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การเขียนงานวิจัยท่ีจะตีพิมพ์  

1. มีข้อมูล ดี กราฟสวย   

2. มีมุมมองงานใหม่ งานเจ๋งจริง 

3. การเขียนจะต้องเล่าเรื่องให้น่าอ่าน 

4. เลือก Readers ที่ดีอ่าน  

5. เขียนให้ทุกคนทุกสาขาอาชีพอ่านได้ 100% 

6. ต้องคิด Main Message แล้วเขียนไม่ให้หลุดประเด็น โดยเลือกเขียน ประมาณ 2 ประเด็นพอ 

 

 

 

 

 

 

การเลือกหัวข้องาน  

• เริ่มต้นจากการตั้งปัญหา เอาปัญหาเป็นหัวข้อ

• อะไรที่ท าให้งาน/ปัญหาดีขึ้น

วิธีท างานวิจัย

• เครื่องมือการวิจัยคืออะไร

• งบประมาณท่ีต้องใช้เท่าไร

หาเครือข่าย
• เข้าร่วมประชุม/สัมมนา  เพื่อหาเครือข่าย หางบประมาณร่วมกัน
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จะเขียนเล่าเรื่องอย่างไรให้ได้ Good Paper 

1. ต้องวางโครงสร้างเนื้อหา (content) ของเรื่องให้ดี 

2. เขียนให้อ่านลื่น เลือกใช้ภาษาให้ดี 

3. เขียนให้กระจ่าง (clear) 

การตั้งชื่อเรื่อง 

การตั้งชื่อเรื่องมีความส าคัญต่องานวิจัยมา เพราะถ้าชื่อเรื่องไม่น่าสนใจ ก็จะไม่มีใครอ่าน 

จะทราบได้อย่างไรว่าบทความใน Journal นั้นดีหรือไม่ 

 ดูที่ค่า IF (Impact Factor)  Eugene Garfield, 1925 หรือ ค่า H-index (เป็นFactor รายบุคคล) 

Abstract ที่ดีควรเป็นอย่างไร 

1. เริ่มต้นด้วย Introduction เป็นการเกริ่นให้ผู้อ่านฟังว่าน่าสนใจอย่างไร เป็นงานใหม่/งานแรก/งานชิ้น

แรก แต่ห้ามเกินจริง (อย่ายาว เน้นเฉพาะส่วนที่ส าคัญ ) 

2. ดูที่ผลการท างานเยอะ มีค่า IF สูง 

3. Objective: เขียนให้ทราบว่างานนี้เด็ดอย่างไร อยากอ่านต่อ ท าไม่ต้องท า ดีอย่างไร จบอย่างไร เขียน

อธิบายตั้งแต่เริ่ม 

4. การเขียนผล: เฉพาะผลที่เด่น ผลที่ต้องการให้เห็น ผลที่ท าแล้วไม่ได้ตามสมมติฐานก็ไม่ต้องเขียน เช่น 

ทดลอง 5 ครั้ง แล้วมีดี 1 ครั้ง ก็เขียนผล 1 ครั้งที่ดี 

* อ้างงานวิจัยว่า  ก่อนเราเขาท ามาแบบนี้แล้วเรามาท าต่อแบบนี้ 

5.  รูปที่ใช้ควรเป็นภาพ vector เพราะขยายแล้วภาพจะไม่แตก /bitmap ไฟล์จะขนาดใหญ่ ภาพจะ

แตก ขนาดไฟล์จะใหญ่  ห้ามสแกน 

6. อภิปรายผล: ผลที่ได้เป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลที่ได้เทียบกับสมมติฐานเป็นอย่างไร 

**เวลาให้คนอ่านงานเราต้อง  1. คนที่อยู่ในสาขาอาชีพเรา: อ่านแล้วคิดเหมือนเราหรือไม่ 

                                    2. คนนอกสาขาอาชีพ: อ่านแล้วรู้เรื่องหรือไม่ 

วิธีการเขียน Paper- Step to Organizing 

1. Paper นี้มีกี่ภาพ กี่ตาราง เขียนเล่าเรื่องตามรูป/ตามตาราง 

2. เขียนวิธีการที่ได้มาซึ่งรูป/ตารางนั้นๆ 



3. Results สรุปผล: เขียนผล ท าแบบนี้ จะได้ผลแบบนี้ตามรูป/ตามตาราง 

4. Discussion อภิปรายผล: ทดลองแบบนี้ ได้ผลแบบนี้ -> เหมือนหรือแตกต่างจากงานอ่ืนอย่างไร 

5. Conclusion ข้อสรุป: ไม่ใส่บทสรุป ไมใ่ช่การย่อเรื่อง (Abstract) แต่เป็นการบอกงานวิจัยนี้มีผลต่อ

อะไรบ้าง และสามารถน าไปต่อยอดได้อย่างไร 

6. เมื่อท าเสร็จแล้วค่อยกลับไปเขียน Introduction 

7. เขียน Abstract  

8. เขียน Title: 1 ประโยค (เขียนพอดีๆ) 

9. เขียน Keyword 

10. เขียน Acknowledgements เขียนของคุณเฉพาะคนที่ท างาน 

11. เขียน References จะตีพิมพ์วารสารไหน งานเราควรอ้างอิงจากวารสาร/ส านักพิมพ์ นั้น  

การเขียน Cover Letter 

1. ผลงานที่ได้จากงานวิจัยของเรา 

2. ใครที่สามารถน างานนี้มาใช้ได้บ้าง 

3. งานนี้ใหม่มาก จุดประเด็นใหม่อย่างไร  

 

การคัดลอกงาน 

Plagiarism  --> การขโมยความคิด/การคัดลอกผลงาน  --> คัดลอกงานจากเว็บต่างๆมารวมๆกันต่อทีละ

บรรทัด 

Paraphrase  --> การอ่านแล้วแปลความหมาย --> เปลี่ยนงานเป็นส านวนเราเองโดยใจความเหมือนเดิม 

* มีโปรแกรมการตรวจสอบงาน (ชื่อโปรแกรม Pubpeer) ต้องเขียนเองเกิน 70 % ขึ้นไป 

 

การเขียนงาน 

 สายวิทย์ --> ควรใช้ Active Voice ลดการใช้ Passive voice 

การอ้างอิง 

1. หาเอกสารที่เจาะเนื้อหาเฉพาะ 

2. หาเอกสารที่คนอ้างอิง (Site) มาก 

สิ่งท่ี(นักวิจัย)ต้องรู้ 

1. เก่งในวิชาชีพ-วิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์ 

2. เก่งด้านคณิตศาสตร์ (สถิติ) 

3. รู้ด้านคอมพิวเตอร์ 



4. เก่งภาษาอังกฤษ 

20 เทคนิค..ท าวิจัยอะไรก็ดีไปหมด 

1. ออกก าลังกาย 

2. หัดท าสมาธิ 

3. กินอาหารที่มีประโยชน์ 

4. พักผ่อนให้เพียงพอ 

5. ดื่มน้ าสะอาด 

6. มีกิจกรรมยามว่าง 

7. จัดตารางให้ชีวิต 

8. หัวเราะ 

9. หัดตั้งค าถาม 

10. อุ่นเครื่องสมองก่อนเรียน/ก่อนท างาน 

11. หาเพื่อนร่วมทาง 

12. สร้างบรรยากาศ 

13. ท าให้ดี..ทีละอย่าง 

14. อย่ากลัวความผิดหวัง 

15. รู้จักทดสอบตัวเอง 

16. บันทึกให้เป็น..เน้นจุดที่ส าคัญ 

17. รู้จักวิธีการน าความรู้ไปใช้ 

18. ใช้สื่ออย่างชาญฉลาด (ในการค้นคว้างานวิจัย เช่น Google scholar)  

19. เชื่อมโยงความรู้ 

20. เราท าได้.. มั่นใจในตัวเอง 

 

สิ่งท่ีจะท าให้แผนที่วางไว้ล้มเหลว 

1. Internal Factor : อยากเล่น FB , เล่นเกม ท้อ 

2. External Factor : เพ่ือนตาม มีคนมาหาเรื่อยๆ สิ่งแวดล้อมรบกวน 

3. ใช้เทคนิคการท างานแบบ Pomodoro 

 

 



Pomodoro Technique ไปใช้คือ การเข้าใจผิดว่า “Pomodoro คือการท างาน 25 นาที แล้ว

พัก 5 นาที”  อ้างอิงจาก Blog: Agile 

จริงอยู่สิ่งที่ดูจะเป็นลักษณะพิเศษของการใช้เทคนิคนี้คือ การที่ต าราแนะว่าให้ฝึก ท างาน 25 นาที 

แล้วพัก 5 นาที แต่สาระส าคัญของการใช้เทคนิคนี้กลับไม่ได้อยู่ที่การท างาน 25 นาที แล้วพัก 5 นาที 

แต่ความจริงแล้วอยู่ที่หลัก Inspect and Adapt เป็น Iteration ของอไสล์ต่างหาก 

 

ก่อนอ่ืนต้องกล่าวถึงเรื่องการท างานและพัก เป็นเวลาของ Pomodoro นั้นไม่ได้ก าหนดว่าจะต้องเป็น 

25 นาที แต่เนื่องจาก ผู้คิดอยากให้การแบ่งเวลาลงล็อกพอดีกับหน่วยชั่วโมง แต่เนื่องจาก 1 ชั่วโมง

ยาวนานเกินไป จึงเลือกครึ่งชั่วโมงเป็นตัวตั้งแล้วหักเวลาพักออก จึงได้เวลา 25 นาทีออกมา ไม่ได้ 

เป็นเวลาพิเศษ (magic) แต่อย่างใด 

 

เวลาพัก 5 นาที นั้นไม่ใช่เวลาพักตายตัว แต่เป็นเวลาพักที่ไม่นานเกินไป เพราะถ้านานเกินไป เราจะ

ลืมว่า ก าลังโฟกัสเรื่องใดอยู่ ต้องมาเริ่มฟ้ืนความจ ากันใหม่ แต่ก็ไม่ได้ก าหนดชัดเจนว่าต้องพักให้ครบ 

5 นาที เพราะฉะนั้น ถ้าหากเราเริ่มต้น Pomodoro แรกๆ ของวันอาจจะพักแค่ครึ่งนาที หรือไม่พัก

เลยก็ยังได้ ถ้าหากรู้สึกกระปรี้กระเปร่าอยู่ แต่ทว่าการคอยให้ล้าแล้วจึงพักนั้น บางครั้งเราก็รู้ตัวช้า

เกินไป ส าหรับผู้เริ่มต้นหัดใหม่จึงควรให้มีเวลาพักเสมอ แต่อาจจะไม่ครบ 5 นาทีได้ พอรู้สึกว่าพร้อม

ท างานต่อ ก็ลุยเลยได้ แต่เมื่อครบ 4 pomodoro อันนี้ต้องพักยาวให้กลับมาสดชื่นให้ได้ดังเดิม 

 

เรื่องการพักยาวใน pomodoro ที่ 4 อันนี้ก็ส าคัญ ตามต าราบอกว่า ให้พัก 15 นาที อันนี้เป็นแค่ค า

ชี้แนะ (guideline) ไม่ใช่ข้อบังคับอีกเหมือนกัน คือ ถ้าเราพัก 15 นาทีแล้วยังไม่หายล้า ก็สามารถพัก

ต่อได้ หรือถ้าพักแค่ 10 นาที แล้ว รู้สึกสดชื่นเต็มร้อยแล้ว ก็สามารถท างานต่อได้เลย ไม่ใช่ข้อก าหนด 

ตายตัว สิ่งที่จ าเป็นมีอย่างเดียวคือ ต้องพักให้กลับมาสดชื่นเหมือนเดิม 

 

สิ่งส าคัญท่ีสุดของ Pomodoro นั้น ไม่ได้อยู่ที่ การท างาน 25 นาที แล้วหยุดพัก 5 นาที และถึงแม้ 

เราจะรู้ว่า เวลานั้นยืดหยุ่นได้ แต่สิ่งนี้ก็ไม่ใช่สาระส าคัญของ pomodoro อีกอยู่ดี สิ่งส าคัญที่สุดของ 

pomodoro คือ กระบวนการวนซ้ าเป็น iteration ซึ่งประกอบด้วย 

 

1. Planning – คือการที่ในตอนเช้าเราจะต้องก าหนดงานที่ต้องท าในหนึ่งวันนั้น พร้อมด้วยประมาณ

การว่า แต่ละงานจะต้องใช้ กี่ pomodoro หรือพูดง่ายๆ ว่าเราต้องมี estimate ของแต่ละงานจึงจะ

ท าได้ 



 

2. Execution – การท างานในรูปแบบ pomodoro นั้น ไม่ใช่สักแต่ท าให้งานเสร็จ จะต้องมีการจด

บันทึก interruption ที่เกิดขึ้น ทั้ง internal และ external interruption พร้อมด้วย จ านวน 

pomodoro ที่ใช้จริง ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าที่ประมาณการไว้เท่าใด 

 

3. Retrospective – เมื่อจบแต่ละวัน จะต้องมีการทบทวนว่า วันนั้นท าอะไรไปบ้าง ส าเร็จหรือไม่

ส าเร็จตามที่วางแผนอย่างไร และแต่ละงาน pomodoro ที่ใช้จริง มีความคลาดเคลื่อนจากที่ประมาณ

การไว้เท่าใด และ เพราะเหตุใดจึงคลาดเคลื่อน รวมถึงวางแผน จัดการ interruption ที่เกิดขึ้นในวัน

ต่อๆ ด้วย 

 

การใช้เทคนิค pomodoro แบบแค่ท างาน 25 นาที แล้วพัก 5 นาที จึงไม่ได้ประโยชน์เท่าใด เปรียบ

เหมือนถ้าหากใช้ Scrum แล้วไม่มี Sprint Planning และ Sprint Review/Retrospective ก็การันตี

ได้เลยว่า ไม่มีทางพัฒนาการท างานให้ดีขึ้นได้เลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


