นชื่อต้นและชื่อวารสาร
บทความที่บรรณาธิการตีพิมพ์แล้วแต่ยังไม่เผยแพร่ ให้ระบุ “กาลังพิมพ์” บทความที่ไม่ได้ตีพิมพ์ให้แจ้ง “ไม่ได้
ตีพิมพ์” หลีกเลี่ยง “ติดต่อส่วนตัว” มาใช้อ้างอิง เว้นแต่มีข้อมูลสาคัญมากที่หาไม่ได้ทั่วๆ ไป ให้ระบุชื่อและ
วันที่ติดต่อในวงเล็บท้ายชื่อเรื่องที่อ้างอิง
ชื่อวารสารในการอ้างอิง ให้ใช้ชื่อย่อตามรูปแบบของ U.S. National Library of Medicine ที่ตีพิมพ์
ใน Index Medicus ทุกปี

หลักเกณฑ์กำรลงบทควำมในสวรรค์ประชำรักษ์เวชสำร
1. การลงบทความในวารสาร ให้เรียงตามลาดับก่อนหลัง ตามวันที่ได้รับเรื่อง
2. กรณีนิพนธ์ต้นฉบับ
- นิพนธ์ต้นฉบับที่ผ่านการตรวจของคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ลงในวารสาร
- กรณีเนื้อความยังไม่สมบูรณ์ หรือไม่เหมาะสมที่จะลงในวารสาร คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยจะแจ้ง
ต่อเจ้าของเรื่องเพื่อดาเนินการแก้ไขใหม่
3. ต้นฉบับที่ส่งมาให้พิจารณา ต้องไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนหรือกาลังรอตีพิมพ์ในวารสารอื่น
4. คณะบรรณาธิการ สงวนสิทธิ์การพิจารณาและตีพิมพ์บทความทุกเรื่อง
5. บทความที่ลงในวารสาร ถือว่าเป็นผลงานทางวิชาการหรือวิจัย วิเคราะห์ ของคณะผู้เขียนไม่ใช่ความคิดเห็น
ไม่ใช่ความคิดเห็นของคณะบรรณาธิการ ผู้เขียนและคณะต้องรับผิดชอบต่อบทความของตน
6. วารสารที่ตีพิมพ์ผ่านเว็บไซด์ หลังจากได้รับการตีพิมพ์แล้วคณะบรรณาธิการจะจัดส่งเอกสารที่ได้รับการ
ตีพิมพ์พร้อมหนังสือรับรองการตีพิมพ์

กำรส่งต้นฉบับ
1. ให้พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษสั้น ขนาด A4 (21.6 x 27.9 ซม.) ใช้ฟอนต์ Sarabun PSK ขนาด 16
2. ตารางแผนภูมิหรือภาพประกอบ สามารถแทรกลงในเอกสารต้นฉบับ ให้มีความสมบูรณ์ในตัว อ่านแล้ว
เข้าใจง่าย ไม่ควรใช้ตารางหรือแผนภูมิที่ไม่รัดกุมหรือซ้าซ้อน หรือมากเกินความจาเป็น กราฟหรือภาพ
ลายเส้น ไม่เขียนหรือทาเครื่องหมายลงในแผ่นภาพทั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง แต่ให้เขียนหมายเลขลู กศร
แสดงด้านบนของภาพ
3. ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ใช้ทศนิยม 1 ตาแหน่ง ค่า p value ใช้ทศนิยม 3 ตาแหน่ง
4. การส่งเรื่องตีพิมพ์ ส่งงานวิจัยที่จะขอรับการตีพิมพ์มาที่ Email address: research.spr@gmail.com

แนวทำงกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจยั ในคน โรงพยำบำลสวรรค์ประชำรักษ์
1. ขั้นตอนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน
1.1 ขอรับแบบฟอร์มเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน และใส่ข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วน

1.2 แนบโครงร่างการวิจัย
1.3 เอกสารอื่นๆที่จาเป็นในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
2. คณะกรรมการจะพิจารณาและแจ้งออกหนังสือรับรอง หรือแจ้งให้แก้ไขภายใน 1 เดือน กรณีมีการแก้ไข
โครงร่างการวิจัย เมื่อดาเนินการแก้ไขแล้วขอให้ส่งกลับมาที่เลขาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อ
ดาเนินการตามขั้นตอนใหม่
3. การออกหนังสือรับรองจะต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์
ข้อควรทรำบสำหรับผู้วิจัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำขอจริยธรรมกำรวิจัยในคนแห่งชำติ
1. เป็นการวิจัยที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. มีนักวิจัยที่มีความรู้ ความชานาญเพียงพอที่จะสามารถรู้ถึง ผลดีผลเสียอันอาจเกิดจากการทาวิจัยทุก
ขั้นตอนในโครงการ
3. มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน แน่นอน และเป็นไปได้
4. ผลงานวิจัยดังกล่าวจะให้ข้อมูลหรือความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์
5. ต้องมีเอกสารอ้างอิงน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะยืนยันความปลอดภัยของการวิจัย
6. แสดงถึงความจาเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะดาเนินการวิจัยในมนุษย์
7. จานวนคนในการทาวิจัยต้องจากัดตามความจาเป็นทางสถิติ โดยใช้จานวนน้อยที่สุดที่เพียงพอสาหรับ
การแปลผล
8. แสดงถึงการพิจารณาในด้านจริยธรรมและการเตรียมการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่กลุ่มตัวอย่างที่
ทาการศึกษาและการตอบแทนกลุ่มตัวอย่างจะได้รับกรณีต่างๆ
9. ระบุเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าศึกษา การคัดออกจากโครงการวิจัย รวมทั้งเกณฑ์ที่จะหยุดการ
วิจัย
10. แสดงแหล่งทุนของการศึกษาวิจัยและประมาณการค่าใช้จ่ายในการวิจัยกรณีขอทุนจากโรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์
11. ต้องมี Informed consent Form แนบมากับโครงร่างการวิจัย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
ข้อกำหนดในกำรเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในคน
ตามฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัยในคน
ขอรับแบบฟอร์มได้ที่เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
นางสาวณัทธนพร กลิ่นเกลา งานวิจัยและวารสาร อาคาร 6 ชั้น 14 โทร 2604 หรือ research.spr@gmail.com

เขียนรำยงำนวิจยั อย่ำงไรให้มีคุณค่ำ
การเขียนบทความทางวิชาการ เช่น งานวิจัย ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่ ง เช่นเดียวกับศิลปะในการพูดซึ่ง
เป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ แต่ต้องอาศัยการฝึกหัดและทาบ่อยๆ จึงจะเกิดความชานาญและทาได้
ดี การเขียนบทความทางวิชาการที่ดีจะเป็นการสื่อ และเผยแพร่ความรู้ไ ปสู่ผู้อ่านได้ดีที่สุด และมีหลักฐาน
อ้างอิงที่สามารถตรวจสอบได้ การเขียนบทความทางวิชาการจึงเป็นสิ่งสาคัญและเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ที่สามารถเก็บไว้ได้นานและมีคุณค่ายิ่ง

วารสารที่ดีจะรับตีพิมพ์บทความทางวิชาการที่ดีและมีคุณค่าเท่านั้น ดัง นั้นก่อนจะเริ่มเขียนรายงาน
ผลการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ผู้เขียนเองควรพิจารณาถึงคุณภาพของงานวิจัยว่าควรค่าแก่การตีพิมพ์หรือไม่ งานวิจัยที่
มีคุณภาพควรมีลักษณะดังนี้
1. ปัญหาการวิจัยมีความสาคัญโดยนาเสนอเหตุผลที่ต้องทาวิจัยเรื่องนี้ หรือความรุนแรงของปัญหาที่
จะเกิดขึน้ หากไม่ได้รับการแก้ไขความรู้ที่ต้องการเพิ่มเติมเพื่อนามาแก้ปัญหา ดังนั้นในส่วนนี้จึงจาเป็นต้องมีการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทาวิจัยอย่างละเอียดและรอบคอบ เพื่อให้ทราบว่าเรื่องที่เรากาลัง
ศึกษามีผู้อ่านทาไปแล้วหรือไม่ งานวิจัยที่ดีควรเป็นเรื่องใหม่ หรือถ้าเป็นงานวิจัยซ้า อาจจะทาใหม่ได้ถ้าผลการ
วิเคราะห์ พบว่ า รายงานที่ท าไปแล้ว ไม่ถู กต้อ งหรื อไม่น่ าเชื่ อ แต่ถ้า เป็น งานที่ทาด้ วยรู ปแบบการวิจั ยและ
ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และสามารถตอบคาถามของการวิจัยของเราได้ชัดเจนแล้ว ก็ไม่จาเป็นที่
จะต้องทาวิจัยซ้า
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีความเที่ยง (Reliability) และมีความตรง (Validity) เพียงพอ
3. ผลที่วัดได้เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษาจริง
4. การออกแบบวิจัย ตอบคาถาม หรือตอบสมมติฐานได้ชัดเจนไม่คลุมเครือ
5. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เป็นตัวแทนของประชากรที่ต้องการสรุปอ้างอิงถึง
6. ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เชิงจริยธรรมว่าด้วยการวิจัยในคน
7. ผลการวิจัยมีความหมายในการตีพิมพ์
พึงระลึกไว้เสมอว่า งานวิจัยที่ออกแบบการวิจัยไม่ดี ไม่มีโอกาสที่จะเขียนให้ดีได้ ผู้เขียนอาจตั้งคาถาม
กับตนเองว่า ถ้ารายงานวิจัยที่จะเสนอนี้เป็นของคนอื่นแล้วตนเองจะอ่านหรือไม่และมีอิทธิพลต่องานวิจัยของ
ตนมากน้อยเพียงใด ถ้างานวิจัยผ่านเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ แสดงถึงความเหมาะสมและควรค่าที่จะส่งตีพิมพ์
เมื่อตัดสินใจส่งผลรายงานการวิจัยไปตีพิมพ์ เพื่อจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียงมีหลักเกณฑ์
ดังนี้
1. ชนิดของวารสารจะส่งเพื่อการลงพิมพ์ ผู้เขียนต้องพิจารณาว่าเหมาะสมกับวารสารชนิดใด เช่น
วารสารท้องถิ่น หรือวารสารสากล เป็นต้น
2. รู ป แบบกาหนดวิ ธี ก ารเขี ย นบทความของแต่ ล ะวารสาร วารสารแต่ ล ะฉบั บ กอง บ.ก. อาจมี
ข้อกาหนดวิธีการเขียนบทความทางวิชาการที่แตกต่างกัน ผู้เขียนจึงควรศึกษาข้อแนะนา หรือแนวทางการ
เขียนเสียก่อน และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะ บ.ก. มักปฏิเสธการตีพิมพ์ ถ้าหากบทความนั้นมีรูปแบบไม่ตรง
กับที่ได้กาหนดไว้
3. ข้อแนะนาหลักสาหรับการเขียนบทความ มีดังนี้
3.1 เขียนกระชับ ใช้ประโยคสั้นๆ เพื่อป้องกันความสับสนและเข้าใจผิด
3.2 อย่าใช้คาพูดหรือวลีฟุ่มเฟือย หรือซ้าซ้อนเกินความจาเป็น เช่น หลีกเลี่ยงคาว่า การศึกษาถึง
3.3 อย่าใช้คาย่อที่ไม่ใช่ สากล หรือคาย่อที่ไม่มีคาเต็มนาหน้า
3.4 อย่าใช้คาคลุมเครือ หรือคาที่มีหลายความหมาย
3.5 ถ้ามีตารางควรเขียนตารางให้ชัดเจน และอ่านเข้าใจง่าย
3.6 ควรแก้ไขบทความของท่านภายหลังจากเขียนเสร็จ การเขียนรายงานวิจัยที่ดี จาเป็นต้องอ่าน
และแก้ไขหลายรอบ โดยปกติควรทิ้งไว้สัก 2-3 วัน แล้วกลับมาอ่าน ทาเหมือนไม่เคยอ่านมาก่อน แล้วจึงแก้ไข
หรือวิเคราะห์จุดบกพร่อง หรืออาจนาไปให้ผู้อื่นอ่าน และเปิดโอกาสให้เขาได้วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาจึงจะได้
ประโยชน์
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