
บทเรียนรู ้ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื ่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และ
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI  

ข้อสรุปบทเรียนรู้ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและ
วารสารวิชาการระดับชาติท ี ่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI ที่ได้จากการสัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์ที ่มี
ประสบการณ์ในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 ท่านในครั้ง
นี้คาดว่าจะเป็นแนวทางสำหรับอาจารย์ท่านอื ่นที ่ต้องการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื ่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติและวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  มีดังนี ้

 
1. ขั้นตอนในการดำเนินงานเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ระดับสากล (ระดับนานาชาติ) 

ในการดำเนินงานเพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ระดับสากล (ระดับนานาชาติ) นั้น โดยทั่วไปประกอบด้วย 
ข้ันเตรียม 
 1.1 ขั้นเตรียมการ 

 1) การค้นหารายช่ือวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ที่ตรงกับเรื่องของตัวเอง ที่สอดคล้อง 
กับเรื่องที่ต้องการตีพิมพ์ นำรายชื่อวารสารที่เข้าเกณฑ์ไปตรวจสอบว่าอยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือไม่ 
ถ้าใช่ ข้อแนะนำต่อไปคือ เลือกวารสารที่มีผลกระทบผู้อ่านสูงสุด (Impact factor) แม้มีโอกาสได้รับการ
ยอมรับตีพิมพ์น้อยแต่ถือเป็นโอกาสที่จะได้รับคำแนะนำที่ดีจากกองบรรณาธิการ หลังจากการแก้ไขแม้
ไม่ได้รับการยอมรับเราก็ได้รับคำแนะนำในการแก้ไขบทความที่ดีข้ึนไปส่งในวารสารในอันดับรองลงมาได้  
จากนั้น ดำเนินการข้ันตอนต่อไป 
 2) เมื่อเลือกวารสารที่ต้องการตีพิมพ์ได้แล้ว ควรศึกษาแนวทางในการเตรียมต้นฉบับเพื่อตพีมิพ์ 
อย่างละเอียดรอบคอบ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
 3) การเตรียมเตรียมต้นฉบับตามแนวทางในการเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่ต้องการ
ตีพิมพ์ ซึ่งแต่ละวารสารจะมีรายละเอียดของรูปแบบและสไตล์ที่แตกต่างกัน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 - ช่ือเรื่อง ควรสั้นกะทัดรัด ได้ใจความ และควรบอกถึงรูปแบบงานวิจัยด้วยเพื่อประโยชน์ในการ
สืบค้น 
 - บทคัดย่อ ที่นิยมมี 2 แบบ คือ แบบมีและไม่มีโครงสรา้ง และมักมีการจำกัดจำนวนคำ 250-300 
คำแต่ถึงไม่มีโครงสร้างก็ควรเขียนตามลำดับดังนี้ หลักการและเหตุผล วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และ
ข้อสรุป ซึ่งต้องเขียนเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเพื่อตอบคำถามหลักของการวิจัย 
 - บทนำ ควรกล่าวถึงปัญหาที่พบในทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นปัญหาที่นำสู่คำถามการวิจัย เช่นความชุก
ของปัญหา ส่งผลเสียต่อผู้ป่วยจนถึงข้ันทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ในส่วนของเรื่องที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว ต้อง
ช้ีให้เห็นว่ายังไม่มีการศึกษาที่ให้คำตอบกระจ่างชัด มีช่องว่างขององค์ความรู้ (Gap of knowledge) และ
ยกหลักฐานอ้างอิงที่หนักแน่นพอที่จะดำเนินการศึกษาครั้งนี้ พร้อมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่จะได้
คำตอบที่ชัดเจน นำไปสู่ประโยชน์ในการแก้ปัญหา 
 - วิธีการศึกษา ใช้ใจความตั้งแต่การกำหนดโครงร่างวิจัย แต่ให้ปรับข้อความจากปัจจุบันเป็นอดีต
ว่าได้ทำการศึกษาไว้อย่างไรแล้ว โดยกล่าวเริ่มต้นว่าการศึกษานี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของสถาบันแลว้ ร่วมกับการพิทักษ์สทิธ์ิผู้ปว่ย จากนั้นกล่าวถึง ประชากร วิธีการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่าง รวมไปถึงเกณฑ์คัดเช้าและคัดออก วิธีการสุ่มตัวอย่าง การคำนวณขนาดตัวอย่าง ที่ต้องการ



สำหรับการตอบคำถามการวิจัย จากนั้นกล่าวถึงข้ันตอนในการดำเนินการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ในกรณีที่การศึกษานั้น ๆ มีหลายขั้นตอน ต้องแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องและการไม่
ลำเอียงในขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น วิธีการสุ่ม จากนั้นกล่าวถึงสถิติที่ใช้ในการศึกษา วิธีการทดสอบ 
และโปรแกรมสำเร็จรูป 
 - ผลการศึกษา เริ่มต้นจากจำนวนตัวอย่างที่เข้าร่วมในการศึกษาจริง จำนวนที่ขาดหายไป ควร
บอกรายละเอียดส่าเกิดจากสาเหตุใด (ที่ไม่ได้เกิดจากการลำเอียง) ถ้ามีแผนภาพแสดงข้ันตอนในการศึกษา
ตั้งแต่เริ่มต้นรับกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่โครงการวิจัย จนกระทั่งถึงข้ันตอนการติดตาม และวิเคราะห์ผลจะช่วย
ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น จากนั้นแสดงข้อมูลทั ่วไปของกลุ ่มตัวอย่าง เปรียบเทียบปัจจัยที่อาจมีอิทธิพลต่อ
การศึกษา นำเสนอผลการศึกษาที่ตอบคำถามวิจัยหลัก และผลการศึกษาที่ตอบคำถามรอง ตามลำดับ ซึ่ง
รายละเอียดในการนำเสนอผลการศึกษา ควรระบุจำนวนที่แท้จริง ในบางวารสารจำให้พิมพ์ตารางแยกกับ
ไฟล์บทความ อาจจะมีคำแนะนำให้พิมพ์เว้นบรรทัด เพื่อเว้นช่องให้ reviewer เสนอแนะ ใต้ตารางแสดง 
คำย่อพร้อมคำอธิบาย กรณีส่งรูปภาพ ควรศึกษารายละเอียดและข้อจำกัดในแต่ละวารสาร 
 - บทวิจารณ์ เริ่มต้นที่สรุปผลการศึกษาหลัก ตอบคำถามหลักของการวิจัยได้หรือไม่  อ๓ปรายผล
การศึกษาว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้ และแสดงการเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในอดีต มีการศึกษาใดบ้างที่
ให้ผลใกล้เคียง การศึกษาใดที่ให้ผลแตกต่าง ถ้าแตกต่างควรระบุเหตุผลว่า เหตุใดจึงเกิดข้อแตกต่างเช่นนัน้ 
มีปัจจัยอื่นที่ควรนำมาร่วมพิจารณาว่าเป็นสาเหตุต่างกันหรือไม่ และเมื่อรวมผลจากการศึกษาน้ีกับความรู้
จากการศึกษาที่ผ่านมา มีประโยชน์ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์กับกลุ่มตัวอย่างอย่างไร ระบุข้อจำกัด
ในการวิจัยถ้าเห็นว่ามีจุดบกพร่องที่มีอยู่ในการศึกษา อย่าปล่อยให้บรรณาธิการเป็นผู้ค้นพบจุดบกพร่อง
เอง อาจจะเสดงให้เหน็ว่าข้อจำกัดดังกลา่วมีผลมากน้อยเพียงใดกับการสรปุผลการศึกษาครั้งนี้ ในส่วนของ
บทสรุปต้องตรงกับวัตถุประสงค์หลัก ไม่สรุปผลเกินข้อมูลที่ได้ 
 4) คำแนะนำรูปแบบการเขียน ใช้ภาษาเรียบง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคซับซ้อน คำยาก เพราะ
จะลดทอนความเข้าใจของผู้อ่าน ประโยคหนึ่งควรสื่อความหมายเพียงหนึ่งเดียว รูปแบบประโยคที่เริ่มต้น
ด้วยกรรม (Passive voice) เป็นวิธีที่นิยม โดยเฉพาะถ้าจะสื่อถึงการกระทำหลาย ๆ อย่างในประโยคหนึ่ง 
จะช่วยลำดับการกระทำได้ดี หรือไม่สนใจว่าใครเป็นผู้กระทำ ส่วน Tense นิยมใช้ Past simple tense 
สำหรับวิธีการและผลการศึกษา ในส่วนบทนำ และ กับบทวิจารณ์ต้องขึ้นอยู่กับข้อความ ถ้าแสดงความ
เป็นจริงใช้ Present simple tense ถ้าเป็นผลการศึกษาของเรา และผู้อื่นในอดีตใช้ Past simple tense 
การใช้ช่ือเรียกสิ่งเดียวกันต้องใช้คำเดียวกันตลอดบทความ ไม่ให้ผู้อ่านสับสน ตัวเลขต้องตรวจสอบความ
ตรงกันทั้ง บทคัดย่อ เนื้อหา และในตารางหน่วยที่ใช้ควรเป็นมาตฐาน SI (International system of 
unit) โดยใช้อักษรตัวเล็ก  
 5) หนังสือนำส่ง (Cover letter) มีข้อความดังนี้ ชื่อเรื่อง ผู้ประพันธ์ สถาบัน ชื่อ และสถานที่
ติดต่อ จำนวนคำในบทความ จำนวนรูปภาพและตาราง ผู้ประสานงานนิพนธ์ (Correspondence) 
 6) การส่งทีมอ่านที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ต้องการตีพิมพ์ ซึ่งทีมอ่านมี
ความสำคัญ หากได้ทีมที่มีประสบการณ์การตีพิมพ์และภาษาอังกฤษดี จะมีความชัดเจนและทำงานเสร็จ
อย่างรวดเร็ว 
 7) การส่งตรวจสอบภาษา ที่สำคัญควรเป็น Nursing professor/ academic editor ซึ่งมีความ
ชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษหรือเป็นเจ้าของภาษา แม้ว่าอาจมีราคาแพงกว่าแต่คุ้มค่า จะไม่ต้องเสียเวลา
ในการตรวจสอบหลายครั้ง 



1.2 ขั้นดำเนินการ 
 หลังจากข้ันเตรียมข้างต้นแล้ว เป็นข้ันดำเนินการส่งไปยังบรรณาธิการวารสารที่เลือกไว้ ดังนี้ 
 1) เตรียมไฟล์ที่ต้อง submit ตามรูปแบบที่วารสารกำหนด ส่วนใหญ่จะกำหนดเป็น PDF file  

และจัดตามหมวดหมู่ให้ครบถ้วน เรื่องนี้สำคัญมาก ต้องทราบว่า วารสารที่จะตีพิมพ์ต้องการเอกสาร
ใดบ้าง (Cover letter, title include author name, manuscript ที ่ไม ่ม ีชื ่อผู ้แต่ง , Table, figures, 
ethical certificate, ethical statement, etc.) 
 2) Submit ตามขั้นตอนของวารสาร ปัจจุบันน้ีมักให้ส่งผ่านโปรแกรมของเวบไซต์ ซึ่งต้องส่งอย่าง
ระมัดระวัง ปฏิบัติตามขั ้นตอนอย่างเคร่งครัด ตรงนี้ต้องอ่านให้เข้าใจขั ้นตอนเพราะจะเป็น ขั้นตอน
ตรวจสอบให้ดีก่อน กด submit หากไม่ปฏิบัติตามนั้นก็ไม่สามารถส่งผลงานได้เลย ตัวอย่าง เช่น หาก
วารสารกำหนดให้จำนวนคำในบทคัดย่อไว้ 200 คำ แต่บทคัดย่อเรามี 205 คำ เราก็ไม่ส่งผ่านไปได้ ทำให้
ไม่สามารถส่งส่วนอื่นๆ ต่อไปได้อีกเลย 

1.3 ขั้นติดตามจนกระทั่งได้ผลงานตีพิมพ์ 
 1) การติดตามผลงานตีพิมพ์ที ่ส่งไปแล้ว ควรติดตามเป็นระยะๆ ทุก 2-3 สัปดาห์ โดยปกติ
โปรแกรมที่รับงาน จะแจ้งความก้าวหน้าให้ทราบว่าอยู่ในขั้นตอนไหน เช่น with editor, in review, 
completed review เป็นต้น หากเรื่องถูกส่งเข้าสำนักพิมพ์ 
 2) การได้รับการติดต่อให้แก้ไขปรับปรุง ให้ทำความเข้าใจในประเด็นน้ันๆ หากเห็นด้วย ควรเร่ง
แก้ไขโดยเร็วตามข้อเสนอแนะนั้น แต่หากไม่เห็นด้วย ควรชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจน ควรรีบดำเนินการและ
ตอบทุกคำถาม/ข้อคิดเห็น ของ Reviewers ทุกคน จำเป็นมากที่ต้องตอบทุกประเด็น แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าต้องแก้ทุกประเด็นใน Manuscript เพราะบางประเด็นเป็นแค่การตรวจสอบความเข้าใจของ Reviewer 
เท่านั้นหลังจากนั้นส่งกลับคืนให้บรรณาธิการวารสารอีกครั้ง ทั้งนี้ หลังการแก้ไข ควรนำไปตรวจสอบความ
ถูกต้องกับเจ้าของภาษาเช่นขั้นตอนด าเนินการ การส่งกลับแก้ไขไป-มา จะมีประมาณ 2-3 ครั้งขึ้นกับ
ประเด็นที่ต้องการให้แก้นั้น ได้รับการแก้ไขแล้วหรือได้รับคำตอบที่ชัดเจนเป็นทีพ่อใจแล้ว จะถึงข้ันตอนรอ
ตีพิมพ์ 
 3) หลังจากได้จดหมายยอมรับให้ตีพิมพ์แล้ว มักจะทราบเลยว่างานจะได้ตีพิมพ์ในวารสารฉบับที่
เท่าใด รวมถึงหน้าที่พิมพ์ด้วย และ เป็นรอบสุดท้าย 
 4) ขั้นตอนการตรวจสอบผลงานเสมือนจริง (Page /corrected prove) ทางสำนักพิมพ์จะส่ง 
link มาให้ Corrected prove ตรวจสอบความทุกต้อง ต้องค่อยๆ ทำละเอียดรอบคอบ เพราะอาจมี
ข้อผิดพลาด ตรวจจนแน่ใจแล้วค่อย Submit 
 
2. คุณสมบัติท่ีสำคัญของผู้ผลิตผลงาน 
  คุณสมบัติส่วนบุคคลที่สำคัญ ได้แก่ ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความมีวินัยและการตรงต่อเวลา การคิดแดำ
เนินงานอย่างเป็นระบบ และความอดทน ในทุกขั้นตอนของการผลิตผลงานจนถึงเมื่อได้ตีพิมพ์ในวารสาร
โดยเฉพาะเมื่อต้องปรับแก้ไขงานส่งใหม่หลายครั้ง นอกจากนี้ต้องมีความเช่ือมั่นคุณภาพงานของตัวเองว่า
ตีพิมพ์ได้และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนการส่งต้นฉบับลงตีพิมพ์วารสาร
ต่างประเทศต้องใช้ความพยายามสูง ไม่ควรย่อท้อไม่เกิดอารมณ์กับข้อติชมของกรรมการผู้พิจารณา โปรด
ระลึกว่ากองบรรณาธิการให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงให้บทความดีข้ึน ถ้าเราตั้งใจแก้ไขความสำเร็จก็อยู่ไม่
ไกลเกินเอื้อม 



 
3. แรงจูงใจ/พลังท่ีขับเคลื่อนให้อาจารย์ผลิตผลงาน 

  แรงจูงใจ/พลังที่ขับเคลื่อนที่สำคัญ คือ ความต้องการที่จะให้ผลงานวิจัยปรากฏในฐานข้อมูลสากล 
ที่เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นสากลในระดับนานาชาติ ซึ่งมีอาจารย์บางท่านได้เล่าประสบการณ์ ดังนี้ 
“อยากเผยแพร่งานตัวเอง อยากรู้ว่างานตัวเองจะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหรือไม่ อยากมี 
เครือข่ายที่สำคัญตอนที่เอาแนวคิดของเจ้าของทฤษฎีมา Derive เป็น Intervention ซึ่งเป็น model ปี  
2020 แต่พอ 2021 เขาตีพิมพ์ Model ที่ปรับซึ่งมันตรงกับ Model ที่เราปรับมาใช้ คือช่วงเวลาที่เรา 
พัฒนา Intervention เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เขาเพิ่มเติมโมเดล แล้วเขาตีพิมพ์ตอนที่เรากำลังเก็บ 
ข้อมูล ทำให้มั่นใจว่าที่เราคิดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่เราตีพิมพ์ช้ากว่าเขา แต่ก็คิดบวกเขาเสนอ Model แต ่
เราลง Intervention ด้วย Model นั้นไปแล้ว จึงอยากส่งตีพิมพ์เพื่อให้เขารู้ว่าเราอยู่ประเทศไทย เราทำ 
ได้เหมือนอเมริกานอกจากนี้อาจารย์บางท่านได้กล่าวถึงแรงจูงใจ/พลังขับเคลื่อนให้ผลิตผลงาน เกิด 
จากความสนใจที่จะทำวิจัย และเมื่อได้รับทุนแล้ว มีข้อกำหนดให้การตีพิมพ์เป็นตัวช้ีวัดหรือผลลัพธ์ จึง 
เป็นแรงผลักดันที่ต้องการผลิตงานวิจัยและตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติตามข้อตกลงหนึ่งของการ 
ขอรับทุน เพื่อให้มีโอกาสขอรับทุนได ้
 
4. ปัจจัยสนับสนุนท่ีสำคัญและสิ่งท่ีต้องปรับปรุงเพ่ิมเติม  
ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญคือ พลังในการอยากได้รับประสบการณ์ตีพิมพ์ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม 
คือการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งนี้สิ่งที่ต้องสนับสนุนเพิ่มเติม ได้แก่ 
 1) ผูท้ี่สามารถแนะนำวารสารทางการพยาบาลทีเ่หมาะสมกบัเนื้อหาของงานวิจัย และผูท้ี่
ช่วยเหลือสนับสนุนอย่างตอ่เนื่อง 
 2) ผูเ้ช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษที่จะช่วยบรรณาธิการผลงานได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง 
 
5. ปัจจัยอุปสรรคท่ีสำคัญ 

ปัจจัยอุปสรรคที่สำคัญ ได้แก่ 
1) การจัดสรรเวลาที่ต่อเนื่องเพื่อการดำเนินงานพัฒนาการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการใน 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ วิธีการแก้ไข ซึ่งต้องแก้ที่ตนเองกอ่น พยายามจัดสรรเวลากับภาระงาน

ประจำทีร่ับผิดชอบ และหากทางคณะฯ มีการการลาราชการเพื่อใช้เวลาในการเขียนผลงานอย่างต่อเนื่อง
บา้ง น่าจะมีช่วยสนบัสนุน ทีส่ำคัญในการผลิตผลงาน (จากการสมัภาษณ์อาจารยร์ุ่นอาวุโสให้สำคัญใน
ประเด็นนี้อย่างมาก) 

2) การเขียนต้นฉบับผลงานภาษาอังกฤษ (จากการสัมภาษณ์อาจารย์รุ่นกลาง และรุ่นใหม่) ทั้งนี้  
วิธีการแก้ไข ได้แก่ 

1.1) การหาทีมงานวิจัยที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษดีช่วยวางแผนในการเตรียมต้นฉบับ 
1.2) การมีผู้เช่ียวชาญที่เป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลมาแลกเปลี่ยนหรือเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ 

การเขียนและการตีพิมพ์ให้น้อง ๆ และพี่ ๆ ฟัง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 
3) การถูกปฏิเสธในการตีพิมพ์จากวารสารทั้งนี้อาจารย์บางท่านได้เล่าประสบการณ์การถูกปฏิเสธ 

ในการตีพิมพ์ว่า 



 “เคยถูกปฏิเสธในการตีพิมพ์จากวารสาร 1 ครั้ง เนื่องจากส่งงานอาจไม่ใช่เรื่องที่เขาสนใจหรือ 
ทางวารสารเพิ่งตีพิมพ์เรื่องคล้ายเราไปแล้ว แต่ก็ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ มาปรับปรุงแล้ว
ส่งไปยังอีกวารสารหนึ่ง คราวนี้เราได้ไปอ่านขอบเขตของวารสาร และผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารในช่วง 2-
3 ปีย้อนหลัง ทำให้รับแนวโน้มและความอยากของวารสารมากขึ้น สุดท้ายได้รับการตอบรับให้พิมพ์ 
รวมทั้งเชิญ 
เป็น Peer reviewerในวารสารนั้น ซึ่งเป็นวารสารที่มี Impact factor สูงกว่าวารสารเดิมด้วย นอกจากนี้
ยังได้รับเชิญให้เขียน Book Chapter อีกด้วย สิ่งนี้อาจจะถือได้ว่าเป็นการผลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสที่ดี” 
 
“เคยถูกปฏิเสธในการตีพิมพ์จากวารสาร 1 ครั้ง เนื่องจากส่งงานไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรือเรื่องที่เขา
สนใจแต่ไม่หมดกำลัง แสวงหาและส่งต่อไปวารสารที่เฉพาะเจาะจงกับเรื่องของเราต่อไป” 
 
“มีปัญหาเรื่องการใช้สถิติในการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิถามมา ไม่สามารถตอบได้ เพราะไม่มีที่ปรึกษา” 
 

4) การแก้ไขหลังได้รับข้อเสนอแนะทำได้ช้า เพราะภาระงานประจำที่ทำให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะตั้ง 
หลักใหม่ในการทำความเข้าใจกับข้อเสนอแนะ และค้นหาเนื ้อหาเพื ่อมาประกอบการแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อเสนอในการแก้ปัญหาคือ ควรมีผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลที่มีประสบการณ์ทางการวิจัยและตีพิมพ์
ผลงานมาทำงานประจำ เพื่อช่วยแนะนำและแก้ไขการเขียน Manuscript 
 
 
 
 
 
 
 


