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เขยีนผลงานวจิัยอย่างไรให้ได้ตีพมิพ์ 

โดย  รศ. อรุณ  จิรวัฒน์กลุ  



ท าไม่ต้องมกีารตีพมิพ์ผลงานวจิยั ? 
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ผลผลิตท่ีไดจ้ากงานวิจยัคือความรู้   

การเผยแพร่ความรู้ท่ีไดจึ้งเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการท าวิจยั 

ถา้มีการเผยแพร่จึงจะถือวา่เป็นการท าวิจยัท่ีเสร็จสมบูรณ์ 



R2R 
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Routine to Reports 

Routine to Research เล็ก   ใหญ่ 
หน่ึงรพ.  หลายรพ. 
หน่ึงต าบล   ทั้งประเทศ 

วิธีการท าและการน าเสนอผล 
ต้องให้ค าตอบที่ถูกต้องเช่ือถือได้ 

ข้อมูลจากรายงานจะไม่สามารถ
ระบุความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ  
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วิธีการท าและการน าเสนอผล 
ต้องให้ค าตอบที่ถูกต้องเช่ือถือได้ 

ประเด็นส าคัญของพิจารณาว่าบทความวิจัยควรได้รับการตีพิมพ์หรือไม่  
 จะพิจารณาจากวิธีการท าวิจยัและวิเคราะห์สรุปผล เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า
ว่าผลท่ีเผยแพร่ในบทความ มีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้

เน้ือหาทาง
วิชาการ 

(content) 

ระเบียบวิธีวิจัย 
(research Methods) 

เน้ือหาใน
บทความวิจัย
(reporting)  

การเขียน 
(writing) 
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Reasons Manuscripts are Rejected 
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The 10 Most Frequent Reasons for Manuscript 
Rejection in a Study of Research in Medical Education 

1. ใชส้ถิติไม่เหมาะสม 
2. แปลผลเกินความจริง 
3. ใชเ้คร่ืองมือวดัผลไม่เหมาะสม 
4. ขนาดตวัอย่างเลก็หรือมีอคติในการเลือกตวัอย่าง 
5. การเขียนอ่านเขา้ใจยาก 
6. อธิบายปัญหาวิจยัไม่ชดั 
7. การค านวณไม่ถูกตอ้ง หรือ ขอ้มลูในรายงานไม่สอดคลอ้งกนั 
8. เอกสารอา้งอิงไม่ทนัสมยั ไม่สมบูรณ์ และไม่ถูกตอ้ง 
9. ในรายงานมีขอ้มลูไม่เพียงพอ 
10. ตารางและรูปไม่ถูกตอ้ง      
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จากการสอบถาม บรรณาธิการ และ Reviewers 
Common Reasons for Rejecting Manuscripts at Medical Journals: A Survey of Editors and 
Peer Reviewers      Daniel W Byrne 
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ความผดิพลาดที่พบในการ Reviews บทความวจิัย 
ที่น าไปสู่การปฏิเสธการตีพมิพ์ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดขนาดตวัอย่าง 
 

- ไม่มีการค านวณขนาดตวัอย่าง 

โรงพยาบาลอ าเภอตอ้งการส ารวจผูป่้วยโรคหวัใจเพื่อ 
จดัท าโครงการป้องกนัโรคหวัใจ 
- ส ารวจประชากรอายุ 40 ข้ึนไป         500 ราย 
- พบผูป่้วยดว้ยโรคหวัใจ                      0 ราย 

อัตราการเป็นโรคหัวใจ  3/1000  ราย 



ที่เกีย่วข้องกบัการก าหนดขนาดตัวอย่าง (ต่อ) 

• ใชว้ิธีการค านวณขนาดตวัอย่างไม่เหมาะสมกบัค าถามงานวิจยั เช่น
ค าถามอะไรหรือแบบงานวิจยัจะเป็นอะไรกใ็ช ้ตาราง Yamane หรือ 
Krejcie (ค  านวณจากสูตรประมาณค่าสดัส่วน ท่ีมีค่า p = 0.50 ค่า e = 0.1) 

• ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ใชสู้ตรค านวณขนาดตวัอย่างแบบประมาณค่า
ประชากรเดียว 

• ใชข้นาดตวัอย่าง 30 คนกบัการศึกษาทุกประเภท 
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ที่เกีย่วข้องกบัการก าหนดขนาดตัวอย่าง (ต่อ) 
• นกัวิจยัมีความเขา้ใจผิดเร่ืองวิธีการสุ่ม  
           สุ่มผูป่้วยในรพ.เขา้ใจว่าเป็นการสุ่มแบบเจาะจง 
 
 
• ใชส้ถิติไม่สอดคลอ้งกบัวิธีการสุ่ม เช่น 
           - สุ่มแบบ Cluster แต่ใชว้ิธีวิเคราะห์แบบ Simple random sampling 

- สุ่มแบบเจาะจงแต่วิเคราะห์ดว้ยสถิติอนุมาน อภิปรายผลอา้งเป็น
ตวัแทนของประชากร 
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ตวัอย่างคือผูป่้วย ..... ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาล .... เลือก
ตวัอย่างแบบเจาะจง ตามเกณฑค์ดัเขา้ คดัออก จ  านวน ..... คน 



การสุ่มตัวอย่าง 

• การสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็น 

Simple Random sampling, Systematic sampling,  stratified random 
sampling , Cluster sampling 

• การสุ่มโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น 

    -  การเลือกตวัอย่างแบบบงัเอิญ หรือแบบสะดวก 
    -  การเลือกตวัอย่างแบบโควตา 
    -  การเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง   
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การวจิัยเชิงปริมาณ : จะใช้ในกรณ ี
• ตอ้งการผลส าหรับการตดัสินใจเบ้ืองตน้อย่างเร่งด่วน  
•  มีขอ้จ  ากดัเร่ืองเวลาในการศึกษา 
•  มีขอ้จ  ากดัในการระบุประชากร 
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ถา้การสุ่มแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น การอนุมานไปหาประชากร 
• จะใชส้ถิติอนุมานไม่ได ้(สถิติอนุมานขอ้มลูตอ้งไดม้าอย่างสุ่ม) 
• ในการอา้งอิงผลใชต้รรกะในการคาดคะเน 
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ใช้สถิติไม่ถูกต้องเหมาะสมอืน่ๆ   เช่น  
• ไม่มีตารางแสดงขอ้มลูพ้ืนฐานของตวัอย่างท่ีน ามาศึกษา 
• ในการเปรียบเทียบการลดระดบัน ้าตาลในเลือดโดย
เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (t-test) 

• เคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิต SF36 ไม่ควรใช่ค่าเฉล่ียในการ
เปรียบเทียบ 

• ไม่ใช ้95% ช่วงเช่ือมัน่ในการประมาณค่า 
• การสรุปผลการการทดสอบสมมุติฐานไม่เหมาะสม 



xn SD 95%CI P value (t test) 

กลุ่มทดลอง 40 22.51 2.4 21.7, 23.3 
กลุ่มควบคุม 40 20.11 3.1 19.1, 21.1 

ผลต่าง 2.4 SE=0.626 1.2, 3.6 0.0002 

“จากผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ความรู้ในกลุ่มทดลองมากกว่า
กลุ่มควบคุมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (P = 0.0002) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 
95% ดังน้ัน การสอนด้วยวิธีใหม่จะท าให้ผู้ เรียนมีความรู้มากกว่าการ
สอนด้วยวิธีเดิม จึงควรมีการน าการสอนฑันตสุขศึกษาไปใช้ในการ
ให้บริการของ PCU”  

หมายเหตุ: 1 แบบทดสอบมีคะแนนเตม็ 50 คะแนน  
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วตัถุประสงค:์ เปรียบเทียบการปรับตวัของผูป่้วย ระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 
Outcome : แบบวดัการปรับตวั มี 20 ขอ้ คะแนนรวม ต ่าสุด 20 สูงสุด 80 มีเกณฑ์

การแปลค่าคะแนนดงัน้ี  คะแนน ระดับการปรับตัว 
 20 – 40 ต ่า 
41 – 60 ปานกลาง 
61 – 80  ดี 

กลุ่ม n SD t P-value 
ทดลอง 30 68.2 2.7 

2.79 0.007 ควบคุม 30 65.7 4.1 

x

ผลการศึกษา: 

สรุป: กลุ่มทดลองมีการปรับตวัดีกว่ากลุ่มควบคุม 
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ความแตกต่างท่ีพบไม่มีประโยชน์ในการน าไปใชง้าน 
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สรุปข้อบกพร่องที่พบในบทความวจัิยซ่ึงอาจถูกปฏิเสธไม่รับตีพมิพ์ 
 

- ไม่ด าเนินการตามวิธีการวิจยัท่ีดี 

- การวิเคราะห์ และการใชส้ถิติมุ่งระบุความต่างแต่ไม่สามารถระบุ

ประโยชน์ในการน าไปใชง้าน 

- การให้ขอ้เสนอแนะท่ีไม่ไดม้าจากขอ้สรุปในการศึกษา 

- ในบทความไม่มีรายละเอียดของวิธีการศึกษา (Research Methods) 



The STROBE Statement 
 

สร้างข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางช่วยนกัวิจยั   ในการเขียนเผยแพร่บทความวิจยั
แบบ Observational Studies ท่ีจะท าใหผู้อ่้านมีขอ้มลูเพียงพอส าหรับการ
พิจารณาน าผลวิจยัไปใชง้าน 
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