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การจัดการองค์ความรู้เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้ตีพิมพ ์

 

การเช็คข้อมูลผู้เขียนในฐาน scopus search author profile  

ช่ือ และนามสกุลผู้เขียนบทความ ในระบบ H-Index 

ชื่อ และนามสกุล ไม่ควรเปลี่ยนตัวสะกด เพราะการปรับแก้จะยาก และมีผลต่อ H-Index (HigHirsch Index)  

ซ่ึงเป็นตัวเลขท่ีแสดงจำนวนคร้ังการอ้างอิงผลงานวิชาการของนักวิจัย 

 

link 

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงการเช็คข้อมูลผู้เขียนในฐาน scopus 
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การหาข้อมูล Journal Rankings เพ่ือพิจารณาส่งบทความ 

Smimago journal ranking https://www.scimagojr.com 

 

 
 

ภาพ 2 แสดงการหาข้อมูล Journal Rankings 

 

 
 

ภาพ 3 แสดงการจัดอันดับ Journal Rankings 

 

 ยกตัวอย่างเช่น เมื ่อกด Journal Ranks เลือก Business Management and Accounting, หรือ 

Subject categories, หรือ region, countries, และ ประเภท แหล่งต ีพ ิมพ ์ (Journals, Proceedings, 

books 

 SJR (คะแนนสูงย่ิงดี) โอกาสท่ีจะได้รับการนำบทความท่ีตีพิมพ์ไปอ้างอิงสูง  



 5 

 ในตารางจะแสดงข้อมูลวารสาร เช่น SJR ควอไทล์ใด, H Index, จำนวนเอกสารอ้างอิงในบทความท่ี

ส่ง เช่น (40)  เป็นต้น  

 คณะจัดทำวารสารฯ ตรวจสอบมาตรฐานของวารสารในด้านต่าง ๆ เบื้องต้นก่อนพิจารณาบทความ

ต่อไป เช่น รูปแบบการเขียนท่ีถูกต้อง การอ้างอิง จำนวนเอกสารอ้างอิง เป็นต้น  

หาก กดไปที่ชื่อวารสารฯ จะแสดงช้อมูลของวารสาร และมีวารสารอื่น ๆ แนะนำที่มีความคล้ายคลึงกัน  เช่น 

ABAC Journal มีความใกล้เคียงกับ European Journal of Management and Business ร้อยละ 58 ถ้า

หากบทความเราถูกปฏิเสธ สามารถส่งไปวารสาร European Journal of Management and Business 

เพราะมีความใกล้เคียงกัน  

 

 
 

ภาพ 4 แสดงวารสารอ่ืนท่ีมีความคล้ายคลึงกับวารสารท่ีสืบค้น  

 

 วารสารฯ ไม่ส่งเสริมให้ อ้างอิงบทความที่วารสารนั้น ๆ ตีพิมพ์ (Self-Cites) สามารถอ้างอิงได้ แต่ไม่

ควรอ้างอิง 1-2 เร่ือง (หรือไม่ควรเกินร้อยละ 2 

 การอ้างอิง เพื่อตรวจสอบ Plagiarism และเอกสารอ้างอิง จะแสดงถึงคุณภาพของผู้เขียนบทความ

และแสดงถึงแหล่งท่ีมาของเน้ือหาบทความท่ีมีคุณภาพ  

1. อ้างอิงจากบทความวารสาร 
2. ไม่อ้างอิงซ้ำ 
3. หากเป็นหนังสือ ตำรา จากสำนักพิมพ์ท่ีเช่ือถือได้เท่าน้ัน เช่น McGraw-Hill, Prentice Hall  

 Scopus Preview เป็นเว็บไซต์ฐานของวารสารที่เป็นปัจจุบัน เพราะหากโดนถอนวารสารไปอาจ

เน่ืองจากคุณภาพบทความ หรือการจัดการของวารสารไม่มีคุณภาพพอ  
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http://pcwww.liv.ac.uk/~jxiao/links/Scopus%20preview%20-%20Scopus%20-

%20Welcome%20to%20Scopus.html 

 

 
 

ภาพ 5 แสดงฐานวารสารใน Scopus Preview 

 

 กดที่ Scopus source list  จะดาวน์โหลดไฟล์ excel ให้และแสดงข้อมูลว่าวารสารที่เราตั้งใจจะส่ง

อยู่ในฐาน scopus รึเปล่า 

 

การค้นหาวารสารท่ีจะส่งไปตีพิมพ์ Journal Suggester  

 Journal Suggester เป็นบริการของสำนักพิมพ์วารสารเพื่อช่วยหาวารสารที่เหมาะสมกับเนื้อหา หรือ

หัวข้องานวิจัยของเรา อาทิ Taylor & Francis, Springer, Elsevier 

ยกตัวอย่างเช่น Taylor & Francis Journal Suggester  

link 

https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-your-research/choosing-a-

journal/journal-suggester/ 
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ภาพ 6 เว็บไซต์  Journal Suggester 

 

 เราสามารถส่ง Abstract เพื่อแนะนำวารสารที่เหมาะสมได้ (โอกาสที่จะได้รับพิจารณาก็จะเพิ่มมาก

ขึ้น) และสามารถทราบข้อมูลของวารสาร เช่น ระยะเวลาในการส่งบทความจนถึงการตอบรับการตีพิมพ์ 

เพ่ือบริหารจัดการเวลาได้เหมาะสม ดังตัวอย่าง 

 
 

ภาพ 7 แสดงตัวอย่างการส่งบทคัดย่อ เพ่ือแนะนำวารสารท่ีเหมาะสม 
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ภาพ 8 แสดงรายช่ือวารสารท่ีเหมาะสม หลังจากท่ีส่งบทคัดย่อเข้าไป 

 

 
 

ภาพ 9 แสดงวารสารท่ีเหมาะสม และมีข้อมูลวารสารเพ่ือการพิจารณาส่งบทความ 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

JournalFinder ของ Elsevier  

link 

https://journalfinder.elsevier.com 

 
 

ภาพ 10 แสดงการส่งบทคัดย่อในเว็บไซต์ 

 
 

ภาพ 11 แสดงรายช่ือวารสารในฐาน JournalFinder 

 

 การตรวจสอบงานวิจัย ร้อยละของการซ้ำ สามารถอยู่ได้ประมาณร้อยละ 9 ถึง 19 การใช้ technical 

term ก็จะมีการซ้ำ ๆ กับเรื่องอื่นๆ แต่ไม่ได้หมายถึงซ้ำกันทั้งบรรทัดหรือสองบรรทัด (นี่หมายถึงการ
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คัดลอก)  การหางานวิจัยมาอ้างอิงก็ควรจะหนึ่งคนหนึ่งงานวิจัยเท่านั้น เพราะวารสารฯไม่ต้องการให้ยึดติด

กับผู้เขียนท่านใดท่านหน่ึง  

การเขียนควรเขียนด้วยภาษาตัวเอง  

 

การเตรียมแผนหรือพิมพ์เขียวการเขียนบทความ  (Journal Manuscript Outline) 

 ให้เตรียมสัดส่วนการเขียนหัวข้อต่าง ๆ ในบทความเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมในการเขียน 

เช่น 1 หน้า จะมีจำนวนคำจำนวน 700 คำ อาทิ หากวารสารท่ีจะส่งตีพิมพ์จำกัดไว้ท่ี 15 หน้า ก็ขอให้แบ่ง

ส่วนของบทความเป็น 15 หน้า  แต่ละหน้าให้แบ่งเป็น 3 ส่วน (3 ย่อหน้า เช่น 1/1, 1/2, 1/3) ดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างแสดงการจัดเรียบเรียงหัวข้อต่าง ๆ ในบทความท่ีเขียน  
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

บทนำ 

P1-

P1.5 

  งานวิจัย

ท่ี

เก่ียวข้อง 

ข้อมูล

และ

ระเบียบ

วิธีวิจัย 

       การ

อภิปราย

ผล 

 Reference 

 P2.5 

แนวคิด 

และ

ทฤษฎี 

   P6.5  

ผลการ

วิเคราะห์ 

         

 

 

 

 

            สรุป  

 

 ในการเขียนบทความวิจัยจากตัวอย่างมีจำนวน 15 หน้า ดังนั้น ร้อยละ 50 จะเป็นการเขียนผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล (7 หน้าคร่ึง)   

หน้าท่ี 15 เป็น เอกสารอ้างอิง  

 หน้าท่ี 14 ส่วนที่ 3  เป็นการสรุป โดยควรจะสรุปประเด็นข้อค้นพบที่โดดเด่น 2 ประเด็น (ถ้า 3 

ประเด็น พ้ืนท่ีไม่พอ หรือ 1 ประเด็น อาจมีคนอ่ืนค้นพบแล้ว) 

 ตั้งแต่หน้า 6.5 ต้องเป็นส่วนของการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล (result) (หน้าท่ี 11 และหน้าท่ี 12 

เขียนอภิปรายผล และสรุปผล โดยการเขียนสรุปรวบยอด) หรือหากเป็นหัวข้อ result and discussion ก็จะมี

จำนวน 8 หน้า คร่ีง (ผลวิเคราะห์รวมสรุปผล)  

 หน้าที่ 5 ข้อมูลและระเบียบวิธีวิจัย (อาจมี 5 ย่อหน้า เพื่อให้ทราบว่าย่อหน้าไหนเขียนอะไร 1 ย่อ

หน้า 1 เรื่อง 1 tense เช่น ย่อหน้าแรก พูดถึงราคาสินค้า ย่อหน้าท่ี 2พูดถึงราคาสินค้ากับการตัดสินใจซ้ือ

สินค้า  
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 หน้าที ่ 1 บทนำ (เขียน 4-5 ย่อหน้า) เช่น ประมาณ 1 หน้าครึ ่ง ต่อมาจะเป็น  theoretical 

background  เช่นประมาณ 3 ย่อหน้า หรือ 1 หน้าครึ่ง ส่วนต่อมาเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมาณ 3-4 

ย่อหน้า ระเบียบวิธีวิจัย ประมาณ 2-3 ย่อหน้า  

 

ตัวอย่าง  

ตัวแปรต้น ท่ีส่งผลต่อตัวแปร พิจารณาถึงการเรียงลำดับหัวข้อท่ีเหมาะสมในบทความ  

1 บทความวิจัยควรมีประเด็นเด่น แค่ 2 หัวข้อเท่าน้ัน  

เมื่อมีหัวข้อใหญ่แล้วก็อาจมีหัวข้อรอง (sub domain ex, 1.1, 1.2, 1.3) ในการเขียนบทความวิจัยไม่ควร

ใช้คำซ้ำ ๆ (redundant)   

 

การวางแผนเพ่ือเขียนผลการวิจัย  

 การเขียนผลการวิจัยควรแบ่งตามประเด็นที่ตั้งไว้ เช่น เรามีพื้นที่ประมาณ 4 หน้าครึ่ง ก็ควรแบ่ง

สัดส่วนพื้นที่ของแต่ละประเด็น/ประเด็นย่อยให้พอ ๆ กัน อาทิ ประเด็นที่ 1 มีตาราง ชื่อตาราง หรือมีกราฟ 

ชื่อกราฟ และ เขียนผลการวิจัยใต้ตาราง/กราฟ ที่สอดคล้องกับ หัวข้อย่อย sub domain ที่ตั้งไว้ก่อนหน้าน้ี 

โดยการวางตาราง ก็ควรเป็นแบบ sandwich คือมีหัวข้อ มีประโยคนำบรรยายก่อน  วางตาราง และการ

บรรยายใต้ตาราง และมีการเชื่อมโยงไปสู่ ประเด็นต่อไป หรือตารางต่อไป (ต้องมีการวางแผนว่าแต่ละย่อหน้า 

แต่ละตาราง เราจะส่ือสารเร่ืองอะไร ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเร่ืองท่ีทำ) 

 ยกตัวอย่างเช่น เร่ืองท่ีทำประเด็น 1.1 หากมีความสัมพันธ์ระหว่าง A กับ B ก็ต้องพิจารณาว่าอยากให้

ตัวแปรใดสำคัญกว่า และเขียนบรรยายให้เหมาะสมไม่ซ้ำกับคำในตาราง  ในการอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล

เพ่ือนำไปเขียนในบทความให้พิจารณาโดยใช้หลัก P T D D S  

• Pattern แบบแผนของตัวเลข การกระจายในตาราง 

• Trend แนวโน้มของกราฟ ความชัน ลาด เอียง  

• Degree สัดส่วนเป็นอย่างไร  

• Difference ความแตกต่าง มาก น้อย อย่างไร  

• Simililaritity ความเหมือน เท่ากัน ตัดกัน 

 การเขียนผลวิจัย ให้เขียนบรรยายจากการอ่านตาราง โดยใช้หลัก P T D D S และใช้คำที่เหมาะสม 

ข้อความที่เขียนในเนื้อหา ต้องเชื่อมโยงกับตาราง  มีการใช้คำเชื่อม เช่น นอกจากนี้ ถัดมา ยังพบอีกว่า....

กล่าวคือ.....ดังตาราง 2 ...อย่างไรก็เม่ือพิจารณาถึง....เป็นท่ีน่าสนใจว่า.... 

 การเขียน result ที่ดีมักจะไม่มีการอ้างอิงแต่เป็นการเขียนผลการวิเคราะห์ตามหลัก PTDDS และเป็น

การเขียนแบบพรรณนาเล่าเร่ือง และแบ่งประเด็นให้เหมาะสม ส่วนใดอยู่ก่อนตาราง ส่วนใด อยุ่ด้านล่างตาราง 

ในการเขียนควรมีการพรรณนาอย่างมีศิลปะ และเขียนบรรยาย หนึ่งเรื่องต่อหนึ่งย่อหน้าให้จบ แบ่งสัดส่วนให้
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เหมาะสมา (เช่น 2 หัวข้อย่อยไว้ด้านบนตาราง 2 หัวข้อย่อยไว้ด้านล่างตาราง) และมีความ consistency แต่

ไม่ใช่คำซ้ำ  

 

การอภิปรายผล (Discussion) หรือสรุปและอภิปรายผล (Discussion and Conclusion) 

 สมมติว่ามีย่อหน้าที่เตรียมไว้จะเขียนใน Blue print ก่อนหน้านี้ (ย่อหน้าสุดท้าย เก็บไว้สำหรับ 

conclusion)  

 ตัวอย่าง ประเด็น เราได้แบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก เพื่อเขียนอภิปราย อาจมีการแบ่งเป็นหัวข้อ (ตาม 

format วารสาร) แต่บางวารสารไม่มีหัวข้อ  เราจึงต้องแบ่งย่อหน้าเอง เช่น  

 ย่อท่ีหน้า 1 2 และ 3 แบ่งไว้เป็นข้อค้นพบประเด็นที่ 1 ย่อหน้าที่ 4 5 และ 6 แบ่งไว้เป็นข้อค้นพบ

ประเด็นท่ี 2 (หรือวัตถุประสงค์ หรือสมมติฐาน) อาทิ Objective 1 (ประกอบด้วย Hypothesis 1, 2)  

ย่อหน้า 1 มีการพูดเกริ่นนำ ขมวดผลการวิจัย (การวิจัยนี้สะท้อนว่า/บ่งบอกว่า....ที่จะทำให้....เชื่อมโยงไปสู่..... 

เพิ่มเหตุและผล มีการอ้างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน  (ข้อค้นพบ ควรเป็นสิ่งใหม่ สะท้อนได้ว่า) การ

อ้างอิง เราพบผลการวิจัยอะไรก็สรุปโดยการให้เหตุผล โดยเอามาจากทฤษฎี งานวิจัย มาสนับสนุน อย่างไรก็

ตาม....แล้วอ้างอิงงานวิจัยแบบ APA คือ ไม่ต้องบอกว่า สอดคล้อง กับงานวิจัย   แต่การอ้างอิง ก็ไม่ควรซ้ำ (ได้

แต่อย่าเยอะ) กับ เอกสารอ้างอิงใน บทที่ 2 ซึ่งกล่าวถึงทฤษฎี งานวิจัยที่ผ่านมาว่าเคยทำวิจัยอย่างไรมาก่อน

การอภิปรายผลก็ควรจะมีการอ้างอิงท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยของเรา  

 การอภิปรายผล บางครั้งอาจใช้เหตุผลของเราก็ได้ แต่อย่าเยอะ (อาจมาจากข้อค้นพบในงานวิจัย เป็น

ข้อสังเกต one explanation that can be explained…การใส่ข้อมูลก็ใส่เป็นข้อความ เช่น สองเท่า สามเท่า 

แต่ก็อาจจะ repeat เล็กน้อย อย่าเยอะ เพ่ือให้มีน้ำหนักเพ่ิมเท่าน้ัน  

การอภิปรายผลจะมีการ citations เยอะ ๆ เพื่อให้มีเหตุและผลมาสนับสนุน งานวิจัยของเรา (เพื่อ cite 

งานวิจัยอื่น ๆ) ใกล้เคียงกับ theoretcial background   การอ้างอิงควรเป็นงานวิจัย Q1-Q4 ใน Scopus 

และควรมีความใหม่ และผู้วิจัยที่มีชื่อเสียง ซึ่งบ่งบอกว่าเรารอบคอบ เราอ่านงานมีคุณภาพ การอ้าง 3 เรื่อง ก็

ควรมีงานวิจัยของ big name ซักหนึ่งเรื่อง สามารถจับใจความ แม้ว่าเขียนต่าง แต่มีแนวโน้มคล้ายกัน หาก

เป็น open source ต้องมี ISSN และอยู่ในระบบต้ังแต่ 8 ปีข้ึนไป  

การอภิปรายผลจะไม่มีข้อมูลของหน่วยงานรัฐบาล เช่น กรมการปกครอง ตลาดหลักทรัพย์ ส่วนใหญ่จะอยู่ใน

บทท่ี 1 หรือ ใช้สำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ (situational analysis)  

 

ข้อมูลและระเบียบวิธีวิจัย  

 ในวารสารต่างประเทศจะไม่มีคำว่าประชากรในหัวข้อส่วนน้ี เพราะหากเอามาเขียนก็จะเยิ่นเย้อ  ส่วน

ใหญ่มีการเขียนข้อมูลประชากร/กลุ่มตัวอย่าง อยู่ในบทนำอยู่แล้ว  จึงควรเขียนเฉพาะจ้อมูลและระเบียบวิธี

วิจัยของเร่ืองน้ี  

ข้อมูลและระเบียบวิธีวิจัย จะมีอยู่ประมาณ 4-5 ย่อหน้า  
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 ย่อหน้า 1 ส่วนแรกเป็นงานวิจัยแบบอะไร (research design) พูดถึงข้อมูลว่าเอามาจากไหน/วิธีการ

ได้มาของข้อมูล ข้อมูลท่ีเก็บมาเก็บอย่างไร มันดีอย่างไร ให้เหตุผล ความดีของข้อมูล  

การออกแบบการวิจัย ต้องมีเหตุผล  Why?   

 ย่อหน้า 2 กลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล เนื้อหาในข้อมูล วิธีการสุ่มตัวอย่างไร เก็บอย่างไร? ต้องให้

เหตุผล กลุ่มตัวอย่างยิ่งเยอะยิ่งดี (มากกว่าขั้นต่ำยิ่งดี) และเก็บตามที่ตั้งไว้ ไม่งั้นผิดจรรยาบรรณ Unit of 

analysis หากใช้ Probability ต้องมี sampling frame ที่ชัดเจน สถิติต้องสอดคล้อง แต่วารสารต่างประเทศ 

ก็อะลุ่มอล่วย ให้เป็น non-probability ควรวางแผนให้ถูกต้อง แล้วถึงจะเขียน  

Accidental sampling เจอใครก็ให้ตอบ (ตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ มีการคัดกรอง) 

การทำวิจัยแบบผสมผสานแบบใด เพราะอะไร อะไรนำ หลังจากน้ัน....รายละเอียดวิธีการดำเนินวิจัยดังต่อไปน้ี  

เขียนให้จบแต่ละวิธีวิจัย (จนถึงสถิติวิเคราะห์) ลำดับต่อไปเป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  

Convenience sampling เอาแบบสอบถามไปวางในห้อง เคาน์เตอร์  

Primary data ต้องบอกปีข้อมูลให้ถูกต้อง  

 ย่อหน้า 3 วิธีการสร้างเคร่ืองมือ เขียนให้สอดคล้อง indicator term นิยามศัพท์ อธิบายอย่างละเอียด 

หรือ เชิงคุณภาพ จะมีโฟกัส group ก่ีกลุ่ม กลุ่มใดบ้าง   

 ย่อหน้า 4 ใส่ช่ือ software ไปด้วย เพ่ือเปิดว่าเราทำงานถูกลิขสิทธ์ิ มีเวอร์ชันใหม่ ๆ จะดี  

 ย่อหน้า 5 ส่วนสุดท้าย รหัส จริยธรรม  

 

การต้ังช่ือบทความ  

 การตั้งชื่อบทความที่ดี คือ เอาประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 บวกกัน แล้วรวมคำสำคัญเพิ่มไป จุดที่บ่ง

บอกข้อค้นพบ ว่าค้นพบอะไร หรือพื้นที่ศึกษา วิธีการเก็บข้อมูล เป็นต้น เช่น บุคลิกภาพและการขัดเกลา กับ

คุณภาพชีวิตหลังคลอดของคุณแม่วัยใส  

 

Theoretical Background  

 ต้ังเป็นช่ือหัวข้อประเด็น ต้องดู scope and area ของวารสารท่ีเราจะตีพิมพ์ด้วย และเอา keywords 

ของประเด็นท่ี 1   ประเด็นท่ี 2 มาร้อยเรียงได้  

 ส่วนแรกกล่าวถึง แนวคิด ทฤษฎี ของประเด็นที่ 1 ต่อมาเป็น แนวคิด ทฤษฎี ของประเด็นที่ 2 (ต้อง

สัมพันธ์กับ ส่ิงท่ีเราค้นพบ) และมีการเขียนแบบกลมกลืน อย่าตัดต่อ คัดลอก  

 ส่วนที่เหลือ เป็นงานวิจัยที่ผ่านมา (ตามหัวข้อก็ได้ แต่มีการเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ ผลวิจัย หรือ

ประเด็นหลัก) 

 กรอบแนวคิดจะมีเฉพาะ SEM เท่านั้น/หรือ Path analysis เท่านั้น  เพื่อตรวจสอบ (เพราะเปลือง

พ้ืนท่ี) 
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การเขียนบทนำ  

 ชื่อเรื่อง มีคำสำคัญ (keywords๗ เช่น เขียน คำสำคัญในกรอบสี่เหลี่ยม (จะครอบคลุมเฉพาะ 4 คำน้ี

เท่านั้น) ไม่หลุดประเด็นไป เช่น  บทนำ ต้องเลือกคำสำคัญที่สอดคล้องกับ scope and area ของวารสาร 

และทำสามเหลี่ยม ย่อหน้าหนึ่ง พูดเรื่องที่สำคัญที่สุด (พื้นที่เยอะสุดในสามเหลี่ยม)  และประเด็นสำคัญ

รองลงมา โดยส่ือสารให้ครอบคลุม สัมพันธ์กัน  

 หรืออีกแนวทางหนึ่งก็คือการแบ่งย่อหน้าเป็น  What Where Why (situation analysis ดูหลักเหตุ

และผลมาอธิบาย ตัวเลข ว่าทำไมต้องทำเรื่องนี้ จะมีประโยชน์อะไรบ้าง) When How (อาจสลับกันตาม

เหมาะสม) 

 

การเขียนบทคัดย่อ  

 ดูตาม format วารสาร ดูตัวอย่างบทความท่ีตีพิมพ์ 

 Keywords: สามคำเอามาจากชื ่อเรื ่อง อีกสองคำ อาจเป็นวิธีทำวิจัย หรือสถิติวิจัยที ่ใช้ หรือ 

technical term  

 การเขียนบทคัดย่อควรเขียนตามจำนวนคำที่เค้าระบุ เช่น มี 10 บรรทัด ( background research 

methodology result discussion ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย คำซ้ำซาก  

1-2 intro มีวัตถุประสงค์ ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2  

3-4 research methodology 

5-6 result 1 ข้อค้นพบข้อท่ี 1 ให้ความสำคํญกับตัวเลข ข้อค้นพบ (ไม่จำเป็นต้องให้เหตุผล)  

7-8 result 2 ข้อค้นพบข้อท่ี 2 

9-10 discussion  สรุป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ เรื่องอะไร ได้รับทุนจากแหล่งทุนไหน   ผ่านจริยธรรม

การวิจัยรหัสอะไร เคยนำเสนอในที่ประชุมนานาชาติที่ประเทศไหน เมืองใด (แสดงว่ามีการผ่านเวทีต่าง ๆ 

แล้ว)  

ขอขอบคุณ chairperson  discussion/presenters  


