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สรุปความรูจากการกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู 

“การเขียนบทความวิจัยท่ีดี เพ่ือการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ” 

วิทยากร ศาสตราจารย ดร.สุขสันติ์ หอพบูิลสุข  

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1. ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key of Success) 

บนพื้นฐานของความสําเร็จของ ศาสตราจารย ดร.สุขสันต์ิ หอพิบูลสุข ท่ีสามารถสรางสรรค

บทความวจิัยท่ีดีจนไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เกิดจากความเช่ือท่ีวา บทความวิจยัท่ีมีคุณภาพมา

จาก บทความที่เขียนโดยนักเขียนมืออาชีพ (Professional author) ท่ีเปนเปนนักวิจัยท่ีด ี(Researcher) 

และนักเขียนมืออาชีพเปนเพยีงบทบาทหนึง่ของนักวิจัยอิสระ (Independent researcher) 

ท้ังนี้ผลการศึกษาท่ีดี  อาจไมสามารถตีพิมพไดเสมอไป  หากขาดการวิเคราะหผลและการเขียนท่ีดี  

1.1 ส่ิงท่ีนักเขียนมืออาชีพตองมี ประกอบดวย 

 ความรูทางวิชาการดีเยีย่ม 

 ทักษะในการใชอุปกรณและเคร่ืองมือทดสอบ 

 ทักษะดานการวิเคราะหผลทดสอบ* 

 ทักษะดานการเขียน*  

*ใหความสําคญักับทักษะดานการวิเคราะหผลการทดสอบ และทักษะดานการเขียนเปนพิเศษ 

1.2 การเปนนักเขยีนมืออาชีพ (โดยสรุป) 

 เปนทักษะเฉพาะตัว  ท่ีไมมีใครลอกเลียนแบบได  แตพัฒนาได 

 ทุกคนเปนนักเขียนมืออาชีพได  หากมีศรัทธาและความเพียร (ฝกฝน) 

 ดวยตนเอง 

 ดวยคําแนะนําผูเขียนมืออาชีพ (Mentor)  

 เปนทักษะท่ีควรคาแกการพฒันา? (ดานวชิาการ): 

 เปนท่ียอมรับในวงการวิชาชีพ (ระดับชาติ/นานาชาติ)  

 เพิ่มคุณคาของงานวิจยัและใชอางอิงได  หากเผยแพรในวารสารช้ันนํา  

 เปนตัวช้ีวัดศักยภาพ  เม่ือตองการขอโครงการวิจยั  
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1.3 การเตรียมพรอมเพื่อเปนนักเขียนมืออาชีพ 

 ใชอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีตนเองมี  

 มีองคความรูของตนเอง 

 มีตนแบบ: วารสารท่ีอยูในฐานขอมูล ISI  และสมาคมวชิาชีพ 

 วิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยตนแบบ 

 สรางองคความรูของตนเอง---มีทักษะในการวางแผนการทดสอบและวิเคราะห

ผลทดสอบ  ท่ีไมเหมือนใคร 

 มี style การเขียนเปนของตนเอง 

 มีตนแบบ: วารสารท่ีเขียนโดยนักเขียนมืออาชีพท่ีเปนเจาของภาษา  

 ปรับแตงใหเปน style ของเรา 

     *ทุกคนเปนนักเขียนมืออาชีพได ถามีศรัทธาและความเพียร  

2. แนวทางการเขยีนบทความวจัิย 

 ในสวนของการเขียนบทความ ศาสตราจารย ดร.สุขสันต์ิ หอพิบูลสุข มีเทคนิคเฉพาะของตนเอง

ดังตอไปนี ้

ลําดับการเขียน การเขียนบทความวจิัยจะเรียงลําดับดังนี้ 

 ผลทดสอบ  >>> รูป  ตาราง  และเนื้อหา 

 การวิเคราะหและอภิปรายผลทดสอบ 

 บทสรุป 

 วิธีการทดสอบ  >>> เฉพาะท่ีเกีย่วของกบัผลทดสอบ 

 บทนํา 

 บทคัดยอและคําสําคัญ 

 ช่ือบทความ 

2.1 ผลการศึกษา/ผลทดสอบ 

 ผลการศึกษา/ผลทดสอบคือความจริง 

 ผูอานไมมีคําถามกับผลทดสอบ  ใครทําก็ไดผลทดสอบเชนเดียวกนั 

 การนําเสนอ 

 ใชตารางและรูปแสดงผลทดสอบ 
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 รูปตองบรรจุผลทดสอบท่ีจําเปนและเปนพฤติกรรมท่ัวไปสําหรับทุกกรณีทดสอบ 

 ไมจําเปนตองแสดงทุกผลทดสอบท่ีทํา 

 ควรเปรียบเทียบผลทดสอบท่ีไดกับงานวิจยัในอดีต  อาจเหมือนหรือแตกตาง  เพื่อเพิ่ม

ความนาเช่ือถือของผลทดสอบ 

 อธิบายเฉพาะการเปล่ียนแปลงของผลทดสอบโดยภาพรวม (ไมใชพระเอก เปนพระ

รอง) 

 รูปและตาราง 

 อยาแสดงผลซํ้าซอน  ตารางและรูปควรมีขอมูลท่ีตางกัน 

 นําเสนอดวยรูปดีกวาตาราง 

 รูป: สัญลักษณตองใหญพอ---ดูงาย 

 รูป: ไมมีจุดผลทดสอบมากเกินไป 

ตัวอยางรูป 

                      

2.2 การวิเคราะหและอภิปรายผลทดสอบ 

 เปนอัตลักษณและพระเอกของบทความ 

 เปนศิลปะเฉพาะบุคคล 

 ผลทดสอบท่ีเหมือนกนั  อยูในมือนักเขียนคนละคน  สรางความนาสนใจไดตางกัน 

งานวิจยัไมมีซํ้ากับผูอ่ืน* 

 อางอิงและเปรียบเทียบกับงานวิจยัในอดีต (เฉพาะบางสวน)  

 ผลการวิเคราะหตองไมอยูในหัวขอผลการทดสอบ*  
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ตัวอยางการวิเคราะหผลทดสอบ 

            

 ระบุจุดแข็งและจุดออนของงานวิจยั 

 จุดออน: ขอบเขตของกลุมตัวอยาง  จํานวนตัวอยางทดสอบ  เง่ือนไขการทดสอบ 

 การนําไปใชประโยชน 
 Stepwise procedure  

   *ขอมูลเดียวกันเม่ืออยูในมือของคนท่ีมีพื้นฐานตางกัน อาจไดผลสรุปท่ีตางกัน 

2.3 บทสรุป 

 เปนสวนท่ีทําใหผูอานตัวสินใจวาจะเร่ิมอานบทความหรือไม 

 กระชัด  แสดงเฉพาะผลการศึกษาท่ีจําเปน 

 ประโยชนท่ีไดจากงานวิจยั  รวมท้ังผูท่ีไดรับผลประโยชน  

 การแสดงเปนขอๆ อาจเหมาะสมกับงานท่ีมีจุดเดนยอย 

 การแสดงเปนประโยคความเรียงอาจเหมาะสมกับงานท่ีมีจุดเดนหลัก  เชน  การวเิคราะหเชิง

ตัวเลข  หรือการพัฒนาแบบจําลองทางคณติศาสตร  

2.4 วิธีการทดสอบ 

 สวนท่ีแสดงใหเห็นถึงความนาเช่ือถือและความถูกตองของผลทดสอบ---ไมตองเขียนมาก  ถามี

แหลงอางอิง 

 อางอิงมาตรฐานการทดสอบ ASTM, ACI, JIS 

 ระบุจํานวนตัวอยางและความแปรปรวนตามหลักสถิติ 
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 การคํานวณเชิงตัวเลข---ระบุโปรแกรมท่ีใช  ตองเปนโปรแกรมนาเช่ือถือและใชกนั

อยางแพรหลาย 

 ตองเขียนมาก  หากวิธีการทดสอบเสนอเองโดยผูเขียน 

 อธิบายเฉพาะวิธีการทดสอบท่ีเกี่ยวของกบัผลทดสอบท่ีแสดงในบทความ  แมวาผูเขียนจะทํา

การทดสอบหลายอยาง 

2.5 บทนํา 

2.5.1 ความสําคัญของบทนํา 

 เปนเคาโครงท่ีสําคัญของบทความ (ผูกํากบั) 

 ทําใหอานและติดตามบทความไดงาย  

 เปนตัวเช่ือมโยงผลทดสอบและผลการวิเคราะหผลทดสอบ 

 ดึงดูดความนาสนใจของผูอาน 

 เขาใจเนื้อหาภาพรวมของบทความ 

2.5.2 สวนประกอบของบทนํา 

 กลาวถึงปญหา  และความสําคัญของปญหา 

 กลาวถึงทฤษฎี/แนวความคิดท่ีเกีย่วของ---ภาพกวาง 

 อธิบายใหชัดเจน  กระชัด  และครอบคลุมเฉพาะเน้ือหาท่ีทําวิจยั 

 ชวยใหผูอานเขาใจเร่ืองราวของงานวิจยั  และอยากอานตอ 

 กลาวถึงทฤษฎี/แนวความคิดท่ีจะใชในการศึกษา*---ภาพลึก 

 ชวยใหผูอานทราบทฤษฎีท่ีจะใชในการแกปญหา 

 ชวยใหผูอานทราบ Ideal/Concept ของท้ังบทความ  แมวายังไมไดอาน

ผลทดสอบ 

 กลาวถึงวัตถุประสงค  ขอบเขต  และประโยชนของงานวจิัยในยอหนาสุดทาย 

 The present paper attempts to examine the state parameters for both 
coarse- and fine-grained soils so as to develop sets of possible 
compaction curves under various compaction energies for rapid 
assessment of the compaction curves using one water content – dry 
unit weight data point.  

 นําขอดี/จุดเดนของทฤษฎีเกามาเปนพื้นฐานในการวิเคราะหผลการศึกษา 

 อยาใชทฤษฎีของผูอ่ืนโดยไมอางอิง 
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 อยาแอบอางทฤษฎีของผูอ่ืนเปนของตนเอง 

 นําขอดอยของงานวิจยัในอดตีไปตอยอดเปนงานวจิัยใหม  แตตองแสดงความเล่ือมใส

งานวิจยันัน้  

         ความหลงผิด เพื่อใหงานวิจยัของฉันมีคุณคา  ฉันตองทําใหงานวจิัยคนอ่ืนดอยคาลง  

2.5.3 แนวคิดในการเขียนบทนํา การเขียนบทนําควรบอกกลาวถึงส่ิงตอไปนี ้

 นี่คือปญหา  

 มันเปนปญหาที่สําคัญมาก  

 ยังไมมีใครแกปญหานี้ได  

 ทฤษฎี/แนวคิดท่ีนาจะเปนไปได 

 นี่ไงแนวความคิดของฉัน  

 ความคิดของฉันสามารถแกปญหาได  ภายใตเง่ือนไข...  

 ความคิดของฉันสามารถเปรียบเทียบกับแนวคิดอ่ืนไดอยางไร 

 ความคิดของฉันมีประโยชนในวงการวิชาชีพ  

2.6 บทคัดยอ 

 เจอกอน  แตเขียนทายสุด 

 เปนสวนสําคัญเชนเดียวกับบทสรุป  แตส้ันกวา 

 มี 3 รูปแบบ 
 Informative 

วัตถุประสงค  วิธีการทดสอบ  ผลทดสอบ  บทสรุป  
 Indicative  

ปญหาและความสําคัญของปญหา  แนวทางการแกปญหาแนวใหม  บทสรุป  

ประโยชนท่ีไดรับจากงานวจิัย  
 Combination 

2.7 ชื่อบทความ 

 ตองกวางและครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดของบทความ 

 ลักษณะของช่ือบทความ 

 ไมเปนประโยค 

 อาจเปนคําถาม  
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4. การเขียนบทความฉบับสมบรูณ 

4.1 ตรวจความสมบูรณของบทความ 

 บทความตองสมบูรณท่ีสุดกอนสงออก (ไมไดแปลวาใชเวลาในการเขียนนาน)  

 บทความท่ีไมสมบูรณ (ภาษา  การวิเคราะหผล  และการลําดับเนื้อหากอนหลัง) มัก

ไดรับการปฏิเสธ  

 บทความเหมือนกับ wine:  ซ่ึงตองการเวลาเพาะบม  

 อานตรวจทานเน้ือหาในชวงเวลาท่ีตางกัน (ชวงความถ่ีของคล่ืนสมองตางกัน)  

 ชวยเพิ่มและปรับปรุงการวิเคราะหไดดีข้ึน 

 ชวยในการจดัเรียงลําดับเนื้อหาใหดีข้ึน 

 ชวยปรับแตงรูปและตารางใหกระชัดและครอบคลุมมากข้ึน 

 อานตรวจทานแกไขคําผิด  และไวยากรณ 

อาจใชบริษัท/หนวยงานตรวจสอบภาษาอังกฤษชวย 

4.2 ใหผูเชี่ยวชาญ/ผูแตงรวมวิจารณ 

 เม่ือคุณคิดวา  คุณทํางานไดดีแลว  ลองสงบทความนั้นใหผูเช่ียวชาญ  “ชวยเพิ่มความม่ันใจวา

ผมบรรยายไดดีแลว”  

 ตรวจสอบขอบกพรองท่ีผูเขียนอาจมากขาม 

 ตรวจสอบวาผูเช่ียวชาญ/ผูแตงรวมเขาใจอยางท่ีผูเขียนตองการส่ือหรือไม  

4.3 ใชภาษา the active voice 

หลีกเล่ียงการใช Passive voice (ตัวอยาง) 
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4.4 ใชภาษาท่ีงาย (ตัวอยาง) 

                         
4.5 การตรวจสอบสุดทายกอนสงบทความ 

 บทความตองมีเพียง 1 เปร้ียงเทานั้น : ชัดเจน  และเฉียบแหลม  

 เม่ืออานบทความซํ้า  ยังคงไดยินเสียง “เปร้ียง” อยูหรือเปลา?  

4.6 สงบทความและรับฟงผลประเมิน 

“คิดวาทุกคําประเมินมีคุณคา รูสึกช่ืนชมกบัคําวิจารณและคําชม” 

 อานทุกคําวจิารณราวกับวาเปนขอเสนอแนะท่ีมีคุณคา  และโตตอบและแสดงเหตุผลกลับให

ชัดเจน  

 อยาโตตอบในทํานอง “คุณโงจัง  ฉันหมายถึง x”  แตจงแกบทความ  เพือ่ให x ปรากฏอยูใน

บทความ  

 ขอบคุณผูประเมิน  เพราะพวกเขาเสียสละเวลาใหคุณ  

4.7 ขอดีของการเปนนักเขียนมืออาชีพ 

 ประณีต 

 รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 ถอมตน (เหนอืฟา  ยังมีฟา) 

 รูวาอะไรคือปญหา  เม่ือพบปญหา 

 แกปญหาไดถูกจุด  และรูวาควรทําอะไรกอนหลัง  
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5. ตัวอยางบทคดัยอ 

5.1 บทคัดยอ งานทดสอบ 

Compaction curves of soils are essential for establishing practical and reliable criteria for an 
effective control of field compaction. This paper deals with the development of a practical 
method of assessing laboratory compaction curves of fine-grained soils. It is found that for a 
given fine-grained soil compacted at a particular compaction energy, the relationships 
between water content (w) and degree of saturation (S) are represented by power function, 
which are  and for the dry and the wet sides of optimum, respectively (where Ad, Aw, Bd and 
Bw are constant). The Bd and Bw values and optimum degree of saturation (ODS) are mainly 
dependent upon soil type and irrespective of compaction energy. The Ad and Aw values 
decrease with the logarithm of compaction energy and the decrease rates are practically the 
same for any compacted fine-grained soil. This leads to a simple and rational method to 
assess the compaction curve wherein the compaction energy varies over a wide range using a 
one point test (a single test). Assuming that fine-grained soils compacted under standard 
Proctor energy behave in agreement with the Ohio’s curves, the modified Ohio’s curves for 
the other three compaction energy levels (296.3, 1346.6 and 2693.3 kJ/m3) are developed 
based on the proposed method. These curves can be used to assess the entire compaction 
curves at the required compaction energy based on a single set data of dry unit weight and 
water content. 
 

5.2 บทคัดยอ Constitutive model 

This paper presents a generalised critical state model with the bounding surface theory for 
simulating the stress-strain behaviour of overconsolidated structured clays. The model is 
formulated based on the framework of the Structured Cam Clay (SCC) model and is 
designated as the Modified Structured Cam Clay with Bounding Surface Theory (MSCC-B) 
model. The hardening and destructuring processes for structured clays in the 
overconsolidated state can be described by the proposed model. The image stress point 
defined by the radial mapping technique is used to determine the plastic hardening modulus, 
which varies along loading paths. A new proposed parameter h, which depends on the 
material characteristics, is introduced into the plastic hardening modulus equation to take the 
soil behaviour into account in the overconsolidated state. The MSCC-B model is finally 
evaluated in light of the model performance by comparisons with the measured data of both 
naturally and artificially structured clays under compression and shearing tests. From the 
comparisons, it is found that the MSCC-B model gives a satisfactory prediction of 
mechanical response in both drained and undrained conditions. With its simplicity and 
performance, the MSCC-B model is regarded as a practical geotechnical model for 
implementation in numerical analysis 


