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หัวขอหลัก 
 การประเมินงานวิจัยที่ตีพมิพ (Critique of 

publish research study)

 การเขยีนบทความและงานวิจัยลงวารสาร
 การจัดสงตนฉบับและการติดตามผลการตอบ

รับจากวารสาร



การประเมินงานวิจัยที่ตีพิมพ
(Critique of published research)

นักอานที่ดี

นักเขียนที่ดี



การประเมินงานวิจัยที่ตีพิมพ
(Critique of published research)

ประโยชนของการประเมนิงานวิจัยอื่นๆที่ตีพิมพ
 เปนตัวอยางของงานวิจัยที่มีการเขยีนที่ดี  และ 

การเขยีนที่ไมดี
 มีโอกาสศึกษางานวิจัยชนดิไหนที่ไดรับการ

ตีพิมพในวารสารที่มีชื่อเสยีง



หลกัการประเมินงานวิจัยที่ตีพิมพ (1)
Introduction

Is the purpose clearly stated?  
How important is the problem? 
Is the review of prior research current and 

appropriate to the study? 
Does it adequately support the study?  
Is there evidence of a theoretical framework 

for the study?  
Are the hypotheses or research questions 

clearly stated and related to the framework?



หลกัการประเมินงานวิจัยที่ตีพิมพ (2)
Method

Is the sample adequately and clearly described?  
Is the sampling procedure described in sufficient 

detail? 
Is the study protocol described in enough detail?  
Are the instruments described?  
Does each one measure the concept it is 

intended to measure?  
Does the author (s) present information on 

reliability and validity of the instruments?  
Is the design selected appropriate for the 

research questions? 



หลกัการประเมินงานวิจัยที่ตีพิมพ (3)
Results
Is the analysis clearly and adequately described? 
Is the analysis appropriate for the research question 

asked? 
Is there either theoretical or empirical evidence that 

the assumptions of the particular statistical test (level 
of data, number of subjects, etc.) are violated?  

Are the interpretations of the findings appropriate? 
Are the tables and figures clear?  
Do they add information not found in the text?  
Can they stand alone or is the text needed to 

understand what is presented in the table or figure?



หลกัการประเมินงานวิจัยที่ตีพิมพ (4)
Discussion

Does the author compare the findings of the 
study with findings from previous studies?  Does 
the author relate the findings to the study's 
purpose? 

Are the findings appropriately interpreted? 
Does the author offer hypotheses regarding 

findings that are at odds with previous work? 
If so, are these hypotheses consistent with the 

findings?  
Are limitations of the study addressed?



หลกัการประเมินงานวิจัยที่ตีพิมพ (5)

Overall presentation
Is the report logically consistent?  
Are there leaps in logic? 
Is the writing style clear and concise?



หลักการเขียนบทความและ
งานวิจัยลงวารสาร

 เลอืกวารสารที่ตองการสงตีพิมพ
 ศึกษาขอกําหนดของวารสาร

(Instructions for authors) 
 จัดทําตนฉบับ (manuscript) ตาม

ขอกําหนดของวารสาร



การเลือกวารสาร

Aim & Scope
Impact factor
Double-blind peer review
Online submission
Free publication













การศึกษาขอกําหนดของวารสาร
(Instructions for authors)

Abstract
Length of text
references (vancouver/APA)



Vancouver format

American Psychological Association (APA) format



การจดัเตรียมตนฉบับ
(manuscript)

Abstract
Length of text
Font size, margin, number of 

tables, number of references
reference style (vancouver/APA)



การเขียนบทคัดยอ
(abstract/summary)





หลกัการเขียนบทคัดยอ
Objective
Design
Setting
Samples
Method
Findings
Conclusion



หลกัการเขียนบทนํา
Overview
Problem statement
Current stage of knowledge (literature 

review)
Theoretical framework 
Study purpose



ตัวอยาง “บทนํา”

Nateniyom, S., Jittimanee, S., Ngamtrairai, N., et al (2004) Implementation of Directly Observed Treatment, 
Short-course (DOTS) in prisons at provincial levels, Thailand.  International Journal of Tubercle and Lung 
Disease, 8 (7), 848-854.



หลกัการเขียน Method

Design
Samples & settings  
Data collection procedure
Instrument 
Data analysis



ตัวอยาง การอธิบาย 
Instrument



Interpretations of the findings 
Precise tables and figures   
Additional information not found in the 

text?  
The text is needed to understand what 

is presented in the table or figure

หลกัการเขียน Results



ตัวอยาง 
Results



หลกัการเขียน Discussion

To compare the findings of the study with 
findings from previous studies

To relate the findings to the study's 
purpose

To interpret the findings appropriately 
To address limitations of the study 
To propose implications of the findings



ตัวอยาง Limitations



ONLINE submission of manuscript 









จริยธรรมในการเขียนงานวิจัย
(Ethical considerations)

Duplicate submission
Plagiarism 



สรุป
 การตีพิมพผลงานจําเปนตองมีการศึกษาแนวทางการเขียนจาก

วิจัยอื่นๆทีต่ีพิมพ 
 ทักษะการประเมินคณุภาพงานวิจัยจึงมีความสําคญั (Critique 

of publish research study)

 การเขียนบทความและงานวิจัยลงวารสารจําเปนตองปฏิบัติ
ตามรูปแบบที่กําหนดโดยวารสารอยางเครงครัด
 เมื่อจัดสงตนฉบบัควรมีการติดตามผลการตอบรบัจากวารสาร
 ถาหากถูกปฏิเสธการตอบรับ  ควรหาวารสารอื่นเพื่อตีพิมพ

ตอไป


