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หัวข้อการบรรยาย

• ค าน า

• วตัถุประสงค์ของการเขียนบทความเพ่ือตพีมิพ์

• พลงังานน าเข้า

• เน้ืองานของบทความเอง

• การเลือกวารสาร

• บทความทางมนุษย์ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

• ขบวนการช่วยสนับสนุนอ่ืนๆ

• อภิปรายกลุ่ม

• (ถ้ามีเวลา : ตัวอย่างการเขียนและส่งเข้าตีพมิพ์)
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ท าเพ่ือใคร หรือเพ่ืออะไร 
(การยกระดับวตัถุประสงค์)

• โครงการวจิยับงัคบัไวต้าม TOR ของโครงการวิจยั

• เพื่อตนเอง ต าแหน่งงาน ค่าตอบแทนเงินอุดหนุน ช่ือเสียง และความภูมิใจ 
มีส่วนสร้างองคค์วามรู้ในเร่ืองนั้น ๆ แก่คนรุ่นหลงั เป็นเร่ืองของ 
responsibility และ values
• เพ่ือหน่วยงาน ตามเป้าหมายการประกนัคุณภาพ 1-2 เร่ืองต่อปี และ
ช่ือเสียง และ PAR กบัคณะฯ หรือ สถาบนัฯ
• เพื่อมหาวทิยาลยั มุ่งระดบั World Class คณะกบัมหาวทิยาลยัใกลชิ้ดกนั
มากข้ึน มีส่วนส าคญักบัมหาวทิยาลยัมากข้ึน
• เพื่อพฒันาสังคม เม่ือมีการน าไปใชเ้ชิงนโยบายและภาคปฏิบติั
• เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการในประเทศและนอกประเทศ
• เพ่ือบูรณาการกบัการเรียนการสอน เพ่ือนกัศึกษา 3



เร่ิมอย่างไร
จะเอาเวลาจากไหนมาท า?  : การจัดสรรเวลา ? 

“การจัดสรรเวลาคือการตัดสินใจ”
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Writing is a response….. 

University of Nevada

(สร้างความชอบเขียนไดอ้ยา่งไร)

• We write because we are reacting to 
someone or something. 

• It is really a social act, a way in which we 
respond to the people and world around us. 

• The writing context requires writers to have 
a sense of the reader’s expectations and an 
awareness of conventions for a particular 
piece of writing. 
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หัวข้อบทความ…มาจาก….โจทย์วจิัย
(เร่ิมจากการอ่านและค้นคว้ามากๆ)

• โจทย์วจิัยทีม่ีความหมายที่ด ีและมีความส าคญั คนจะติดตาม และ
อยากให้ตีพมิพ์ เน้นค าถามท าไม และอย่างไร (ไม่ใช่ค าถามเชิงพรรณนา
ว่าอะไร เพยีงอย่างเดียว)

• โจทย์ R&D หรือ applied research ท ายาก แต่จ าเป็น

• เพิม่โจทย์ basic research เข้าไปด้วย ส าคญัเช่นกนั

• หัวข้อหวือหวา ก าลงัร้อนเป็นประเด็นกด็ี แต่ไม่จ าเป็น

• ระวังความป็นอคติ (ประเด็น Advocacy Research, Activist 

Sociology, Feminism and Social Change, knowledge & power, มือปืน
รับจ้าง) 6



Definition of advocacy research

: research that is carried out with the 

intention of providing evidence and arguments 

that can be used to support a particular cause or 

position

Advocacy research is commonly carried out by 

pressure groups, lobby groups and interest groups 

(such as trade unions) and, occasionally, by 

political parties, journalists and academics …—

Catherine Hakim, Research Design, 2000
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Basic Research vs Applied Research
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ลกัษณะ 5 ประการของบทความวจิัยทีจ่ะได้ตีพมิพ์

1    ความเป็นเอกภาพ : กระทัดรัด  (จับตรงประเด็น  ไม่มากเกนิควร
ในหน่ึงบทความวจิัย)

2    ความถูกต้องทุกขั้นตอน : ข้อค้นพบตรงกบัโจทย์วจิัย ทบทวน
วรรณกรรมเกีย่วข้องได้ตรงและครบถ้วน มีกรอบทฤษฎีและ 
สมมุติฐานชัดเจน มีระเบียบวธีิวจัิยทีถู่กต้องและเหมาะสม มีความ
เข้าใจข้อโต้แย้งอ่ืนๆได้รอบด้าน

3    การมีข้อมูลใหม่ หรือ ข้อมูลหายาก ข้อมูลน่าสนใจ

4    ความทันสมัย : ประเด็นใหม่ ปัญหาใหม่

5    ระเบียบวธีิใหม่ : วธีิการใหม่ หรือที่ไม่ค่อยได้ท าในประเด็นเดิม   
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ส่ีบทส าคญัของบทความวจิัย

1.  บทน า (ภูมิหลงั วตัถุประสงค์และทบทวนวรรณกรรม)

2.  ระเบียบวธีิวจิยั

3.  ข้อค้นพบ

4.  สรุปและวจิารณ์
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บทความวจิัย ก าหนดหัวข้อหลกัดงันี้

• บทน า (Introduction) – ประกอบด้วย ทีม่าของปัญหาการวจิัย, ทฤษฎี
และ/หรืองานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง, วตัถุประสงค์ประสงค์และ/หรือค าถามวจิัย

• วธีิการวจิัย (Method) – ประกอบด้วย ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ร่วมในการ
วจิัย, เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยหรือเกบ็ข้อมูล, วธีิการเกบ็ข้อมูล, และวธีิการ
วเิคราะห์และ/หรือสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล

• ผลการวจิัย (Findings) – ตามจุดประสงค์หรือค าถามวจิัยทีต่ั้งไว้

• การอภิปรายผล (Discussion, comparison, limitations)

• บทสรุป (รวมทั้งการน าผลการวจิัยไปใช้ และ ข้อเสนอแนะ ถ้ามี) 
(Conclusion, Implementation, and 

Recommendations – if applicable)

หมายเหตุ อาจรวมหัวข้อ 3 และ 4 เป็น “ผลการวจิยัและการอภปิรายผล” (Findings and Discussion) 

หรือรวม 4 และ 5 เป็น “การอภปิรายผลและบทสรุป” (Discussion and Conclusion) กไ็ด้ 11



บทแรก : ภูมิหลงั ความน า วตัถุประสงค์
และทบทวนวรรณกรรม

• นักวิจัยอยากท าหรือต้องท าเร่ืองนี ้เพราะอะไร  ความส าคญัของ
ปัญหา ความส าคญัของสถานที่หรือกลุ่มประชากรน้ันๆ และค าถามที่
ควรได้รับการตอบ

• ทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาที่มีมาก่อน และการใช้ข้อมูลของ
การศึกษาเหล่าน้ัน  ที่ท ามาก่อน

• เกร่ินให้ชัดเจนว่าบทความนีจ้ะท าอะไร เป็นขั้นตอนอย่างไร

• ในบทแรกนี ้ ต้องตอบโจทย์ 2 ข้อ คือ 1)  บทความนีม้ีค าถามว่า
อะไร  และ  2) ท าไมค าถามนีจ้ึงส าคญั
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การทบทวนวรรณกรรม 
ต้องให้ความเคารพแก่งานและองค์ความรู้เดมิ

• งานทีท่ ามาก่อนบอกอะไรเราบ้าง  ทฤษฎบีอกอะไรเรา  ข้อมูลเชิง
ประจักษ์บอกอะไรเรา  ระเบียบวิธีวเิคราะห์เดิมเป็นอย่างไร และ   มี
ข้อจ ากดัอย่างไร

• ท าไมต้องท าการศึกษาคร้ังนีอ้กี  การศึกษาคร้ังนีจ้ะให้อะไรเพิม่

• ในการศึกษาคร้ังนี ้ มีขั้นตอนและจุดมุ่งหมายอะไร (บอกก่อนเลย)

• บรรยายภูมิหลงั  เร่ืองสถานทีท่ีท่ าการวจิัย generalization ได้    
อย่างไรหรือไม่ 

• ข้อมูลที่จะใช้ (มันพเิศษอย่างไร)
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บทระเบียบวธีิวจิัย

• ข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง (รวมทั้ง IRB)

• ตัวแปรที่ต้องใช้ ตัวแปรตาม  ตัวแปรอสิระ และตัวแปรควบคุม

• แบบจ าลองหรือสถิติที่จะใช้ในการวเิคราะห์

• อธิบายให้เห็นว่าตรงหรือเกีย่วเน่ืองชัดเจนกบัสมมุติฐานและทฤษฎี
ที่ใช้ และวรรณกรรมที่ทบทวนมา (ระเบียบวธีิสอดคล้องกบั โจทย์
วจิัย)

• วจัิยเชิงคุณภาพเน้น รายละเอยีดและนวตกรรมและความเข้มข้น
ของการเกบ็ข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูลด้วย
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บทข้อค้นพบ

• ข้อค้นพบส าคญัคืออะไร   1 ................ 2 .................. 3 ..................

• ตารางและกราฟต่างๆ ต้องสามารถบ่งบอกข้อค้นพบได้เอง ชัดเจน

• ตารางและกราฟต่างๆ ช้ีให้เห็นข้อค้นพบทีคุ่ณสามารถผูกเป็น 
“เร่ือง” ที่น่าสนใจ เป็นหัวข้อต่างๆ ได้ชัดเจน

• การวจัิยเชิงคุณภาพอาจเน้นความเช่ือมโยง concepts ด้วยโมเดล
และ แผนภูมิ
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บทสรุปและวจิารณ์

• บอกว่าข้อค้นพบคืออะไร (พูดซ ้าได้อกี)

• ข้อค้นพบนี ้ตอบโจทย์ได้ไหม  ยงัขาดอะไรอกีทีย่งัตอบไม่ได้ หรือน าไปสู่ค าถามอ่ืนๆ 

อะไรบ้าง ยงัม ี limitations อะไรบ้าง
• ข้อค้นพบนีโ้ยงไปถึงทฤษฎใีนวงกว้าง และวรรณกรรมทีม่อียู่ก่อนอย่างไรบ้าง

• ข้อค้นพบนีท้ าให้เสริมหรือเพิม่ องค์ความรู้ และความเข้าใจใน  เร่ืองน้ันได้อย่างไร  
ตลอดจนมข้ีอค านึงเชิงนโยบาย และการจัดท าโครงการต่างๆ ได้อย่างไร

• ยงัคงมีงานวจิัยในอนาคตทีเ่กีย่วเน่ืองและยงัท้าทายต่อไปอกี หรือไม่อย่างไร
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ส่ิงทีค่วรหลกีเลีย่ง

• รูปภาพ โดยเฉพาะท่ีหม่ินเหม่ต่อลิขสิทธ์ิ และจริยธรรม

• graph หรือ ตาราง ท่ีมี artwork ท่ีมีลิขสิทธ์ิ (ทั้งของผูเ้ขียนและ
หรือของวารสาร)
• แบบสอบถามหรือเคร่ืองมือวิจยัท่ีอาจมีลิขสิทธ์ิ
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ข้อจ ากดัของข้อมูล และบทความ

• ข้อจ ากดัคลาสสิก 1   คือ ข้อมูลเป็นลกัษณะการส ารวจคร้ังเดียว  cross-sectional ไม่ใช่
การส ารวจต่อเน่ือง จึงศึกษา  “ความเป็นสาเหตุ” ของการเปลีย่นแปลงไม่ได้อย่างแท้จริง

• ข้อจ ากดัคลาสสิก 2   คือ การถามค าถามอาจเป็นค าถามที่มคีวามอ่อนไหว หรือ ผู้ตอบ
อาจจ าไม่ได้ทั้งหมด  อาจไม่ได้ค าตอบแท้จริง

• กล่าวถึงข้อจ ากดัของข้อมูลในวรรณกรรมอ่ืนๆ ที่คล้ายกบังานของท่าน และ
เปรียบเทียบว่า ข้อมูลของท่านดกีว่าหรือข้ามพ้นข้อจ ากัดน้ันได้หรือไม่อย่างไร

• ยอมรับว่าข้อมูลของท่านมข้ีอจ ากัดอย่างไร  แต่กค็วรกล่าวพสูิจน์บ้างว่า ข้อจ ากดั
เหล่าน้ัน อาจไม่ได้ท าให้เกดิความผดิพลาด หรือเกดิความล าเอยีง ในข้อค้นพบของ ท่าน
เสียทีเดียว  หรือมมีากน้อยอย่างไร หรือทิศทางของการผดิพลาดอาจท าให้เกิด 
conservative conclusion เท่าน้ัน (อาจเปรียบเทียบการวเิคราะห์ด้วยวธีิต่างๆ  และ
ช้ีให้เห็นว่าผลอาจไม่แตกต่างกนัมากนัก เป็นต้น)
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บทความของมนุษย์ศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

• เป็นบทความวจิัย 

• หรือ บทความวชิาการ

• หรือ บทความปริทศัน์
19



บทความวชิาการ หมายถึง งานเขียนทางวชิาการซ่ึงก าหนดประเดน็ท่ีตอ้งอธิบายหรือวเิคราะห์
อยา่งชดัเจน  มีการวเิคราะห์ประเดน็ดงักล่าวตามหลกัวชิาการโดยมีการทบทวนวรรณกรรมหรือน าความรู้
จากแหล่งต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาประมวลเพื่อสนบัสนุนการวเิคราะห์จนสามารถสรุปผลการวเิคราะห์ไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ โดยท่ีผูนิ้พนธ์ตอ้งแสดงทศันะทางวชิาการของตนไวอ้ยา่งชดัเจน ประกอบดว้ย

• บทน า : เป็นส่วนท่ีผูนิ้พนธ์จะใหข้อ้มูลหรือเหตุผลเพื่อใหผู้อ่้านเกิดความสนใจในเร่ืองท่ีจะน าเสนอ
ในล าดบัต่อไป ประกอบดว้ย หลกัการและเหตุผล หรือความเป็นมาหรือภูมิหลงั หรือความส าคญัของ
เร่ืองท่ีเขียน วตัถุประสงค ์ขอบเขตของเร่ืองค าจ  ากดัความหรือนิยามซ่ึงหากผูนิ้พนธ์มีการใชใ้น
ความหมายท่ีแตกต่างจากความหมายทัว่ไปควรระบุเพื่อใหผู้อ่้านเกิดความเขา้ใจตรงกนั

• เน้ือเร่ือง : ผูนิ้พนธ์ตอ้งล าดบัเน้ือหาของเร่ืองโดยแสดงใหเ้ห็นถึงเหตุท่ีเช่ือมโยงไปสู่ผลการวเิคราะห์  
วพิากษว์จิารณ์ ตอ้งมีหลกัการ ทฤษฎี หรือหลกัฐานอา้งอิงท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ และมีความ
น่าเช่ือถือ

• สรุป : ควรมีการสรุปประเดน็ส าคญัๆ ของบทความวา่เร่ืองท่ีศึกษามีความส าคญัอยา่งไร หรือ
ก่อใหเ้กิดส่ิงใดจากผลการศึกษาเร่ืองน้ี หรืออาจเป็นการตั้งค  าถามหรือประเดน็เพื่อเป็นการกระตุน้ให้
ผูอ่้านน าไปคน้ควา้หาความรู้หรือต่อยอดความคิดในการศึกษาวจิยัเป็นล าดบัต่อไป
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บทความปริทศัน์  หมายถึง งานเขียนทางวชิาการท่ีเรียบเรียงโดยมีการวเิคราะห์ วิจารณ์
เปรียบเทียบวรรณกรรม งานวจิยัท่ีมีการด าเนินการมาแลว้จนถึงปัจจุบนั สงัเคราะห์ให้เกิดความรู้ท่ีเป็น
การประมวลความรู้ในประเดน็ใดประเดน็หน่ึง หรือเป็นการใหข้อ้มูลแก่ผูอ่้าน การตีความการอภิปราย 
ช้ีแนะแนวทาง ใหข้อ้เสนอแนะทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ในหวัขอ้เร่ืองท่ีศึกษา  ซ่ึงในหน่ึงบทความ
ประกอบดว้ย

• บทน า : เป็นส่วนท่ีเขียนเพื่อใหผู้อ่้านตระหนกัถึงความส าคญัของเร่ืองท่ีจะกล่าวถึงในล าดบัต่อไป 
จะมีการอา้งอิงเอกสารหรือไม่มีกไ็ด้

• ตัวเน้ือเร่ือง : ตวัเน้ือเร่ืองควรแบ่งเป็นหวัขอ้ใหญ่และหวัขอ้ยอ่ยเพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย ผู ้
นิพนธ์สามารถออกแบบการน าเสนอขอ้มูลส่วนน้ีไดอ้ยา่งอิสระ

• บทวจิารณ์ : เป็นบทวจิารณ์ของผูนิ้พนธ์ เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจหรือคลอ้ยตามไปกบัการวจิารณ์หรือขอ้
โตแ้ยง้ต่างๆ ท่ีผูนิ้พนธ์น าเสนอ  ผูนิ้พนธ์ควรมีขอ้มูลมายนืยนัประกอบดว้ย และสรุปเพื่อหาขอ้ยติุ 
หรือหากยงัมีประเดน็ท่ีเป็นขอ้สงสยัควรเสนอแนะใหมี้การศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
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ตวัอย่างบทความในวารสารมนุษย์ศาสตร์

22

วารสารมนุษย์ศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร
เผยแพร่ผลงานวชิาการด้านภาษา วรรณคด ีคตชิน ดนตรี และนาฏศิลป์
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ตัวอย่างบทความ/วารสารของศิลปกรรมศาสตร์
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เคารพในกระบวนการของวารสาร
• เลือกวารสารตามเป้าหมาย (เลือกไวก่้อนแลว้)
• ท ารูปแบบการพิมพ ์ การอา้งอิง ฯลฯ  ตามวารสารนั้น (ถา้รู้ก่อน กท็ ามาแต่แรกเลย)
• ส่งลงวารสาร  มีจดหมายปะหนา้สวย ๆ
• รอ  รอ  รอ  แต่กส็บายใจช่วงน้ีหน่อยหน่ึง  พกัสักนิด
• อาจใชเ้วลาตอนน้ีทบทวน อาจมีแกไ้ข หรือวางแผนวารสารท่ี 2 ถา้ วารสารแรกปฏิเสธ
• เม่ือไดต้อบรับ หรือไม่รับ หรือมีขอ้ค าถาม  ขอ้วิเคราะห์ วิจารณ์กลบัมา - ลุน้
• ตั้งใจอ่านค าถามนั้น และค าวิจารณ์ต่างๆ
• จดัเอาขอ้วิจารณ์จากผูว้ิจารณ์ทั้งหลาย (อาจ 3 คน)  เอามาใส่กล่องไวก่้อนทีละขอ้ ท าเป็นตาราง ซา้ย
ขวา  (ซา้ยใหข้อ้วิจารณ์ ขวาท่ีเราจะตอบ)  ถือเป็นเพียงตารางใหเ้ราท าเป็น  job  job ไป เป็นการแยก
อารมณ์ออกจากวตัถุ
• หลงัจากไม่สบายใจ 5 วนั ทุกอยา่งจะดีข้ึนแลว้ใหต้ดัสินใจวา่

• ไม่สนค าวิจารณ์ ส่งไปวารสารใหม่เลย
• แกไ้ขก่อนจึงส่งวารสารใหม่ หรือวารสารเดิม
• หาผูช่้วยคิด หรือผูป้ลอดใจ และแกไ้ข ส่งใหม่ สู้
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เลือกวารสาร

• Impact factor (current) or TCI (1 2 current)

• On-line and fee

• Turn around time, circulation

• Journal interest & specialization or scope

• Journal styles and convenience

• Your area or your logo career
» prestige

» concentrated

» diversified

» romance

• Aims high (good feedbacks for revision)
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ดูรายละเอยีดของวารสาร และการส่งตีพมิพ์

• ส ารวจวารสารจาก reference list ในบทความท่ีเราเขียน
• วารสารท่ีเป็น specialized areas ของบทความท่ีเขียน
• วารสารนั้นเนน้ทฤษฎีหรือขอ้คน้พบเชิงขอ้เทจ็จริง
• อ่าน author guideline ของวารสารนั้นๆ ใหล้ะเอียด
• ดูบทความในวารสารนั้นๆ วา่มีเน้ือหา หรือแนวทาง

ศึกษาตรงกบับทความของเราหรือไม่ อาจใชเ้ป็นแม่บท
27



Types of Articles : Research articles and others 

Research brief
Journal of Adolescent health also publishes Adolescent Health Brief (1000 

words)

BMC Women's Health publishes the following article types:

Research articles

Case reports

Database articles

Debates

Software articles

Study protocols

Technical advance articles

2830/04/62

http://www.biomedcentral.com/bmcwomenshealth/authors/instructions/researcharticle
http://www.biomedcentral.com/bmcwomenshealth/authors/instructions/casereport
http://www.biomedcentral.com/bmcwomenshealth/authors/instructions/database
http://www.biomedcentral.com/bmcwomenshealth/authors/instructions/debate
http://www.biomedcentral.com/bmcwomenshealth/authors/instructions/software
http://www.biomedcentral.com/bmcwomenshealth/authors/instructions/studyprotocol
http://www.biomedcentral.com/bmcwomenshealth/authors/instructions/technicaladvance


Websites for the selection of Journals 
for your publication

• Elsevier Journal Finder
• https://journalfinder.elsevier.com/
• Elsevier® Journal Finder helps you find journals that could be best suited for publishing your 

scientific article. Please also consult ... Simply insert your title and abstract and select the 
appropriate field-of-research for the best results. Paper titleYou've visited this page 2 times. Last 
visit: 4/1/18

• Springer Journal Suggester
• https://journalsuggester.springer.com/
• Search all Springer and BioMed Central journals to find the most suitable journal for your ... Easily 

compare relevant journals to find the best place for publication.
• How to find a suitable journal to publish your work? - ResearchGate
• https://www.researchgate.net/.../How_to_find_a_suitable_journal_to_publish_your_w...
• Mar 2, 2017 - target audience. Take into consideration the type of article you'd like to publish (full 

length, letter, review, research output). Check the references in your article, to give an indication of 
possible journals of interest. Read the journal's aims and scope on the journal homepage on 
elsevier.com.

• JournalGuide - Home
• https://www.journalguide.com/
• Select up to three journals to compare side-by-side on key factors like impact, ... former 

researchers, and scholarly publishing veterans at Research Square.You've visited this page 2 times. 
Last visit: 1/31/17
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การส่งตพีมิพ์:
Cover Letter

• You are a corresponding author.  (Put this in the article) 

• First impression : Make sure that your cover letter is free 

of typographical errors, misspellings, casual 

language, and any other idiosyncrasies such as 

a nonstandard font. 

• Make sure your cover letter is brief and direct (usually no 
more than four paragraphs, maximum).
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Cover Letter

Previously published material: Make it clear to the editors 

in one brief sentence that the article you are submitting for 

consideration has not been published elsewhere.

Funding: If you have received a grant or funding in order to 

conduct your research, be sure to mention the source of 

your funding in your cover letter.
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Cover Letter

• Establishing your authority must also be done in the 

body of your cover letter. 

• Make clear to the journal editors whether your 

research fills a research gap in your field. There is no 

need to tell the editors that your article is going to change 

the world; avoid hyperbole and state simply and briefly the 
contribution that your article contributes to your field.
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Cover Letter

Personalize the Letter : Establish a connection with the 

editor and the journal. Make specific reference to previously 

published article in the journal that contains similarities to 

yours, or demonstrate a familiarity with the interests of the 

journal's readership.

No Simultaneous Submissions : If you do submit to a 

journal with a no simultaneous submission policy, include a 

line informing the journal that your article is not under 

consideration elsewhere. 
33



ตวัอยา่ง cover letter
I am writing to submit our manuscript entitled “-----------------------------” for 

consideration by-------------------------------------------------------------------.

Our research has been motivated by the fact that population ageing has become a 

major issue in developed countries and, increasingly, in developing countries as well. The 

assessment of the economic and social consequences of ageing is currently a dynamic topic 

with paramount relevance for the development of nations.

Our manuscript contributes to this field of research by reporting results of a 

country-level analysis of data from the World Happiness Report and the World Bank Open 

Data online database. This analysis, to our knowledge, constitutes the first effort to 

investigate the effect of the share of elderly population on average happiness using a flexible 

functional form which allows for the detection of nonlinearities. The outcome of our 

investigation indicates that happiness follows an inverted “U” shape, which implies an 

“optimum” percentage of elderly population at which happiness is maximized.

We believe that ----------------------- is an excellent platform to share these findings 

with researchers working at the interface of demography and quality of life as well as 

decision makers in ageing societies.

This manuscript describes original work and is not under consideration by any 

other journal. We have no conflicts of interest to disclose. Ethical approval for this study has 

been granted by the Institutional Review Board of the Institute for Population and Social 

Research at Mahidol University.

Thank you for considering our manuscript. We appreciate your time and look 

forward to your response.
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ตัวช่วย

• University Writing Center (ซ่ึงเรามี Multi Mentoring System)

• นักวชิาการในสาขาวชิา และวารสารในสาขาวชิา

• ผู้เกลาภาษา และการเขียน

• ผู้ร่วมงานวเิคราะห์และเสนอแนะแบบเป็นมิตร เข้า Conference/workshop

• การจัดสรรเวลา และการสนับสนุนทางเวลาจากหน่วยงานและ  

ครอบครัว

• ธรรมะ : ความอดทน ความอ่อนน้อมถ่อมตวั และการแยกแยะปัญหาและ  
แก้ปัญหา
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Multi Mentoring System

บริการ
• ให้มี University Writing Center
• ให้มี General Grant Writing Resources

ที่ตัง้
• หอสมุดและคลังความรู้
• ศูนย์การเรียนรู้(ภาษา) คณะศิลปศาสตร์
• บัณฑิตวทิยาลัย
• กองบริหารงานวจิัย (และการตีพมิพ์)

• กองบริการการศึกษา
• MUIC
• IPSR
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The UNC Writing Center

• The Writing Center is an instructional service that provides writing 
assistance for students, faculty, and staff. We offer both face-to-face and 
online consultations, as well as a collection of online resources for writers 
and educators.

• The Writing Center is administered through the College of Arts and 
Sciences and is one of several units in the Centers for Student Success and 
Academic Counseling. The Writing Center originated and developed in the 
care of the English department and maintains its affiliation with the 
department through collaborative projects. You can find out more about 
the Writing Center by reading our FAQ.

• What is the Writing Center’s mission  The Writing Center shares in 
the University’s mission to serve as a center for scholarship, creative 
endeavor, and public service. We work with students, faculty, and staff on 
any writing project at any point in the writing process, helping them to 
become more skillful, flexible writers. Through campus conversations 
about academic writing and outreach activities, we promote successful 
writing for all members of our community.
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The UNC Writing Center provides five 
major services for faculty and staff:

• We will meet with your students.  No matter what you are teaching, we are happy 
to meet with your students. We ask that you not require them to visit us or give 
them extra credit for doing so; our reasons for this policy are described in 
our faculty FAQ.

• We will visit your class.  We are happy to visit your class to introduce ourselves and 
our services to your students. If you would like to arrange a visit or tour, 
please submit a request.

• We assist faculty and staff with writing projects.  We can work with you on your 
own writing, including course assignments, grant proposals, and material for 
publication. We are happy to discuss your writing process and help you make 
efficient use of your writing time.

• We provide online resources.  We provide online handouts and multimedia writing 
strategy “demos” for use as teaching tools or as additional resources for your 
students.

• We consult with you to develop writing assignments for your class.  If you would 
like to discuss creating effective writing assignments, using writing activities in 
class, or supporting your student writers, you are welcome to request a 
consultation with a Writing Center director.
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General Grant Writing Resources

• Sample Documents Library from GrantSpace
Looking for examples of successful writing? This searchable 
library contains documents that pertain to a variety of 
fields, with examples that range from budget narratives and 
letters of interest to complete proposals.

• Advice on Writing Proposals to the National Science 
Foundation (NSF)
This page, from Carnegie Mellon University, is an excellent 
companion for those applying for NSF funding and features 
insider tips from an experienced NSF grant recipient.

• Proposal Writing Short Course from the Foundation Center
This online tutorial was developed for nonprofit grant 
seekers, but provides an excellent overview for anybody 
undertaking their first grant proposal.
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https://grantspace.org/resources/
http://www.cs.cmu.edu/~sfinger/advice/advice.html
http://grantspace.org/training/search/format/on-demand/sort/date_desc/topic/starting-a-nonprofit/


ค าถาม:

ต้อนรับคณาจารย์และนักวิจัย 

ด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 

Lifestyle Changes: 

Are They New Opportunities or Threats?
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Discussion Session
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โปรดน าเอาบทความวจิัยทีช่อบและช่ืนชมมาหน่ึงเร่ือง 
เป็นบทความต้นแบบของท่าน

บรรยายถึงส่ีบทส าคญัของบทความน้ันโดยสังเขป
ให้เพ่ือนในกลุ่มฟัง และวเิคราะห์กนัในกลุ่มว่ามลีกัษณะ

อะไรบ้างทีท่ าให้บทความน้ันได้ตพีมิพ์

1.  บทน า (ภูมิหลงั วรรณกรรม และวตัถุประสงค์)

2.  ระเบียบวธีิวจิยั

3.  ข้อค้นพบ

4.  สรุปและวจิารณ์
42



ลกัษณะ  5 ประการ ของบทความวจิัยทีจ่ะได้ตีพมิพ์

• ความเป็นเอกภาพ : กระทัดรัด  (จับตรงประเด็น  ไม่มากเกนิควร
ในหน่ึงบทความวจิัย)

• ความถูกต้องทุกขั้นตอน : ข้อค้นพบตรงกบัโจทย์หรือปัญหาวจิัย 
ทบทวน วรรณกรรมเกีย่วข้องตรงและครบถ้วน มีกรอบทฤษฎีและ 
สมมุติฐานชัดเจน มีระเบียบวธีิวจัิยทีถู่กต้องเหมาะ มีความเข้าใจข้อ
โต้แย้งอ่ืนๆ

• การมีข้อมูลใหม่หรือข้อมูลหายาก น่าสนใจ

• ความทันสมัย : ประเด็นปัญหาใหม่

• ระเบียบวธีิใหม่ : วธีิการใหม่หรือที่ไม่ค่อยได้ท าในประเด็นเดิม  43



1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11

1 ความมี
เอกภาพ

2 ความถูกตอ้ง
ทุกขั้นตอน

3 ขอ้มูลใหม่
หรือหายาก

4 ประเดน็
ปัญหาใหม่

5 ระเบียบวธีิ
ใหม่ 44



จบการบรรยายภาคแรก
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