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สรุปความรูจากการกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู
“การเขียนบทความวิจัยที่ดี เพื่อการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ”
วิทยากร ศาสตราจารย ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.

ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key of Success)
บนพื้นฐานของความสําเร็จของ ศาสตราจารย ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ที่สามารถสรางสรรค

บทความวิจัยที่ดีจนไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เกิดจากความเชื่อที่วา บทความวิจยั ที่มีคุณภาพมา
จาก บทความที่เขียนโดยนักเขียนมืออาชีพ (Professional author) ที่เปนเปนนักวิจยั ที่ดี (Researcher)
และนักเขียนมืออาชีพเปนเพียงบทบาทหนึง่ ของนักวิจัยอิสระ (Independent researcher)
ทั้งนี้ผลการศึกษาที่ดี อาจไมสามารถตีพิมพไดเสมอไป หากขาดการวิเคราะหผลและการเขียนทีด่ ี
1.1 สิ่งที่นักเขียนมืออาชีพตองมี ประกอบดวย


ความรูทางวิชาการดีเยีย่ ม



ทักษะในการใชอุปกรณและเครื่องมือทดสอบ



ทักษะดานการวิเคราะหผลทดสอบ*



ทักษะดานการเขียน*

*ใหความสําคัญกับทักษะดานการวิเคราะหผลการทดสอบ และทักษะดานการเขียนเปนพิเศษ
1.2 การเปนนักเขียนมืออาชีพ (โดยสรุป)


เปนทักษะเฉพาะตัว ที่ไมมีใครลอกเลียนแบบได แตพัฒนาได



ทุกคนเปนนักเขียนมืออาชีพได หากมีศรัทธาและความเพียร (ฝกฝน)





ดวยตนเอง



ดวยคําแนะนําผูเขียนมืออาชีพ (Mentor)

เปนทักษะที่ควรคาแกการพัฒนา? (ดานวิชาการ):


เปนที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ (ระดับชาติ/นานาชาติ)



เพิ่มคุณคาของงานวิจยั และใชอางอิงได หากเผยแพรในวารสารชั้นนํา



เปนตัวชีว้ ัดศักยภาพ เมื่อตองการขอโครงการวิจยั
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1.3 การเตรียมพรอมเพื่อเปนนักเขียนมืออาชีพ


ใชอุปกรณและเครื่องมือที่ตนเองมี



มีองคความรูของตนเอง


มีตนแบบ: วารสารที่อยูในฐานขอมูล ISI และสมาคมวิชาชีพ



วิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยตนแบบ



สรางองคความรูของตนเอง---มีทักษะในการวางแผนการทดสอบและวิเคราะห
ผลทดสอบ ที่ไมเหมือนใคร



มี style การเขียนเปนของตนเอง


มีตนแบบ: วารสารที่เขียนโดยนักเขียนมืออาชีพที่เปนเจาของภาษา



ปรับแตงใหเปน style ของเรา

*ทุกคนเปนนักเขียนมืออาชีพได ถามีศรัทธาและความเพียร
2.

แนวทางการเขียนบทความวิจัย
ในสวนของการเขียนบทความ ศาสตราจารย ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข มีเทคนิคเฉพาะของตนเอง

ดังตอไปนี้
ลําดับการเขียน การเขียนบทความวิจัยจะเรียงลําดับดังนี้


ผลทดสอบ

>>> รูป

ตาราง และเนื้อหา



การวิเคราะหและอภิปรายผลทดสอบ



บทสรุป



วิธีการทดสอบ



บทนํา



บทคัดยอและคําสําคัญ



ชื่อบทความ

>>> เฉพาะที่เกีย่ วของกับผลทดสอบ

2.1 ผลการศึกษา/ผลทดสอบ


ผลการศึกษา/ผลทดสอบคือความจริง




ผูอานไมมีคําถามกับผลทดสอบ ใครทําก็ไดผลทดสอบเชนเดียวกัน

การนําเสนอ


ใชตารางและรูปแสดงผลทดสอบ
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รูปตองบรรจุผลทดสอบที่จําเปนและเปนพฤติกรรมทั่วไปสําหรับทุกกรณีทดสอบ



ไมจําเปนตองแสดงทุกผลทดสอบที่ทํา



ควรเปรียบเทียบผลทดสอบที่ไดกับงานวิจยั ในอดีต อาจเหมือนหรือแตกตาง เพื่อเพิ่ม
ความนาเชื่อถือของผลทดสอบ



อธิบายเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของผลทดสอบโดยภาพรวม (ไมใชพระเอก เปนพระ
รอง)



รูปและตาราง


อยาแสดงผลซ้ําซอน ตารางและรูปควรมีขอ มูลที่ตางกัน



นําเสนอดวยรูปดีกวาตาราง



รูป: สัญลักษณตองใหญพอ---ดูงาย



รูป: ไมมีจุดผลทดสอบมากเกินไป

ตัวอยางรูป
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2.2 การวิเคราะหและอภิปรายผลทดสอบ


เปนอัตลักษณและพระเอกของบทความ



เปนศิลปะเฉพาะบุคคล



ผลทดสอบที่เหมือนกัน อยูใ นมือนักเขียนคนละคน สรางความนาสนใจไดตางกัน
งานวิจยั ไมมีซา้ํ กับผูอื่น*



อางอิงและเปรียบเทียบกับงานวิจยั ในอดีต (เฉพาะบางสวน)



ผลการวิเคราะหตองไมอยูใ นหัวขอผลการทดสอบ*
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ตัวอยางการวิเคราะหผลทดสอบ
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ระบุจุดแข็งและจุดออนของงานวิจยั




จุดออน: ขอบเขตของกลุมตัวอยาง จํานวนตัวอยางทดสอบ เงื่อนไขการทดสอบ

การนําไปใชประโยชน
 Stepwise procedure

*ขอมูลเดียวกันเมื่ออยูในมือของคนที่มพ
ี ื้นฐานตางกัน อาจไดผลสรุปที่ตางกัน
2.3 บทสรุป


เปนสวนที่ทําใหผูอานตัวสินใจวาจะเริ่มอานบทความหรือไม



กระชัด แสดงเฉพาะผลการศึกษาที่จําเปน



ประโยชนที่ไดจากงานวิจยั รวมทั้งผูที่ไดรับผลประโยชน



การแสดงเปนขอๆ อาจเหมาะสมกับงานทีม่ ีจุดเดนยอย



การแสดงเปนประโยคความเรียงอาจเหมาะสมกับงานทีม่ ีจุดเดนหลัก เชน การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข หรือการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร

2.4 วิธีการทดสอบ


สวนที่แสดงใหเห็นถึงความนาเชื่อถือและความถูกตองของผลทดสอบ---ไมตองเขียนมาก ถามี
แหลงอางอิง


อางอิงมาตรฐานการทดสอบ ASTM, ACI, JIS



ระบุจํานวนตัวอยางและความแปรปรวนตามหลักสถิติ
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การคํานวณเชิงตัวเลข---ระบุโปรแกรมที่ใช ตองเปนโปรแกรมนาเชือ่ ถือและใชกนั
อยางแพรหลาย




ตองเขียนมาก หากวิธกี ารทดสอบเสนอเองโดยผูเขียน

อธิบายเฉพาะวิธีการทดสอบที่เกี่ยวของกับผลทดสอบที่แสดงในบทความ แมวาผูเขียนจะทํา
การทดสอบหลายอยาง

2.5 บทนํา
2.5.1 ความสําคัญของบทนํา


เปนเคาโครงที่สําคัญของบทความ (ผูกํากับ)



ทําใหอานและติดตามบทความไดงาย


เปนตัวเชื่อมโยงผลทดสอบและผลการวิเคราะหผลทดสอบ



ดึงดูดความนาสนใจของผูอาน



เขาใจเนื้อหาภาพรวมของบทความ

2.5.2 สวนประกอบของบทนํา


กลาวถึงปญหา และความสําคัญของปญหา



กลาวถึงทฤษฎี/แนวความคิดที่เกีย่ วของ---ภาพกวาง





อธิบายใหชัดเจน กระชัด และครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาทีท่ ําวิจยั



ชวยใหผูอานเขาใจเรื่องราวของงานวิจยั และอยากอานตอ

กลาวถึงทฤษฎี/แนวความคิดที่จะใชในการศึกษา*---ภาพลึก


ชวยใหผูอานทราบทฤษฎีที่จะใชในการแกปญหา



ชวยใหผูอานทราบ Ideal/Concept ของทั้งบทความ แมวายังไมไดอาน
ผลทดสอบ



กลาวถึงวัตถุประสงค ขอบเขต และประโยชนของงานวิจัยในยอหนาสุดทาย
 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


อยาใชทฤษฎีของผูอื่นโดยไมอางอิง
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อยาแอบอางทฤษฎีของผูอื่นเปนของตนเอง

นําขอดอยของงานวิจยั ในอดีตไปตอยอดเปนงานวิจัยใหม แตตองแสดงความเลื่อมใส
งานวิจยั นัน้

ความหลงผิด เพื่อใหงานวิจยั ของฉันมีคุณคา ฉันตองทําใหงานวิจัยคนอื่นดอยคาลง
2.5.3 แนวคิดในการเขียนบทนํา การเขียนบทนําควรบอกกลาวถึงสิ่งตอไปนี้


นี่คือปญหา



มันเปนปญหาที่สําคัญมาก



ยังไมมีใครแกปญหานี้ได



ทฤษฎี/แนวคิดที่นาจะเปนไปได



นี่ไงแนวความคิดของฉัน



ความคิดของฉันสามารถแกปญหาได ภายใตเงื่อนไข...



ความคิดของฉันสามารถเปรียบเทียบกับแนวคิดอื่นไดอยางไร



ความคิดของฉันมีประโยชนในวงการวิชาชีพ

2.6 บทคัดยอ


เจอกอน แตเขียนทายสุด



เปนสวนสําคัญเชนเดียวกับบทสรุป แตสั้นกวา



มี 3 รูปแบบ
 Informative

วัตถุประสงค วิธีการทดสอบ ผลทดสอบ บทสรุป
 Indicative

ปญหาและความสําคัญของปญหา แนวทางการแกปญหาแนวใหม บทสรุป
ประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัย
 Combination
2.7 ชื่อบทความ


ตองกวางและครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของบทความ



ลักษณะของชือ่ บทความ


ไมเปนประโยค



อาจเปนคําถาม
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3.

การเเขียนบทความมวิจัยใหไดรบการตี
บั
พิมพ
3.1 ปจจัยที่ทําให
หตีพิมพได (โดดยสรุป)


เนื้อหาเฉฉพาะเจาะจง


ถามีเนื้อหามาก ก็ควรเขียนหลายบทคววาม



ผลทดสออบนาเชื่อถือ



ทักษะในนการวิเคราะหหผลทดสอบ



ทักษะในนการเขียนและนําเสนอ

3.2 Model การเเขียนบทความ
ม



ทําใหการทํางานวิจยั มีประสิทธิภาพ


ชวยลดการทดสอบที่ไมจําเป
า น



เ
ผลทดดสอบ
เพิ่มการทดสสอบที่มีประโยยชนตอการวิเคราะห



คิดแนวทางททดสอบใหมอยู
อ เ สมอ เมื่อวิเคราะหผลการศึกษาแตละะครั้ง

ก ่มตน
3.3 อยากลัวกับการเริ
ความหลงผิด: คุณตองมีมีผลทดสอบ//แนวคิด/ผลการวิเคราะหทีท่ีดเี ยีย่ มกอน จึึงจะสามารถถเขียน
บทความได
(Do loop) ทํ
ทาการทดลองง

เขียนบททความ

วิเคราะหผลทดสอบ

ททายสุด = เขียนบทความฉ
ย
บับสมบูรณ
3.4 อยากลัว/ลังเล
ลที่จะลงมือเขีขียน


การเขียนบทความเป
น
น
นกระบวนกา
รสรางกรอบคความคิดในกาารทํางานเบื้องตน



เริ่มตนจาากการเขียนกกราฟ/ตาราง



เขียนอธิบายผลทดสอ
บ
อบ



หาแนวททางการวิเคราะหปญหา



ทําการทดสอบเพิ่มเติม
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4.

การเขียนบทความฉบับสมบูรณ
4.1 ตรวจความสมบูรณของบทความ


บทความตองสมบูรณที่สุดกอนสงออก (ไมไดแปลวาใชเวลาในการเขียนนาน)


บทความที่ไมสมบูรณ (ภาษา การวิเคราะหผล และการลําดับเนื้อหากอนหลัง) มัก
ไดรับการปฏิเสธ






บทความเหมือนกับ wine: ซึ่งตองการเวลาเพาะบม

อานตรวจทานเนื้อหาในชวงเวลาที่ตางกัน (ชวงความถี่ของคลื่นสมองตางกัน)


ชวยเพิ่มและปรับปรุงการวิเคราะหไดดีขนึ้



ชวยในการจัดเรียงลําดับเนื้อหาใหดีขึ้น



ชวยปรับแตงรูปและตารางใหกระชัดและครอบคลุมมากขึ้น

อานตรวจทานแกไขคําผิด และไวยากรณ
อาจใชบริษัท/หนวยงานตรวจสอบภาษาอังกฤษชวย

4.2 ใหผูเชี่ยวชาญ/ผูแตงรวมวิจารณ


เมื่อคุณคิดวา คุณทํางานไดดีแลว ลองสงบทความนั้นใหผูเชี่ยวชาญ “ชวยเพิ่มความมั่นใจวา
ผมบรรยายไดดีแลว”



ตรวจสอบขอบกพรองที่ผูเขียนอาจมากขาม



ตรวจสอบวาผูเ ชี่ยวชาญ/ผูแตงรวมเขาใจอยางที่ผูเขียนตองการสื่อหรือไม

4.3 ใชภาษา the active voice

หลีกเลี่ยงการใช Passive voice (ตัวอยาง)
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4.4 ใชภาษาที่งา ย (ตัวอยาง)

4.5 การตรวจสอบสุดทายกอนสงบทความ


บทความตองมีเพียง 1 เปรีย้ งเทานั้น : ชัดเจน และเฉียบแหลม



เมื่ออานบทความซ้ํา ยังคงไดยินเสียง “เปรี้ยง” อยูหรือเปลา?

4.6 สงบทความและรับฟงผลประเมิน

“คิดวาทุกคําประเมินมีคุณคา รูสึกชื่นชมกับคําวิจารณและคําชม”


อานทุกคําวิจารณราวกับวาเปนขอเสนอแนะที่มีคุณคา และโตตอบและแสดงเหตุผลกลับให
ชัดเจน



อยาโตตอบในทํานอง “คุณโงจัง ฉันหมายถึง x” แตจงแกบทความ เพือ่ ให x ปรากฏอยูใน
บทความ



ขอบคุณผูประเมิน เพราะพวกเขาเสียสละเวลาใหคณ
ุ

4.7 ขอดีของการเปนนักเขียนมืออาชีพ


ประณีต



รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น



ถอมตน (เหนือฟา ยังมีฟา)



รูวาอะไรคือปญหา เมื่อพบปญหา



แกปญหาไดถกู จุด และรูวาควรทําอะไรกอนหลัง
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5.

ตัวอยางบทคัดยอ
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
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