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คํานํา 

 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดดําเนินการจัดการความรูของวิทยาลัยโดย

ประชุมคณาจารยของวิทยาลัยเพื่อพิจารณาประเด็นยุทธศาสตรเก่ียวกับการจัดการความรูที่มหาวิทยาลัย

กําหนดผลของการประชุมคณาจารยไดขอสรุปขององคความรูที่จะดําเนนิการจัดการความรูใหตรงกับประเด็น

ยุทธศาสตรที่  2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินอยางยั่งยืนและประเด็นยุทธศาสตรที่ 

รวมถึงคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ 

เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มจีติสาธารณะ 

 

 การดําเนินงานของกลุมสมาชิกนักปฏิบัติจําแนกตามสาขาวิชาและดําเนินงานตามขั้นตอนของ

กระบวนการจัดการความรู ไดแก การบงช้ีความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดการความรูใหเปน

ระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และการเรียนรู 

  

 คณะกรรมการบริหารการจัดการความรูขอขอบคุณสมาชิกชุมชนนักปฏบิัตแิละบุคลากรของวิทยาลัย

นานาชาตทิี่รวมดําเนนิการสรางองคความรูที่ปรากฏในรายงานผลการจัดการความรูแผนที่ 2 นี้ และหวังเปน

อยางยิ่งวาผลการดําเนินงานนี้จะเปนแบบอยางที่นําไปสูการพัฒนาองคความรูใหหลากหลายและเกิด

ประโยชนตอการพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตอไป 
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สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมความรู 

 

1. ความเปนมาของชุมชนนักปฏบิัต ิ(กลุมความรู) ดังนี ้

ความเปนมาของกลุม   

วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนหนวยงานที่เทียบเทาคณะ ซึ่งมีภารกิจหลัก

ในดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณาจารยของ

วิทยาลัยนานาชาติมีเปาหมายรวมกันที่จะพัฒนานักศึกษาใหตรงตามอัตลักษณของสวนสุนันทา พรอมทั้งมี

คุณสมบัตขิองผูสําเร็จการศกึษาหลักสูตรนานาชาต ิ 

ในปงบประมาณ 2562 สมาชิกชุมชนนักปฏบิัติของกลุมความรู “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร” ซึ่ง

ประกอบดวยคณาจารยทุกสาขาวิชาไดกําหนดการสรางองคความรูเพื่อใหบรรลุเปาประสงคแผนการจัดการ

ความรูที่ 2 กับประเด็นยุทธศาสตรที่  2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

นอกจากนี้ ทางกลุมความรูยังมุงสงเสริมการพัฒนานักศึกษาใหตรงตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาควบคูไปกับคุณสมบัตขิองผูสําเร็จการศกึษาหลักสูตรนานาชาตอิกีดวย 

 

ความรูท่ีตองการแกไขปญหาท่ีเกดิจากการปฏบิัตงิาน 

จากผลการสํารวจการพัฒนาตนเองในคณาจารยทุกสาขาวิชาในวิทยาลัยนานาชาติพบวาทักษะที่

ตองการพัฒนามากเปนอันดับแรกคือ การเขียนบทความวิจัยและจากผลการสํารวจการพัฒนาตนเองใน

นักศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติพบวาทักษะที่ตองการพัฒนามากเปนอันดับแรกคือการเรียนรูการทําวิจัยและ

การนําเสนอตอที่ชุมชนโดยเปนภาษาอังกฤษ ดังนัน้กลุมความรู“การเขียนบทความเพื่อเผยแพร”จึงจัดประชุม

สมาชิกกลุมและชวยกันคิดหาวิธีที่จะนําไปสูการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยและการนําเสนอตอที่

ชุมชนเปนภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกภายในกลุมและผูทรงคุณวุฒ ิ

และการอบรมการเขยีนบทความวจิัย 

ในเบื้องตนกลุมความรู “การเขยีนบทความเพื่อเผยแพร” มกีารประชุมพูดคุยกับอาจารยประจําสาขา

ตาง ๆ ถึงกิจกรรมการประกวดเพื่อพัฒนาทักษะการนําเสนอตอที่ชุมชนใหกับนักศึกษา แลวคนพบวาใน

ปงบประมาณ 2562 นี้ ทางวิทยาลัยนาชาติมีแผนการดําเนินงานแนวทางการพัฒนานักศึกษาสูการวิจัยคือ 

ดําเนนิการจัดโครงการประกวดและคัดเลอืกนักศกึษาตัวแทนของมหาวทิยาลัยไปนําเสนอบทความวิจัยในการ

ประชุมระดับนานาชาตใินตางประเทศ ดังนั้น กลุมความรู“การเขียนบทความเพื่อเผยแพร” จึงจัดทํากิจกรรม 

KM ควบคูไปกับโครงการของวิทยาลัยนานาชาติเพื่อจัดการแขงขัน“The 2nd SSRUIC Mini Conference on 

Academic Multidisciplinary Research 2019” 

 

ท่ีมาของชื่อ  “การเขยีนบทความเพื่อเผยแพร” 

“การเขียนบทความเพื่อเผยแพร” คือ การแสวงหาความรูและนําความรูที่มีอยูภายในมาเผยแพรสู

สาธารณชนผานกระบวนการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยและศักยภาพการนําเสนอเพื่อให
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สอดคลองกับอัตลักษณของวิทยาลัยนานาชาติ คือ สื่อสารภาษาอังกฤษสูสากล และสอดคลองกับนโยบาย

ความเปนเลศิดานการวจิัยของมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

กลุมความรู “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร” จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการทํากิจกรรม KM 

เพื่อใหบรรลุเปาประสงคแผนการจัดการความรูที่ 2 คือ ประเด็นยุทธศาสตรที่  2 สรางผลงานวิชาการสูการ

ยกระดับภูมปิญญาทองถ่ินอยางยั่งยนื และตรงกับนโยบายและยุทธศาสตรวจิัยแหงชาต ิ

 

2. สมาชกิชุมชนนักปฏบิัตแิละบทบาทหนาท่ีของสมาชกิ 

กลุมความรู “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร” มีจํานวนสมาชิก 12 คน ซึ่งสมาชิกทุกทานเปนอาจารยจาก

สาขาวิชาตาง ๆ ท่ีดําเนินการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยนานาชาติ ประกอบดวยสาขาวิชาธุรกิจการบิน 

สาขาวชิาการจัดการทองเท่ียว สาขาวชิาการโรงแรม และสาขาวชิาบริหารธุรกจิระหวางประเทศ  

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงานท่ีสังกัด บทบาท

หนาท่ี 

1 อาจารย ดร.กนกรัตน คุณะสารพันธ    วทิยาลยันานาชาต ิ คุณอํานวย 

2 อาจารยธนสทิธิ ์สุขสุทธิ ์  วทิยาลยันานาชาต ิ คุณกิจ 

3 อาจารยเทพลักษณ โกมลวณชิ  วทิยาลยันานาชาต ิ คุณประสาน 

4 อาจารยนลนิ สมีะเสถียรโสภณ  วทิยาลยันานาชาต ิ คุณกิจ 

5 อาจารยกรวนิท กังวล  วทิยาลยันานาชาต ิ คุณประสาน 

6 อาจารยกัญญาพไิล กุญชรศริิมงคล  วทิยาลยันานาชาต ิ คุณลขิติ 

7 อาจารยนันทนา ลัดพล ี  วทิยาลยันานาชาต ิ คุณกิจ 

8 อาจารยเบญจพล วรสุวรรณรักษ  วทิยาลยันานาชาต ิ คุณกิจ 

9 อาจารยปวณี ชาคริยานโุยค  วทิยาลยันานาชาต ิ คุณกิจ 

10 อาจารยคงศักดิ์ บุญอาชาทอง  วทิยาลยันานาชาต ิ คุณวศิาสตร 

11 อาจารย Darma Rizal Khairiree  วทิยาลยันานาชาต ิ คุณกิจ 

12 อาจารยกังวาฬ โพธิ์ทอง  วทิยาลยันานาชาต ิ คุณเอื้อ 

* บทบาทหนาท่ี ระบุตําแหนง : คุณอํานวย คุณลขิติ คุณกจิ คณุประสาน คุณวศิาสตร
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สวนท่ี 2 การดําเนินงานจัดการความรู 

 

1. การกําหนดองคความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการจัดการความรู 

1.1 รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน : 

กลุมความรู “การเขยีนบทความเพื่อเผยแพร” ไดดําเนินการจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดในการ

กําหนดองคความรูหลักที่จําเปนและสําคัญตอการเขียนบทความเพื่อเผยแพร โดยการประชุมดําเนินการใน

ลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ิมจากรวบรวมและวิเคราะหปญหาและอุปสรรคจากการที่สมาชิกมี

ประสบการณในการเขียนบทความเพื่อเผยแพร จากนั้นจึงนํามากําหนดเปนองคความรูหลักที่จําเปนในการ

เขยีนบทความเพื่อเผยแพร ซึ่งไดขอสรุปจากที่ประชุม ดังนี้ 

การเผยแพรตามสากลนิยมสามารถทําไดสองรูปแบบ ซึ่งมีจุดประสงค และระดับความยากและงาย

แตกตางกัน  

1. การเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (conference) ซึ่งมักเปนการนํา

ผลงานวิจัยที่เพิ่งทําเสร็จมาเขียนเปนบทความ และสงใหบรรณาธิการของที่ประชุมวิชาการพิจารณา  

หลังจากนัน้ จึงมีการสงผลตอผานขั้นตอนพิชญพิจารณ เพื่อการประเมินคุณคาและความถูกตอง เมื่ออนุมัติ

ผาน บทความจะไดรับการตีพิมพรวมเลมในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (proceedings) ซึ่งในการ

ประชุม ผูวจิัยตองมหีนาที่นําเสนอบทความของตนเอง โดยการนําเสนออาจจะอยูในรูปโปสเตอรหรอืแบบปาก

เปลา ขอดขีองการเผยแพรในรูปแบบนี้คือ ผลงานวจิัยจะไดรับการเผยแพรอยางรวดเร็ว ปจจุบันมเีวทลีักษณะ

นี้จํานวนมาก โอกาสในการนําเสนอจงึมมีาก นอกจากนี้ ที่ประชุมวิชาการยังเปนเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กับบรรดานักวิจัยทานอื่น จึงมีประโยชนมากสําหรับการสงบทความที่ยังไมสมบูรณเต็มที่ออกไปเพื่อชิมลาง 

และนําผลตอบรับกลับมาปรับปรุงใหดขีึ้นสําหรับการตพีมิพอยางสมบูรณตอไป นอกจากนี้ ประโยชนที่สําคัญ

อกีอยางหนึ่งคือ การสรางช่ือเสยีงใหนักวจิัยอื่นรูจัก และสรางเครอืขายกับนักวจิัยในสาขาเดยีวกัน  

อยางไรก็ตาม ทุกอยางมขีอดขีอเสยีในตัวเอง เนื่องจากจํานวนการจัดประชุมวิชาการซึ่งเพิ่มขึ้นอยาง

มากในหลายปที่ผานมาสงผลใหคุณภาพในภาพรวมตกต่ําลงไปดวย งานประชุมวชิาการหลายแหงเปนธุรกิจที่

จัดขึ้นเพียงหวังผลกําไร หรือเปนเพียงการจัดเพื่อใหบรรดาผูจัดงานและครอบครัวไดไปเที่ยวฟรี หลาย

มหาวทิยาลัยเร่ิมมีการจัดประชุมตามกระแสนิยม ทําใหขาดคุณภาพในแงการประเมินบทความวิชาการ และ

ขาดความเปนเวทแีลกเปลี่ยนความรูอยางจริงจัง อาท ิกลุมบุคคล สมาคมวชิาชีพ มหาวทิยาลัยที่จัด ตลอดจน

สาขาที่ประชุมวชิาการแตละแหง ควรเลอืกที่มคีวามเก่ียวของหรอืความเช่ียวชาญตรงกับงานของนักวจิัย  

2. การเผยแพรงานวารสารวิชาการ ชองทางการเผยแพรในรูปแบบนี้จัดไดวาเปนทางการและไดรับ

การยอมรับมากที่สุดในวงการวชิาการโดยทั่วไป สําหรับขัน้ตอนที่เปนทางการเพื่อเผยแพรก็จะเร่ิมจากการสง

ตนฉบับของบทความพรอมทั้งจดหมายนํา (coverletter) ถึงบรรณาธิการเพื่อเกร่ินนําการคนพบ หรือ

ความสําคัญของงาน ปจจุบันวารสารหลายฉบับไดมเีว็บไซตเปนของตัวเองและผูเขียนสามารถลงทะเบียนเขา

เปนผูใชงานและทําการสงเอกสารตนฉบับเพื่อตีพิมพ รวมไปถึงการติดตามผลทางออนไลนไดโดยไม
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จําเปนตองสงทางไปรษณยีเหมอืนในอดตี  สําหรับผลของการพจิารณาจะเปนไปได 3 กรณี ดังนี้ การตอบรับ

ใหตพีมิพ (accept) การสงกลับมาแกไข (revise) และการปฏเิสธ (reject) 

องคความรูที่สําคัญในการเผยแพรบทความ ไดแก 

1. หลักการเขยีนบทความวจิัย 

2. หลักการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิัยในวารสารระดับชาตแิละนานาชาต ิ

3. การเลอืกแหลงตพีมิพเผยแพร 

4. หลักการนําเสนอผลงานวจิัยในเวทรีะดับชาตแิละนานาชาต ิ

1.2 เอกสารหลักฐานอางองิ : 

 

2. การเสาะแสวงหาความรูท่ีตองการ 

2.1 รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน : 

 

 

วิธีการแสวงหาความรูตามที่กําหนดในแผนการดําเนินงานของกลุม เครื่องมือ KM ที่ใชในการ

แสวงหาความรู คือ ประชุมแลกเปลี่ยนความรู การเลาเรื่อง การคนหาขอมูลจากผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน จน

รวบรวมไดขอมูลที่ตองการ ตามเอกสารอางองิ ดังตอไปนี้ 

บทความวจิัย บทความวชิาการ และบทความปรทัิศน 

               การเผยแพรความรูโดยการเขยีน สําหรับนักวิชาการสวนใหญ จะทําในรูปของผลงานวิชาการ ซึ่ง

การเขยีน“บทความ”(Article) เปนรูปแบบการเขยีนประเภทหนึ่ง ที่ผูเขียนตองการสื่อสารขอเท็จจริงและความ

คิดเห็น ใหกับผูอาน อยางไรก็ตาม เนื้อหาที่นําเสนอนั้น ตองมาจากขอมูลจริง ไมใชเรื่องแตงหรือคิดขึ้นจาก

จินตนาการ และมีลักษณะเปนขอเขียนขนาดสั้น สําหรับเนื้อหาในหัวขอนี้ จะขอกลาวถึง ความหมายของ

บทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยจะมีการเปรียบเทียบใหเห็นวา บทความทั้ง 2 ประเภทนี้ มีความ

แตกตางกันอยางไร 

               สําหรับ “บทความวจิัย” หรอื Research article นัน้ เปนบทความที่เปนผลงานตอเนื่องจากงานวจิัย 

หรอืสกัดมาจากงานวิจัย บทความประเภทนี้ เปนบทความที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัย ใหมีความกระชับ

และสั้น สําหรับตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ หรือที่ประชุมสัมมนา โดยการพิมพเผยแพร

บทความวิจัย ตองผานการกลั่นกรองและตรวจสอบ เนื้อหาสาระและความถูกตอง จากผูทรงคุณวุฒิในวง

วิชาการนั้นๆ (Peer review) นอกจากนี้ จะตองมีรูปแบบการจัดพิมพ ใหไดตามเกณฑมาตรฐานของวารสาร 

หรอืคณะกรรมการประเมนิ  

               สําหรับ “บทความทางวชิาการ” หรอื Academic  article นัน้ มผีูใหความหมายไวใกลเคียงกัน โดย

อาจกลาวไดวา“บทความทางวิชาการ” หมายถึง งานเขียนวิชาการซึ่งมีการวิเคราะหประเด็น ตามหลัก

วิชาการ โดยมีการสํารวจวรรณกรรมและวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อสนับสนุน จนสามารถสรุปผลการ

วเิคราะหในประเด็นนัน้ได โดยรูปแบบของบทความวชิาการ จะประกอบดวย การเกร่ินนําที่แสดงเหตุผล หรือ

1. หลักการเขยีนบทความ 



 

การเขยีนบทความเพื่อเผยแพร 8 

 

ที่มาของประเด็นที่ตองการอธบิายหรอืวเิคราะห กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห และบทสรุป มีการอางอิง

บรรณานุกรม ที่ครบถวนและสมบูรณ โดยบทความวชิาการ จะมลีักษณะเฉพาะอยูหลายประการ คอื 

1. ตองเปนเรื่องที่ผูอานสวนมาก กําลังสนใจอยูในขณะนั้น อาจเปนปญหาที่คนทั่วไป อยากทราบวา 

จะดําเนนิตอไปอยางไร หรอืมีผลเชนไร หรือเปนเรื่องที่สอดคลองกับเหตุการณ หรือสถานการณ หรือเขายุค

เขาสมัย 

2. ตองมสีาระ มแีกนสาร อานแลวไดความรู หรือความคิดเพิ่มเติม มิใชเรื่องเลื่อนลอย เหลวไหล ไร

สาระ 

3. ตองมทีัศนะ ขอคิดเห็น และ/หรอื ขอวนิจิฉัยของผูเขยีนแทรกอยูดวย 

4. มวีธิกีารเขยีนที่ชวนใหอาน ทําใหเพลดิเพลนิและชวนคิด 

5. เนื้อหาสาระและวิธีเขียน เหมาะแกผูอานระดับที่มีการศึกษา ทั้งนี้ เพราะผูอานที่มีการศึกษานอย 

มักจะไมอานบทความ แตจะอานขาวสดมากกวา 

          บทความโดยทั่วไปจะมเีนื้อหาที่สําคัญอยู 3 สวนคือ  

1. สวนประกอบตอนตนหรอืสวนนํา  

2. สวนเนื้อหา และ  

3. สวนทาย   

การเขียนผลงานวิชาการแตละประเภทนั้น จะมีเทคนิคและวิธีการ ที่เหมือนและแตกตางกัน โดยใน

สวนของบทความทางวิชาการและบทความวิจัย ก็จะมีองคประกอบตางกัน โดยสามารถสรุปในเชิง

เปรยีบเทยีบ ระหวางบทความวชิาการและบทความวจิัยได ตามตารางตอไปนี้ 

ตารางแสดงองคประกอบของบทความวชิาการและบทความวจิัย 
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การเขยีนบทความเพื่อเผยแพร 9 

 

นอกจากบทความวิจัยและบทความวิชาการแลว ยังมีบทความอีกประเภทหนึ่งที่เรียกวา บทความ

ปริทัศน หรือ Reviewed articles ซึ่งเปนบทความประเภทที่เปนการสํารวจงานวิจัยที่มีอยูแลว มีการ

ประมวลความรู และ มแีนวโนมจุดประเด็นใหผูอาน ถกเถียง ตคีวาม หรอือภปิรายในดานบวกและดานลบก็ได  

 อารันต พัฒโนทัย (ม.ป.ป.) ไดใหความหมายไววา หมายถึง บทความที่มีการผสมผสานแนวคิด และ

ผลการวิจัยหลายๆงานวิจัย โดยผูเขียนจะสังเคราะหแนวคิดเหลานี้ ตลอดจนสังเคราะหผลการวิจัยจาก

งานวจิัยตางๆ เพื่อประมวลเปนขอโตแยงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยวัตถุประสงคของการเขียนบทความปริทัศน 

คือ เปนการสรุป วิเคราะห และสังเคราะหความรูจากผลงานวิจัยอื่นๆ และ/หรือผลงานวิชาการอื่นๆจนถึง

ปจจุบัน เพื่อเปนการทบทวนการกาวหนาทางวชิาการของเรื่องนัน้ๆ 

 การจะเลอืกเขยีนบทความปริทัศน อาจจะเลอืกหัวขอที่อาจเปนกระแสความสนใจของสังคม

ในตอนนั้นๆ เพราะอาจจะเปนเรื่องที่หลายๆ คนหันมาอานบทความนั้นๆมากขึ้น และจุดนี้อาจจะสะทอน

แนวความคิดของผูอานมากขึ้น ซึ่งเปนกลยุทธใหเกิดบรรยากาศในการวิพากษวิจารณในเชิงวิชาการมากขึ้น 

กระบวนการนี้ก็ถอืไดวากระตุนผูอานใหขอมูลสะทอนกลับอกีดวย 

เทคนคิการเขยีนบทความวจิัย เพื่อตพีมิพในระดับนานาชาต ิ

               การนําเสนอบทความวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาตินั้น ถือวาเปนหนาที่ความ

รับผิดชอบ ของอาจารยในมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากจะทําใหอาจารยไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู

ตลอดเวลาแลว ยังเปนสวนหนึ่ง ในการพัฒนาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยสูระดับนานาชาติอีกดวย ทั้งนี้กอนที่

จะมกีารเขยีนบทความวจิัย อาจารยควรมงีานวจิัย อยางนอยหนึ่งเรื่อง ที่เกิดขึ้นจากความถนัด ความสามารถ

ของตนเอง และจะตองเปนงานวิจัยที่มีคุณภาพดวย การเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพนั้น นอกจากจะมี

งานวจิัยที่มคุีณภาพแลว จะตองมวีธิกีารเขยีนที่ถูกตอง ใชเทคนิคการเขียน และใชภาษาที่ถูกตองดวย เนื้อหา

ในหัวขอนี้จะขอสรุปเนื้อหาสาระ และวิธีการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่งมี

รายละเอยีด ดังนี้ 

ในอันดับแรก จะขอแนะนําระดับของคุณภาพของบทความวิจัยกอน ซึ่ง ปองปรารถน สุนทรเภสัช 

(2554)  ไดกลาววา มอียูดวยกัน  3 ระดับ เรียงจากนอยไปหามาก ไดแก 

1. ระดับดี คือ เปนบทความวิจัยที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและ

การนําเสนอที่ชัดเจน เปนประโยชนตอวงวชิาการ 

2. ระดับดมีาก คือ มเีกณฑเชนเดยีวกับระดับด ีแตจะมีขอกําหนดเพิ่มเติมคือ บทความนั้น ๆ ตองมีการ

วเิคราะห และนําเสนอความรู หรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ และเปนประโยชน

ตอวงวชิาการ นอกจากนี้จะตองสามารถนําไปใชอางองิหรอืนําไปปฏบิัตไิด 

3. ระดับดเีดน คือ มเีกณฑเชนเดยีวกับบทความในระดับดีมาก แตจะมีขอกําหนดเพิ่มเติม คือ บทความ

นั้นๆ ตองมีลักษณะเปนงานที่บุกเบิกทางวิชาการ ตลอดจนมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองค

ความรูใหม ๆ (Body of knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และจะตองมีการกระตุนใหเกิดความคิดคน

อยางตอเนื่อง เปนที่เช่ือถอื และยอมรับในวงวชิาการ หรอืวชิาชีพที่เก่ียวของในระดับชาต/ินานาชาต ิ

http://gopublished1.blogspot.com/2015/06/blog-post_7.html
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การเขียนบทความวิจัยในระดับคุณภาพตางๆ นั้นขึ้นอยูกับแกนสาระที่สําคัญของงานวิจัย กลาวคือ 

งานวิจัยนั้นใชระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสม และมีผลการวิจัยที่ยังไมเคยคนพบ และ/หรืองานวิจัยนั้นๆ 

สามารถสรางองคความรูทางดานวชิาการในศาสตรนัน้ ๆ ได 

นอกจากระดับคุณภาพของบทความวจิัยแลว ผูที่ตองการจะเขยีนบทความวจิัยเพื่อตพีมิพเผยแพร ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาตินั้น จําเปนที่จะตองทราบสวนประกอบที่สําคัญบทความวิจัย (Research 

article) เสียกอน วารสารวิชาการระดับนานาชาติแตละฉบับ มักจะมีการกําหนดสวนประกอบของบทความ

วิจัยที่ไมเหมือนกัน เชน ในวารสารที่ช่ือวา Current Issues in Tourism (Taylor & Francis Online, 2015) ได

กําหนดใหบทความวจิัย ที่จะสงตพีมิพจะตองมสีวนประกอบ ดังตอไปนี้ 

1) Abstract (บทคัดยอ) 

2) Introduction (บทนํา) 

3) Research methodology (ระเบยีบวธิกีารวจิัย)  

4) Discussion (อภปิรายผลวจิัย) 

5) Future research (ขอแนะนําสําหรับงานวจิัยในอนาคต) 

6) Conclusion (บทสรุป) 

7) References (รายการอางองิ) 

สวนวารสารที่ช่ือวา Journal of Travel and Tourism Marketing กําหนดวา บทความวิจัย ตองมี

สวนประกอบดังตอไปนี้ 

1) Title (ช่ือเรื่อง) 

2) Abstract (บทคัดยอ) 

3) Keywords (คําสําคัญ) 

4) Main text (สวนเนื้อหา) 

5) Indication of figures and tables (แผนภาพ และตาราง) 

6) References (รายการอางองิ) 

7) Appendices (ภาคผนวก) 

ปองปรารถน สุนทรเภสัช (2554) ได กลาววา ตามปกติแลว บทความวิจัยควรประกอบดวย 

สวนประกอบที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 

1) ช่ือเรื่องและผูเขยีนบทความ (Title and author) 

2) บทคัดยอหรอืสาระสังเขป (Abstract or summary) 

3) บทนําหรอืความนํา (Introduction) ความเปนมา วัตถุประสงค ขอบเขตของบทความ 

4) วธิดีําเนนิการวจิัย (Research methodology) 

5) ผลการวจิัย และการวเิคราะหผลการวจิัย (Results and analysis) 

6) การวจิารณผลการวจิัย (Discussion) 

7) บทสรุป และขอเสนอแนะ (Conclusion and recommendation)   

8) คําขอบคุณ (Acknowledge) (ถาม)ี 
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9) เอกสารอางองิ (References) 

สําหรับเทคนคิในการเขยีนสวนประกอบตางๆ ขางตน ปองปรารถน สุนทรเภสัช (2554) ไดแนะนําไว 

ดังนี้ 

1. ชื่อเรื่อง (Title) ผูเขียนจะตองตั้งชื่อเรื่องของบทความวิจัยที่บงบอกใหเห็นถึงประเด็นที่สําคัญของ

งานวจิัย ชื่อเรื่องตองตรงประเด็น ไมกํากวม และไมเขาใจยาก  

2. บทคัดยอ (Abstract) นับวาเปนสวนที่เขยีนยากที่สุดของบทความวจิัย ผูเขยีนควรเขยีนบทคัดยอใน

ลําดับทายสุด เนื่องจากเนื้อหาของบทคัดยอ จะตองการกลาวถึงเนื้อหาโดยรวมทั้งหมดของบทความวิจัยใน

แบบยอ หรอืแบบที่มขีอจํากัดดานจํานวนคําในการเขยีน ซึ่งการเขยีนบทคัดยอที่ดนีัน้ ผูเขียนควรจะตองเขาใจ

เนื้อหาทั้งหมดเสียกอน จึงจะสามารถเขียนไดอยางกระชับ และสามารถถายทอดเนื้อหาสาระที่สําคัญของ

บทความวิจัยได  เนื้อหาในสวนของบทคัดยอควรจะกลาวถึง วัตถุประสงคของงานวิจัย วิธีการทําวิจัย 

ผลการวจิัย และความสําคัญของผลการวจิัย  

3. บทนํา (Introduction) เนื้อหาในสวนของบทนําจะตองกลาวถึง ความเปนมาของงานวิจัย สิ่งที่

นาสนใจในงานวิจัย วามีอะไรใหมๆ หรือความโดดเดนอยางไร หรือมีความแตกตางจากงานวิจัยอื่นๆในเรื่อง

เดยีวกันอยางไร นอกจากนี้ ควรกลาวดวยวางานวิจัยนี้สามารถแกปญหา หรือ อุดชองโหวในวงการวิชาการ

นัน้ๆอยางไร 

4.ระเบยีบวธีิวจิัย (Research methodology) เนื้อหาในสวนนี้ ผูเขียนจะตองกลาวถึงวิธีที่ทําใชในการ

ทําวจิัย เชน งานวจิัยนัน้เปนงานวจิัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) หรอืงานวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

research) ผูที่ใหขอมูลหรือกลุมตัวอยางเปนใคร มีจํานวนเทาไร และมีวิธีการคัดเลือกผูใหขอมูลหรือกลุม

ตัวอยางอยางไร ใชวิธีใดในการเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูล นอกจากนี้จะตองเหตุผลที่ผูเขียนใชวิธีวิจัย

ดังกลาว  

5. ผลการวิจัย (Research findings/results) เปนหัวใจหลักของบทความ ผูเขียนควรเขียนอธิบายวา 

เมื่อไดศกึษาแลว คนพบอะไรบาง ผูเขยีนอาจนําเสนอโดยการใชแผนภูม ิหรอืตารางชวยในการอธบิาย 

6. วจิารณผลการวจิัย (Discussion) ในสวนนี้ ผูเขียนอาจจะนําไปรวมอยูในสวนของผลการวิจัยก็ได 

ซึ่งก็ขึ้นอยูกับ รูปแบบที่วารสารกําหนด การวิจารณผลการวิจัยเปนการเปรียบเทียบผลที่ผูเขียนคนพบกับ

การศึกษากอนหนานี้ และเปนการแสดงการวิเคราะหวาผูเขียนเห็นดวย หรือไมเห็นดวยกับการศึกษากอน

หนาที่ และอยางไร การเขยีนในสวนนี้ ตองอาศัยการทบทวนวรรณกรรม หรอืงานวจิัยจํานวนมากมากอน 

7. บทสรุป (Conclusion) เปนสวนที่สรุปสาระสําคัญของประเด็นที่ผูเขียนคนพบ ในความยาว

ประมาณ 1-2 ยอหนา 

นอกจากนี้ ในหัวขอนี้ จะขอแนะนําเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติม สําหรับการเขียนบทความวิจัยทางดาน

สังคมศาสตร เพื่อการตพีมิพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาต ิตามคําแนะนําของ ศวิารักษ ศิวารมย (2551) 

ดังนี้ 

1. ผูเขียนควรพึงระลึกวา การเขียนบทความวิจัยทางสังคมศาสตร อาจมีความยากกวา

บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร เนื่องจากบทความทางดานสังคมศาสตร จะมีลักษณะเปนการเลาเรื่อง และ

การอธิบายปรากฏการณตางๆ โดยผูเขียนจะตองพยายามสื่อใหผูอานเขาใจไดวา ตนเองเห็นมากกวา หรือ
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ลึกซึ้งมากกวาคนอื่นอยางไร หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ตองเขียนใหคนอาน มีจินตนาการเขาใจตาม

ปรากฏการณที่ผูเขยีนเห็น ซึ่งผูเขยีนจะตองสังเคราะหสิ่งเหลานัน้ และนําไปเชื่อมโยงกับทฤษฎ ี

2. ทฤษฎีตางๆ เชน ทฤษฎีที่คิดคนโดยชาวตะวันตก มีความจําเปนอยางมากในการนํามา

อธบิาย และสังเคราะห ผูเขยีนตองอานทฤษฎีเหลานี้จนเขาใจอยางถองแท และสามารถอธิบายใหผูอื่นเขาใจ

ได ซึ่งในสวนนี้ นับเปนสวนที่สําคัญอยางยิ่ง กลาวคอื ถาเราสามารถอธบิายทฤษฎนีัน้ๆกับงานของเราไดอยาง

ชัดเจน จะทําใหเราเปนที่กลาวถึง และงานของเราจะถูกนําไปอางอิง เมื่อกลาวถึงทฤษฎีนั้นๆ ผูคนตองนึกถึง

ชื่อเรา และงานของเราเปนอันดับตนๆ 

3. รูปแบบในการอางอิงเอกสาร นับวาเปนประเด็นที่สําคัญมาอีกประการหนึ่ง ในปจจุบัน

รูปแบบการอางองิมอียูดวยกันหลายรูปแบบ ผูเขยีนบทความตองใชรูปแบบการอางอิง ที่วารสารนั้นๆกําหนด

อยางถูกตอง ซึ่งรูปแบบการเขียนอางอิงสามารถหากไดจากแหลงขอมูลตางๆทั้งในหนังสือ และทาง

อนิเทอรเน็ต (internet) 

 

 

 

การเขยีนบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพในวารสาร เปนวิธีการหนึ่งที่จะเผยแพรองคความรูจาก

การวิจัยและจากการศึกษาคนควาไปสูสาธารณชน ซึ่งบทความวิชาการในที่นี้หมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการที่ไดจากการศึกษาคนควา แสดงแนวคิดเชิงวิชาการอยางเปนระบบของ

ผูเขียน ซึ่งผูอานที่อยูในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพนั้นสามารถตัดสินใจไดวาขอมูลที่ไดรับจากการอานจะ

นําไปใชใหเกิดประโยชนอยางไร 

การตพีมิพผลงานวจิัยมวีัตถุประสงคเพื่อ 

- การเผยแพรองคความรู และแนวคิดตาง ๆ สูสาธารณะ หรอืสังคมโลก 

- การพัฒนาความรู เกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ รวมถึงการใชประโยชนจากผลงานวจิัยตาง ๆ 

- กระบวนการพัฒนาความรู และนักวจิัย 

นอกจากนี้ การตพีมิพยังเปนตัวช้ีวัด (KPI) ความสําเร็จของการทํางานวจิัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. หลักการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิยัในวารสารระดับชาตแิละนานาชาต ิ



 

การเขยีนบทความเพื่อเผยแพร 13 

 

ขั้นตอนการตพีมิพงานวจิัยมดีังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเผยแพรงานวารสารวชิาการ ชองทางการเผยแพรในรูปแบบนี้จัดไดวาเปนทางการและไดรับ

การยอมรับมากที่สุดในวงการวชิาการโดยทั่วไป สําหรับขัน้ตอนที่เปนทางการเพื่อเผยแพรก็จะเร่ิมจากการสง

ตนฉบับของบทความพรอมทั้งจดหมายนํา  (coverletter) ถึงบรรณาธิการเพื่อเกร่ินนําการคนพบหรือ

ความสําคัญของงาน ปจจุบันวารสารหลายฉบับไดมเีว็บไซตเปนของตัวเอง และผูเขยีนสามารถลงทะเบียนเขา

เปนผูใชงาน และทําการสงเอกสารตนฉบับเพื่อตีพิมพ รวมไปถึงการติดตามผลทางออนไลนไดโดยไม

จําเปนตองสงทางไปรษณยีเหมอืนในอดตี  

สําหรับผลของการพิจารณาจะเปนไปได  3 กรณี ดังนี้ การตอบรับใหตีพิมพ (accept) การ

สงกลับมาแกไข (revise) และการปฏเิสธ (reject)  

กรณีการสงกลับมาแกไข (revise) มักจะมีกําหนดระยะเวลาใหสงกลับคืน อาจจะแนะนําใหทํา

การทดลองเพิ่ม ใหแกไขตนฉบับและ/หรือใหตอบคําถามตาง ๆ การแกไขอาจตองทํา  2-3 รอบ ซึ่งเมื่อแกไข

แลวมโีอกาสไดรับการตพีมิพมากกวา 50% นอกจากนี้ ในขัน้ตอนของการแกไขสามารถแบงออกเปน 2 ระดับ

ไดแก การแกไขสวนนอย (minor) และการแกไขสวนมาก (major) 

กรณีที่ถูกปฏิเสธ (reject) นักวิจัยอาจจะนํามาแกไขตามที่ผูอานพิจารณาผลงาน (reviewer) 

แนะนํา ดําเนนิการปรับรูปแบบและสงไปวารสารอื่น  

เมื่อไดรับการตอบใหตีพิมพ (accept) ทางวารสารจะจัดทําตนฉบับที่เหมือนจริงในวารสารสงให

นักวจิัยตรวจทานอกีคร้ัง เพื่อปองกันความผดิพลาด นักวจิัยตองรีบดําเนนิการตรวจแกไขและสงกลับคนือยาง

รวดเร็ว ดังขัน้ตอนตอไปนี้ 
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ในปจจุบันมวีารสารวชิาการจํานวนมากที่เปนสนามใหนักวจิัยตีพิมพผลงานวิจัย แตคุณภาพและ

มาตรฐานของวารสารแตละเลมจะแตกตางกันไป มตีัง้แตระดับงายจนถึงยากมาก และใชเวลาในการพจิารณา

หลายเดอืนถึงเปนป เปรียบเสมอืนการประกวดนางงาม ผูประกวดสามารถเลอืกเวทไีดตั้งแตประเภทเทพีเงาะ 

มังคุด ไปจนกระทั่งถึงเวทีระดับนางสาวไทยหรือนางงามจักรวาล วิธีการสังเกตคุณภาพของวารสารมักดูที่

ความเกาแก สมาคมซึ่งเปนผูดูแลการจัดพมิพ  และอกีวธิหีนึ่งคือ การพจิารณาจากดัชนอีางองิของวารสารแต

ละฉบับวาอยูในฐานขอมูลใด อยางไรก็ดี ปจจุบันมีฐานขอมูลอยูเปนจํานวนมาก แยกกันไปตามบริษัทหรือ

หนวยงานที่ใหบริการแตฐานขอมูลซึ่งเปนที่นิยมของนักวิจัยในปจจุบันคือ ฐานขอมูลที่มีการคิดคาดัชนีอางอิง 

(impact factor) ใหกับวารสารฐานขอมูลที่เปนที่รูจักอยางแพรหลาย และมีดัชนีอางอิง (จํานวนคร้ังเฉลี่ยของ

การอางองิของบทความที่ตพีมิพในแตละวารสาร) มีอยูหลายแหง บางขอมูลที่เปนของคนไทยคือ ดัชนีอางอิง 

Thailand Citation Index (TCI) ซึ่งดูแลโดยศูนยอางองิดัชนวีารสารไทย สวนฐานขอมูลของตางประเทศมีหลาย

แหง ไดแก ดัชนอีางองิ SCImago ซึ่งอยูในฐานขอมูล Scopus ของบริษัท Elsevier และตนตํารับคือดัชนีอางอิง 

ISI ซึ่งเปนของบริษัทยักษใหญผูใหบริการดานขอมูล คือ Thomson Reuters อยางไรก็ตาม ดัชนีช้ีวัดที่

นักวิชาการพยายามสรางขึ้นมาเหลานี้ เพื่อจัดลําดับคุณภาพของวารสารเทานั้น แตยังขาดความสมบูรณอยู

มาก  

เทคนคิการเขยีนตนฉบับเร่ิมตนเขยีน ดังนี้  

1. เร่ิมตนจากการสรุปรวบรวมผลงานวจิัยและการเขียนคําอธิบาย  (legend) ของรูป ไดอะแกรม 

ตาราง กราฟ ฯลฯ กอน  

2. การเขยีนสวนวัสดุอุปกรณและวธิกีาร (material and method)  

3. การเขยีนสวนผลการวจิัย/ทดลอง (result) ซึ่งอธบิายผลจากรูป ไดอะแกรม ตาราง กราฟ ฯลฯ 

ที่จัดเรยีงเนื้อหาไวตามลําดับ  
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4. การเขียนบทนํา (introduction) อาจจะนํามาจากภูมิหลังที่มาของปญหา/ความสําคัญและ

เหตุผล (background/significance and rationale) ของโครงการวจิัย ซึ่งปรับปรุงใหครบถวนและทันสมัย  

5. การเขยีนสวนวจิารณผล (discussion) และสรุป (conclusion)  

6. การเขยีนบทคัดยอ (abstract) ซึ่งตองสัน้และกระชับ  

7. การจัดทําเอกสารอางอิง (reference) และสวนประกอบอื่น ๆ ซึ่งจะไดเปนตนฉบับ 

(manuscript) ออกมา  

นอกจากนี้ สิ่งอื่น ๆ ที่จะตองคํานึงในการเขียนเพื่อใหไดรับการตีพิมพ โดยเฉพาะหากตองการ

ตพีมิพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาตหิรอืในเวทรีะดับโลก ผลการวจิัยและการเขยีนจะตองมลีักษณะดังนี้  

1. งานวจิัยที่ทํามคีวามคิดริเร่ิม (originality) และมคีวามแปลกใหม (novelty)  

2. งานวจิัยที่ทํามคุีณภาพและผลการวจิัยด ี 

3. ตั้งช่ือเรื่อง (title) ไดตรงกับผลงานและดึงดูดใจบรรณาธิการ (editor) และผูอานพิจารณา 

(reviewer)  

4. คุณภาพของผลซึ่งแสดงโดยรูป ไดอะแกรม ตาราง กราฟ ฯลฯ ชัดเจนสวยงามถูกตองและ 

นาเชื่อถอื เพราะเปนสวนที่สําคัญที่จะมองเห็นไดงาย  

5. เตรียมตนฉบับตรงตามคําแนะนํา (instruction for author) ของวารสาร  

6. เขียนในแตละสวนไดอยางชัดเจน (clear) กระชับ (concise) หนักแนน (solid) เขมขน (strong) 

เรียงลําดับอยางถูกตองและสมเหตุผล (right and logical order)  

7. เนื้อหาสัมพันธ กลมกลนืไปดวยกัน (coherent) และอานแลวลื่นไหล (smooth)  

8. อานแลวไดความรูใหม (new knowledge) ทฤษฎใีหม (new theory) มโนทัศนหรอืความคิดใหม 

(new concept or idea) 

ขั้นตอนการเตรยีมบทความวจิัย (manuscript) เพื่อตพีมิพในวารสาร 

1. วางแผนเตรียมการเรื่องตพีมิพเผยแพรผลงานวจิัยในวารสารไวลวงหนาตัง้แตวางแผนทําวิจัย และ

ศกึษาขอมูลวารสารที่สนใจ เปนวารสารที่ไดรับการรับรองในระดับใด ตรงตามเกณฑที่ตองการหรือไม  หัวขอ

เรื่องที่ทําวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยสอดคลองกับแนวทางของวารสารที่ตองการหรือไม การสมัครตีพิมพใน

วารสารจะตองใชงบประมาณเทาไร คาสมัครเปนสมาชิกของวารสารเทาไร เพื่อวางแผนของบประมาณไว

ลวงหนา 

2. เมื่อดําเนินการวิจัยแลวเสร็จควรเตรียมบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรตามแนวทางที่วารสารที่

ตองการตีพิมพกําหนด  ซึ่งควรปฏิบัติตามขอกําหนดอยางเครงครัดเพราะมีผลตอการพิจารณาตอบรับการ

ตพีมิพ 

3. เขยีนบทความวจิัยใหมคีวามตอเนื่องเชื่อมโยงกันทัง้เรื่อง และเนนสาระสําคัญที่โดดเดนที่ตองการ

เสนอใหผูอานทราบ 

4. อานทบทวนตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ระเบยีบวธิวีจิัย การเขยีนอางองิ และบรรณานุกรม

ตามระบบที่วารสารกําหนด หรือใหผูอื่นทั้งในและนอกสาขาอานเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใชใน

งานวจิัยกอนสงรายงานการวจิัย 
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5. สงบทความไปตพีมิพเผยแพร และมกีารตดิตามผลจากบรรณาธกิารของวารสารเปนระยะ ๆ ถามี

การแกไข บรรณาธกิารของวารสารจะสงตนฉบับกลับมา ผูเขยีนควรรีบดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของ

ผูเช่ียวชาญ (reviewer) ของวารสาร และสงตามเวลาที่วารสารกําหนด และติดตามผลการตอบกลับ ซึ่ง

อาจจะมกีารสงกลับมาใหแกไขอกีคร้ัง ทัง้นี้ผูเขยีนจะตองใหกําลังใจตนเองในการแกไขเพื่อใหไดรับการตีพิมพ

ในวารสารวิชาการที่ไดรับการรับรอง แมวาบทความจะถูกปฏิเสธ แตมีความเปนไปไดที่จะไดรับการตอบรับ

จากวารสารอื่น ๆ เมื่อบทความไดรับการแกไขปรับปรุงแลว 

วธิกีารสงบทความ  ควรศกึษาวธิกีารสงบทความ เชน สงขอมูลเปนไฟลทั้งหมดผานอีเมล หรือสงใน

ระบบออนไลน (Submit Online) และสงไฟลรูปผูทําวิจัย และภาพกิจกรรมจากการวิจัยพรอมคําบรรยายใต

ภาพเปนภาคผนวกเพิ่ม (ถาม)ี 

แนวทางปฏบิัตเิพื่อการเผยแพร 

 

 

 

 

 

 

1. ศกึษาเก่ียวกับวารสาร การนําเสนอ Proceeding 

- ประเภทของวารสาร 

- ระดับคุณภาพของบทความในวารสาร 

- ลักษณะของผูอานวารสาร 

2. ศกึษารูปแบบการพมิพตามขอกําหนดของวารสาร 

- การจัดหนา ขนาด ชนดิตัวอักษร 

- การพมิพเลขหนา ตาราง เครื่องหมาย 

- หัวขอบทความ 

- เวลาการสง รับ และแกไขบทความ 

3. สงบทความที่เหมาะสมกับวารสาร การนําเสนอ Proceeding 

- บทความสอดคลองกับ theme ของวารสาร 

- ระดับคุณภาพของบทความเหมาะสม 
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- รูปแบบการพมิพตรงตามขอกําหนด 

4. การแกไขปรับปรุง 

- ตองปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

- สงบทความที่แกไขกลับใหเร็วที่สุด 

- ตดิตามความคืบหนาของการตอบรับ 

การเพิ่มโอกาสการตอบรับบทความ 

1. บทความมคุีณภาพสูงกวาระดับคุณภาพของวารสาร 

2. ผูเขยีนรวมเปนผูเช่ียวชาญตางประเทศ 

3. ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุน องคกรนานาชาต ิ

4. มกีารอางองิจากบทความในวารสารนัน้ (Citation) 

แนวปฏบิัตท่ีิดีในการเขยีนบทความวชิาการลงตพีมิพในวารสาร 

1. การเตรยีมตัวเขยีนบทความ ควรปฏบิัตดัิงนี ้

1.1 อานนโยบายและวัตถุประสงคของวารสาร เพราะขอบเขตเนื้อหางานวิจัย / บทความ

วชิาการจะตองสอดคลองกับนโยบายการจัดทํา หรอืการจัดพมิพของแหลงเผยแพร 

1.2 อานคําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความที่เจาของวารสารนั้นใหคําแนะนําไว และปฏิบัติ

ตามคําแนะนํานัน้ ๆ อยางเครงครัด 

1.3 อานแนวทางการประเมินคุณภาพของบทความ งานวิจัยที่นํามาเขียนตองมีคุณลักษณะ

ของงานวจิัยที่ด ี เชน  มคุีณคา  มคีวามใหม นาสนใจ ถูกตอง เปนตน 

1.4 ควรอานและศึกษารูปแบบการเขียนบทความจากวารสารหลาย ๆ ฉบับเพื่อเปนแนว

ทางการเขยีนและสรางแรงบันดาลใจ 

1.5 ประเมนิงานของตนเองตามเกณฑคุณภาพที่กําหนดนัน้ 

      2. การเขยีนบทความวจิัยท่ีมคีุณภาพ ควรปฏบิัตติามหลักการดังนี้ 

2.1 มปีระเด็นหรอืแนวคิดทางวชิาการที่ชัดเจน  

2.2 มคีวามทันสมัย และวเิคราะหเปนไปตามแนวคิดและทฤษฎทีี่เหมาะสมและชัดเจน 

2.3 มทีัศนะของผูเขยีนบนฐานของขอเท็จจริงทางวชิาการ 

2.4 ควรคนควาอางองิจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและเชื่อถอืได  

2.5 ควรใชศัพทและภาษาทางวชิาการที่ถูกตองเหมาะสม  

2.6 มกีารนําเสนออยางเขาใจงาย 

3. หาแหลงเผยแพรบทความ ควรปฏบิัตติามแนวทางดังนี ้

  3.1 แหลงเผยแพรบทความวิจัย ไดแก วารสารวิชาการ และการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

ซึ่งควรเปนที่ยอมรับของนักวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ  โดยแหลงเผยแพรจะตองเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานที่เก่ียวของ  จงึจะชวยเพิ่มความสําคัญและสรางคุณคาของงานวจิัย 
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3.2 บทความวิจัยที่จะเผยแพรตองเปนบทความวิจัยที่ใหม  ไมเคยตีพิมพที่ใด ซึ่งแหลงเผยแพร

บทความวิจัยหลายแหลงจะระบุไววาในการเสนอตนฉบับเพื่อตีพิมพเผยแพร จะตองไมเคยหรืออยูใน

ระหวางการนําเสนอเพื่อตีพิมพเผยแพรในแหลงอื่น  ดังนั้นบทความวิจัยเรื่องเดียวกันจะทําไดเพียงคร้ัง

เดยีว ไมสามารถลงซ้ํา  

3.3  องคความรูของผูวจิัย/ผูที่จะพมิพเผยแพรตองรูลกึซึ้งในเรื่องนัน้ 

3.4  เลอืกวารสารเปาหมายหรอืวารสารที่ตองการตพีมิพ ควรสอดคลองกับชื่อบทความ 

3.5  หาบุคคลที่สามารถชวยเหลอืได นําเขาสูชองทางของวารสารไดถูกตอง 

3.6 สรางเครอืขายสําหรับนักวจิัยที่อยูในความสนใจเหมอืนกัน 

การพจิารณาวารสาร 

วารสารวชิาการระดับชาต ิ 

1) การตรวจสอบรายช่ือวารสารวิชาการ ระดับชาติ ในฐานขอมูล TCI สามารถคนจาก http:// 

www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html  

2) ควรตรวจสอบคา Impact Factor และ การตรวจสอบ ranking วารสารตามสาขา คลกิที่ Thai- 

Journal Impact Factors สามารถตรวจสอบไดตามที่อยูเว็บhttp://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_h.php 

การตรวจสอบ Ranking วารสารตามสาขาทีห่นาแรกของ TCI คลกิ ที่ Thai-Journal Impact Factors 

ควรเลอืกวารสารที่มคีา Impact Factor สูง 

การพิจารณาคุณภาพของวารสาร สามารถพิจารณาไดจากดัชนีอางอิงของวารสารวาอยูใน

ฐานขอมูลใด  ซึ่งฐานขอมูลซึ่งเปนที่นิยมในปจจุบันคือ ฐานขอมูลที่มีการคิดคาดัชนีอางอิง (Impact 

Factor) หรือ Journal Impact Factor (JIF) คา Impact Factor คือ ดัชนีผลกระทบการอางอิงวารสาร วัด

จากจํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารวิชาการนั้นไดรับการอางอิงในแตละป ขอมูลที่เปนของ

คนไทยคือ ดัชนีอางอิง Thailand Citation Index (TCI) ซึ่งดูแลโดยศูนยอางอิงดัชนีวารสารไทย  สําหรับ

ฐานขอมูลของตางประเทศ ไดแก ดัชนีอางอิง SCImago ซึ่งอยูในฐานขอมูล Scopus ของบริษัท Elsevier 

และตนตําหรับคอืดัชนอีางองิ ISI ซึ่งเปนของบริษัทใหญผูใหบริการดานขอมูล คอื Thomson Reuters การ

ตรวจสอบคา Impact Factor ของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สามารถตรวจสอบไดจากเว็บไซต  

http://www.uk.sagepub.com/isiranking/default.sp 

4. สวนประกอบของบทความท่ีควรรู 

4.1 สวนประกอบของบทความวจิัย  

1) ช่ือเรื่อง การตัง้ช่ือเรื่องตองกระชับ และแสดงถึงภาพรวมของเนื้อหาทัง้หมด โดยไมจําเปนตอง 

เปนประโยค แตที่สําคัญตองตัง้ช่ือใหไดตามความหมาย 

      2) ช่ือผูเขยีน ตองระบุช่ือผูเขยีน และผูรวมเขยีน หรอืผูรวมวจิัย 

      3) บทคัดยอ  การเขยีนบทคัดยอมคีวามสําคัญมาก ควรเปนสวนสุดทายที่จะเขยีน โดยมคีวาม 

ยาวประมาณ 300 คํา หรอื 10-15 บรรทัด เพราะถาเขยีนยาวกวาที่กําหนด จะถูกตัดสวนเกินทิ้งไป ซึ่งอาจทํา

ใหใจความสําคัญขาดหายไป จงึควรเขยีนใหไดสาระสําคัญของเรื่องภายในความยาวที่กําหนดไว  

           4) บทนํา/หลักการและเหตุผล ควรระบุความสําคัญของปญหา 1-2 ยอหนา มกีารรอยเรียง 
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เนื้อหาอยางเช่ือมโยงไมใชวิธีการตัดตอ หรือปะติดปะตอ การเขียนควรใหไดขอความที่แสดงถึงการลื่นไหล

ของความคิด  เชน  ในหนึ่งยอหนา ควรมีประโยคแรกเปนประโยคหลัก  ตามดวยประโยคสนับสนุน  และลง

ทายดวยประโยคสรุป  เปนตน และตองกลาวถึงเหตุผลที่ศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาวซึ่งเปนสิ่งที่ขาดไมได 

ตอจากนัน้ในยอหนาที่ 3 หรอื 4 ใหเขยีนวรรณกรรมที่เก่ียวของ ซึ่งจะทําใหผูอานไดทราบความรูเดิมของเรื่อง

ที่วจิัยนัน้ และใชประโยชนในการอภปิรายผล  

5) ระเบียบวิธีวิจัย ควรระบุเก่ียวกับ ประชากรที่ศึกษา ขนาดของกลุมตัวอยาง เครื่องมือวิจัย   

วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล และสถิตทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล  

  6) ผลวจิัยควรเขยีนขอคนพบ และสถิตทิี่สําคัญ ควรรายงานผลตามวัตถุประสงคการวจิัย เชน  

อธบิายตัวแปรแตละตัวแปร แลวนําเสนอความสัมพันธของตัวแปรที่ศกึษา ในรูปแผนภูม ิตาราง หรอื บรรยาย

เปนความเรยีง  เปนตน  

         7) อภิปรายผลและขอเสนอแนะการอภิปรายขอคนพบ  อภิปรายความสอดคลองหรือความขัดแยง

กับสมมติฐาน หรือทฤษฎีที่เก่ียวของ หรือเปรียบเทียบกับผลวิจัยอื่น โดยเฉพาะที่มีผลแตกตางกัน สําหรับ

ขอเสนอแนะ ควรเขยีนขอเสนอแนะที่ไดอยางชัดเจน และหากผลวจิัยคร้ังนี้ไมสามารถตอบคําถามวิจัยได ควร

เขยีนขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังตอไป 

            4.2 สวนประกอบของบทความวชิาการ 

      1) ช่ือเรื่อง       2) บทคัดยอ    

    3) บทนําหรอืคํานํา           4) วรรณกรรมที่เก่ียวของ  

    5) กรอบแนวคิด (ถาม)ี    6) การนําเสนอแนวคิด 

      7) บทสรุป      8) เอกสารอางองิ 

 5. ขั้นตอนการเขยีนบทความ ควรปฏบิัตดัิงนี ้

  5.1 เลอืกเรื่องที่ผูเขยีนสนใจ  มแีหลงคนควาหรอืหาขอมูลสนับสนุนงานเขยีน 

  5.2 กําหนดจุดมุงหมายโดยกําหนดใหชัดเจนวาเขยีนเพื่ออะไร และเขยีนใหใครอาน 

  5.3 กําหนดแนวคิดสําคัญ  หรอืประเด็นสําคัญ  หรอืแกนของเรื่องที่จะนําเสนอผูอาน 

  5.4 ประมวลความรู  แนวคิด  ทฤษฎีที่เก่ียวของ โดยคนควาหาขอมูลจากแหลงความรูตาง 

ๆใหเพยีงพอที่จะเขยีน 

  5.5 วางโครงเรื่อง  กําหนดแนวทางการเขียนวาจะนําเสนอสาระสําคัญ แยกเปนก่ีประเด็น

ใหญๆ  มอีะไรบาง ในประเด็นหลักมปีระเด็นยอย ๆ  มตีัวอยาง มเีหตุผลเพื่อสนับสนุนประเด็นหลักอยางไร 

  5.6 การเขยีน อาจารยควรดําเนนิการดังนี้ 

   1) ขยายความขอมูลในแตละประเด็น  มีการอธิบาย  ยกเหตุผลประกอบ  กลาวถึง

ขอมูลประกอบ  อาจเปนสถิต ิ ตัวเลข  ตัวอยางเหตุการณ เปนตน 

   2) เขยีนคํานําและสรุปดวยกลวธิทีี่เหมาะสมกับประเภทของเนื้อหาบทความ 

   3) ควรเลอืกใชภาษาใหเหมาะกับจุดมุงหมายการเขยีน ประเภท และเนื้อหา 

   4) ความยาวของบทความไมควรเกิน 10 หนาของวารสาร 
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   5) ลงรูปที่จําเปน แตละรูปควรมคํีาอธบิายอยูใตรูปดวยวาเปนอะไรใชทําอะไร หรือ

ตองการแสดงใหเห็นอะไร 

   6) เขียนคําสรุป  การเขียนไมจําเปนตองขึ้นหัวขอยอยวา “สรุป” เพราะเมื่อใดที่

เนื้อหาหมดหรอืสิ้นสุดของบทความแลว ยอมหมายถึงการสรุป   

ขอเสนอแนะ 

 1. สิ่งสําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จในการเขียนบทความคือ ไมทอถอยเมื่อตองปรับปรุงแกไข

บทความ 

 2. ผูวจิัยที่ไมมปีระสบการณเขยีนควรมทีี่ปรึกษาหรอืเขยีนเปนทมี 

 3. ผูรับผดิชอบเรื่องการเผยแพรผลงานวชิาการควรจัดหาแหลงเผยแพร หรอืวารสารที่เปนที่

ยอมรับในวงวชิาการแลวประชาสัมพันธใหกับอาจารยทราบเปนระยะ 

จรยิธรรมในการเผยแพรผลงานวจิัย 

National Research Council of Thailand (2011:2) ไดกลาวถึงจริยธรรมการวิจัย (Research Ethics) 

หมายถึง ประมวลหลักประพฤตปิฏบิัตทิี่ดใีนการวจิัยที่นักวจิัยควรยดึถอืปฏบิัต ิเพื่อใหไดรับการยอมรับวาเปน

ผูมคุีณธรรมคือ คุณงามความดี และมีจริยธรรม คือ ความถูกตองดวยศีลธรรม ดังนั้น ในการเขียนบทความ

วจิัยเพื่อเผยแพรผลงานควรศกึษาเกาคําถามที่ตองรูคําตอบเก่ียวกับจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิจัย ดังนี้ 

(National Research Council of Thailand, 2011) และถูกเรียบเรียงโดย Institute of Research and 

Development, Walailak University (2014) ซึ่งเกาคําถามมดีังนี้  

1. การกระทําที่ผิดจริยธรรมในการนําเสนอผลงานวิจัยมีไดหลายลักษณะ ที่เปนปญหากันมากใน

ปจจุบัน ไดแก การสรางขอมูลเท็จ (Fabrication) การปกปด บิดเบือนใหผิดไปจากความเปนจริง (Falsification) 

การคัดลอกผลงาน แอบอางความคิดของผูอื่นมาเปนของตน (Plagiarism) และการนําผลงานหรือขอเขียนของ

ตนเองกลับมาใชซ้ําซอนใหผูอื่นเขาใจวาเปนงานใหม (Self-plagiarism)  

2. บทความที่ลงเอกสารประชุมวชิาการไปแลว (Conference Proceeding) ไมสามารถนําไปสงวารสาร

เพราะเขาขาย Self-plagiarism ดังนัน้ หากตองการเผยแพรผลงานในวารสารตามฐานขอมูล เชน ISI, Scopus, 

PubMed, TCI ซึ่งสามารถสบืคนเขาถึงไดกวางขวางกวาการตพีมิพในเอกสารประชุมวิชาการ จึงควรเลือกการ

ประชุมวิชาการที่มีการตีพิมพรวมกับวารสารที่อยูในฐานขอมูลเหลานี้เปนฉบับพิเศษ หรือตีพิมพเฉพาะ

บทคัดยอควบคูกับการนําเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอรในการประชุมวิชาการโดยไมเขียนบทความ

ฉบับเต็ม  

3. บทความวจิัยที่คัดลอกขอความจากบทความที่ตพีมิพไปแลว สวนใดสวนหนึ่งในบทนําการทบทวน 

เอกสาร ระเบยีบวธิวีจิัย ผลและการอภิปราย บทสรุป โดยไมระบุแหลงอางอิง ถือวาเขาขาย Plagiarism หาก 

ตองการสื่อใจความเดยีวกันตองเขยีนประโยคใหมที่ใช ภาษาตางไปจากเดมิ หรอืทําการ Paraphrase  

4. รูปภาพ หรอืกราฟที่ไมไดผลติขึ้นเองโดยผูเขยีนบทความวจิัยตองมีการอางอิงระบุแหลงที่มาเสมอ 

และกรณีที่มีการตีพิมพเผยแพรไปแลวตองไดรับอนุญาตจากสํานักพิมพ แมวาจะเปนรูปจากงานของผูเขียน

เอง  
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5. วารสารโดยทั่วไปรับพิจารณาเฉพาะงานที่ไมเคยตีพิมพที่ใดมากอน ไมวาในภาษาใด ๆ ดังนั้น 

งานวจิัยที่เคยเผยแพรเปนภาษาไทยแลวไมสามารถแปลเปนภาษาอังกฤษแลวเผยแพรเปนบทความใหมได แต

มีบางวารสารที่ทํา Official Translation รับพิจารณา หรือเชิญบทความที่นาสนใจที่เผยแพรในภาษาอื่น ๆ มา

แปลเพื่อเผยแพรในวงกวางมากขึ้น ผูเขียนจึงตองศึกษาจากคําแนะนําวารสารและระบุใหบรรณาธิการทราบ

ในจดหมายนําสงบทความ รวมทัง้ระบุในตัวบทความดวยวาเคยเผยแพรมากอนในภาษาใด เอกสารใด  

6. การละเมิดสิทธิความเปนผูนิพนธ (Authorship) กลาวคือ การไมใสช่ือผูมีสวนรวมในการผลิต

ผลงาน วจิัยใหครบถวน หรอืเพิ่มช่ือผูที่ไมไดมสีวนดานแนวคิด ออกแบบงานวิจัย วิเคราะหขอมูลและแปลผล 

อภิปรายผล เขียนบทความและตรวจแก ลงไปรวมเปนเจาของบทความ ทั้งที่เจาตัวรับรูหรือไมรับรูเพื่อ

ประโยชนทางใดทางหนึ่ง นอกจากนี้ การแบงเปอรเซ็นตผลงานและการวางลาํดบัผูเขยีนที่ไมสอดคลองกับการ

ทํางานรวมกันจริง ก็ถือเปนการละเมิดสิทธิความเปนผูนิพนธ ในกรณีผูใหความชวยเหลือดานภาษาผูอํานวย

ความสะดวกในการทําวจิัย และผูบริหารที่สนับสนุนไมถือเปนผูนิพนธผลงาน ใหระบุช่ือในกิตติกรรมประกาศ

เทานัน้  

7. วารสารที่ระบุวาตนเองมคีา Impact Factor ไมจําเปนตองอยูในฐานขอมูล ISI เนื่องจากปจจุบันมคีา

Impact Factor ของหลายสถาบัน อีกทั้งหลายวารสารที่ไมอยูในฐานขอมูลไดทําการคํานวณคาเอง หรือแอบ

อางคา Impact Factor มาใชเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย ดังนั้น กอนตัดสินใจสงงานไปวารสารใด ตองมีการ

ตรวจเช็คภูมิหลังวารสารนั้นใหดีเสียกอน ในการตรวจสอบวาวารสารอยูใน Scopus หรือไมทําไดที่ 

http://www.scimagojr. com/journalsearch.php  

8. Beall’s list (http://scholarlyoa.com/ publishers/) เปนรายชื่อของวารสารและสํานักพิมพที่มี

พฤติกรรมไมพึงประสงค เขาขายผิดจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิจัย ผูเขียนที่สงผลงานไปตีพิมพใน

วารสารใน Beall’s list ทั้งโดยตั้งใจหรือโดยรูเทาไมถึงการณ นอกจากตองเสียคาใชจายในการตีพิมพใน

วารสารที่ไมอยูในเกณฑคุณภาพแลว ผลงานจะไมเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ นักศึกษาไมสามารถใชบทความ

ประกอบการขอจบการศกึษา อาจารยไมสามารถใชประกอบการประเมนิผลงานหรอืขอตําแหนงวชิาการได  

9. การนํางานวจิัยที่ทําไวขณะเรียนปริญญาโท และเอก หรอืที่ทํางานเดมิ มาทําตอและเขยีนบทความ 

เผยแพร ถาหากเปนการทํางานวิจัยตอเนื่องสามารถทําได โดยเมื่อเผยแพรบทความตองระบุใหชัดวา ผูเขียน

สังกัดมากกวา หนึ่งสถาบัน และตองไมละเมิดสิทธิความเปนผูนิพนธของอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษา หรือ

เพื่อนรวมงานในที่ทํางานเดมิ อกีทัง้ตองระบุแหลงทุนวจิัยใหถูกตอง ชัดเจนในกิตตกิรรมประกาศวา งานแตละ

สวนไดรับทุนจากแหลงใด (ปจจุบันวารสารโดยทั่วไปยอมรับการระบุสังกัดมากกวาหนึ่งแหงของผูเขียนแตละ

คน และแหลงทุนมากกวาหนึ่งแหลงสําหรับบทความแตละเรื่อง) 

มาตรฐานการเผยแพรผลงานวชิาการ 

 ความถูกตองของขอมูล 

- ผูวจิัยตองแสดงขอมูลที่ถูกตองและนาเช่ือถอื ไมเพกิเฉยตอการปฏบิัตทิี่มผีลกระทบ เชน การปลอมแปลง

ขอมูล การตกแตงขอมูล การไมจดบันทึกขอมูล การนําเสนอขอมูลที่ไมมีหลักฐานยืนยัน การเลือกแสดง

เฉพาะขอมูลที่ดทีี่สุด 
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- การตกแตงรูปภาพเพื่อการนําเสนอในผลงานวิจัยตองทําในขอบเขตที่เหมาะสม และมีการสํารองไฟล

รูปภาพตนฉบับไวดวย 

- ขอมูลทุกชนดิตองไมทําลายทิ้ง สามารถตรวจสอบไดเมื่อตองการ 

การจัดการรูปภาพ 

การจัดการรูปภาพหมายถึง การเปลี่ยนแปลงทัง้หมดที่เกิดขึ้นกับรูปภาพเดิม เชน การปรับความ

เขมของแสง ปรับคอนทราสตปรับส ีการลบหรือเพิ่มสวนใดสวนหนึ่งของภาพ การนําภาพจากคนละแหลงมา

ตัดตอรวมกัน 

- ไมควรเนนหรือทําสวนหนึ่งสวนใดของภาพเขมขึ้น จางลง เปลี่ยนตําแหนงสวนใดสวนหนึ่งของภาพ หรือ

เพิ่มสวนใดสวนหนึ่งของภาพ 

- การปรับความเขมของแสงหรือความสมดุลของสีสามารถทําไดตอเมื่อเปนการปรับภาพทั้งหมดโดยรวม 

ไมเลอืกปรับเฉพาะบางสวน และจะตองไมทําใหขอมูลบางสวนจางหรอืหายไปจากภาพตนฉบับ 

- ไมนําภาพที่ไดจากการทดลองที่ตางกันมารวมกันเปนภาพเดียว ถาจะนําเสนอพรอมกันตองมีเสนหรือ

กรอบแบง และบงช้ีความแตกตางอยางชัดเจน 

- ตองมีการสํารองไฟลรูปภาพตนฉบับไวเสมอ และทุกขั้นตอนของการปรับแตงรูปภาพตองมีการบันทึก

ลําดับ วธิกีาร ปริมาณ และโปรแกรมที่ใชปรับแตงไวดวย 

การลอกเลยีนโดยมชิอบ (Plagiarism) 

1. ในกรณทีี่ขอความที่เขยีนขึ้นเปนองคความรูหรอืขอมูลจากผูนพินธอื่น บทความอื่น และขอความนั้นผูอาน

จะตองการรูที่มาที่ไป ใหอางองิบทความเดมิไวดวย 

2. ผูเขียนจะตองพยายามทวนความ (paraphrase) หรือยอความ (summarize) ดวยวาจา ลีลา และโวหาร

ของตนเอง ในการเลาองคความรูนัน้ ไมควรนําลีลาหรือโวหารของเดิมมาใชใหม ยกเวนในกรณีที่การเลา

ความหรอืทวนความไมสามารถเลาใหมไดดวยวาจา ลลีา และโวหารได 

3. ในบางกรณี การทวนความหรือยอความอาจทําใหความหมายเปลี่ยนไป หรืออรรถรสในการอาน

เปลี่ยนไป ผูเขียนจําเปนตองยกขอความชุดเดิมมาทั้งชุด ใหผูเขียนใสขอความเดิมไวในเครื่องหมาย

อัญประกาศ พรอมทัง้อางองิขอความเดมิดวย 

4. เมื่อเขยีนขอความเสร็จทุกคร้ัง ควรตรวจสอบโดยการเทียบบทความที่ตนเขียนกับบทความที่ตนใชอางอิง 

เพื่อใหแนใจวาไมมขีอความใดที่เขาขายการลอกเลยีนโดยมชิอบ 

5. หลกีเลี่ยงการอานจากเอกสารอางอิงพรอมกับเขียนตนฉบับไปดวย หรือคัดลอกขอความจาที่อื่นมาแปะ

ในตนฉบับบทความที่กําลังเขยีน 

6. ในกรณทีี่บทความตนฉบับที่ผูเขยีนบทความอื่นมาแลว เพื่อหลกีเลี่ยงขอกลาวหาการลอกเลียนตนเองโดย

มชิอบ ใหผูเขยีนพงึปฏบิัตติอขอเขยีนของตนเองดั่งเปนขอเขยีนของบุคคลอื่น 

วธีิการแกไขการลอกเลยีนโดยมชิอบ 

1. การเขยีนสรุปความ (summary) 

- สกัดเอาแตแกนเนื้อหาของขอความมานําเสนอ 
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- เขยีนเฉพาะเนื้อหาที่สําคัญที่เปนความคิดหลัก 

- เขยีนของภาษาของผูเขยีนบทความ 

- ยอเนื้อหาที่ยาวใหสัน้ลงกวาเดมิ 

- เลอืกขอมูลที่เก่ียวของ 

- ตองอางองิเสมอ 

2. การถอดความ (paraphrase) 

- ตองมกีารกลาวถึงความคิดที่เปนของนักวชิาการผูทรงคุณวุฒอิื่น 

- ตองมกีารอางองิหากนํามาใชโดยตรงทัง้หมด 

- เขยีนถึงความคิดของผูอื่นโดยใชถอยคําของตนเอง 

- เปนการกลาวอกีคร้ังหนึ่ง (restatement) ที่ยาวกวาการสรุปยอ 

- ตองเปลี่ยนการใชคําและโครงสรางแตตองรักษาความหมายเหมอืนเดมิ 

- มุงหาคําหรอืขอความที่เปนใจความสําคัญ 

- ใชภาษาของผูเขยีนเอง 

3. การสังเคราะห (synthesis) 

- เปนการเขยีนที่สัน้ โดยประมวลจากหลายขอเขยีนหรอืหลายบทความ 

- ประกอบดวยประเด็นสําคัญในเนื้อหานัน้ ๆ ที่กลั่นกรองมา 

- เขยีนโดยใชถอยคําของผูเขยีนบทความเอง 

- มแีหลงขอมูลที่เหมาะสม สามารถเลอืกประเด็นที่เก่ียวของ 

- ใชการถอดความ และการสรุปยอเพื่อเขยีนขอมูลใหมดวยถอยคําของตนเอง 

- ตองอางองิแหลงขอมูลเสมอ 

ขอบกพรองท่ีพบบอยในบทความเผยแพรในวารสารวชิาการไทย  

การเผยแพรบทความวชิาการ  

1. ควรเปนเอกสารวชิาการที่กําหนดประเด็นการศกึษาชัดเจนวา ตองการนําเสนอองคความรูในประเด็น

ใดตามความสนใจของผูนําเสนอ  

2. ประเด็นที่ศกึษาตองใหองคความรูหรอืมุมมองที่ไดจากกระบวนการศกึษาเอกสารที่เก่ียวของจากการ

วจิัยหรอืประสบการณ โดยมกีารวเิคราะห สังเคราะหเพื่อตอบประเด็นขอสงสัยครบถวน และสมเหตุสมผล มี

รองรอยหลักฐานแสดงที่มาของแหลงอางองิที่ทันสมัย ครอบคลุม  

3. เปนงานเขยีนที่มคีวามลุมลกึ ใหขอสรุปเชิงความรู มุมมอง หรอืแนวคิดที่ตอยอดในสิ่งที่คนทั่วไปยังไม

รู หรือใหมุมมองที่อาจแตกตางจากความรูที่เคยมีการนําเสนอกอนหนา ทั้งนี้อาจมีการนําเสนอแนวคิด 

มุมมองของผูเขยีนที่ใชกระบวนการคิดวเิคราะห วจิารณของตนเองสนับสนุน  



 

การเขยีนบทความเพื่อเผยแพร 24 

 

4. ไมควรจัดทําบทความวิชาการโดยการนําเสนอผลการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ หรือรวบรวมงาน

เขยีนในหนังสอืตําราวารสารมานําเสนอใหม ซึ่งเปนความรูที่คนทั่วไปรูกันอยูแลว และไมควรเปนผลงานที่เปน

การสรุปบทเรียนที่ไดจากการทําวจิัยหรอืการใหบริการวชิาการของผูจัดทํา  

5. ในทางสังคมศาสตร หรือการศึกษา ไมควรนําผลวิจัยในบทที่ 5 ที่เปนสรุปผลการวิจัย อภิปรายและ

ขอเสนอทัง้หมด มาจัดทําเปนบทความวจิัย โดยขาดขอมูลจากสาระในบทที ่1-4  

6. การนําเสนอสาระไมสมดุล ความเปนมาของปญหาวจิัยยาวเกินไป และไมคอยเชื่อมโยงสูของประเด็น

วจิัย  

7. ขาดการนําเสนอผลการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของและกรอบความคิดของการวิจัย (การวิจัยเชิง

ปริมาณ) 

8. การอภิปรายผลยาวกวาผลการวิเคราะหขอมูล copy จากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ และมักอางอิง

ขอมูลที่ไมปรากฏในบทความวจิัย 

 

 

 

งานวิจัยที่มีประเด็นนาสนใจ จะมีผลอยางมากตอการตอบรับจากวารสารที่ตองการตีพิมพ  ผูเขียน

บทความวจิัยจงึตองใหความสําคัญในเลอืกประเด็นที่อยูในความสนใจและตรงกับความตองการของวารสารที่

ตัวเองตองการจะตีพิมพ และบทความตองมีความทันสมัยอีกทั้ง เปนที่นาสนใจตอกองบรรณาธิการวารสาร

นั้น ๆ เพราะจะทําใหมีโอกาสไดรับการตีพิมพสูง การตั้งประเด็นวิจัยในบทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสาร

ระดับชาตหิรอืนานาชาตสิามารถพจิารณาไดจากวารสารที่ตองการตพีมิพ 

เนื่องดวยวารสารแตละฉบับมกีรอบของงานวจิัย (theme) ที่ชัดเจน  ผูเขยีนควรตั้งประเด็นงานวิจัยให

สอดคลองกับกรอบงานวจิัยของวารสารที่ตองการตพีมิพ และรวมถึงขอบเขตของงานวิจัยซึ่งมีความสําคัญใน

การกําหนดช่ือเรื่องและรูปแบบที่ตองการนําเสนองานวิจัย  ผูเขียนงานวิจัยควรกําหนดประเด็นวิจัยหรือ

คําถามวจิัยใหสอดคลองและคลอบคลุมกับเนื้อหาที่ตองการนําเสนอ 

วธีิการเลอืกแหลงตพีมิพท่ีเหมาะสมกับงานวจิัย  

สิ่งแรก การเลอืกวารสารในการตพีมิพ ควรพจิารณาจากวารสารที่มีแนวทาง ขอบขาย วัตถุประสงค 

หรือแนวทางการวิจัยที่ตรงกับงานวิจัยของตนเอง โดยทั่วไปขอบขายงานตีพิมพของวารสารแตละฉบับจะ

ปรากฏอยูดานหนาและหลังวารสารแตละฉบับ  หรืออาจตรวจสอบไดจากเว็บไซตของวารสารที่มีคําแนะนํา 

เชน ประเภทของบทความ รูปแบบการเขยีน และรูปแบบการอางองิ 

นอกจากนี้การเลอืกตพีมิพในวารสารระดับชาตหิรอืระดับนานาชาต ิจะมกีารพจิารณาวามีความประเด็น

ที่เปนที่สนใจในงานวจิัยที่กําลังมกีารตพีมิพอยูในปจจุบันหรื่อไม และมกีารใชเทคนคิและเครื่องมอืที่ทันสมัย มี

ปริมาณงานมากพอที่จะสามารถตีพิมพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติไดสําหรับการตีพิมพในวารสาร

ระดับชาตคิวรตพีมิพในวารสารระดับชาตทิี่อยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) 

3. การเลอืกแหลงตพีมิพเผยแพร 
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การพจิารณาคา Impact factor “Impact factor” หมายถึง ดัชนีช้ีวัดคุณภาพของวารสารซึ่งวัดจํานวน

คร้ังโดยเฉลี่ยที่บทความในวารสารนั้นจะไดรับการอางอิงในแตละปพิจารณาจากคุณภาพของงานวิจัยของ

ตนเอง โดยทั่วไปนักวจิัยใหมจะเลอืกตพีมิพในวารสารที่มคีา Impact factor ระดับกลาง เมื่อไดรับขอเสนอแนะ

จากผูทรงคุณวุฒแิละมปีระสบการณในการเขียนเพิ่มมากขึ้นจึงเลือกคา Impact factor ที่สูงขึ้นการศึกษาดวย 

เพราะ Impact factor จะบอกถึงคุณภาพของผลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพในวารสารของนักวิจัยจาก

สถาบันการศึกษา เพราะฉะนั้น ความเปนเลิศในเชิงวิชาการของมหาวิทยลัย เราวัดกันที่คุณภาพของ

ผลงานวจิัยของอาจารยในมหาวทิยาลัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีรายชื่อของฐานขอมูลของ ISI 

(Institute of Science Information)แตอยางไรก็ดี หากมหาวิทยาลัยนั้นๆ ไมไดมีฐานขอมูลของ ISI จะไม

สามารถเขาไปดูได 

การตพีมิพในวารสารที่เปน E-journal วารสารวชิาการในระดับนานาชาตปิจจุบันสวนใหญมกีารจัดทํา

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Journals) และรวบรวมทําดัชนีไวในฐานขอมูลออนไลนตาง ๆ มากมาย ซึ่ง

ฐานขอมูลที่มช่ืีอเสยีงที่ไดรับความเช่ือถอื ไดแก ISI Web Of Science, Scopus, ScienceDirect  ซึ่งมกีารแจงผล

การตอบรับหรอืปฏเิสธการตพีมิพอยางรวดเร็ว 

นอกจากนี้ ยังมกีารการตพีมิพโดยการนําเสนอผลงานในการประชุมวชิาการระดับชาตแิละระดับ

นานาชาตซิึ่งมกีารตพีมิพบทความวชิาการในวารสารฉบับพเิศษ 

 

 

การนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาตินั้น องคความรูที่จําเปนในการใชคือ องค

ความรูพื้นฐานของการวจิัยวา เราตองการเสาะแสวงหาสิ่งใดเพิ่มเตมิที่จะมาแกปญหา หรือตอบโจทยที่เราตั้ง

ไว เมื่อเราทําการวจิัยเปนที่เรียบรอยแลว จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเผยแพร การเผยแพรเพื่อใหผูอื่นรับทราบนัน้ 

ทําไดหลายกรณ ีเชน การนําเสนอผลงานทางโปสเตอร การนําเสนอผลงานดวยตนเองบนเวที เปนตน ในการ

นําเสนอนั้น ผูเสนอจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการทบทวนในเรื่องที่จะนําเสนอ และกลั่นกรองนําเนื้อหา

ทั้งหมด ที่ครอบคลุมกับงานวิจัยมานําเสนอใหครบถวน หัวขอหลักที่สําคัญไดแก 1. ความเปนมาและ

ความสําคัญของเรื่องที่ทํา 2. วัตถุประสงคเรื่องที่ทํา ทําไปทําไม วัตถุประสงคที่สําคัญมักจะเปนขอสุดทาย

เนื่องจากเปนการสรุปสุดยอดของเรื่อง 3. ระเบยีบวธิวีจิัย กระทําการวจิัยโดยใชกระบวนการใด เปนวธิแีบบใด

ในการเลอืกกลุมตัวอยาง 4. ผลการวจิัย สิ่งที่ไดตอบวัตถุประสงคหรอืไมอยางไร และ 5. สรุปและการนําไปใช

ใหกอเกิดประโยชนตอสังคม  

การนําเสนอผลงานดวยตนเองบนเวทนีัน้ จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีความพรอมทั้งกายและใจ เนื่องจาก

การนําเสนอนัน้อาจจะมคีวามตื่นเตนผสมผสานกับการไดรับฟงความเห็นจากผูฟงอื่น ๆ ที่คิดวิเคราะหไปตาม

เนื้อเรื่องของเรา ดังนั้น การนําเสนอจําเปนตองเขาใจในเนื้อหาอยางครบถวน หากไมแนใจใหลองเก็บไปคิด

เปนแนวคิดการทํางานช้ินตอไป 

เครื่องมอื KM ที่ใชในการแสวงหาความรูใน หัวขอเรื่องหลักการนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติ

และนานาชาต ิ  

1. แหลงความรูตามองคความรูที่กําหนดไวในขอ  

4. หลักการนําเสนอผลงานวจิัยในเวทีระดับชาตแิละนานาชาต ิ
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1.1 การทบทวนถึงหนังสอื ตํารา เอกสาร เว็บไซท วรรณกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวของ ฯลฯ และอาน

ทําความเขาใจ ทําการถอดบทเรียน สรุปเนื้อหาสาระ เพื่อใหไดแกนความรู และนํามาสกัดเหลอืเปนขอความที่

ไดจรงิ ๆ โดยตองอางองิไดถึงแหลงที่มา 

1.2 การอบรมเพิ่มประสบการณตาง ๆ จากผูทรงคุณวุฒิ สามารถเปนแหลงความรูที่เพิ่มเติมได 

โดยในบางคร้ังการฟงเรื่องเดิม ๆ อาจเพิ่มประสบการณใหม ๆ จากผูรวมฟงทานอื่น ๆ ได และการไดรับคํา

ช้ีแนะจากผูทรงคุณวุฒ ิเปนสิ่งที่ไมสามารถซื้อหาได 

1.3 การประชุมแลกเปลี่ยนความรู เลาเรื่อง เมื่อมคีวามรู ตองมีการแบงปนความรูเพื่อประโยชน

สูงสุดขององคความรูนัน้ ๆ และเพื่อที่จะเพิ่มเตมิในประสบการณที่แตกตางกันไป 

2. สรุปผลลัพธที่ได 

จากตําราเอกสารตาง ๆ รวมถึงการอบรม การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหสามารถสกัดแกน

ความรูเพิ่มเติมจากที่เรามีได เพื่อประโยชนในการแสวงหาคําตอบของงานวิจัย และเพื่อทบทวนใหกับตัวเรา

เองในการนําเสนอผลงานในเวทีระดับตาง ๆ ไดอยางมั่นใจ รวมถึงคําช้ีแนะ แนะนํา หรือความรูที่ไดจาก

ผูทรงคุณวุฒมิคุีณคาอยางยิ่ง 
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3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอการดําเนนิงานของหนวยงาน 

3.1 รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน : 

 

 

  

ความรูท่ีไดจากการแสวหาความรู ความรูท่ีปรับปรุงใหเหมาะสมตอการนําไปปฏบิัต ิ

บุคลากรในหนวยงานวทิยาลยันานาชาต ิสวนมาก

เลอืกเขยีนบทความวจิัย  โดยมขีอจํากัดอยูที ่งาน

เขยีนบทความวจิยัเพยีง 1 บทความ ที่มาจาก

ผลงานวจิัยของตนเอง 1 งานวจิัย 

เนื่องจากอาจารยตองมภีาระกิจทัง้ในเรื่องนําเสนอ

ผลงานวชิาการในระดับชาต/ินานาชาต ิและมผีลงาน

บทความเพื่อตพีมิพ จงึควรผลติบทความอยางนอย 2 

บทความเลย จากผลงานวจิยัของตนเอง 1 งานวจิัย 

จงึผลักดันใหอาจารย เขยีนบทความ 2 บทความตอป

จากงานวจิยั 1 งานวจิยั เพื่อความพรอมในการ

นําไปใชงานใหตอบโจทยภารกิจดังกลาว 

 

 

1. หลักการเขยีนบทความ 



 

การเขยีนบทความเพื่อเผยแพร 28 

 

 

 

 

  1) หลักการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิัยในวารสารระดับชาต ิสมาชิกกลุมความรูไดรวมกัน

ปรับแนวคิด หลักการ และกระบวนการจากการแสวงหาความรูในเรื่องของหลักการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิัย

ในวารสารระดับนานาชาต ิดังตอไปนี้ 

การเขยีนบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพในวารสาร เปนวิธีการหนึ่งที่จะเผยแพรองคความรูจาก

การวิจัยและจากการศึกษาคนควาไปสูสาธารณชน ซึ่งบทความวิชาการในที่นี้หมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการที่ไดจากการศึกษาคนควา แสดงแนวคิดเชิงวิชาการอยางเปนระบบของ

ผูเขียน ซึ่งผูอานที่อยูในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพนั้นสามารถตัดสินใจไดวาขอมูลที่ไดรับจากการอานจะ

นําไปใชใหเกิดประโยชนอยางไร 

การตพีมิพผลงานวจิัยมวีัตถุประสงคเพื่อ 

- การเผยแพรองคความรู และแนวคิดตาง ๆ สูสาธารณะ หรอืสังคมโลก 

- การพัฒนาความรู เกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ รวมถึงการใชประโยชนจากผลงานวจิัยตาง ๆ 

- กระบวนการพัฒนาความรู และนักวจิัย 

นอกจากนี้ การตพีมิพยังเปนตัวช้ีวัด (KPI) ความสําเร็จของการทํางานวจิัย  

ขั้นตอนการตพีมิพงานวจิัยมดีังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. หลักการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิยัในวารสารระดับชาตแิละนานาชาต ิ
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การเผยแพรงานวารสารวชิาการ ชองทางการเผยแพรในรูปแบบนี้จัดไดวาเปนทางการและไดรับ

การยอมรับมากที่สุดในวงการวชิาการโดยทั่วไป สําหรับขัน้ตอนที่เปนทางการเพื่อเผยแพรก็จะเร่ิมจากการสง

ตนฉบับของบทความพรอมทั้งจดหมายนํา  (coverletter) ถึงบรรณาธิการเพื่อเกร่ินนําการคนพบหรือ

ความสําคัญของงาน ปจจุบันวารสารหลายฉบับไดมเีว็บไซตเปนของตัวเอง และผูเขยีนสามารถลงทะเบียนเขา

เปนผูใชงาน และทําการสงเอกสารตนฉบับเพื่อตีพิมพ รวมไปถึงการติดตามผลทางออนไลนไดโดยไม

จําเปนตองสงทางไปรษณยีเหมอืนในอดตี  

สําหรับผลของการพิจารณาจะเปนไปได  3 กรณี ดังนี้ การตอบรับใหตีพิมพ (accept) การ

สงกลับมาแกไข (revise) และการปฏเิสธ (reject)  

กรณีการสงกลับมาแกไข (revise) มักจะมีกําหนดระยะเวลาใหสงกลับคืน อาจจะแนะนําใหทํา

การทดลองเพิ่ม ใหแกไขตนฉบับและ/หรือใหตอบคําถามตาง ๆ การแกไขอาจตองทํา  2-3 รอบ ซึ่งเมื่อแกไข

แลวมโีอกาสไดรับการตพีมิพมากกวา 50% นอกจากนี้ ในขัน้ตอนของการแกไขสามารถแบงออกเปน 2 ระดับ

ไดแก การแกไขสวนนอย (minor) และการแกไขสวนมาก (major) 

กรณีที่ถูกปฏิเสธ (reject) นักวิจัยอาจจะนํามาแกไขตามที่ผูอานพิจารณาผลงาน (reviewer) 

แนะนํา ดําเนนิการปรับรูปแบบและสงไปวารสารอื่น  

เมื่อไดรับการตอบใหตีพิมพ (accept) ทางวารสารจะจัดทําตนฉบับที่เหมือนจริงในวารสารสงให

นักวจิัยตรวจทานอกีคร้ัง เพื่อปองกันความผดิพลาด นักวจิัยตองรีบดําเนนิการตรวจแกไขและสงกลับคนือยาง

รวดเร็ว ดังขัน้ตอนตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปจจุบันมวีารสารวชิาการจํานวนมากที่เปนสนามใหนักวจิัยตีพิมพผลงานวิจัย แตคุณภาพและ

มาตรฐานของวารสารแตละเลมจะแตกตางกันไป มตีัง้แตระดับงายจนถึงยากมาก และใชเวลาในการพจิารณา

หลายเดอืนถึงเปนป เปรียบเสมอืนการประกวดนางงาม ผูประกวดสามารถเลอืกเวทไีดตั้งแตประเภทเทพีเงาะ 
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มังคุด ไปจนกระทั่งถึงเวทีระดับนางสาวไทยหรือนางงามจักรวาล วิธีการสังเกตคุณภาพของวารสารมักดูที่

ความเกาแก สมาคมซึ่งเปนผูดูแลการจัดพมิพ  และอกีวธิหีนึ่งคอื การพจิารณาจากดัชนอีางองิของวารสารแต

ละฉบับวาอยูในฐานขอมูลใด อยางไรก็ดี ปจจุบันมีฐานขอมูลอยูเปนจํานวนมาก แยกกันไปตามบริษัทหรือ

หนวยงานที่ใหบริการแตฐานขอมูลซึ่งเปนที่นิยมของนักวิจัยในปจจุบันคือ ฐานขอมูลที่มีการคิดคาดัชนีอางอิง 

(impact factor) ใหกับวารสารฐานขอมูลที่เปนที่รูจักอยางแพรหลาย และมีดัชนีอางอิง (จํานวนคร้ังเฉลี่ยของ

การอางองิของบทความที่ตพีมิพในแตละวารสาร) มีอยูหลายแหง บางขอมูลที่เปนของคนไทยคือ ดัชนีอางอิง 

Thailand Citation Index (TCI) ซึ่งดูแลโดยศูนยอางองิดัชนวีารสารไทย สวนฐานขอมูลของตางประเทศมีหลาย

แหง ไดแก ดัชนอีางองิ SCImago ซึ่งอยูในฐานขอมูล Scopus ของบริษัท Elsevier และตนตํารับคือดัชนีอางอิง 

ISI ซึ่งเปนของบริษัทยักษใหญผูใหบริการดานขอมูล คือ Thomson Reuters อยางไรก็ตาม ดัชนีช้ีวัดที่

นักวิชาการพยายามสรางขึ้นมาเหลานี้ เพื่อจัดลําดับคุณภาพของวารสารเทานั้น แตยังขาดความสมบูรณอยู

มาก  

เทคนคิการเขยีนตนฉบับเร่ิมตนเขยีน ดังนี้  

1. เร่ิมตนจากการสรุปรวบรวมผลงานวิจัยและการเขียนคําอธิบาย (legend) ของรูป ไดอะแกรม 

ตาราง กราฟ ฯลฯ กอน  

2. การเขยีนสวนวัสดุอุปกรณและวธิกีาร (material and method)  

3. การเขยีนสวนผลการวจิัย/ทดลอง (result) ซึง่อธบิายผลจากรูป ไดอะแกรม ตาราง กราฟ ฯลฯ 

ที่จัดเรยีงเนื้อหาไวตามลําดับ  

4. การเขียนบทนํา (introduction) อาจจะนํามาจากภูมิหลังที่มาของปญหา/ความสําคัญและ

เหตุผล (background/significance and rationale) ของโครงการวจิัย ซึ่งปรับปรุงใหครบถวนและทันสมัย  

5. การเขยีนสวนวจิารณผล (discussion) และสรุป (conclusion)  

6. การเขยีนบทคัดยอ (abstract) ซึ่งตองสัน้และกระชับ  

7. การจัดทําเอกสารอางอิง (reference) และสวนประกอบอื่น ๆ ซึ่งจะไดเปนตนฉบับ 

(manuscript) ออกมา  

นอกจากนี้ สิ่งอื่น ๆ ที่จะตองคํานึงในการเขียนเพื่อใหไดรับการตีพิมพ โดยเฉพาะหากตองการ

ตพีมิพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาตหิรอืในเวทรีะดับโลก ผลการวจิัยและการเขยีนจะตองมลีักษณะดังนี้  

1. งานวจิัยที่ทํามคีวามคิดริเร่ิม (originality) และมคีวามแปลกใหม (novelty)  

2. งานวจิัยที่ทํามคุีณภาพและผลการวจิัยด ี 

3. ตั้งช่ือเรื่อง (title) ไดตรงกับผลงานและดึงดูดใจบรรณาธิการ (editor) และผูอานพิจารณา 

(reviewer)  

4. คุณภาพของผลซึ่งแสดงโดยรูป ไดอะแกรม ตาราง กราฟ ฯลฯ ชัดเจนสวยงามถูกตองและ 

นาเชื่อถอื เพราะเปนสวนที่สําคัญที่จะมองเห็นไดงาย  

5. เตรียมตนฉบับตรงตามคําแนะนํา (instruction for author) ของวารสาร  

6. เขียนในแตละสวนไดอยางชัดเจน (clear) กระชับ (concise) หนักแนน (solid) เขมขน (strong) 

เรยีงลําดับอยางถูกตองและสมเหตุผล (right and logical order)  
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7. เนื้อหาสัมพันธ กลมกลนืไปดวยกัน (coherent) และอานแลวลื่นไหล (smooth)  

8. อานแลวไดความรูใหม (new knowledge) ทฤษฎใีหม (new theory) มโนทัศนหรอืความคิดใหม 

(new concept or idea) 

ขั้นตอน แนวทางปฏบิัตใินการเตรยีมบทความวจิัย (manuscript) เพื่อการเผยแพร 

1. วางแผนเตรียมการเรื่องตพีมิพเผยแพรผลงานวจิัยในวารสารไวลวงหนาตัง้แตวางแผนทําวิจัย และ

ศกึษาขอมูลวารสารที่สนใจ เปนวารสารที่ไดรับการรับรองในระดับใด ตรงตามเกณฑที่ตองการหรือไม  หัวขอ

เรื่องที่ทําวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยสอดคลองกับแนวทางของวารสารที่ตองการหรือไม การสมัครตีพิมพใน

วารสารจะตองใชงบประมาณเทาไร คาสมัครเปนสมาชิกของวารสารเทาไร เพื่อวางแผนของบประมาณไว

ลวงหนา 

ศกึษาเก่ียวกับวารสาร การนําเสนอ Proceeding 

- ประเภทของวารสาร 

- ระดับคุณภาพของบทความในวารสาร 

- ลักษณะของผูอานวารสาร 

2. เมื่อดําเนินการวิจัยแลวเสร็จควรเตรียมบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรตามแนวทางที่วารสารที่

ตองการตีพิมพกําหนด  ซึ่งควรปฏิบัติตามขอกําหนดอยางเครงครัดเพราะมีผลตอการพิจารณาตอบรับการ

ตพีมิพ 

ศกึษารูปแบบการพมิพตามขอกําหนดของวารสาร 

- การจัดหนา ขนาด ชนดิตัวอักษร 

- การพมิพเลขหนา ตาราง เครื่องหมาย 

- หัวขอบทความ 

- เวลาการสง รับ และแกไขบทความ 

3. เขยีนบทความวจิัยใหมคีวามตอเนื่องเชื่อมโยงกันทัง้เรื่อง และเนนสาระสําคัญที่โดดเดนที่ตองการ

เสนอใหผูอานทราบ 

4. อานทบทวนตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ระเบยีบวธิวีจิัย การเขยีนอางองิ และบรรณานุกรม

ตามระบบที่วารสารกําหนด หรือใหผูอื่นทั้งในและนอกสาขาอานเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใชใน

งานวจิัยกอนสงรายงานการวจิัย 

สงบทความที่เหมาะสมกับวารสาร การนําเสนอ Proceeding 

- บทความสอดคลองกับ theme ของวารสาร 

- ระดับคุณภาพของบทความเหมาะสม 

- รูปแบบการพมิพตรงตามขอกําหนด 

5. สงบทความไปตพีมิพเผยแพร และมกีารตดิตามผลจากบรรณาธกิารของวารสารเปนระยะ ๆ ถามี

การแกไข บรรณาธกิารของวารสารจะสงตนฉบับกลับมา ผูเขยีนควรรีบดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของ

ผูเช่ียวชาญ (reviewer) ของวารสาร และสงตามเวลาที่วารสารกําหนด และติดตามผลการตอบกลับ ซึ่ง
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อาจจะมกีารสงกลับมาใหแกไขอกีคร้ัง ทัง้นี้ผูเขยีนจะตองใหกําลังใจตนเองในการแกไขเพื่อใหไดรับการตีพิมพ

ในวารสารวิชาการที่ไดรับการรับรอง แมวาบทความจะถูกปฏิเสธ แตมีความเปนไปไดที่จะไดรับการตอบรับ

จากวารสารอื่น ๆ เมื่อบทความไดรับการแกไขปรับปรุงแลว 

การแกไขปรับปรุง 

- ตองปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

- สงบทความที่แกไขกลับใหเร็วที่สุด 

- ตดิตามความคืบหนาของการตอบรับ 

วธิกีารสงบทความ  ควรศกึษาวธิกีารสงบทความ เชน สงขอมูลเปนไฟลทั้งหมดผานอีเมล หรือสงใน

ระบบออนไลน (Submit Online) และสงไฟลรูปผูทําวิจัย และภาพกิจกรรมจากการวิจัยพรอมคําบรรยายใต

ภาพเปนภาคผนวกเพิ่ม (ถาม)ี 

การเพิ่มโอกาสการตอบรับบทความ 

1. บทความมคุีณภาพสูงกวาระดับคุณภาพของวารสาร 

2. ผูเขยีนรวมเปนผูเช่ียวชาญตางประเทศ 

3. ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุน องคกรนานาชาต ิ

4. มกีารอางองิจากบทความในวารสารนัน้ (Citation) 

จรยิธรรมในการเผยแพรผลงานวจิัย 

National Research Council of Thailand (2011:2) ไดกลาวถึงจริยธรรมการวิจัย (Research Ethics) 

หมายถึง ประมวลหลักประพฤตปิฏบิัตทิี่ดใีนการวจิัยที่นักวจิัยควรยดึถอืปฏบิัต ิเพื่อใหไดรับการยอมรับวาเปน

ผูมคุีณธรรมคือ คุณงามความดี และมีจริยธรรม คือ ความถูกตองดวยศีลธรรม ดังนั้น ในการเขียนบทความ

วจิัยเพื่อเผยแพรผลงานควรศกึษาเกาคําถามที่ตองรูคําตอบเก่ียวกับจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิจัย ดังนี้ 

(National Research Council of Thailand, 2011) และถูกเรียบเรียงโดย Institute of Research and 

Development, Walailak University (2014) ซึ่งเกาคําถามมดีังนี้  

1. การกระทําที่ผิดจริยธรรมในการนําเสนอผลงานวิจัยมีไดหลายลักษณะ ที่เปนปญหากันมากใน

ปจจุบัน ไดแก การสรางขอมูลเท็จ (Fabrication) การปกปด บิดเบือนใหผิดไปจากความเปนจริง (Falsification) 

การคัดลอกผลงาน แอบอางความคิดของผูอื่นมาเปนของตน (Plagiarism) และการนําผลงานหรือขอเขียนของ

ตนเองกลับมาใชซ้ําซอนใหผูอื่นเขาใจวาเปนงานใหม (Self-plagiarism)  

2. บทความที่ลงเอกสารประชุมวชิาการไปแลว (Conference Proceeding) ไมสามารถนําไปสงวารสาร

เพราะเขาขาย Self-plagiarism ดังนัน้ หากตองการเผยแพรผลงานในวารสารตามฐานขอมูล เชน ISI, Scopus, 

PubMed, TCI ซึ่งสามารถสบืคนเขาถึงไดกวางขวางกวาการตพีมิพในเอกสารประชุมวิชาการ จึงควรเลือกการ

ประชุมวิชาการที่มีการตีพิมพรวมกับวารสารที่อยูในฐานขอมูลเหลานี้เปนฉบับพิเศษ หรือตีพิมพเฉพาะ

บทคัดยอควบคูกับการนําเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอรในการประชุมวิชาการโดยไมเขียนบทความ

ฉบับเต็ม  
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3. บทความวจิัยที่คัดลอกขอความจากบทความที่ตพีมิพไปแลว สวนใดสวนหนึ่งในบทนําการทบทวน 

เอกสาร ระเบยีบวธิวีจิัย ผลและการอภิปราย บทสรุป โดยไมระบุแหลงอางอิง ถือวาเขาขาย Plagiarism หาก 

ตองการสื่อใจความเดยีวกันตองเขยีนประโยคใหมที่ใช ภาษาตางไปจากเดมิ หรอืทําการ Paraphrase  

4. รูปภาพ หรอืกราฟที่ไมไดผลติขึ้นเองโดยผูเขยีนบทความวจิัยตองมีการอางอิงระบุแหลงที่มาเสมอ 

และกรณีที่มีการตีพิมพเผยแพรไปแลวตองไดรับอนุญาตจากสํานักพิมพ แมวาจะเปนรูปจากงานของผูเขียน

เอง  

5. วารสารโดยทั่วไปรับพิจารณาเฉพาะงานที่ไมเคยตีพิมพที่ใดมากอน ไมวาในภาษาใด ๆ ดังนั้น 

งานวจิัยที่เคยเผยแพรเปนภาษาไทยแลวไมสามารถแปลเปนภาษาอังกฤษแลวเผยแพรเปนบทความใหมได แต

มีบางวารสารที่ทํา Official Translation รับพิจารณา หรือเชิญบทความที่นาสนใจที่เผยแพรในภาษาอื่น ๆ มา

แปลเพื่อเผยแพรในวงกวางมากขึ้น ผูเขียนจึงตองศึกษาจากคําแนะนําวารสารและระบุใหบรรณาธิการทราบ

ในจดหมายนําสงบทความ รวมทัง้ระบุในตัวบทความดวยวาเคยเผยแพรมากอนในภาษาใด เอกสารใด  

6. การละเมิดสิทธิความเปนผูนิพนธ (Authorship) กลาวคือ การไมใสชื่อผูมีสวนรวมในการผลิต

ผลงาน วจิัยใหครบถวน หรอืเพิ่มช่ือผูที่ไมไดมสีวนดานแนวคิด ออกแบบงานวิจัย วิเคราะหขอมูลและแปลผล 

อภิปรายผล เขียนบทความและตรวจแก ลงไปรวมเปนเจาของบทความ ทั้งที่เจาตัวรับรูหรือไมรับรูเพื่อ

ประโยชนทางใดทางหนึ่ง นอกจากนี้ การแบงเปอรเซ็นตผลงานและการวางลาํดบัผูเขยีนที่ไมสอดคลองกับการ

ทํางานรวมกันจริง ก็ถือเปนการละเมิดสิทธิความเปนผูนิพนธ ในกรณีผูใหความชวยเหลือดานภาษาผูอํานวย

ความสะดวกในการทําวจิัย และผูบริหารที่สนับสนุนไมถือเปนผูนิพนธผลงาน ใหระบุช่ือในกิตติกรรมประกาศ

เทานัน้  

7. วารสารที่ระบุวาตนเองมคีา Impact Factor ไมจําเปนตองอยูในฐานขอมูล ISI เนื่องจากปจจุบันมคีา

Impact Factor ของหลายสถาบัน อีกทั้งหลายวารสารที่ไมอยูในฐานขอมูลไดทําการคํานวณคาเอง หรือแอบ

อางคา Impact Factor มาใชเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย ดังนั้น กอนตัดสินใจสงงานไปวารสารใด ตองมีการ

ตรวจเช็คภูมิหลังวารสารนั้นใหดีเสียกอน ในการตรวจสอบวาวารสารอยูใน Scopus หรือไมทําไดที่ 

http://www.scimagojr. com/journalsearch.php  

8. Beall’s list (http://scholarlyoa.com/ publishers/) เปนรายชื่อของวารสารและสํานักพิมพที่มี

พฤติกรรมไมพึงประสงค เขาขายผิดจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิจัย ผูเขียนที่สงผลงานไปตีพิมพใน

วารสารใน Beall’s list ทั้งโดยตั้งใจหรือโดยรูเทาไมถึงการณ นอกจากตองเสียคาใชจายในการตีพิมพใน

วารสารที่ไมอยูในเกณฑคุณภาพแลว ผลงานจะไมเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ นักศึกษาไมสามารถใชบทความ

ประกอบการขอจบการศกึษา อาจารยไมสามารถใชประกอบการประเมนิผลงานหรอืขอตําแหนงวชิาการได  

9. การนํางานวจิัยที่ทําไวขณะเรียนปริญญาโท และเอก หรอืที่ทํางานเดมิ มาทําตอและเขยีนบทความ 

เผยแพร ถาหากเปนการทํางานวิจัยตอเนื่องสามารถทําได โดยเมื่อเผยแพรบทความตองระบุใหชัดวา ผูเขียน

สังกัดมากกวา หนึ่งสถาบัน และตองไมละเมิดสิทธิความเปนผูนิพนธของอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษา หรือ

เพื่อนรวมงานในที่ทํางานเดมิ อกีทัง้ตองระบุแหลงทุนวจิัยใหถูกตอง ชัดเจนในกิตตกิรรมประกาศวา งานแตละ

สวนไดรับทุนจากแหลงใด (ปจจุบันวารสารโดยทั่วไปยอมรับการระบุสังกัดมากกวาหนึ่งแหงของผูเขียนแตละ

คน และแหลงทุนมากกวาหนึ่งแหลงสําหรับบทความแตละเรื่อง) 
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มาตรฐานการเผยแพรผลงานวชิาการ 

 ความถูกตองของขอมูล 

- ผูวจิัยตองแสดงขอมูลที่ถูกตองและนาเช่ือถอื ไมเพกิเฉยตอการปฏบิัตทิี่มผีลกระทบ เชน การปลอมแปลง

ขอมูล การตกแตงขอมูล การไมจดบันทึกขอมูล การนําเสนอขอมูลที่ไมมีหลักฐานยืนยัน การเลือกแสดง

เฉพาะขอมูลที่ดทีี่สุด 

- การตกแตงรูปภาพเพื่อการนําเสนอในผลงานวิจัยตองทําในขอบเขตที่เหมาะสม และมีการสํารองไฟล

รูปภาพตนฉบับไวดวย 

- ขอมูลทุกชนดิตองไมทําลายทิ้ง สามารถตรวจสอบไดเมื่อตองการ 

การจัดการรูปภาพ 

การจัดการรูปภาพหมายถึง การเปลี่ยนแปลงทัง้หมดที่เกิดขึ้นกับรูปภาพเดิม เชน การปรับความ

เขมของแสง ปรับคอนทราสตปรับสี การลบหรือเพิ่มสวนใดสวนหนึ่งของภาพ การนําภาพจากคนละ

แหลงมาตัดตอรวมกัน 

- ไมควรเนนหรือทําสวนหนึ่งสวนใดของภาพเขมขึ้น จางลง เปลี่ยนตําแหนงสวนใดสวนหนึ่งของภาพ หรือ

เพิ่มสวนใดสวนหนึ่งของภาพ 

- การปรับความเขมของแสงหรือความสมดุลของสีสามารถทําไดตอเมื่อเปนการปรับภาพทั้งหมดโดยรวม 

ไมเลอืกปรับเฉพาะบางสวน และจะตองไมทําใหขอมูลบางสวนจางหรอืหายไปจากภาพตนฉบับ 

- ไมนําภาพที่ไดจากการทดลองที่ตางกันมารวมกันเปนภาพเดียว ถาจะนําเสนอพรอมกันตองมีเสนหรือ

กรอบแบง และบงช้ีความแตกตางอยางชัดเจน 

- ตองมีการสํารองไฟลรูปภาพตนฉบับไวเสมอ และทุกขั้นตอนของการปรับแตงรูปภาพตองมีการบันทึก

ลําดับ วธิกีาร ปริมาณ และโปรแกรมที่ใชปรับแตงไวดวย 

การลอกเลยีนโดยมชิอบ (Plagiarism) 

7. ในกรณทีี่ขอความที่เขยีนขึ้นเปนองคความรูหรอืขอมูลจากผูนพินธอื่น บทความอื่น และขอความนั้นผูอาน

จะตองการรูที่มาที่ไป ใหอางองิบทความเดมิไวดวย 

8. ผูเขียนจะตองพยายามทวนความ (paraphrase) หรือยอความ (summarize) ดวยวาจา ลีลา และโวหาร

ของตนเอง ในการเลาองคความรูนัน้ ไมควรนําลีลาหรือโวหารของเดิมมาใชใหม ยกเวนในกรณีที่การเลา

ความหรอืทวนความไมสามารถเลาใหมไดดวยวาจา ลลีา และโวหารได 

9. ในบางกรณี การทวนความหรือยอความอาจทําใหความหมายเปลี่ยนไป หรืออรรถรสในการอาน

เปลี่ยนไป ผูเขียนจําเปนตองยกขอความชุดเดิมมาทั้งชุด ใหผูเขียนใสขอความเดิมไวในเครื่องหมาย

อัญประกาศ พรอมทัง้อางองิขอความเดมิดวย 

10. เมื่อเขยีนขอความเสร็จทุกคร้ัง ควรตรวจสอบโดยการเทียบบทความที่ตนเขียนกับบทความที่ตนใชอางอิง 

เพื่อใหแนใจวาไมมขีอความใดที่เขาขายการลอกเลยีนโดยมชิอบ 
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11. หลกีเลี่ยงการอานจากเอกสารอางอิงพรอมกับเขียนตนฉบับไปดวย หรือคัดลอกขอความจาที่อื่นมาแปะ

ในตนฉบับบทความที่กําลังเขยีน 

12. ในกรณทีี่บทความตนฉบับที่ผูเขยีนบทความอื่นมาแลว เพื่อหลกีเลี่ยงขอกลาวหาการลอกเลียนตนเองโดย

มชิอบ ใหผูเขยีนพงึปฏบิัตติอขอเขยีนของตนเองดั่งเปนขอเขยีนของบุคคลอื่น 

วธีิการแกไขการลอกเลยีนโดยมชิอบ 

4. การเขยีนสรุปความ (summary) 

- สกัดเอาแตแกนเนื้อหาของขอความมานําเสนอ 

- เขยีนเฉพาะเนื้อหาที่สําคัญที่เปนความคิดหลัก 

- เขยีนของภาษาของผูเขยีนบทความ 

- ยอเนื้อหาที่ยาวใหสัน้ลงกวาเดมิ 

- เลอืกขอมูลที่เก่ียวของ 

- ตองอางองิเสมอ 

5. การถอดความ (paraphrase) 

- ตองมกีารกลาวถึงความคิดที่เปนของนักวชิาการผูทรงคุณวุฒอิื่น 

- ตองมกีารอางองิหากนํามาใชโดยตรงทัง้หมด 

- เขยีนถึงความคิดของผูอื่นโดยใชถอยคําของตนเอง 

- เปนการกลาวอกีคร้ังหนึ่ง (restatement) ที่ยาวกวาการสรุปยอ 

- ตองเปลี่ยนการใชคําและโครงสรางแตตองรักษาความหมายเหมอืนเดมิ 

- มุงหาคําหรอืขอความที่เปนใจความสําคัญ 

- ใชภาษาของผูเขยีนเอง 

6. การสังเคราะห (synthesis) 

- เปนการเขยีนที่สัน้ โดยประมวลจากหลายขอเขยีนหรอืหลายบทความ 

- ประกอบดวยประเด็นสําคัญในเนื้อหานัน้ ๆ ที่กลั่นกรองมา 

- เขยีนโดยใชถอยคําของผูเขยีนบทความเอง 

- มแีหลงขอมูลที่เหมาะสม สามารถเลอืกประเด็นที่เก่ียวของ 

- ใชการถอดความ และการสรุปยอเพื่อเขยีนขอมูลใหมดวยถอยคําของตนเอง 

- ตองอางองิแหลงขอมูลเสมอ 
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2) หลักการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิัยในวารสารระดับนานาชาต ิ

ความรูท่ีไดจากการแสวงหาความรู ความรูท่ีปรับปรุงใหเหมาะสมตอการนําไปปฏบิัต ิ

หลักการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิยัในวารสารระดับนานาชาต ิ

1. วางแผนเพื่อเตรียมการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิัย

ในวารสารไวลวงหนา โดยอาจทําตัง้แตวางแผน

เขยีนโครงการวจิัย โดยดําเนนิการดังนี้ 

   1.1 เลอืกวารสารที่ไดรับการรับรองในระดับ

นานาชาตแิละตรงตามเกณฑที่ตองการ 

   1.2 กําหนดหัวขอใหสอดคลองกับความตองการ

และแนวทางของวารสาร 

   1.3 ประมาณการคาใชจายในการตพีมิพและ/หรอื

คาสมัครเปนสมาชิกของวารสาร 

1. การวางแผนการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิยัระดับ

นานาชาตจิะตองดําเนนิการวางแผนไวลวงหนาตัง้แต

เร่ิมเขยีนโครงการวจิัย โดยดําเนนิการดังนี้ 

   1.1 เลอืกวารสารที่ไดรับการรับรองในระดับ

นานาชาตแิละตรงตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดไว 

เรื่อง หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวชิาการ 

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2562 

ทัง้นี้ เพื่อใหผลงานวจิัยทีไ่ดรับการตพีมิพเผยแพร

สามารถนําไปใชขอผลงานทางวชิาการสําหรับการ

พจิารณาแตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวชิาการ

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวธิกีาร

พจิารณาแตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วนัที ่28 ธันวาคม 

2561 ไดนัน้ วารสารวชิาการระดับนานาชาตจิะตองมี

รายชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับ ไดแก ERIC, 

MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science 

(เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, SSCI และ AHCI เทานัน้), 

JSTOR และ Project Muse 

   1.2 การกําหนดหัวขอของงานวจิัยจะตองเปนหัวขอ

ที่อยูในความสนใจของศาสตรนัน้ๆ อกีทัง้ตองเปน

หัวขอที่สอดคลองกับความตองการและแนวทางของ

วารสาร ลักษณะในการใชคําในการกําหนดหัวขอตอง

สามารถดงึดดูความสนใจของผูอานได 

   1.3 เขยีนรายละเอยีดเก่ียวกับงบประมาณทีต่องใช

ในการตพีมิพผลงานวจิัยในวารสาร เชน คาตพีมิพ

ผลงานวจิัย คาสมัครสมาชิกวารสาร และคาใชจายใน

การดําเนนิการทางลขิสทิธิต์างๆ 

   1.4 วางแผนระยะเวลาในการสงผลงานวจิัย เชน 

หากตองการใหผลงานวจิัยไดรับการตพีมิพในปหนา 

ตองรีบสงผลงานวจิยัภายในตนปนี้ เปนตน เนื่องจาก
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ความรูท่ีไดจากการแสวงหาความรู ความรูท่ีปรับปรุงใหเหมาะสมตอการนําไปปฏบิัต ิ

วารสารระดับนานาชาตทิีอ่ยูในฐานขอมลูที่ได

มาตรฐานนัน้มผีูสงผลงานวจิยัเพื่อลงตพีมิพจาํนวน

มาก โดยเฉพาะวารสารที่ออกเพยีง 2 ฉบับตอป 

ระยะเวลาในการรออาจนานถึง 1 ป เนือ่งจากผูเขยีน

ตองรอใหบทความวจิยัอืน่ๆ ที่สงกอนไดตพีมิพกอนจงึ

จะถึงลําดับของผูเขยีน ดงันัน้ เพื่อไมใหเสยีเวลาในการ

รอตพีมิพผลงานวจิยั ผูเขยีนจงึตองกําหนดชวงเวลาที่

ตองการเผยแพรผลงานวจิัยไวลวงหนา 

2. เมื่อดาํเนนิการวจิัยเสร็จสิ้นแลว ควรเตรียม

บทความเพื่อตพีมิพเผยแพรตามแนวทางและ

ขอกําหนดของวารสารอยางเครงครัด เนื่องจากอาจ

มผีลตอการพจิารณาตอบรับการตพีมิพ 

2. เมื่อดาํเนนิการวจิัยเสร็จสิ้นแลว ตองเขยีนบทความ

วจิัยตามแนวทางและขอกําหนดของวารสารที่ไดเลอืก

ไวอยางเครงครัด เนือ่งจากอาจมผีลตอการพจิารณา

ตอบรับการตพีมิพ  

3. เขยีนบทความวจิยัใหมคีวามตอเนือ่งเช่ือมโยงกัน

ทัง้เรื่อง โดยเนนสาระสําคัญที่ตองการเสนอใหผูอาน

ทราบ 

3. การเขยีนบทความวจิยัตองมคีวามตอเนื่องระหวาง

ปญหาวจิัย วัตถุประสงคงานวจิัย ระเบยีบวธิวีจิัย การ

เก็บขอมูล การวเิคราะหผล และการสรุปและอภปิราย

ผล โดยเนนการเขยีนใหกระชับ เขาใจงาย นาํเสนอ

เฉพาะขอเท็จจริงของงานวจิัยที่ผูอานตองการทราบ 

4. อานทบทวน ตรวจสอบความถูกตองของ

บทคัดยอ เนื้อหา ระเบยีบวธิวีจิัย การเขยีนอางองิ 

และบรรณานุกรมตามระบบที่วารสารกําหนด 

4. อานทบทวน ตรวจสอบความถูกตองของบทความ

วจิัยดวยตนเอง แลวจงึใหผูเช่ียวชาญในศาสตรนัน้ๆ 

อานตรวจทานใหอกีคร้ังหนึง่ 

5. ศกึษาวธิกีารสงบทความ เชน สงขอมลูเปนไฟล

ผานจดหมายอเิล็กทรอนกิสหรอืสงผานระบบ

ออนไลน และอาจสงไฟลภาพผูทําวจิัยและภาพ

กิจกรรมพรอมคําบรรยายใตภาพเปนภาคผนวก

เพิ่มเตมิ (ถาม)ี 

5. ศกึษาวธิกีารสงบทความจากเว็บไซตของวารสาร

อยางถ่ีถวน ทัง้นี้ ตองเปนไปตามขอกําหนดของ

วารสารนัน้ๆ 

6. สงบทความไปตพีมิพเผยแพร พรอมทัง้ตดิตาม

ผลจากบรรณาธกิารของวารสารเปนระยะ ถามกีาร

แกไข บรรณาธกิารของวารสารจะสงตนฉบับ

กลับมา ผูเขยีนควรรีบดําเนนิการแกไขตาม

ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ (Reviewer) ของ

วารสาร และสงบทความที่แกไขแลวกลับตามเวลาที่

วารสารกําหนด 

6. สงบทความไปตพีมิพเผยแพร โดยดําเนนิการ

ตดิตามผลจากบรรณาธกิารของวารสารเปนระยะ 

หากตองดําเนนิการแกไข บรรณาธกิารของวารสารจะ

สงตนฉบับกลับมา ผูเขยีนควรรีบดําเนนิการแกไข

ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ(Reviewer) ของ

วารสาร แลวจงึสงบทความทีแ่กไขแลวกลับตาม

ระยะเวลาที่วารสารกําหนด 

7. หากบทความถูกปฏเิสธ ควรหาวารสารใหมเพือ่ 7. หากบทความถูกปฏเิสธ ควรหาวารสารใหมทีม่ี
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ความรูท่ีไดจากการแสวงหาความรู ความรูท่ีปรับปรุงใหเหมาะสมตอการนําไปปฏบิัต ิ

สงบทความไปตพีมิพอกีคร้ัง ทัง้นี้ บทความนัน้

จะตองไดรับการแกไขตามขอเสนอแนะของ

ผูเช่ียวชาญแลว และวารสารควรจะเปนวารสารที่มี

หัวขอหรอืแนวทางของวารสารใกลเคียงกับวารสาร

เดมิ 

หัวขอใกลเคียงกับวารสารเดมิ และตองดาํเนนิการ

แกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญอยางเครงครัด 

เพื่อไมใหโดนปฏเิสธจากวารสารใหมอกี 

 

 

 

สิ่งแรก การเลอืกวารสารในการตพีมิพ ควรพจิารณาจากวารสารที่มีแนวทาง ขอบขาย วัตถุประสงค 

หรือแนวทางการวิจัยที่ตรงกับงานวิจัยของตนเอง โดยทั่วไปขอบขายงานตีพิมพของวารสารแตละฉบับจะ

ปรากฏอยูดานหนาและหลังวารสารแตละฉบับ  หรืออาจตรวจสอบไดจากเว็บไซดของวารสารที่มีคําแนะนํา 

เชน ประเภทของบทความ รูปแบบการเขยีน และรูปแบบการอางองิ 

นอกจากนี้ การเลือกตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จะมีการพิจารณาวามีความ

ประเด็นที่เปนที่สนใจในงานวิจัยที่กําลังมีการตีพิมพอยูในปจจุบันหรื่อไม และมีการใชเทคนิคและเครื่องมือที่

ทันสมัย มีปริมาณงานมากพอที่จะสามารถตีพิมพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติไดสําหรับการตีพิมพใน

วารสารระดับชาตคิวรตพีมิพในวารสารระดับชาตทิี่อยูในฐานขอมลู Thai-Journal Citation Index (TCI) มกีารใช

ช่ือบทความที่นาสนใจและเขากับ Theme ของวารสาร 

การพจิารณาคา Impact factor “Impact factor” หมายถึง ดัชนีช้ีวัดคุณภาพของวารสารซึ่งวัดจํานวน

คร้ังโดยเฉลี่ยที่บทความในวารสารนั้นจะไดรับการอางอิงในแตละปพิจารณาจากคุณภาพของงานวิจัยของ

ตนเอง โดยทั่วไปนักวจิัยใหมจะเลอืกตพีมิพในวารสารที่มคีา Impact factor ระดับกลาง เมื่อไดรับขอเสนอแนะ

จากผูทรงคุณวุฒแิละมปีระสบการณในการเขียนเพิ่มมากขึ้นจึงเลือกคา Impact factor ที่สูงขึ้นการศึกษาดวย 

เพราะ Impact factor จะบอกถึงคุณภาพของผลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพในวารสารของนักวิจัยจาก

สถาบันการศึกษา เพราะฉะนั้น ความเปนเลิศในเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัย เราวัดกันที่คุณภาพของ

ผลงานวจิัยของอาจารยในมหาวทิยาลัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีรายชื่อของฐานขอมูลของ ISI 

(Institute of Science Information)แตอยางไรก็ดี หากมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ไมไดมีฐานขอมูลของ ISI จะไม

สามารถเขาไปดูได 

การตพีมิพในวารสารที่เปน E-journal วารสารวชิาการในระดับนานาชาตปิจจุบันสวนใหญมกีารจัดทํา

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Journals) และรวบรวมทําดัชนีไวในฐานขอมูลออนไลนตาง ๆ มากมาย ซึ่ง

ฐานขอมูลที่มีช่ือเสียงที่ไดรับความเช่ือถือ ไดแก ISI Web Of Science, Scopus, Science Direct  ซึ่งมีการแจง

ผลการตอบรับหรอืปฏเิสธการตพีมิพอยางรวดเร็ว 

นอกจากนี้ ยังมีการการตีพิมพโดยการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ

นานาชาตซิึ่งมกีารตพีมิพบทความวชิาการในวารสารฉบับพเิศษ 

 

3. การเลอืกแหลงตพีมิพเผยแพร 
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ความรูที่ไดจากการแสวงหาความรู ความรูที่ปรับปรุงใหเหมาะสมตอการนําไปปฏบิัต ิ

การทบทวนตามเอกสาร หนงัสอื ตํารา สกัดนําเอาองคความรูออกมาเพื่อหาแกนความรู 

การอบรมเพิ่มพูนประสบการณ นําความรูที่ไดเพิ่มไปสูการพัฒนาตนเองเพื่อใหไดมี

ความรูมากขึ้น หากมขีอสงสยัซักถามจาก

ผูทรงคุณวุฒทิี่อบรม และช้ีแนะแนวทางปฏบิัตทิีด่ ี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู นําองคความรูทีไ่ดและที่มแีลกเปลี่ยนเพื่อใหทันสมยั

และสามารถใหผูอื่นนําไปปรับใชไดเชนกัน 

 

3.2 เอกสารหลักฐานอางองิ : 

Office of National Research Council of Thailand. (2011). Researcher Ethical Guidelines of the National 

Research Council. The Office of National Research Council of Thailand, Ministry of Sciences, 

Technology and Environment. (Online). Available: 

http://www.dmsc.moph.go.th/cleangov/ethics/File/%A2.pdf, 13 June 2019. 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. (2019, กรกฎาคม 7). Research คูมอืการ

ตีพมิพ/เผยแพรผลงานวจิัยและผลงานวชิาการ ในระดับชาติและนานาชาติ. Retrieved from KM MCT: 

http://www.mct.rmutt.ac.th/km/?p=796 
พรชนก ทองลาด. (2561). การเขยีนบทความวจิัยเพือ่เผยแพรผลงาน...ทาํไดอยางไร. Panyapiwat Journal. 

Vol.10 Special Issue July 2018. 

พรอมภัค บงึบัว และคณะ. การเขยีนบทความวชิาการและการเขยีนบทความการวจิัย. 

www.nidtep.go.th/2017/publish/doc/20180515.pdf. 

วจิติร ศรีสุพรรณ. การเผยแพรผลงานวจิยั. Nursing Newsletter Vol.28(4) October-December 2001. 

สริญิญา ทายะ. (2561). เทคนคิการตพีมิพบทความวจิัยในวารสารระดับนานาชาต.ิ คณะวทิยาศาสตร

การแพทย วทิยาลยันครราชสมีา. 

สุวมิล วองวาณชิ. www.kmutt.ac.th/jif/.../TCI.../TCIS.../PowerPoint%20อ_สุวมิล.pdf. 

การตพีมิพเผยแพร. https://technology.kku.ac.th/wp-content/ITFilesD/IT010D.pdf. 

คูมอืการตพีมิพ/เผยแพรผลงานวจิัยและผลงานวชิาการ ในระดับชาตแิละนานาชาต.ิ

www.mct.rmutt.ac.th/km/?p=796. 

แนวปฏบิัตทิี่ดเีรื่อง การเขยีนบทความวจิัยเพื่อลงตพีมิพในวารสารจากการแลกเปลีย่นเรียนรูของอาจารยผูมี

ประสบการณ  ปการศกึษา 2558 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนสีวรรคประชารักษ นครสวรรค 

www.bcnsprnw.ac.th/main/.../2558/research_news2_19092558.doc. 

 

 

4. หลักการนําเสนอผลงานวจิัยในเวทีระดับชาตแิละนานาชาต ิ
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4. การนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏบิัตงิานจรงิ 

4.1 รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน : สมาชิกกลุมความรูไดนําความรูจากการปรับความรูที่ไดจาก

การเสาะแสวงหาความรูมาประยุกตใชจริงในการสงบทความเผยแพร ดังตอไปนี้ 

 

 

สมาชิกกลุมความรู ไดนําความรูเรื่องการเขยีนบทความ ไปใชในการปรับปรุงกระบวนการ

วธิกีารปฏบิัตงิาน ดงันี้ 

 

 
 

 

กระบวนการเดมิ กระบวนการใหม สิ่งที่ปรับปรุง 

งานวจิัย 1 ช้ิน = บทความ 1 ช้ิน งานวจิัย 1 ช้ิน = บทความ 2 ช้ิน ความแตกตางระหวาง 2 บทความ 

1. ตัง้ชื่อหัวขอเรื่องแตกตาง 

2. นําผลลัพธที่ไดจากงานวิจัย 2 

ขอ มาเขยีนแยกเปน 2 บทความ 

3.สวนอภิปราย (Discussion) ใน 2 

บทความตองแตกตางโดยอางอิง

ในประเด็นที่แตกตาง 

 

 ผลที่เกิดจากการนํากระบวนการ/วธิปีฏบิัตงิานที่ปรับปรุง ไปปฏบิัต ิทําใหมอีาจารยบางทาน 

สามารถผลติผลงานบทความ 2 ช้ินไดจากผลงานวจิยั 1 ช้ิน (ตอทาน) 

รายงานผลวจิัย  

1 เร่ือง (ต่อปี) 

บทความวิจัยเร่ืองที่ 1 จากผลลัพธ์วิจัย 
ข้อ 1 

นําเสนอผลงาน
วิชาการในระดับ

นานาชาติ 

บทความวิจัยเร่ืองที่ 2 จากผลลัพธ์
วิจัย ข้อ 2 

ส่งไปตีพิมพ์ใน
วารสารในฐานที่

กาํหนด 

1. หลักการเขยีนบทความ 
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  1) หลักการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิัยในวารสารระดับชาต ิ

สมาชิกกลุมความรู ไดนําความรูจากการปรับความรูที่ไดจากการเสาะแสวงหาความรูเรื่อง

หลักการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิัยในวารสารระดับชาตไิปประยุกตใชในการสงบทความเผยแพร โดยเฉพาะใน

สวนของขัน้ตอน แนวทางปฏบิัตทิี่เปนรูปธรรมมากขึ้นในการเตรียมบทความวจิยัเพื่อการเผยแพร รวมถึง

เทคนคิที่สําคัญในการเขยีนตนฉบับ การพจิารณาและการเลอืกวารสาร และการเพิ่มโอกาสในการไดรับการ

ตอบรับการเผยแพร ดงันี้ 

เทคนคิการเขยีนตนฉบับเร่ิมตนเขยีน ดังนี้  

1. เร่ิมตนจากการสรุปรวบรวมผลงานวิจัยและการเขียนคําอธิบาย (legend) ของรูป ไดอะแกรม 

ตาราง กราฟ ฯลฯ กอน  

2. การเขยีนสวนวัสดุอุปกรณและวธิกีาร (material and method)  

3. การเขยีนสวนผลการวจิัย/ทดลอง (result) ซึ่งอธบิายผลจากรูป ไดอะแกรม ตาราง กราฟ ฯลฯ 

ที่จัดเรยีงเนื้อหาไวตามลําดับ  

4. การเขียนบทนํา (introduction) อาจจะนํามาจากภูมิหลังที่มาของปญหา/ความสําคัญและ

เหตุผล (background/significance and rationale) ของโครงการวจิัย ซึ่งปรับปรุงใหครบถวนและทันสมัย  

5. การเขยีนสวนวจิารณผล (discussion) และสรุป (conclusion)  

6. การเขยีนบทคัดยอ (abstract) ซึ่งตองสัน้และกระชับ  

7. การจัดทําเอกสารอางอิง (reference) และสวนประกอบอื่น ๆ ซึ่งจะไดเปนตนฉบับ 

(manuscript) ออกมา  

นอกจากนี้ สิ่งอื่น ๆ ที่จะตองคํานึงในการเขียนเพื่อใหไดรับการตีพิมพ โดยเฉพาะหากตองการ

ตพีมิพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาตหิรอืในเวทรีะดับโลก ผลการวจิัยและการเขยีนจะตองมลีักษณะดังนี้  

1. งานวจิัยที่ทํามคีวามคิดริเร่ิม (originality) และมคีวามแปลกใหม (novelty)  

2. งานวจิัยที่ทํามคุีณภาพและผลการวจิัยดี  

3. ตั้งช่ือเรื่อง (title) ไดตรงกับผลงานและดึงดูดใจบรรณาธิการ (editor) และผูอานพิจารณา 

(reviewer)  

4. คุณภาพของผลซึ่งแสดงโดยรูป ไดอะแกรม ตาราง กราฟ ฯลฯ ชัดเจนสวยงามถูกตองและ 

นาเชื่อถอื เพราะเปนสวนที่สําคัญที่จะมองเห็นไดงาย  

5. เตรียมตนฉบับตรงตามคําแนะนํา (instruction for author) ของวารสาร  

6. เขียนในแตละสวนไดอยางชัดเจน (clear) กระชับ (concise) หนักแนน (solid) เขมขน (strong) 

เรยีงลําดับอยางถูกตองและสมเหตุผล (right and logical order)  

7. เนื้อหาสัมพันธ กลมกลนืไปดวยกัน (coherent) และอานแลวลื่นไหล (smooth)  

2. หลักการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิยัในวารสารระดับชาตแิละนานาชาต ิ
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8. อานแลวไดความรูใหม (new knowledge) ทฤษฎใีหม (new theory) มโนทัศนหรอืความคิดใหม 

(new concept or idea) 

ขั้นตอน แนวทางปฏบิัตใินการเตรยีมบทความวจิัย (manuscript) เพื่อการเผยแพร 

1. วางแผนเตรียมการเรื่องตพีมิพเผยแพรผลงานวจิัยในวารสารไวลวงหนาตัง้แตวางแผนทําวิจัย และ

ศกึษาขอมูลวารสารที่สนใจ เปนวารสารที่ไดรับการรับรองในระดับใด ตรงตามเกณฑที่ตองการหรือไม  หัวขอ

เรื่องที่ทําวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยสอดคลองกับแนวทางของวารสารที่ตองการหรือไม การสมัครตีพิมพใน

วารสารจะตองใชงบประมาณเทาไร คาสมัครเปนสมาชิกของวารสารเทาไร เพื่อวางแผนของบประมาณไว

ลวงหนา 

ศกึษาเก่ียวกับวารสาร การนําเสนอ Proceeding 

- ประเภทของวารสาร 

- ระดับคุณภาพของบทความในวารสาร 

- ลักษณะของผูอานวารสาร 

2. เมื่อดําเนินการวิจัยแลวเสร็จควรเตรียมบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรตามแนวทางที่วารสารที่

ตองการตีพิมพกําหนด  ซึ่งควรปฏิบัติตามขอกําหนดอยางเครงครัดเพราะมีผลตอการพิจารณาตอบรับการ

ตพีมิพ 

ศกึษารูปแบบการพมิพตามขอกําหนดของวารสาร 

- การจัดหนา ขนาด ชนดิตัวอักษร 

- การพมิพเลขหนา ตาราง เครื่องหมาย 

- หัวขอบทความ 

- เวลาการสง รับ และแกไขบทความ 

3. เขยีนบทความวจิัยใหมคีวามตอเนื่องเชื่อมโยงกันทัง้เรื่อง และเนนสาระสําคัญที่โดดเดนที่ตองการ

เสนอใหผูอานทราบ 

4. อานทบทวนตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ระเบยีบวธิวีจิัย การเขยีนอางองิ และบรรณานุกรม

ตามระบบที่วารสารกําหนด หรือใหผูอื่นทั้งในและนอกสาขาอานเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใชใน

งานวจิัยกอนสงรายงานการวจิัย 

สงบทความที่เหมาะสมกับวารสาร การนําเสนอ Proceeding 

- บทความสอดคลองกับ theme ของวารสาร 

- ระดับคุณภาพของบทความเหมาะสม 

- รูปแบบการพมิพตรงตามขอกําหนด 

5. สงบทความไปตพีมิพเผยแพร และมกีารตดิตามผลจากบรรณาธกิารของวารสารเปนระยะ ๆ ถามี

การแกไข บรรณาธกิารของวารสารจะสงตนฉบับกลับมา ผูเขยีนควรรีบดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของ

ผูเช่ียวชาญ (reviewer) ของวารสาร และสงตามเวลาที่วารสารกําหนด และติดตามผลการตอบกลับ ซึ่ง

อาจจะมกีารสงกลับมาใหแกไขอกีคร้ัง ทัง้นี้ผูเขยีนจะตองใหกําลังใจตนเองในการแกไขเพื่อใหไดรับการตีพิมพ



 

การเขยีนบทความเพื่อเผยแพร 43 

 

ในวารสารวิชาการที่ไดรับการรับรอง แมวาบทความจะถูกปฏิเสธ แตมีความเปนไปไดที่จะไดรับการตอบรับ

จากวารสารอื่น ๆ เมื่อบทความไดรับการแกไขปรับปรุงแลว 

การแกไขปรับปรุง 

- ตองปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

- สงบทความที่แกไขกลับใหเร็วที่สุด 

- ตดิตามความคืบหนาของการตอบรับ 

วธิกีารสงบทความ  ควรศกึษาวธิกีารสงบทความ เชน สงขอมูลเปนไฟลทั้งหมดผานอีเมล หรือสงใน

ระบบออนไลน (Submit Online) และสงไฟลรูปผูทําวิจัย และภาพกิจกรรมจากการวิจัยพรอมคําบรรยายใต

ภาพเปนภาคผนวกเพิ่ม (ถาม)ี 

การเพิ่มโอกาสการตอบรับบทความ 

1. บทความมคุีณภาพสูงกวาระดับคุณภาพของวารสาร 

2. ผูเขยีนรวมเปนผูเช่ียวชาญตางประเทศ 

3. ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุน องคกรนานาชาต ิ

4. มกีารอางองิจากบทความในวารสารนัน้ (Citation)  

การพจิารณาวารสาร 

 วารสารวชิาการระดับชาต ิ 

 1) การตรวจสอบรายช่ือวารสารวิชาการ ระดับชาติ ในฐานขอมูล TCI สามารถคนจาก http:// 

www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html  

 2) ควรตรวจสอบคา Impact Factor และ การตรวจสอบ ranking วารสารตามสาขา คลิกที่ Thai- 

Journal Impact Factors ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด ต า ม ที่ อ ยู เ ว็ บ ไ ซ ต    

http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_h.php การตรวจสอบ Ranking วารสารตามสาขาที่หนาแรกของ 

TCI คลกิ ที่ Thai-Journal Impact Factors 

 ควรเลอืกวารสารที่มคีา Impact Factor สูง 

 การพิจารณาคุณภาพของวารสาร สามารถพิจารณาไดจากดัชนีอางอิงของวารสารวาอยูใน

ฐานขอมูลใด  ซึ่งฐานขอมูลซึ่งเปนที่นิยมในปจจุบันคือ ฐานขอมูลที่มีการคิดคาดัชนีอางอิง (Impact Factor) 

หรอื Journal Impact Factor (JIF) คา Impact Factor คอื ดัชนผีลกระทบการอางอิงวารสาร วัดจากจํานวนคร้ัง

โดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารวชิาการนัน้ไดรับการอางองิในแตละป ขอมูลที่เปนของคนไทยคือ ดัชนีอางอิง 

Thailand Citation Index (TCI) ซึ่งดูแลโดยศูนยอางอิงดัชนีวารสารไทย  สําหรับฐานขอมูลของตางประเทศ 

ไดแก ดัชนอีางองิ SCImago ซึ่งอยูในฐานขอมูล Scopus ของบริษัท Elsevier และตนตําหรับคือดัชนีอางอิง ISI 

ซึ่งเปนของบริษัทใหญผูใหบริการดานขอมูล คือ Thomson Reuters การตรวจสอบคา Impact Factor ของ

วารสารวชิาการระดับนานาชาต ิสามารถตรวจสอบไดจากเว็บไซต http://www.uk.sagepub.com/isiranking/default.sp 
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  2) หลักการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิัยในวารสารระดับนานาชาต ิ

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม สิ่งท่ีปรับปรุง 

1 .  เ ขี ย น บ ท ค ว า ม วิ จั ย จ า ก

ผลงานวจิัยที่ไดทําเมื่อปกอน 

1. เลอืกวารสารที่ตองการตพีมิพ ปรับปรุงลําดับกอน-หลังของ

กระบวนการ โดยกระบวนการ

เดมิมกีารทํางานวจิัยกอนจงึคอย

เขียนบทความวิจัยและเลือก

วารสาร แตกระบวนการใหม

ดําเนินการเลือกวารสารที่จะ

ตีพิมพ เพื่ อดู แนวทาง ในการ

สงผลงานวิจัยกอน จากนั้นจึง

ดําเนินการวิจัย พรอมทั้งเขียน

บทความวิจัยไวควบคูไปกับการ

ดําเนนิการวจิัย 

2. เลือกวารสารที่ตองการตีพิมพ

ใหสอดคลองกับงานวจิัย 

2. ดําเนินการวิจัยตามหัวขอและ

แนวทางของวารสารที่ไดเลอืกไว 

 

3. ปรับปรุงการเขียนบทความ

วิจัยใหสอดคลองกับแนวทางและ

ขอกําหนดของวารสารที่ไดเลือก

ไว 

3. เขยีนบทความวจิัยใหสอดคลอง

กับแนวทางและขอกําหนดของ

วารสารพรอมทั้งทําการวิจัยไป

ดวย เพื่อลดระยะเวลาในการรอให

บทความไดรับการตพีมิพ 

 

4 .  อานทบทวนความถูกตอง

ทางดานเนื้อหาและภาษาที่ใชให

เหมาะสมกับการเขียนบทความ

วจิัยระดับนานาชาต ิ

4. อานทบทวนความถูกตองของ

เนื้อหา โดยดําเนินการ 2 คร้ัง คือ 

อานดวยตนเอง และอานดวย

ผูเช่ียวชาญในศาสตรนัน้ ๆ 

 

5. ศึกษาวิธีการสงบทความจาก

เว็บไซตของวารสาร 

5. ศึกษาวิธีการสงบทความจาก

เว็บไซตของวารสารอยางถ่ีถวน 

ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอกําหนด

ของวารสารนัน้ ๆ 

 

6. สงบทความไปตีพิมพ  โดย

ดํ า เ นิ น ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล จ า ก

บรรณาธกิารอยางสม่ําเสมอ และ

แ ก ไ ข บ ท ค ว า ม วิ จั ย ต า ม

ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ

(Reviewer) 

6. สงบทความไปตีพิมพเผยแพร 

โดยดํา เนินการติดตามผลจาก

บรรณาธกิารของวารสารเปนระยะ 

ห า ก ต อ ง ดํ า เ นิ น ก า ร แ ก ไ ข 

บรรณาธิการของวารสารจะสง

ตนฉบับกลับมา ผู เขียนควรรีบ
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กระบวนการเดิม กระบวนการใหม สิ่งท่ีปรับปรุง 

ดําเนินการแกไขขอเสนอแนะของ

ผูทรงคุณวุฒิ (Reviewer) ของ

วารสาร แลวจงึสงบทความที่แกไข

แลวกลับตามระยะเวลาที่วารสาร

กําหนด 

7. หากบทความถูกปฏิเสธไมได

ตีพิมพ ใหสงบทความไปวารสาร

อื่นแทน 

7. หากบทความถูกปฏิเสธ ควรหา

วารสารใหมที่มีหัวขอใกลเคียงกับ

วารสารเดิม และตองดําเนินการ

แ ก ไ ข ต า ม ข อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง

ผูเ ช่ียวชาญอยางเครงครัด เพื่อ

ไมใหโดนปฏิเสธจากวารสารใหม

อกี 

 

 

 

 

 สมาชิกกลุมความรูการเขยีนบทความเพื่อเผยแพร ไดนําความรูเรื่องการเลอืกแหลงตพีิมพเผยแพรไป

ใชในการปรับปรุงกระบวนการ / วธิกีารปฏบิัตงิานที่ปรับปรุง โดยมกีารเลอืกแหลงตีพิมพอยางมีระบบมากขึ้น 

และปรับการใชช่ือบทความที่นาสนใจมากขึ้น และช่ือบทความจะตองสอดคลองกับจุดเนน (theme) ของ

วารสารนัน้ ๆ 

 

 

 

สมาชิกกลุมความรูการเขยีนบทความเพื่อเผยแพร ไดนาํความรูเรื่อง หลักการนาํเสนอผลงานวจิัยใน

เวทรีะกับชาตแิละนานาชาต ิไปใชในการปรับปรุงกระบวนการ / วธิกีารปฏบิัตงิานที่ปรับปรุง ดังนี้  

กระบวนการเดมิ กระบวนการใหม สิ่งที่ปรับปรุง 

ผูนําเสนอมคีวามประหมาในการ

นําเสนอ 

แนะนําใหผูนาํเสนอมคีวามรูสกึวา

บนเวทนีัน้เปนเสมอืนบานของเรา 

เปนพื้นที่ของเราจะทําใหมคีวาม

มั่นใจมากขึ้นในการนําเสนอ 

ผูนําเสนอมคีวามประหมานอยลง 

การนําเสนอและการตอบคําถาม

อาจจะมคีวามคลาดเคลื่อน

เนื่องจากความตื่นเตน 

แนะนําใหผูนาํเสนอมสีมาธ ิสดู

ลมหายใจลกึ ๆ และพรอมที่จะรับ

ฟงทุกคําถาม หรอืคําแนะนํา 

ผูนําเสนอมสีมาธมิากขึ้น และ

ตอบคําถามไดตรงประเด็นมาก

ขึ้น 

 

3. การเลอืกแหลงตพีมิพเผยแพร 

4. หลักการนําเสนอผลงานวจิัยในเวทีระดับชาตแิละนานาชาต ิ
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ผลท่ีเกดิจากการนาํกระบวนการ / วธีิการปฏบิัตงิานท่ีปรับปรุง ไปปฏบิตั ิ

 การนําเสนอผลงานในเวทีระดับชาติ หรือ นานาชาติ นั้น จําเปนอยางยิ่งที่ตองทําความเขาใจและ

เตรยีมพรอมในผลงานของตนเอง รวมถึงตองยอมรับฟงในความคิดเห็นที่อาจจะไมสอดคลองกับความคิดของ

ผูนําเสนอก็ได ดังนัน้ การเปดใจรับฟงอยางมสีมาธ ิจะทําใหเกิดผลดทีี่สุด 

ผลท่ีเกดิจากการนํากระบวนการ/วธีิปฏบิัตงิานท่ีปรับปรุงไปปฏบิตั ิ 

 สมาชิกกลุมความรูไดนําหลักการ กระบวนการ และวิธีปฏิบัติในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยใน

วารสารระดับชาตไิปปฏบิัต ิดังนี้ 

 การนําเสนอบทความในการประชุมวชิาการระดับชาตแิละนานาชาต ิ

ชื่อผูวจิัย ชื่อบทความ ชื่องานประชุมวชิาการ ระดับ 

ชาต ิ นานาชาต ิ

ดร.กนกรัตน  

คุณะสารพันธ 

Classroom Action Research 

for Teaching Mathematics 

in Secondary Schools 

The 2018 International 

Academic Research 

Conference in Vienna, 

Austria 

 √ 

Error Analysis in English 

Essays of Master Students, 

Mathematics Education, 

International College, Suan 

Sunandha Rajabhat 

University 

The 2018 ICBTS 

International Academic 

Multidiscipline Research 

Conference in Lucerne, 

Switzerland 

 √ 

อาจารยนันทนา ลัดพล ี Secondary Tourism 

Destination with Heritage 

Potentials, 

Khiriwong Community, 

Nakhon Si Thammarat, 

Thailand 

The 2018 International 

Academic Research 

Conference in Vienna, 

Austria 

 √ 

 Development Guideline for 

Agro Tourism Attraction 

Case Study of Sightseeing 

Tour along Maha Sawat 

Canal, 

Bhudhamonthon, Nakhon 

Pathom 

The 2018 ICBTS 

International Academic 

Multidiscipline Research 

Conference in Lucerne, 

Switzerland 

 √ 
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ชื่อผูวจิัย ชื่อบทความ ชื่องานประชุมวชิาการ ระดับ 

ชาต ิ นานาชาต ิ

อาจารยเทพลักษณ 

โกมลวณชิ 

Effective Airlines 

Distribution 

The 2018 ICBTS 

International Academic 

Multidiscipline Research 

Conference in Lucerne, 

Switzerland 

 √ 

อาจารย เบญจพล  

วรสุวรรณรักษ 

Marketing in The Movie, 

How People Engage from 

Product Placement 

The 2018 ICBTS 

International Academic 

Multidiscipline Research 

Conference in Lucerne, 

Switzerland 

 √ 

อาจารยคงศักดิ์  

บุญอาชาทอง 

A study of Renewable 

Energy policies in ASEAN:  

A Case Study of Solar 

Cells Energy 

The 2018 ICBTS 

International Academic 

Multidiscipline Research 

Conference in Lucerne, 

Switzerland 

 √ 

อาจารยธนสทิธิ ์สุขสุทธิ ์ Self-Service Technology 

(SST) and Service 

Perspectives of Hospitality 

Industry in Thailand 

The 2018 ICBTS 

International Academic 

Multidiscipline Research 

Conference in Luzern, 

Luzern, Switzerland 

 √ 

อาจารยกรวนิท กังวล The Impact of New 

Commercial Airport 

(Utapao), the New 

Destination of Traveller 

The 2018 ICBTS 

International Academic 

Multidiscipline Research 

Conference in Lucerne, 

Switzerland 
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 การตพีมิพบทความในวารสารทางวชิาการระดับชาตแิละนานาชาติ 

ชื่อผูวจิัย ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ระดับ 

ชาต ิ นานาชาต ิ

ดร.กนกรัตน  

คุณะสารพันธ 

ความสามารถในการ

เรียนรูและกิจกรรมการ

เรียนรูตามแนวทฤษฎพีหุ

ปญญาของนักศกึษาปที่ 1 

วทิยาลยันานาชาต ิ

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวน

สุนันทา 

Rajabhat Journal of 

Sciences, Humanities & 

Social Sciences 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพบิลู

สงคราม 

√  

อาจารยนลนิ  

สมีะเสถียรโสภณ 

Development of Online 

Marketing Strategy for 

Thai 

Educational Institutes: 

Case of International 

College, Suan 

Sunandha Rajabhat 

University 

International Science and 

Technology Conference : 

Earth and Environmental 

Science 

 √ 

อาจารยธนสทิธิ ์สุขสุทธิ ์ คุณภาพการใชงาน

แอปพลเิคช่ันรานอาหาร

จากมุมมองของลูกคาในเขต

กรุงเทพมหานคร 

วารสารวชิาการศรีปทุม 

ชลบุรีปท่ี 14 ฉบับท่ี 3 หนา 

38-47 (มกราคม-มนีาคม 

2561) 

√  

อาจารยกัญญาพไิล 

กุญชรศริิมงคล 

ทัศนคตขิองผูบริโภคตอ

นโยบายที่เปนมติรกัง

สิ่งแวดลอมของโรงแรมสี

เขยีวในกรุงเทพมหานคร 

วารสารวชิาการศรีปทุม 

ชลบุรี 

  

 

4.2 เอกสารหลักฐานอางองิ : 

 Office of National Research Council of Thailand. (2011). Researcher Ethical Guidelines of the National 

Research Council. The Office of National Research Council of Thailand, Ministry of Sciences, 

Technology and Environment. (Online). Available: 

http://www.dmsc.moph.go.th/cleangov/ethics/File/%A2.pdf, 13 June 2019. 

พรชนก ทองลาด. (2561). การเขยีนบทความวจิัยเพือ่เผยแพรผลงาน...ทาํไดอยางไร. Panyapiwat Journal. 

Vol.10 Special Issue July 2018. 
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พรอมภัค บงึบัว และคณะ. การเขยีนบทความวชิาการและการเขยีนบทความการวจิัย. 

www.nidtep.go.th/2017/publish/doc/20180515.pdf. 

วจิติร ศรีสุพรรณ. การเผยแพรผลงานวจิยั. Nursing Newsletter Vol.28(4) October-December 2001. 

สริญิญา ทายะ. (2561). เทคนคิการตพีมิพบทความวจิัยในวารสารระดับนานาชาต.ิ คณะวทิยาศาสตร

การแพทย วทิยาลยันครราชสมีา. 

สุวมิล วองวาณชิ. www.kmutt.ac.th/jif/.../TCI.../TCIS.../PowerPoint%20อ_สุวมิล.pdf. 

การตพีมิพเผยแพร. https://technology.kku.ac.th/wp-content/ITFilesD/IT010D.pdf. 

คูมอืการตพีมิพ/เผยแพรผลงานวจิัยและผลงานวชิาการ ในระดับชาตแิละนานาชาต.ิ

www.mct.rmutt.ac.th/km/?p=796. 

แนวปฏบิัตทิี่ดเีรื่อง การเขยีนบทความวจิัยเพื่อลงตพีมิพในวารสารจากการแลกเปลีย่นเรียนรูของอาจารยผูมี

ประสบการณ  ปการศกึษา 2558 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนสีวรรคประชารักษ นครสวรรค 

www.bcnsprnw.ac.th/main/.../2558/research_news2_19092558.doc. 

5. การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรยีนรู และ

สกัดออกมาเปนขุมความรู 

5.1 รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน : 

กลุมความรูไดประชุมกลุมยอยเพื่อแลกเปลีย่นประสบการณจากการนํากระบวนการ/วธิี

ปฏบิัตงิานที่ปรับปรุง ไปปฏบิตั ิโดยสมาชิก KM ไดรวมกันแลกเปลี่ยนความรู ดงันี้ 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม สิ่งท่ีปรับปรุง 
ขอเสนอแนะจาก

ผูทรงคุณวุฒิ 

1. ประชุมกลุมยอย

ระหวางสมาชิกในกลุม 

2. ใหสมาชิกในกลุม

ออกมาเลาเรื่อง “การ

เผยแพรผลงานวจิัย” ที่

ตนเองมปีระสบการณ 

3. รวบรวมขอมูลทีไ่ดจาก

สมาชิกในกลุมมาเขยีน

เปนเอกสารเผยแพร 

4. เผยแพรเอกสารใน

หัวขอ “การเผยแพร

ผลงานวจิัย” ใหแก

บุคคลภายนอก 

1. จดัการประชุมกลุมยอย

เพื่อหาองคความรูที่สมาชิก

ในกลุมมรีวมกัน 

2. ดําเนนิการศกึษาขอมูล

ในหัวขอ “การเผยแพร

ผลงานวจิัย” จากกลุม KM 

ของวทิยาลยันานาชาตเิมื่อ

ปกอน 

3. ใหอาจารยผูมี

ประสบการณในการตพีมิพ

ผลงานวจิัยลงในวารสาร

ระดับนานาชาตมิาเลาเรื่อง

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน

และกัน 

4. เพิ่มเตมิ Key Success 

เพิ่มกระบวนการใน

การหาขอมลูจาก

แหลงตางๆ และเปด

โอกาสใหผูที่มคีวามรู

ในหัวขอ “การเผยแพร

ผลงานวจิัย” แตไมได

เปนสมาชิกในกลุมได

เลาเรื่องเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

สมาชิกในกลุม 

ถาเปนองคความรูที่

ไดหา Key Success 

Factors ไวจํานวนหนึ่ง

แลว ใหกลุมความรู

ดําเนนิการจัดทํา 

Good Practice 

จากนัน้ดาํเนนิการทาํ 

Benchmarking กับ

กลุมความรูภายนอก

องคกร เพื่อนําไปสู

การทํา Best Practice 

ตอไปในอนาคต  



 

การเขยีนบทความเพื่อเผยแพร 50 

 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม สิ่งท่ีปรับปรุง 
ขอเสนอแนะจาก

ผูทรงคุณวุฒิ 

Factors ของกลุม “การ

เผยแพรผลงานวจิัย” จากป

กอน 

5. จดัทํา Good Practice ใน

หัวขอ “การเผยแพร

ผลงานวจิัย” เพื่อจดัทําขุม

ความรู 

 

 

 

กลุมความรูการเขยีนบทความเพื่อเผยแพรไดประชุมกลุมยอยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณจาก

การนํากระบวนการ/วธิปีฏบิัตงิานที่ปรับปรุง ไปปฏบิตั ิโดยสมาชิก KM ไดรวมกันแลกเปลี่ยนความรู ดงันี้ 

1) อาจารยบางทานสามารถเขยีนบทความได 2 ช้ิน โดยที่เขยีนเปนบทความวชิาการ 1 ช้ินมาจากหัวขอที่

เปนที่สนใจในขณะนัน้ และ บทความวจิัย 1 ช้ิน (ตอทาน) จากผลงานวจิัย 1 เรื่อง  

2) อาจารยบางทานสามารถเขียนบทความได 2 ช้ิน โดยที่เขียนเปน บทความวิจัย 2 ช้ิน (ตอทาน) จาก

ผลงานวจิัย 1 เรื่อง โดยแยกผลลัพธของงานวจิัย 2 ขอเปน 2 บทความ 

กลุมความรูไดนํากระบวนการ/วธิปีฏบิัตงิาน ในเรือ่งหลักการเขยีนบทความ เสนอใหผูทรงคุณวุฒิ

พจิารณาใหขอเสนอแนะ และรวมแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ โดยผูทรงคุณวุฒิไดใหขอสงัเกตและขอเสนอแนะ 

ดังนี้  

กระบวนการ

เดมิ 

กระบวนการ

ใหม 

สิ่งที่ปรับปรุง ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวฒุ ิ

งานวจิยั 1 ช้ิน 

= บทความ 1 

ช้ิน 

งานวจิยั 1 ช้ิน 

= บทความ 2 

ช้ิน 

ความแตกตางระหวาง 2 

บทความ; 

1. ตัง้ช่ือหัวขอเรื่องแตกตาง 

2. นําผลลัพธที่ไดจากงานวจิยั 2 

ขอ มาเขยีนแยกเปน 2 บทความ 

3. สวนอภปิราย (Discussion) ใน 

2 บทความตองแตกตางโดย

อางองิในประเด็นที่แตกตาง 

1. ควรตัง้ชื่อหัวขอเรื่องใหดู

นาสนใจมากขึ้น โดยใหความรูสกึ

เหมอืนอานขาวที่กระตุนความ

สนใจ (ไมนาเบื่อเหมอืนอานวจิัย) 

2. ประเด็นทีห่ยบิยกขึ้นมาใน

บทความอาจจะเปนประเดน็ทีเ่ปน

กระแสสังคมโลกอยูในขณะนัน้ 

เพื่อสงผลใหมคีนเขามาอาน

จํานวนมากขึ้น อันจะสงผลใหมี

คนมาอางองิชื่อเรามากขึ้น 

 

1. หลักการเขยีนบทความ 
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แนวปฏบิัตท่ีิดีในการเขยีนบทความวชิาการลงตพีมิพในวารสาร 

1. การเตรยีมตัวเขยีนบทความ ควรปฏบิัตดัิงนี ้

1.1 อานนโยบายและวัตถุประสงคของวารสาร เพราะขอบเขตเนื้อหางานวิจัย / บทความ

วชิาการจะตองสอดคลองกับนโยบายการจัดทํา หรอืการจัดพมิพของแหลงเผยแพร 

1.2 อานคําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความที่เจาของวารสารนั้นใหคําแนะนําไว และปฏิบัติ

ตามคําแนะนํานัน้ ๆ อยางเครงครัด 

1.3 อานแนวทางการประเมินคุณภาพของบทความ งานวิจัยที่นํามาเขียนตองมีคุณลักษณะ

ของงานวจิัยที่ด ี เชน  มคุีณคา  มคีวามใหม นาสนใจ ถูกตอง เปนตน 

1.4 ควรอานและศึกษารูปแบบการเขียนบทความจากวารสารหลาย ๆ ฉบับเพื่อเปนแนว

ทางการเขยีนและสรางแรงบันดาลใจ 

1.5 ประเมนิงานของตนเองตามเกณฑคุณภาพที่กําหนดนัน้ 

      2. การเขยีนบทความวจิัยท่ีมคีุณภาพ ควรปฏบิัตติามหลักการดังนี้ 

2.7 มปีระเด็นหรอืแนวคิดทางวชิาการที่ชัดเจน  

2.8 มคีวามทันสมัย และวเิคราะหเปนไปตามแนวคิดและทฤษฎทีี่เหมาะสมและชัดเจน 

2.9 มทีัศนะของผูเขยีนบนฐานของขอเท็จจริงทางวชิาการ 

2.10 ควรคนควาอางองิจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและเชื่อถอืได  

2.11 ควรใชศัพทและภาษาทางวชิาการที่ถูกตองเหมาะสม  

2.12 มกีารนําเสนออยางเขาใจงาย 

4. หาแหลงเผยแพรบทความ ควรปฏบิัตติามแนวทางดังนี ้

  3.1 แหลงเผยแพรบทความวิจัย ไดแก วารสารวิชาการ และการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

ซึ่งควรเปนที่ยอมรับของนักวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ  โดยแหลงเผยแพรจะตองเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานที่เก่ียวของ  จงึจะชวยเพิ่มความสําคัญและสรางคุณคาของงานวจิัย 

4.2 บทความวิจัยที่จะเผยแพรตองเปนบทความวิจัยที่ใหม  ไมเคยตีพิมพที่ใด ซึ่งแหลงเผยแพร

บทความวิจัยหลายแหลงจะระบุไววาในการเสนอตนฉบับเพื่อตีพิมพเผยแพร จะตองไมเคยหรืออยูใน

ระหวางการนําเสนอเพื่อตีพิมพเผยแพรในแหลงอื่น  ดังนั้นบทความวิจัยเรื่องเดียวกันจะทําไดเพียงคร้ัง

เดยีว ไมสามารถลงซ้ํา  

4.3  องคความรูของผูวจิัย/ผูที่จะพมิพเผยแพรตองรูลกึซึ้งในเรื่องนัน้ 

3.4  เลอืกวารสารเปาหมายหรอืวารสารที่ตองการตพีมิพ ควรสอดคลองกับชื่อบทความ 

3.7  หาบุคคลที่สามารถชวยเหลอืได นําเขาสูชองทางของวารสารไดถูกตอง 

3.8 สรางเครอืขายสําหรับนักวจิัยที่อยูในความสนใจเหมอืนกัน 

 

2. หลักการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิยัในวารสารระดับชาตแิละนานาชาต ิ
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การพจิารณาวารสาร 

วารสารวชิาการระดับชาต ิ 

1) การตรวจสอบรายช่ือวารสารวิชาการ ระดับชาติ ในฐานขอมูล TCI สามารถคนจาก http:// 

www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html  

2) ควรตรวจสอบคา Impact Factor และ การตรวจสอบ ranking วารสารตามสาขา คลกิที่ Thai- 

Journal Impact Factors ส าม ารถตรวจส อบ ได ต ามที่ อ ยู เ ว็ บ ไ ซ ต    

http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_h.php การตรวจสอบ Ranking วารสารตามสาขาที่หนาแรก

ของ TCI คลกิ ที่ Thai-Journal Impact Factors 

ควรเลอืกวารสารที่มคีา Impact Factor สูง 

การพิจารณาคุณภาพของวารสาร สามารถพิจารณาไดจากดัชนีอางอิงของวารสารวาอยูใน

ฐานขอมูลใด  ซึ่งฐานขอมูลซึ่งเปนที่นิยมในปจจุบันคือ ฐานขอมูลที่มีการคิดคาดัชนีอางอิง (Impact 

Factor) หรือ Journal Impact Factor (JIF) คา Impact Factor คือ ดัชนีผลกระทบการอางอิงวารสาร วัด

จากจํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารวิชาการนั้นไดรับการอางอิงในแตละป ขอมูลที่เปนของ

คนไทยคือ ดัชนีอางอิง Thailand Citation Index (TCI) ซึ่งดูแลโดยศูนยอางอิงดัชนีวารสารไทย  สําหรับ

ฐานขอมูลของตางประเทศ ไดแก ดัชนีอางอิง SCImago ซึ่งอยูในฐานขอมูล Scopus ของบริษัท Elsevier 

และตนตําหรับคอืดัชนอีางองิ ISI ซึ่งเปนของบริษัทใหญผูใหบริการดานขอมูล คอื Thomson Reuters การ

ตรวจสอบคา Impact Factor ของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สามารถตรวจสอบไดจากเว็บไซต  

http://www.uk.sagepub.com/isiranking/default.sp 

4. สวนประกอบของบทความท่ีควรรู 

4.1 สวนประกอบของบทความวจิัย  

1) ช่ือเรื่อง การตัง้ช่ือเรื่องตองกระชับ และแสดงถึงภาพรวมของเนื้อหาทัง้หมด โดยไมจําเปนตอง 

เปนประโยค แตที่สําคัญตองตัง้ช่ือใหไดตามความหมาย 

      2) ช่ือผูเขยีน ตองระบุช่ือผูเขยีน และผูรวมเขยีน หรอืผูรวมวจิัย 

      3) บทคัดยอ  การเขยีนบทคัดยอมคีวามสําคัญมาก ควรเปนสวนสุดทายที่จะเขยีน โดยมคีวาม 

ยาวประมาณ 300 คํา หรอื 10-15 บรรทัด เพราะถาเขยีนยาวกวาที่กําหนด จะถูกตัดสวนเกินทิ้งไป ซึ่งอาจทํา

ใหใจความสําคัญขาดหายไป จงึควรเขยีนใหไดสาระสําคัญของเรื่องภายในความยาวที่กําหนดไว  

           4) บทนํา/หลักการและเหตุผล ควรระบุความสําคัญของปญหา 1-2 ยอหนา มกีารรอยเรียง 

เนื้อหาอยางเช่ือมโยงไมใชวิธีการตัดตอ หรือปะติดปะตอ การเขียนควรใหไดขอความที่แสดงถึงการลื่นไหล

ของความคิด  เชน  ในหนึ่งยอหนา ควรมีประโยคแรกเปนประโยคหลัก  ตามดวยประโยคสนับสนุน  และลง

ทายดวยประโยคสรุป  เปนตน และตองกลาวถึงเหตุผลที่ศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาวซึ่งเปนสิ่งที่ขาดไมได 

ตอจากนัน้ในยอหนาที่ 3 หรอื 4 ใหเขยีนวรรณกรรมที่เก่ียวของ ซึ่งจะทําใหผูอานไดทราบความรูเดิมของเรื่อง

ที่วจิัยนัน้ และใชประโยชนในการอภปิรายผล  

5) ระเบียบวิธีวิจัย ควรระบุเก่ียวกับ ประชากรที่ศึกษา ขนาดของกลุมตัวอยาง เครื่องมือวิจัย   

วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล และสถิตทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล  
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  6) ผลวจิัยควรเขยีนขอคนพบ และสถิตทิี่สําคัญ ควรรายงานผลตามวัตถุประสงคการวจิัย เชน  

อธบิายตัวแปรแตละตัวแปร แลวนําเสนอความสัมพันธของตัวแปรที่ศกึษา ในรูปแผนภูม ิตาราง หรอื บรรยาย

เปนความเรยีง  เปนตน  

         7) อภิปรายผลและขอเสนอแนะการอภิปรายขอคนพบ  อภิปรายความสอดคลองหรือความขัดแยง

กับสมมติฐาน หรือทฤษฎีที่เก่ียวของ หรือเปรียบเทียบกับผลวิจัยอื่น โดยเฉพาะที่มีผลแตกตางกัน สําหรับ

ขอเสนอแนะ ควรเขยีนขอเสนอแนะที่ไดอยางชัดเจน และหากผลวจิัยคร้ังนี้ไมสามารถตอบคําถามวิจัยได ควร

เขยีนขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังตอไป 

            4.2 สวนประกอบของบทความวชิาการ 

      1) ช่ือเรื่อง       2) บทคัดยอ    

    3) บทนําหรอืคํานํา           4) วรรณกรรมที่เก่ียวของ  

    5) กรอบแนวคิด (ถาม)ี    6) การนําเสนอแนวคิด 

      7) บทสรุป      8) เอกสารอางองิ 

 5. ขั้นตอนการเขยีนบทความ ควรปฏบิัตดัิงนี ้

  5.1 เลอืกเรื่องที่ผูเขยีนสนใจ  มแีหลงคนควาหรอืหาขอมลูสนับสนุนงานเขยีน 

  5.2 กําหนดจุดมุงหมายโดยกําหนดใหชัดเจนวาเขยีนเพื่ออะไร และเขยีนใหใครอาน 

  5.3 กําหนดแนวคิดสําคัญ  หรอืประเด็นสําคัญ  หรอืแกนของเรื่องที่จะนําเสนอผูอาน 

  5.4 ประมวลความรู  แนวคิด  ทฤษฎีที่เก่ียวของ โดยคนควาหาขอมูลจากแหลงความรูตาง 

ๆใหเพยีงพอที่จะเขยีน 

  5.5 วางโครงเรื่อง  กําหนดแนวทางการเขียนวาจะนําเสนอสาระสําคัญ แยกเปนก่ีประเด็น

ใหญๆ  มอีะไรบาง ในประเด็นหลักมปีระเด็นยอย ๆ  มตีัวอยาง มเีหตุผลเพื่อสนับสนุนประเด็นหลักอยางไร 

  5.6 การเขยีน อาจารยควรดําเนนิการดังนี้ 

   1) ขยายความขอมูลในแตละประเด็น  มีการอธิบาย  ยกเหตุผลประกอบ  กลาวถึง

ขอมูลประกอบ  อาจเปนสถิต ิ ตัวเลข  ตัวอยางเหตุการณ เปนตน 

   2) เขยีนคํานําและสรุปดวยกลวธิทีี่เหมาะสมกับประเภทของเนื้อหาบทความ 

   3) ควรเลอืกใชภาษาใหเหมาะกับจุดมุงหมายการเขยีน ประเภท และเนื้อหา 

   4) ความยาวของบทความไมควรเกิน 10 หนาของวารสาร 

   5) ลงรูปที่จําเปน แตละรูปควรมคํีาอธบิายอยูใตรูปดวยวาเปนอะไรใชทําอะไร หรือ

ตองการแสดงใหเห็นอะไร 

   6) เขียนคําสรุป  การเขียนไมจําเปนตองขึ้นหัวขอยอยวา “สรุป” เพราะเมื่อใดที่

เนื้อหาหมดหรอืสิ้นสุดของบทความแลว ยอมหมายถึงการสรุป   

ขอเสนอแนะ 

 1. สิ่งสําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จในการเขียนบทความคือ ไมทอถอยเมื่อตองปรับปรุงแกไข

บทความ 

 2. ผูวจิัยที่ไมมปีระสบการณเขยีนควรมทีี่ปรึกษาหรอืเขยีนเปนทมี 
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 3. ผูรับผดิชอบเรื่องการเผยแพรผลงานวิชาการควรจัดหาแหลงเผยแพร หรือวารสารที่เปนที่ยอมรับ

ในวงวชิาการแลวประชาสัมพันธใหกับอาจารยทราบเปนระยะ 

นอกจากนี้ กลุมความรูไดนํากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงาน ในเรื่องการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร

เสนอใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาใหขอเสนอแนะ และรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผูทรงคุณวุฒิไดให

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้  

ขอบกพรองท่ีพบบอยในบทความเผยแพรในวารสารวชิาการไทย  

การเผยแพรบทความวชิาการ  

1. ควรเปนเอกสารวชิาการที่กําหนดประเด็นการศกึษาชัดเจนวา ตองการนําเสนอองคความรูในประเด็น

ใดตามความสนใจของผูนําเสนอ  

2. ประเด็นที่ศกึษาตองใหองคความรูหรอืมุมมองที่ไดจากกระบวนการศกึษาเอกสารที่เก่ียวของจากการ

วิจัยหรือประสบการณ โดยมีการวิเคราะห สังเคราะหเพื่อตอบประเด็นขอสงสัยครบถวน และ

สมเหตุสมผล มรีองรอยหลักฐานแสดงที่มาของแหลงอางองิที่ทันสมัย ครอบคลุม  

3. เปนงานเขยีนที่มคีวามลุมลกึ ใหขอสรุปเชิงความรู มุมมอง หรอืแนวคิดที่ตอยอดในสิ่งที่คนทั่วไปยังไม

รู หรือใหมุมมองที่อาจแตกตางจากความรูที่เคยมีการนําเสนอกอนหนา ทั้งนี้อาจมีการนําเสนอ

แนวคิด มุมมองของผูเขยีนที่ใชกระบวนการคิดวเิคราะห วจิารณของตนเองสนับสนุน  

4. ไมควรจัดทําบทความวิชาการโดยการนําเสนอผลการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ หรือรวบรวมงาน

เขียนในหนังสือตําราวารสารมานําเสนอใหม ซึ่งเปนความรูที่คนทั่วไปรูกันอยูแลว และไมควรเปน

ผลงานที่เปนการสรุปบทเรียนที่ไดจากการทําวจิัยหรอืการใหบริการวชิาการของผูจัดทํา  

5. ในทางสังคมศาสตร หรือการศึกษา ไมควรนําผลวิจัยในบทที่ 5 ที่เปนสรุปผลการวิจัย อภิปรายและ

ขอเสนอทัง้หมด มาจัดทําเปนบทความวจิัย โดยขาดขอมูลจากสาระในบทที ่1-4  

6. การนําเสนอสาระไมสมดุล ความเปนมาของปญหาวจิัยยาวเกินไป และไมคอยเชื่อมโยงสูของประเด็น

วจิัย  

7. ขาดการนําเสนอผลการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของและกรอบความคิดของการวิจัย (การวิจัยเชิง

ปริมาณ) 

8. การอภิปรายผลยาวกวาผลการวิเคราะหขอมูล copy จากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ และมักอางอิง

ขอมูลที่ไมปรากฏในบทความวจิัย 

จากการที่สมาชิกกลุมความรูไดสงตัวแทน คือ ดร.กนกรัตน คุณะสารพันธ เขารับการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง “Research Excellence and Leadership in Teacher Education in Science, Mathematics and 

Computer : Building from Within” ตั้งแตวันที่ 25-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ หองประชุมโรงแรมโฟรวิงส 

โดยมีวิทยากร ไดแก Prof.Dr.Noriyuki Inoue จาก Wasede University, Japan และ รศ.ดร.ชาตรี ฝายตาคํา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งการอบรมในคร้ังนี้เปนการอบรมเชิงปฏิบัติ มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณจริงในการเขยีนบทความเพื่อเผยแพรของผูเขารวมอบรม และวิทยากรจะ

ดําเนนิการเปนผูใหความรู ดําเนนิการแลกเปลี่ยนเรียนรู และตอบคําถามและใหขอคิดเห็นหรอืขอเสนอแนะ 
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ในสวนของการสงบทความวจิัยตพีมิพในวารสารวชิาการระดับนานาชาต ิวทิยากรเสนอแนะสิ่งสําคัญ

ที่ตองพจิารณาในการเขยีนงานวจิัยเพื่อตพีมิพ ไดแก 

1. Gap ของงานวจิัยคืออะไร 

2. งานวจิัยนี้มอีะไรใหม 

3. งานวจิัยนี้ contribute องคความรูทางการศกึษาหรอืไม 

นอกจากนี้ ผูวจิัยจําเปนตอง 

1. หาตัวเองใหเจอ กําหนด identity ของตนเอง 

2. อยูกับสิ่งที่ตนเองสนใจตลอด 

3. พจิารณาสิ่งที่สอนหรอืการปฏบิัตงิานของตนเองในปจจุบัน 

4. แนวโนมเศรษฐกิจ สังคม แหลงเงนิทุน 

การพจิารณาคุณภาพของวารสารใหพจิารณาสิ่งตอไปนี้ 

1. Editor 

2. Reviewer 

3. Author 

4. Publishing House 

- Springer 

- Wiley & Sons 

- Taylor &Francis 

- Sage 

เทคนคิในการพจิารณาวารสาร 

1. เราเคยอานวารสารนัน้หรอืไม บอยเพยีงใด 

2. Scope ของวารสารเปนอยางไร 

3. แนวโนมของบทความในวารสารเปนอยางไร 

4. ใน area of expertise ของเรา ใครคอื big name 

5. Scimago 

6. Indexing – Scopus/ERIC/SSCI 

7. Impact factor 

8. Research community 

สิ่งที่ควรระวัง 

1. Fake journals 

2. Fake conference 

3. Beal’s list 

เทคนคิการเขยีนบทความวจิัยเพื่อการตพีมิพในวารสาร 

1. Rationale of the Study 
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- ปญหา 

- ความสําคัญ 

- มงีานวจิัยที่เก่ียวของแสดงถึงความสําคัญ 

- แสดงความใหมและแตกตางจากงานที่เคยทํามา 

- คุณคาทางวชิาการ 

2. Research questions 

- ปลายเปด 

- เขาใจงาย 

- แสดงถึงตัวแปรหรอืสิ่งที่ศกึษาอยางชัดเจน 

3. Literature Review 

- วเิคราะหแลวสังเคราะห ไมเปนขนมช้ัน 

- ครอบคลุมประเด็นที่ศกึษา 

- ลุมลกึ 

- อางองิที่สัมพันธกับงาน 

- ไดขอสรุปหรอืกรอบแนวคิด (theoretical framework) 

4. Research Methodology 

- เลือกวิธีวิจัยที่สอดคลองกับคําถามวิจัย มีความเที่ยงตรง (validity) และมีความนาเชื่อถือ 

(reliability) 

5. Conclusions 

- สรุปสิ่งที่ได ไมใชยอ (summary) 

- ช้ีประเด็นที่เปนจุดเดนของผลการวจิัย 

6. Discussions 

- แสดงมุมมองหรอืความคิดเห็นตอผลการวจิัยโดยผูวจิัย 

- แสดงมุมมองหรอืความคิดเห็นตอผลการวจิัยโดยผูวจิัยคนอื่น 

- อธบิายเหตุผล 

7. Implications 

- ช้ีใหเห็นความสําคัญของงานวจิัย 

- การตอยอดงานวจิัย 

- ลกึและสัมพันธกับผลการวจิัย 

ขอควรพจิารณาเพื่อนําไปสูงานวจิัยที่มคุีณภาพพรอมที่จะตพีมิพ 

1. บทนํา (Introduction) 

- บทนําไดแสดงเนื้อหาหรอืขอความเก่ียวกับปญหาการวจิัยไวอยางชัดเจนหรอืไม อยางไร 

- บทนําไดกลาวถึงบริบทของการวจิัยเพยีงพอหรอืไม เพื่อใหผูอานเขาใจปญหาวจิัย 
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- บทนําไดแสดงเนื้อหาหรือขอความเก่ียวกับความสําคัญของการวิจัยไวอยางชัดเจนหรือไม 

อยางไร 

- บทนําไดกลาวถึงสิ่งที่จะศกึษาไวชัดเจนหรอืไม 

2. ทบทวนวรรณกรรม (Review of Literature) 

- เอกสารอางองิในวรรณกรรมที่เก่ียวของมคีวามสัมพันธกับปญหาการวจิัยหรอืไม อยางไร 

- ในวรรณกรรมที่เก่ียวของ ผลการวิจัยในเอกสารอางอิงมีความสอดคลองตอเนื่องและเปน

เหตุเปนผลมากนอยเพยีงใด 

- ผูวจิัยไดสังเคราะหหรอืนําผลการวจิัยมาเรียบเรียงเพื่อแสดงความสอดคลองของผลการวจิัย

หรอืปญหาการวจิัยหรอืไม 

- วรรณกรรมที่เก่ียวของแสดงความเขาใจของผูวจิัยตองานวจิัยของตนมากนอยเพยีงใด 

- งานวจิัยที่อางองิมคีวามนาเชื่อถอืมากนอยเพยีงใด 

3. วธิกีารดําเนนิการวจิัย (Research Methodology) 

- มกีารอธบิายเก่ียวกับเครื่องมอืวจิัยมากนอยเพยีงใด 

- สิ่งที่ศกึษาหรอืตัวแปรไดถูกนยิามเชิงปฏบิัตกิารหรอืไม 

- ระเบยีบวธิวีจิัยของงานวจิัยนี้คอือะไร 

- ความตรงกับความเที่ยงของเครื่องมอืหรอืของงานวจิัยมหีรอืไม อยางไร 

- การออกแบบวธิวีจิัยเหมาะสมหรอืไม 

- การเลอืกกลุมที่ศกึษาเหมาะสมหรอืไม อยางไร 

- การเก็บขอมูลมคีวามนาเช่ือถอืมากนอยเพยีงใด 

- การวเิคราะหขอมูลสอดคลองกับขอมูลที่เก็บหรอืไม 

4. ผลการวจิัย (Results) 

- ผลการวจิัยเปนอยางไร 

- ผลการวจิัยอธบิายละเอยีดและเรียบเรียงดหีรอืไม 

- รูปแบบการนําเสนอเปนอยางไร เหมาะสมหรอืไม 

5. สรุป อภปิราย และขอเสนอแนะ (Conclusion, Discussion and Recommendation) 

- มขีอสรุปจากงานวจิัยหรอืไม 

- ขอสรุปไดแสดงการอางองิถึงบริบทอื่นหรอืไม 

- ขอเสนอแนะไดแสดงประเด็นที่สําคัญทางการศกึษาอยางไร 

- มขีอเสนอแนะในการทําวจิัยตอไปหรอืไม อยางไร 

- งานวจิัยดังกลาวเก่ียวของกับงานวจิัยนี้อยางไร 

สรุปเทคนคิการตพีมิพบทความวจิัย 

1. ทํางานวจิัยใหมคุีณภาพ 

2. พจิารณาคุณภาพวารสาร 
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3. รูจักวารสารที่จะตพีมิพ (อานใหมาก) 

4. รูจักแนวโนมของวารสาร 

5. รูจักบทบรรณาธกิาร 

6. เขยีนบทความตามแบบฟอรม 

7. นําเสนอความสําคัญใหกระชับ 

8. แสดง theoretical framework ใหชัด 

9. แสดงกระบวนการและหลักฐานของการไดมาซึ่งคําตอบของการวจิัย 

10. สรุปที่กระชับและแสดงความใหม 

 

 

 

หลังจากที่มกีารสงบทความไปตีพิมพวารสาร ผูทรงคุณวุฒิไดเสนอแนะ ใหคําแนะนํา กลาวคือ ใหมี

การเพิ่มบททบทวนวรรณกรรม (Literature Review) และไมควรอางองิบทความที่มอีายนุานเกินกวา 10 ป เปน

ตน สวนในเรื่องของผลการวิจัย ใหการแสดงคารอยละ โดยใชทศนิยม 2 ตําแหนง และระวังเรื่องการสะกด

คําผดิในบทความ 

 

 

 

กลุมความรูการเขียนบทความเพื่อเผยแพรมีการประชุมกลุมยอยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณจาก

การนํากระบวนการวธิปีฏบิัตงิานที่ปรับปรุง ไปปฏบิัต ิโดยสมาชิก KM ไดรวมแลกเปลี่ยนความรู ดังนี้  

1. สมาชิกมีความรูไมครอบคลุมทุกดาน จึงแลกเปลี่ยนเรียนรูกันเพื่อใหเกิดความรูพื้นฐานกวาง ๆ 

โดยทั่วไป 

2. ฝกการนําเสนอผลงานโดยมกีารแลกเปลี่ยนประสบการณการนําเสนอ  

3 .  ฝ ก ก า ร นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น โ ด ย มี ก า ร แ น ะ นํ า  ห รื อ  ติ ช ม ใ น ก า ร นํ า เ ส น อ นั้ น  ๆ 

        กลุมความรูไดนํากระบวนการ วิธีปฏิบัติงานในเรื่อง หลักการนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีระกับชาติและ

นานาชาติ เสนอผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเสนอแนะ และรวมและเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผุทรงคุณวุฒิไดให

ขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้  

 

กระบวนการเดมิ กระบวนการใหม สิ่งที่ปรับปรุง ขอเสนอแนะจาก

ผูทรงคุณวุฒิ 

ความรูที่มยีังไม

ครอบคลุม 

แนะนําใหแสวงหาความรู

เพิ่มเตมิใหรอบดาน 

แสวงหาความรู ช้ีแนะแหลงความรูที่

เก่ียวของตาง ๆ  

การนําเสนอมคีวาม

ประหมา 

ใหฝกฝนเพิ่มเตมิมาก

ยิ่งขึ้น 

ฝกฝนเพิ่ม แนะนําการนําเสนอทีด่ ี

3. การเลอืกแหลงตพีมิพเผยแพร 

4. หลักการนําเสนอผลงานวจิัยในเวทีระดับชาตแิละนานาชาต ิ
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แนวปฏบิัตทิี่ดเีรื่อง การเขยีนบทความวจิัยเพื่อลงตพีมิพในวารสารจากการแลกเปลีย่นเรียนรูของอาจารยผูมี

ประสบการณ  ปการศกึษา 2558 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนสีวรรคประชารักษ นครสวรรค 

www.bcnsprnw.ac.th/main/.../2558/research_news2_19092558.doc. 

6. การรวบรวมความรูและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 

6.1 รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน : 

กลุมความรูไดนําขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒ ิมาปรับกระบวนการ/วธิีการปฏิบัติงาน เรื่องการ

เขยีนบทความเพื่อเผยแพร และสรุปองคความรูเรื่องการเขยีนบทความเพื่อเผยแพร จัดทําเปนกระบวนการ/วธิี

ปฏิบัติงานเรื่องการเขียนบทความเพื่อเผยแพร ที่พรอมเผยแพรใหบุคลากรที่เก่ียวของนําสูการปฏิบัติ โดยมี

กระบวนการ/วธิกีารปฏบิัตงิาน ดังนี้ 

 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม 

สิ่งท่ีไดปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะของ

ผูทรงคุณวุฒิ 

1. ดําเนินการรวบรวมองคความรูไว

ใน รูปแบบไฟล เอกสาร Microsoft 

Word และในรูปแบบเอกสาร

กระดาษ 

1. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลไวเปนไฟล

เอกสารออนไลนทัง้หมด เพื่อใหสะดวกในการ

เผยแพรสูสาธารณชนในวงกวาง 

2. สรางเว็บไซต KM ของวิทยาลัยนานาชาต ิ

ส ร า ง เ ว็ บ ไ ซ ต  KM 

เพื่ออัพโหลดเอกสาร 
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กระบวนการเดิม กระบวนการใหม 

สิ่งท่ีไดปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะของ

ผูทรงคุณวุฒิ 

2. นําไฟลเอกสารที่ไดรวบรวมองค

ความรู เอาไวแลวอัพโหลดลงใน

เว็บไซต 

พรอมทัง้อัพโหลดไฟลเอกสารลงเว็บไซต 

3. นําลิ้งคของเว็บไซตไปเผยแพรตามงานวจิัย

ตาง ๆ 

 

 

 

กลุมความรูการเขียนบทความเพื่อเผยแพรไดนําขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ มาปรับ

กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน เรื่องหลักการเขียนบทความและสรุปองคความรูเรื่องหลักการเขียนบทความ

จัดทําเปนกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานเรื่องหลักการเขียนบทความที่พรอมเผยแพรใหบุคลากรที่เก่ียวของนําสู

การปฏบิัต ิโดยมกีระบวนการ/วธิกีารปฏบิัตงิาน ดังนี้ 

กระบวนการเดมิ กระบวนการใหม สิ่งที่ไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

ของผูทรงคุณวุฒิ 

อาจารย 1 ทานทาํงานวจิัย 1 ช้ิน

ผลติบทความ 1 เรื่อง 

อาจารย 1 ทานทาํงานวจิัย 1 ช้ิน 

ผลติบทความ 2 เรื่อง 

ความแตกตางระหวาง 2 

บทความ 

1. ตัง้ชื่อหัวขอเรื่องแตกตางและ

ควรตัง้ชื่อหัวขอเรื่องใหดนูาสนใจ

มากขึ้น โดยใหความรูสกึเหมอืน

อานขาวที่กระตุนความสนใจ (ไม

นาเบื่อเหมอืนอานวจิยั) 

2. นําผลลัพธที่ไดจากงานวจิยั 2 

ขอ มาเขยีนแยกเปน 2 บทความ 

3. สวนอภปิราย (Discussion) ใน 

2 บทความตองแตกตางโดย

อางองิในประเด็นที่แตกตางและ

ประเด็นที่หยบิยกขึ้นมาอาจจะ

เปนประเด็นที่เปนกระแสสังคม

โลกอยูในขณะนัน้ เพื่อสงผลใหมี

คนเขามาอานจํานวนมากขึ้น อัน

จะสงผลใหมคีนมาอางองิชื่อเรา

มากขึ้น 

 

1. หลักการเขยีนบทความ 
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สมาชิกกลุมความรูไดรวมกันปรับแนวคิด หลักการ และกระบวนการจากการแสวงหาความรูในเรื่อง

ของหลักการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิัยในวารสารระดับชาตแิละนานาชาต ิดังตอไปนี้ 

การเขยีนบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพในวารสาร เปนวิธีการหนึ่งที่จะเผยแพรองคความรูจาก

การวิจัยและจากการศึกษาคนควาไปสูสาธารณชน ซึ่งบทความวิชาการในที่นี้หมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการที่ไดจากการศึกษาคนควา แสดงแนวคิดเชิงวิชาการอยางเปนระบบของ

ผูเขียน ซึ่งผูอานที่อยูในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพนั้นสามารถตัดสินใจไดวาขอมูลที่ไดรับจากการอานจะ

นําไปใชใหเกิดประโยชนอยางไร 

การตพีมิพผลงานวจิัยมวีัตถุประสงคเพื่อ 

- การเผยแพรองคความรู และแนวคิดตาง ๆ สูสาธารณะ หรอืสังคมโลก 

- การพัฒนาความรู เกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ รวมถึงการใชประโยชนจากผลงานวจิัยตาง ๆ 

- กระบวนการพัฒนาความรู และนักวจิัย 

นอกจากนี้ การตพีมิพยังเปนตัวช้ีวัด (KPI) ความสําเร็จของการทํางานวจิัย  

 

 

ขั้นตอนการตพีมิพงานวจิัยมดีังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. หลักการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิยัในวารสารระดับชาตแิละนานาชาต ิ
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การเผยแพรงานวารสารวชิาการ ชองทางการเผยแพรในรูปแบบนี้จัดไดวาเปนทางการและไดรับ

การยอมรับมากที่สุดในวงการวชิาการโดยทั่วไป สําหรับขัน้ตอนที่เปนทางการเพื่อเผยแพรก็จะเร่ิมจากการสง

ตนฉบับของบทความพรอมทั้งจดหมายนํา  (coverletter) ถึงบรรณาธิการเพื่อเกร่ินนําการคนพบหรือ

ความสําคัญของงาน ปจจุบันวารสารหลายฉบับไดมเีว็บไซตเปนของตัวเอง และผูเขยีนสามารถลงทะเบียนเขา

เปนผูใชงาน และทําการสงเอกสารตนฉบับเพื่อตีพิมพ รวมไปถึงการติดตามผลทางออนไลนไดโดยไม

จําเปนตองสงทางไปรษณยีเหมอืนในอดตี  

สําหรับผลของการพิจารณาจะเปนไปได  3 กรณี ดังนี้ การตอบรับใหตีพิมพ (accept) การ

สงกลับมาแกไข (revise) และการปฏเิสธ (reject)  

กรณีการสงกลับมาแกไข (revise) มักจะมีกําหนดระยะเวลาใหสงกลับคืน อาจจะแนะนําใหทํา

การทดลองเพิ่ม ใหแกไขตนฉบับและ/หรือใหตอบคําถามตาง ๆ การแกไขอาจตองทํา  2-3 รอบ ซึ่งเมื่อแกไข

แลวมโีอกาสไดรับการตพีมิพมากกวา 50% นอกจากนี้ ในขัน้ตอนของการแกไขสามารถแบงออกเปน 2 ระดับ

ไดแก การแกไขสวนนอย (minor) และการแกไขสวนมาก (major) 

กรณีที่ถูกปฏิเสธ (reject) นักวิจัยอาจจะนํามาแกไขตามที่ผูอานพิจารณาผลงาน (reviewer) 

แนะนํา ดําเนนิการปรับรูปแบบและสงไปวารสารอื่น  

เมื่อไดรับการตอบใหตีพิมพ (accept) ทางวารสารจะจัดทําตนฉบับที่เหมือนจริงในวารสารสงให

นักวจิัยตรวจทานอกีคร้ัง เพื่อปองกันความผดิพลาด นักวจิัยตองรีบดําเนนิการตรวจแกไขและสงกลับคนือยาง

รวดเร็ว ดังขัน้ตอนตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปจจุบันมวีารสารวชิาการจํานวนมากที่เปนสนามใหนักวจิัยตีพิมพผลงานวิจัย แตคุณภาพและ

มาตรฐานของวารสารแตละเลมจะแตกตางกันไป มตีัง้แตระดับงายจนถึงยากมาก และใชเวลาในการพจิารณา

หลายเดอืนถึงเปนป เปรียบเสมอืนการประกวดนางงาม ผูประกวดสามารถเลอืกเวทไีดตั้งแตประเภทเทพีเงาะ 
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มังคุด ไปจนกระทั่งถึงเวทีระดับนางสาวไทยหรือนางงามจักรวาล วิธีการสังเกตคุณภาพของวารสารมักดูที่

ความเกาแก สมาคมซึ่งเปนผูดูแลการจัดพมิพ  และอกีวธิหีนึ่งคอื การพจิารณาจากดัชนอีางองิของวารสารแต

ละฉบับวาอยูในฐานขอมูลใด อยางไรก็ดี ปจจุบันมีฐานขอมูลอยูเปนจํานวนมาก แยกกันไปตามบริษัทหรือ

หนวยงานที่ใหบริการแตฐานขอมูลซึ่งเปนที่นิยมของนักวิจัยในปจจุบันคือ ฐานขอมูลที่มีการคิดคาดัชนีอางอิง 

(impact factor) ใหกับวารสารฐานขอมูลที่เปนที่รูจักอยางแพรหลาย และมีดัชนีอางอิง (จํานวนคร้ังเฉลี่ยของ

การอางองิของบทความที่ตพีมิพในแตละวารสาร) มีอยูหลายแหง บางขอมูลที่เปนของคนไทยคือ ดัชนีอางอิง 

Thailand Citation Index (TCI) ซึ่งดูแลโดยศูนยอางองิดัชนวีารสารไทย สวนฐานขอมูลของตางประเทศมีหลาย

แหง ไดแก ดัชนอีางองิ SCImago ซึ่งอยูในฐานขอมูล Scopus ของบริษัท Elsevier และตนตํารับคือดัชนีอางอิง 

ISI ซึ่งเปนของบริษัทยักษใหญผูใหบริการดานขอมูล คือ Thomson Reuters อยางไรก็ตาม ดัชนีช้ีวัดที่

นักวิชาการพยายามสรางขึ้นมาเหลานี้ เพื่อจัดลําดับคุณภาพของวารสารเทานั้น แตยังขาดความสมบูรณอยู

มาก  

เทคนคิการเขยีนตนฉบับเร่ิมตนเขยีน ดังนี้  

1. เร่ิมตนจากการสรุปรวบรวมผลงานวิจัยและการเขียนคําอธิบาย (legend) ของรูป ไดอะแกรม 

ตาราง กราฟ ฯลฯ กอน  

2. การเขยีนสวนวัสดุอุปกรณและวธิกีาร (material and method)  

3. การเขยีนสวนผลการวจิัย/ทดลอง (result) ซึ่งอธบิายผลจากรูป ไดอะแกรม ตาราง กราฟ ฯลฯ 

ที่จัดเรียงเนื้อหาไวตามลําดับ  

4. การเขียนบทนํา (introduction) อาจจะนํามาจากภูมิหลังที่มาของปญหา/ความสําคัญและ

เหตุผล (background/significance and rationale) ของโครงการวจิัย ซึ่งปรับปรุงใหครบถวนและทันสมัย  

5. การเขยีนสวนวจิารณผล (discussion) และสรุป (conclusion)  

6. การเขยีนบทคัดยอ (abstract) ซึ่งตองสัน้และกระชับ  

7. การจัดทําเอกสารอางอิง (reference) และสวนประกอบอื่น ๆ ซึ่งจะไดเปนตนฉบับ 

(manuscript) ออกมา  

นอกจากนี้ สิ่งอื่น ๆ ที่จะตองคํานึงในการเขียนเพื่อใหไดรับการตีพิมพ โดยเฉพาะหากตองการ

ตพีมิพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาตหิรอืในเวทรีะดับโลก ผลการวจิัยและการเขยีนจะตองมลีักษณะดังนี้  

1. งานวจิัยที่ทํามคีวามคิดริเร่ิม (originality) และมคีวามแปลกใหม (novelty)  

2. งานวจิัยที่ทํามคุีณภาพและผลการวจิัยดี  

3. ตั้งช่ือเรื่อง (title) ไดตรงกับผลงานและดึงดูดใจบรรณาธิการ (editor) และผูอานพิจารณา 

(reviewer)  

4. คุณภาพของผลซึ่งแสดงโดยรูป ไดอะแกรม ตาราง กราฟ ฯลฯ ชัดเจนสวยงามถูกตองและ 

นาเชื่อถอื เพราะเปนสวนที่สําคัญที่จะมองเห็นไดงาย  

5. เตรียมตนฉบับตรงตามคําแนะนํา (instruction for author) ของวารสาร  

6. เขียนในแตละสวนไดอยางชัดเจน (clear) กระชับ (concise) หนักแนน (solid) เขมขน (strong) 

เรยีงลําดับอยางถูกตองและสมเหตุผล (right and logical order)  
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7. เนื้อหาสัมพันธ กลมกลนืไปดวยกัน (coherent) และอานแลวลื่นไหล (smooth)  

8. อานแลวไดความรูใหม (new knowledge) ทฤษฎใีหม (new theory) มโนทัศนหรอืความคิดใหม 

(new concept or idea) 

ขั้นตอน แนวทางปฏบิัตใินการเตรยีมบทความวจิัย (manuscript) เพื่อการเผยแพร 

1. วางแผนเตรียมการเรื่องตพีมิพเผยแพรผลงานวจิัยในวารสารไวลวงหนาตัง้แตวางแผนทําวิจัย และ

ศกึษาขอมูลวารสารที่สนใจ เปนวารสารที่ไดรับการรับรองในระดับใด ตรงตามเกณฑที่ตองการหรือไม  หัวขอ

เรื่องที่ทําวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยสอดคลองกับแนวทางของวารสารที่ตองการหรือไม การสมัครตีพิมพใน

วารสารจะตองใชงบประมาณเทาไร คาสมัครเปนสมาชิกของวารสารเทาไร เพื่อวางแผนของบประมาณไว

ลวงหนา 

ศกึษาเก่ียวกับวารสาร การนําเสนอ Proceeding 

- ประเภทของวารสาร 

- ระดับคุณภาพของบทความในวารสาร 

- ลักษณะของผูอานวารสาร 

2. เมื่อดําเนินการวิจัยแลวเสร็จควรเตรียมบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรตามแนวทางที่วารสารที่

ตองการตีพิมพกําหนด  ซึ่งควรปฏิบัติตามขอกําหนดอยางเครงครัดเพราะมีผลตอการพิจารณาตอบรับการ

ตพีมิพ 

ศกึษารูปแบบการพมิพตามขอกําหนดของวารสาร 

- การจัดหนา ขนาด ชนดิตัวอักษร 

- การพมิพเลขหนา ตาราง เครื่องหมาย 

- หัวขอบทความ 

- เวลาการสง รับ และแกไขบทความ 

3. เขยีนบทความวจิัยใหมคีวามตอเนื่องเชื่อมโยงกันทัง้เรื่อง และเนนสาระสําคัญที่โดดเดนที่ตองการ

เสนอใหผูอานทราบ 

4. อานทบทวนตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ระเบยีบวธิวีจิัย การเขยีนอางองิ และบรรณานุกรม

ตามระบบที่วารสารกําหนด หรือใหผูอื่นทั้งในและนอกสาขาอานเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใชใน

งานวจิัยกอนสงรายงานการวจิัย 

สงบทความที่เหมาะสมกับวารสาร การนําเสนอ Proceeding 

- บทความสอดคลองกับ theme ของวารสาร 

- ระดับคุณภาพของบทความเหมาะสม 

- รูปแบบการพมิพตรงตามขอกําหนด 

5. สงบทความไปตพีมิพเผยแพร และมกีารตดิตามผลจากบรรณาธกิารของวารสารเปนระยะ ๆ ถามี

การแกไข บรรณาธกิารของวารสารจะสงตนฉบับกลับมา ผูเขยีนควรรีบดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของ

ผูเช่ียวชาญ (reviewer) ของวารสาร และสงตามเวลาที่วารสารกําหนด และติดตามผลการตอบกลับ ซึ่ง
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อาจจะมกีารสงกลับมาใหแกไขอกีคร้ัง ทัง้นี้ผูเขยีนจะตองใหกําลังใจตนเองในการแกไขเพื่อใหไดรับการตีพิมพ

ในวารสารวิชาการที่ไดรับการรับรอง แมวาบทความจะถูกปฏิเสธ แตมีความเปนไปไดที่จะไดรับการตอบรับ

จากวารสารอื่น ๆ เมื่อบทความไดรับการแกไขปรับปรุงแลว 

การแกไขปรับปรุง 

- ตองปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

- สงบทความที่แกไขกลับใหเร็วที่สุด 

- ตดิตามความคืบหนาของการตอบรับ 

วธิกีารสงบทความ  ควรศกึษาวธิกีารสงบทความ เชน สงขอมูลเปนไฟลทั้งหมดผานอีเมล หรือสงใน

ระบบออนไลน (Submit Online) และสงไฟลรูปผูทําวิจัย และภาพกิจกรรมจากการวิจัยพรอมคําบรรยายใต

ภาพเปนภาคผนวกเพิ่ม (ถาม)ี 

การเพิ่มโอกาสการตอบรับบทความ 

5. บทความมคุีณภาพสูงกวาระดับคุณภาพของวารสาร 

6. ผูเขยีนรวมเปนผูเช่ียวชาญตางประเทศ 

7. ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุน องคกรนานาชาติ 

8. มกีารอางองิจากบทความในวารสารนัน้ (Citation) 

จรยิธรรมในการเผยแพรผลงานวจิัย 

National Research Council of Thailand (2011:2) ไดกลาวถึงจริยธรรมการวิจัย (Research Ethics) 

หมายถึง ประมวลหลักประพฤตปิฏบิัตทิี่ดใีนการวจิัยที่นักวจิัยควรยดึถอืปฏบิัต ิเพื่อใหไดรับการยอมรับวาเปน

ผูมคุีณธรรมคือ คุณงามความดี และมีจริยธรรม คือ ความถูกตองดวยศีลธรรม ดังนั้น ในการเขียนบทความ

วจิัยเพื่อเผยแพรผลงานควรศกึษาเกาคําถามที่ตองรูคําตอบเก่ียวกับจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิจัย ดังนี้ 

(National Research Council of Thailand, 2011) และถูกเรียบเรียงโดย Institute of Research and 

Development, Walailak University (2014) ซึ่งเกาคําถามมดีังนี้  

1. การกระทําที่ผิดจริยธรรมในการนําเสนอผลงานวิจัยมีไดหลายลักษณะ ที่เปนปญหากันมากใน

ปจจุบัน ไดแก การสรางขอมูลเท็จ (Fabrication) การปกปด บิดเบือนใหผิดไปจากความเปนจริง (Falsification) 

การคัดลอกผลงาน แอบอางความคิดของผูอื่นมาเปนของตน (Plagiarism) และการนําผลงานหรือขอเขียนของ

ตนเองกลับมาใชซ้ําซอนใหผูอื่นเขาใจวาเปนงานใหม (Self-plagiarism)  

2. บทความที่ลงเอกสารประชุมวชิาการไปแลว (Conference Proceeding) ไมสามารถนําไปสงวารสาร

เพราะเขาขาย Self-plagiarism ดังนัน้ หากตองการเผยแพรผลงานในวารสารตามฐานขอมูล เชน ISI, Scopus, 

PubMed, TCI ซึ่งสามารถสบืคนเขาถึงไดกวางขวางกวาการตพีมิพในเอกสารประชุมวิชาการ จึงควรเลือกการ

ประชุมวิชาการที่มีการตีพิมพรวมกับวารสารที่อยูในฐานขอมูลเหลานี้เปนฉบับพิเศษ หรือตีพิมพเฉพาะ

บทคัดยอควบคูกับการนําเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอรในการประชุมวิชาการโดยไมเขียนบทความ

ฉบับเต็ม  
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3. บทความวจิัยที่คัดลอกขอความจากบทความที่ตพีมิพไปแลว สวนใดสวนหนึ่งในบทนําการทบทวน 

เอกสาร ระเบยีบวธิวีจิัย ผลและการอภิปราย บทสรุป โดยไมระบุแหลงอางอิง ถือวาเขาขาย Plagiarism หาก 

ตองการสื่อใจความเดยีวกันตองเขยีนประโยคใหมที่ใช ภาษาตางไปจากเดมิ หรอืทําการ Paraphrase  

4. รูปภาพ หรอืกราฟที่ไมไดผลติขึ้นเองโดยผูเขยีนบทความวจิัยตองมีการอางอิงระบุแหลงที่มาเสมอ 

และกรณีที่มีการตีพิมพเผยแพรไปแลวตองไดรับอนุญาตจากสํานักพิมพ แมวาจะเปนรูปจากงานของผูเขียน

เอง  

5. วารสารโดยทั่วไปรับพิจารณาเฉพาะงานที่ไมเคยตีพิมพที่ใดมากอน ไมวาในภาษาใด ๆ ดังนั้น 

งานวจิัยที่เคยเผยแพรเปนภาษาไทยแลวไมสามารถแปลเปนภาษาอังกฤษแลวเผยแพรเปนบทความใหมได แต

มีบางวารสารที่ทํา Official Translation รับพิจารณา หรือเชิญบทความที่นาสนใจที่เผยแพรในภาษาอื่น ๆ มา

แปลเพื่อเผยแพรในวงกวางมากขึ้น ผูเขียนจึงตองศึกษาจากคําแนะนําวารสารและระบุใหบรรณาธิการทราบ

ในจดหมายนําสงบทความ รวมทัง้ระบุในตัวบทความดวยวาเคยเผยแพรมากอนในภาษาใด เอกสารใด  

6. การละเมิดสิทธิความเปนผูนิพนธ (Authorship) กลาวคือ การไมใสช่ือผูมีสวนรวมในการผลิต

ผลงาน วจิัยใหครบถวน หรอืเพิ่มช่ือผูที่ไมไดมสีวนดานแนวคิด ออกแบบงานวิจัย วิเคราะหขอมูลและแปลผล 

อภิปรายผล เขียนบทความและตรวจแก ลงไปรวมเปนเจาของบทความ ทั้งที่เจาตัวรับรูหรือไมรับรูเพื่อ

ประโยชนทางใดทางหนึ่ง นอกจากนี้ การแบงเปอรเซ็นตผลงานและการวางลาํดบัผูเขยีนที่ไมสอดคลองกับการ

ทํางานรวมกันจริง ก็ถือเปนการละเมิดสิทธิความเปนผูนิพนธ ในกรณีผูใหความชวยเหลือดานภาษาผูอํานวย

ความสะดวกในการทําวจิัย และผูบริหารที่สนับสนุนไมถือเปนผูนิพนธผลงาน ใหระบุช่ือในกิตติกรรมประกาศ

เทานัน้  

7. วารสารที่ระบุวาตนเองมคีา Impact Factor ไมจําเปนตองอยูในฐานขอมูล ISI เนื่องจากปจจุบันมคีา

Impact Factor ของหลายสถาบัน อีกทั้งหลายวารสารที่ไมอยูในฐานขอมูลไดทําการคํานวณคาเอง หรือแอบ

อางคา Impact Factor มาใชเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย ดังนั้น กอนตัดสินใจสงงานไปวารสารใด ตองมีการ

ตรวจเช็คภูมิหลังวารสารนั้นใหดีเสียกอน ในการตรวจสอบวาวารสารอยูใน Scopus หรือไมทําไดที่ 

http://www.scimagojr. com/journalsearch.php  

8. Beall’s list (http://scholarlyoa.com/ publishers/) เปนรายชื่อของวารสารและสํานักพิมพที่มี

พฤติกรรมไมพึงประสงค เขาขายผิดจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิจัย ผูเขียนที่สงผลงานไปตีพิมพใน

วารสารใน Beall’s list ทั้งโดยตั้งใจหรือโดยรูเทาไมถึงการณ นอกจากตองเสียคาใชจายในการตีพิมพใน

วารสารที่ไมอยูในเกณฑคุณภาพแลว ผลงานจะไมเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ นักศึกษาไมสามารถใชบทความ

ประกอบการขอจบการศกึษา อาจารยไมสามารถใชประกอบการประเมนิผลงานหรอืขอตําแหนงวชิาการได  

9. การนํางานวจิัยที่ทําไวขณะเรียนปริญญาโท และเอก หรอืที่ทํางานเดมิ มาทําตอและเขยีนบทความ 

เผยแพร ถาหากเปนการทํางานวิจัยตอเนื่องสามารถทําได โดยเมื่อเผยแพรบทความตองระบุใหชัดวา ผูเขียน

สังกัดมากกวา หนึ่งสถาบัน และตองไมละเมิดสิทธิความเปนผูนิพนธของอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษา หรือ

เพื่อนรวมงานในที่ทํางานเดมิ อกีทัง้ตองระบุแหลงทุนวจิัยใหถูกตอง ชัดเจนในกิตตกิรรมประกาศวา งานแตละ

สวนไดรับทุนจากแหลงใด (ปจจุบันวารสารโดยทั่วไปยอมรับการระบุสังกัดมากกวาหนึ่งแหงของผูเขียนแตละ

คน และแหลงทุนมากกวาหนึ่งแหลงสําหรับบทความแตละเรื่อง) 



 

การเขยีนบทความเพื่อเผยแพร 67 

 

มาตรฐานการเผยแพรผลงานวชิาการ 

 ความถูกตองของขอมูล 

- ผูวจิัยตองแสดงขอมูลที่ถูกตองและนาเช่ือถอื ไมเพกิเฉยตอการปฏบิัตทิี่มผีลกระทบ เชน การปลอมแปลง

ขอมูล การตกแตงขอมูล การไมจดบันทึกขอมูล การนําเสนอขอมูลที่ไมมีหลักฐานยืนยัน การเลือกแสดง

เฉพาะขอมูลที่ดทีี่สุด 

- การตกแตงรูปภาพเพื่อการนําเสนอในผลงานวิจัยตองทําในขอบเขตที่เหมาะสม และมีการสํารองไฟล

รูปภาพตนฉบับไวดวย 

- ขอมูลทุกชนดิตองไมทําลายทิ้ง สามารถตรวจสอบไดเมื่อตองการ 

การจัดการรูปภาพ 

การจัดการรูปภาพหมายถึง การเปลี่ยนแปลงทัง้หมดที่เกิดขึ้นกับรูปภาพเดิม เชน การปรับความ

เขมของแสง ปรับคอนทราสตปรับสี การลบหรือเพิ่มสวนใดสวนหนึ่งของภาพ การนําภาพจากคนละ

แหลงมาตัดตอรวมกัน 

- ไมควรเนนหรือทําสวนหนึ่งสวนใดของภาพเขมขึ้น จางลง เปลี่ยนตําแหนงสวนใดสวนหนึ่งของภาพ หรือ

เพิ่มสวนใดสวนหนึ่งของภาพ 

- การปรับความเขมของแสงหรือความสมดุลของสีสามารถทําไดตอเมื่อเปนการปรับภาพทั้งหมดโดยรวม 

ไมเลอืกปรับเฉพาะบางสวน และจะตองไมทําใหขอมูลบางสวนจางหรอืหายไปจากภาพตนฉบับ 

- ไมนําภาพที่ไดจากการทดลองที่ตางกันมารวมกันเปนภาพเดียว ถาจะนําเสนอพรอมกันตองมีเสนหรือ

กรอบแบง และบงช้ีความแตกตางอยางชัดเจน 

- ตองมีการสํารองไฟลรูปภาพตนฉบับไวเสมอ และทุกขั้นตอนของการปรับแตงรูปภาพตองมีการบันทึก

ลําดับ วธิกีาร ปริมาณ และโปรแกรมที่ใชปรับแตงไวดวย 

การลอกเลยีนโดยมชิอบ (Plagiarism) 

13. ในกรณทีี่ขอความที่เขยีนขึ้นเปนองคความรูหรอืขอมูลจากผูนพินธอื่น บทความอื่น และขอความนั้นผูอาน

จะตองการรูที่มาที่ไป ใหอางองิบทความเดมิไวดวย 

14. ผูเขียนจะตองพยายามทวนความ (paraphrase) หรือยอความ (summarize) ดวยวาจา ลีลา และโวหาร

ของตนเอง ในการเลาองคความรูนัน้ ไมควรนําลีลาหรือโวหารของเดิมมาใชใหม ยกเวนในกรณีที่การเลา

ความหรอืทวนความไมสามารถเลาใหมไดดวยวาจา ลลีา และโวหารได 

15. ในบางกรณี การทวนความหรือยอความอาจทําใหความหมายเปลี่ยนไป หรืออรรถรสในการอาน

เปลี่ยนไป ผูเขียนจําเปนตองยกขอความชุดเดิมมาทั้งชุด ใหผูเขียนใสขอความเดิมไวในเครื่องหมาย

อัญประกาศ พรอมทัง้อางองิขอความเดมิดวย 

16. เมื่อเขยีนขอความเสร็จทุกคร้ัง ควรตรวจสอบโดยการเทียบบทความที่ตนเขียนกับบทความที่ตนใชอางอิง 

เพื่อใหแนใจวาไมมขีอความใดที่เขาขายการลอกเลยีนโดยมชิอบ 
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17. หลกีเลี่ยงการอานจากเอกสารอางอิงพรอมกับเขียนตนฉบับไปดวย หรือคัดลอกขอความจาที่อื่นมาแปะ

ในตนฉบับบทความที่กําลังเขยีน 

18. ในกรณทีี่บทความตนฉบับที่ผูเขยีนบทความอื่นมาแลว เพื่อหลกีเลี่ยงขอกลาวหาการลอกเลียนตนเองโดย

มชิอบ ใหผูเขยีนพงึปฏบิัตติอขอเขยีนของตนเองดั่งเปนขอเขยีนของบุคคลอื่น 

วธีิการแกไขการลอกเลยีนโดยมชิอบ 

7. การเขยีนสรุปความ (summary) 

- สกัดเอาแตแกนเนื้อหาของขอความมานําเสนอ 

- เขยีนเฉพาะเนื้อหาที่สําคัญที่เปนความคิดหลัก 

- เขยีนของภาษาของผูเขยีนบทความ 

- ยอเนื้อหาที่ยาวใหสัน้ลงกวาเดมิ 

- เลอืกขอมูลที่เก่ียวของ 

- ตองอางองิเสมอ 

8. การถอดความ (paraphrase) 

- ตองมกีารกลาวถึงความคิดที่เปนของนักวชิาการผูทรงคุณวุฒอิื่น 

- ตองมกีารอางองิหากนํามาใชโดยตรงทัง้หมด 

- เขยีนถึงความคิดของผูอื่นโดยใชถอยคําของตนเอง 

- เปนการกลาวอกีคร้ังหนึ่ง (restatement) ที่ยาวกวาการสรุปยอ 

- ตองเปลี่ยนการใชคําและโครงสรางแตตองรักษาความหมายเหมอืนเดมิ 

- มุงหาคําหรอืขอความที่เปนใจความสําคัญ 

- ใชภาษาของผูเขยีนเอง 

9. การสังเคราะห (synthesis) 

- เปนการเขยีนที่สัน้ โดยประมวลจากหลายขอเขยีนหรอืหลายบทความ 

- ประกอบดวยประเด็นสําคัญในเนื้อหานัน้ ๆ ที่กลั่นกรองมา 

- เขยีนโดยใชถอยคําของผูเขยีนบทความเอง 

- มแีหลงขอมูลที่เหมาะสม สามารถเลอืกประเด็นที่เก่ียวของ 

- ใชการถอดความ และการสรุปยอเพื่อเขยีนขอมูลใหมดวยถอยคําของตนเอง 

- ตองอางองิแหลงขอมูลเสมอ 
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แนวปฏบิัตท่ีิดีในการเขยีนบทความวชิาการลงตพีมิพในวารสาร 

1. การเตรยีมตัวเขยีนบทความ ควรปฏบิัตดัิงนี ้

1.1 อานนโยบายและวัตถุประสงคของวารสาร เพราะขอบเขตเนื้อหางานวิจัย / บทความ

วชิาการจะตองสอดคลองกับนโยบายการจัดทํา หรอืการจัดพมิพของแหลงเผยแพร 

1.2 อานคําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความที่เจาของวารสารนั้นใหคําแนะนําไว และปฏิบัติ

ตามคําแนะนํานัน้ ๆ อยางเครงครัด 

1.3 อานแนวทางการประเมินคุณภาพของบทความ งานวิจัยที่นํามาเขียนตองมีคุณลักษณะ

ของงานวจิัยที่ด ี เชน  มคุีณคา  มคีวามใหม นาสนใจ ถูกตอง เปนตน 

1.4 ควรอานและศึกษารูปแบบการเขียนบทความจากวารสารหลาย ๆ ฉบับเพื่อเปนแนว

ทางการเขยีนและสรางแรงบันดาลใจ 

1.5 ประเมนิงานของตนเองตามเกณฑคุณภาพที่กําหนดนัน้ 

      2. การเขยีนบทความวจิัยท่ีมคีุณภาพ ควรปฏบิัตติามหลักการดังนี้ 

2.13 มปีระเด็นหรอืแนวคิดทางวชิาการที่ชัดเจน  

2.14 มคีวามทันสมัย และวเิคราะหเปนไปตามแนวคิดและทฤษฎทีี่เหมาะสมและชัดเจน 

2.15 มทีัศนะของผูเขยีนบนฐานของขอเท็จจริงทางวชิาการ 

2.16 ควรคนควาอางองิจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและเชื่อถอืได  

2.17 ควรใชศัพทและภาษาทางวชิาการที่ถูกตองเหมาะสม  

2.18 มกีารนําเสนออยางเขาใจงาย 

5. หาแหลงเผยแพรบทความ ควรปฏบิัตติามแนวทางดังนี ้

  3.1 แหลงเผยแพรบทความวิจัย ไดแก วารสารวิชาการ และการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

ซึ่งควรเปนที่ยอมรับของนักวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ  โดยแหลงเผยแพรจะตองเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานที่เก่ียวของ  จงึจะชวยเพิ่มความสําคัญและสรางคุณคาของงานวจิัย 

5.2 บทความวิจัยที่จะเผยแพรตองเปนบทความวิจัยที่ใหม  ไมเคยตีพิมพที่ใด ซึ่งแหลงเผยแพร

บทความวิจัยหลายแหลงจะระบุไววาในการเสนอตนฉบับเพื่อตีพิมพเผยแพร จะตองไมเคยหรืออยูใน

ระหวางการนําเสนอเพื่อตีพิมพเผยแพรในแหลงอื่น  ดังนั้นบทความวิจัยเรื่องเดียวกันจะทําไดเพียงคร้ัง

เดยีว ไมสามารถลงซ้ํา  

5.3  องคความรูของผูวจิัย/ผูที่จะพมิพเผยแพรตองรูลกึซึ้งในเรื่องนัน้ 

3.4  เลอืกวารสารเปาหมายหรอืวารสารที่ตองการตพีมิพ ควรสอดคลองกับชื่อบทความ 

3.9  หาบุคคลที่สามารถชวยเหลอืได นําเขาสูชองทางของวารสารไดถูกตอง 

3.10 สรางเครอืขายสําหรับนักวจิัยที่อยูในความสนใจเหมอืนกัน 

การพจิารณาวารสาร 

วารสารวชิาการระดับชาต ิ 

1) การตรวจสอบรายช่ือวารสารวิชาการ ระดับชาติ ในฐานขอมูล TCI สามารถคนจาก http:// 

www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html  
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2) ควรตรวจสอบคา Impact Factor และ การตรวจสอบ ranking วารสารตามสาขา คลกิที่ Thai- 

Journal Impact Factors สามารถตรวจสอบไดตามที่อยูเว็บไซตhttp://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_h.php 

การตรวจสอบ Ranking วารสารตามสาขาที่หนาแรกของ TCI คลิก ที่ Thai-Journal Impact Factors ควร

เลอืกวารสารที่มคีา Impact Factor สูง 

การพิจารณาคุณภาพของวารสาร สามารถพิจารณาไดจากดัชนีอางอิงของวารสารวาอยูใน

ฐานขอมูลใด  ซึ่งฐานขอมูลซึ่งเปนที่นิยมในปจจุบันคือ ฐานขอมูลที่มีการคิดคาดัชนีอางอิง (Impact 

Factor) หรือ Journal Impact Factor (JIF) คา Impact Factor คือ ดัชนีผลกระทบการอางอิงวารสาร วัด

จากจํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารวิชาการนั้นไดรับการอางอิงในแตละป ขอมูลที่เปนของ

คนไทยคือ ดัชนีอางอิง Thailand Citation Index (TCI) ซึ่งดูแลโดยศูนยอางอิงดัชนีวารสารไทย  สําหรับ

ฐานขอมูลของตางประเทศ ไดแก ดัชนีอางอิง SCImago ซึ่งอยูในฐานขอมูล Scopus ของบริษัท Elsevier 

และตนตําหรับคอืดัชนอีางองิ ISI ซึ่งเปนของบริษัทใหญผูใหบริการดานขอมูล คอื Thomson Reuters การ

ตรวจสอบคา Impact Factor ของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สามารถตรวจสอบไดจากเว็บไซต  

http://www.uk.sagepub.com/isiranking/default.sp 

4. สวนประกอบของบทความท่ีควรรู 

4.1 สวนประกอบของบทความวจิัย  

1) ช่ือเรื่อง การตัง้ช่ือเรื่องตองกระชับ และแสดงถึงภาพรวมของเนื้อหาทัง้หมด โดยไมจําเปนตอง 

เปนประโยค แตที่สําคัญตองตัง้ช่ือใหไดตามความหมาย 

      2) ช่ือผูเขยีน ตองระบุช่ือผูเขยีน และผูรวมเขยีน หรอืผูรวมวจิัย 

      3) บทคัดยอ  การเขยีนบทคัดยอมคีวามสําคัญมาก ควรเปนสวนสุดทายที่จะเขยีน โดยมคีวาม 

ยาวประมาณ 300 คํา หรอื 10-15 บรรทัด เพราะถาเขยีนยาวกวาที่กําหนด จะถูกตัดสวนเกินทิ้งไป ซึ่งอาจทํา

ใหใจความสําคัญขาดหายไป จงึควรเขยีนใหไดสาระสําคัญของเรื่องภายในความยาวที่กําหนดไว  

           4) บทนํา/หลักการและเหตุผล ควรระบุความสําคัญของปญหา 1-2 ยอหนา มกีารรอยเรียง 

เนื้อหาอยางเช่ือมโยงไมใชวิธีการตัดตอ หรือปะติดปะตอ การเขียนควรใหไดขอความที่แสดงถึงการลื่นไหล

ของความคิด  เชน  ในหนึ่งยอหนา ควรมีประโยคแรกเปนประโยคหลัก  ตามดวยประโยคสนับสนุน  และลง

ทายดวยประโยคสรุป  เปนตน และตองกลาวถึงเหตุผลที่ศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาวซึ่งเปนสิ่งที่ขาดไมได 

ตอจากนัน้ในยอหนาที่ 3 หรอื 4 ใหเขยีนวรรณกรรมที่เก่ียวของ ซึ่งจะทําใหผูอานไดทราบความรูเดิมของเรื่อง

ที่วจิัยนัน้ และใชประโยชนในการอภปิรายผล  

5) ระเบียบวิธีวิจัย ควรระบุเก่ียวกับ ประชากรที่ศึกษา ขนาดของกลุมตัวอยาง เครื่องมือวิจัย   

วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล และสถิตทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล  

  6) ผลวจิัยควรเขยีนขอคนพบ และสถิตทิี่สําคัญ ควรรายงานผลตามวัตถุประสงคการวจิัย เชน  

อธบิายตัวแปรแตละตัวแปร แลวนําเสนอความสัมพันธของตัวแปรที่ศกึษา ในรูปแผนภูม ิตาราง หรอื บรรยาย

เปนความเรยีง  เปนตน  

         7) อภิปรายผลและขอเสนอแนะการอภิปรายขอคนพบ  อภิปรายความสอดคลองหรือความขัดแยง

กับสมมติฐาน หรือทฤษฎีที่เก่ียวของ หรือเปรียบเทียบกับผลวิจัยอื่น โดยเฉพาะที่มีผลแตกตางกัน สําหรับ

http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_h.php
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ขอเสนอแนะ ควรเขยีนขอเสนอแนะที่ไดอยางชัดเจน และหากผลวจิัยคร้ังนี้ไมสามารถตอบคําถามวิจัยได ควร

เขยีนขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังตอไป 

            4.2 สวนประกอบของบทความวชิาการ 

      1) ช่ือเรื่อง       2) บทคัดยอ    

    3) บทนําหรอืคํานํา           4) วรรณกรรมที่เก่ียวของ  

    5) กรอบแนวคิด (ถาม)ี    6) การนําเสนอแนวคิด 

      7) บทสรุป      8) เอกสารอางองิ 

 5. ขั้นตอนการเขยีนบทความ ควรปฏบิัตดัิงนี ้

  5.1 เลอืกเรื่องที่ผูเขยีนสนใจ  มแีหลงคนควาหรอืหาขอมูลสนับสนุนงานเขยีน 

  5.2 กําหนดจุดมุงหมายโดยกําหนดใหชัดเจนวาเขยีนเพื่ออะไร และเขยีนใหใครอาน 

  5.3 กําหนดแนวคิดสําคัญ  หรอืประเด็นสําคัญ  หรอืแกนของเรื่องที่จะนําเสนอผูอาน 

  5.4 ประมวลความรู  แนวคิด  ทฤษฎีที่เก่ียวของ โดยคนควาหาขอมูลจากแหลงความรูตาง 

ๆใหเพยีงพอที่จะเขยีน 

  5.5 วางโครงเรื่อง  กําหนดแนวทางการเขียนวาจะนําเสนอสาระสําคัญ แยกเปนก่ีประเด็น

ใหญๆ  มอีะไรบาง ในประเด็นหลักมปีระเด็นยอย ๆ  มตีัวอยาง มเีหตุผลเพื่อสนับสนุนประเด็นหลักอยางไร 

  5.6 การเขยีน อาจารยควรดําเนนิการดังนี้ 

   1) ขยายความขอมูลในแตละประเด็น  มีการอธิบาย  ยกเหตุผลประกอบ  กลาวถึง

ขอมูลประกอบ  อาจเปนสถิต ิ ตัวเลข  ตัวอยางเหตุการณ เปนตน 

   2) เขยีนคํานําและสรุปดวยกลวธิทีี่เหมาะสมกับประเภทของเนื้อหาบทความ 

   3) ควรเลอืกใชภาษาใหเหมาะกับจุดมุงหมายการเขยีน ประเภท และเนื้อหา 

   4) ความยาวของบทความไมควรเกิน 10 หนาของวารสาร 

   5) ลงรูปที่จําเปน แตละรูปควรมคํีาอธบิายอยูใตรูปดวยวาเปนอะไรใชทําอะไร หรือ

ตองการแสดงใหเห็นอะไร 

   6) เขียนคําสรุป  การเขียนไมจําเปนตองขึ้นหัวขอยอยวา “สรุป” เพราะเมื่อใดที่

เนื้อหาหมดหรอืสิ้นสุดของบทความแลว ยอมหมายถึงการสรุป   

ขอเสนอแนะ 

 1. สิ่งสําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จในการเขียนบทความคือ ไมทอถอยเมื่อตองปรับปรุงแกไข

บทความ 

 2. ผูวจิัยที่ไมมปีระสบการณเขยีนควรมทีี่ปรึกษาหรอืเขยีนเปนทมี 

 3. ผูรับผดิชอบเรื่องการเผยแพรผลงานวิชาการควรจัดหาแหลงเผยแพร หรือวารสารที่เปนที่ยอมรับ

ในวงวชิาการแลวประชาสัมพันธใหกับอาจารยทราบเปนระยะ 
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นอกจากนี้ กลุมความรูไดนํากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงาน ในเรื่องการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร

เสนอใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาใหขอเสนอแนะ และรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผูทรงคุณวุฒิไดให

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้  

ขอบกพรองท่ีพบบอยในบทความเผยแพรในวารสารวชิาการไทย  

การเผยแพรบทความวชิาการ  

1. ควรเปนเอกสารวชิาการที่กําหนดประเด็นการศกึษาชัดเจนวา ตองการนําเสนอองคความรูในประเด็น

ใดตามความสนใจของผูนําเสนอ  

2. ประเด็นที่ศกึษาตองใหองคความรูหรอืมุมมองที่ไดจากกระบวนการศกึษาเอกสารที่เก่ียวของจากการ

วิจัยหรือประสบการณ โดยมีการวิเคราะห สังเคราะหเพื่อตอบประเด็นขอสงสัยครบถวน และ

สมเหตุสมผล มรีองรอยหลักฐานแสดงที่มาของแหลงอางองิที่ทันสมัย ครอบคลุม  

3. เปนงานเขยีนที่มคีวามลุมลกึ ใหขอสรุปเชิงความรู มุมมอง หรอืแนวคิดที่ตอยอดในสิ่งที่คนทั่วไปยังไม

รู หรือใหมุมมองที่อาจแตกตางจากความรูที่เคยมีการนําเสนอกอนหนา ทั้งนี้อาจมีการนําเสนอ

แนวคิด มุมมองของผูเขยีนที่ใชกระบวนการคิดวเิคราะห วจิารณของตนเองสนับสนุน  

4. ไมควรจัดทําบทความวิชาการโดยการนําเสนอผลการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ หรือรวบรวมงาน

เขียนในหนังสือตําราวารสารมานําเสนอใหม ซึ่งเปนความรูที่คนทั่วไปรูกันอยูแลว และไมควรเปน

ผลงานที่เปนการสรุปบทเรียนที่ไดจากการทําวจิัยหรอืการใหบริการวชิาการของผูจัดทํา  

5. ในทางสังคมศาสตร หรือการศึกษา ไมควรนําผลวิจัยในบทที่ 5 ที่เปนสรุปผลการวิจัย อภิปรายและ

ขอเสนอทัง้หมด มาจัดทําเปนบทความวจิัย โดยขาดขอมูลจากสาระในบทที ่1-4  

6. การนําเสนอสาระไมสมดุล ความเปนมาของปญหาวจิัยยาวเกินไป และไมคอยเชื่อมโยงสูของประเด็น

วจิัย  

7. ขาดการนําเสนอผลการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของและกรอบความคิดของการวิจัย (การวิจัยเชิง

ปริมาณ) 

8. การอภิปรายผลยาวกวาผลการวิเคราะหขอมูล copy จากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ และมักอางอิง

ขอมูลที่ไมปรากฏในบทความวจิัย 

จากการที่สมาชิกกลุมความรูไดสงตัวแทน คือ ดร.กนกรัตน คุณะสารพันธ เขารับการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง “Research Excellence and Leadership in Teacher Education in Science, Mathematics and 

Computer : Building from Within” ตั้งแตวันที่ 25-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ หองประชุมโรงแรมโฟรวิงส 

โดยมีวิทยากร ไดแก Prof.Dr.Noriyuki Inoue จาก Wasede University, Japan และ รศ.ดร.ชาตรี ฝายตาคํา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งการอบรมในคร้ังนี้เปนการอบรมเชิงปฏิบัติ มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณจริงในการเขยีนบทความเพื่อเผยแพรของผูเขารวมอบรม และวิทยากรจะ

ดําเนนิการเปนผูใหความรู ดําเนนิการแลกเปลี่ยนเรียนรู และตอบคําถามและใหขอคิดเห็นหรอืขอเสนอแนะ 

ในสวนของการสงบทความวจิัยตพีมิพในวารสารวชิาการระดับนานาชาต ิวทิยากรเสนอแนะสิ่งสําคัญ

ที่ตองพจิารณาในการเขยีนงานวจิัยเพื่อตพีมิพ ไดแก 

1. Gap ของงานวจิัยคืออะไร 
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2. งานวจิัยนี้มอีะไรใหม 

3. งานวจิัยนี้ contribute องคความรูทางการศกึษาหรอืไม 

นอกจากนี้ ผูวจิัยจําเปนตอง 

1. หาตัวเองใหเจอ กําหนด identity ของตนเอง 

2. อยูกับสิ่งที่ตนเองสนใจตลอด 

3. พจิารณาสิ่งที่สอนหรอืการปฏบิัตงิานของตนเองในปจจุบัน 

4. แนวโนมเศรษฐกิจ สังคม แหลงเงนิทุน 

การพจิารณาคุณภาพของวารสารใหพจิารณาสิ่งตอไปนี้ 

1. Editor 

2. Reviewer 

3. Author 

4. Publishing House 

- Springer 

- Wiley & Sons 

- Taylor &Francis 

- Sage 

เทคนคิในการพจิารณาวารสาร 

1. เราเคยอานวารสารนัน้หรอืไม บอยเพยีงใด 

2. Scope ของวารสารเปนอยางไร 

3. แนวโนมของบทความในวารสารเปนอยางไร 

4. ใน area of expertise ของเรา ใครคอื big name 

5. Scimago 

6. Indexing – Scopus/ERIC/SSCI 

7. Impact factor 

8. Research community 

สิ่งที่ควรระวัง 

1. Fake journals 

2. Fake conference 

3. Beal’s list 

เทคนคิการเขยีนบทความวจิัยเพื่อการตพีมิพในวารสาร 

1. Rationale of the Study 

- ปญหา 

- ความสําคัญ 

- มงีานวจิัยที่เก่ียวของแสดงถึงความสําคัญ 



 

การเขยีนบทความเพื่อเผยแพร 74 

 

- แสดงความใหมและแตกตางจากงานที่เคยทํามา 

- คุณคาทางวชิาการ 

2. Research questions 

- ปลายเปด 

- เขาใจงาย 

- แสดงถึงตัวแปรหรอืสิ่งที่ศกึษาอยางชัดเจน 

3. Literature Review 

- วเิคราะหแลวสังเคราะห ไมเปนขนมช้ัน 

- ครอบคลุมประเด็นที่ศกึษา 

- ลุมลกึ 

- อางองิที่สัมพันธกับงาน 

- ไดขอสรุปหรอืกรอบแนวคิด (theoretical framework) 

4. Research Methodology 

- เลอืกวธิวีจิัยที่สอดคลองกับคําถามวจิัย มคีวามเที่ยงตรง (validity) และมคีวามนาเชื่อถอื (reliability) 

5. Conclusions 

- สรุปสิ่งที่ได ไมใชยอ (summary) 

- ช้ีประเด็นที่เปนจุดเดนของผลการวจิัย 

6. Discussions 

- แสดงมุมมองหรอืความคิดเห็นตอผลการวจิัยโดยผูวจิัย 

- แสดงมุมมองหรอืความคิดเห็นตอผลการวจิัยโดยผูวจิัยคนอื่น 

- อธบิายเหตุผล 

7. Implications 

- ช้ีใหเห็นความสําคัญของงานวจิัย 

- การตอยอดงานวจิัย 

- ลกึและสัมพันธกับผลการวจิัย 

ขอควรพจิารณาเพื่อนําไปสูงานวจิัยที่มคุีณภาพพรอมที่จะตพีมิพ 

1. บทนํา (Introduction) 

- บทนําไดแสดงเนื้อหาหรอืขอความเก่ียวกับปญหาการวจิัยไวอยางชัดเจนหรอืไม อยางไร 

- บทนําไดกลาวถึงบริบทของการวจิัยเพยีงพอหรอืไม เพื่อใหผูอานเขาใจปญหาวจิัย 

- บทนําไดแสดงเนื้อหาหรอืขอความเก่ียวกับความสําคัญของการวจิัยไวอยางชัดเจนหรอืไม อยางไร 

- บทนําไดกลาวถึงสิ่งที่จะศกึษาไวชัดเจนหรอืไม 

2. ทบทวนวรรณกรรม (Review of Literature) 

- เอกสารอางองิในวรรณกรรมที่เก่ียวของมคีวามสัมพันธกับปญหาการวจิัยหรอืไม อยางไร 
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- ในวรรณกรรมที่เก่ียวของ ผลการวจิัยในเอกสารอางองิมคีวามสอดคลองตอเนื่องและเปนเหตุเปนผล

มากนอยเพยีงใด 

- ผูวิจัยไดสังเคราะหหรือนําผลการวิจัยมาเรียบเรียงเพื่อแสดงความสอดคลองของผลการวิจัยหรือ

ปญหาการวจิัยหรอืไม 

- วรรณกรรมที่เก่ียวของแสดงความเขาใจของผูวจิัยตองานวจิัยของตนมากนอยเพยีงใด 

- งานวจิัยที่อางองิมคีวามนาเช่ือถอืมากนอยเพียงใด 

3. วธิกีารดําเนนิการวจิัย (Research Methodology) 

- มกีารอธบิายเก่ียวกับเครื่องมอืวจิัยมากนอยเพยีงใด 

- สิ่งที่ศกึษาหรอืตัวแปรไดถูกนยิามเชิงปฏบิัตกิารหรอืไม 

- ระเบยีบวธิวีจิัยของงานวจิัยนี้คอือะไร 

- ความตรงกับความเที่ยงของเครื่องมอืหรอืของงานวจิัยมหีรอืไม อยางไร 

- การออกแบบวธิวีจิัยเหมาะสมหรอืไม 

- การเลอืกกลุมที่ศกึษาเหมาะสมหรอืไม อยางไร 

- การเก็บขอมูลมคีวามนาเช่ือถอืมากนอยเพยีงใด 

- การวเิคราะหขอมูลสอดคลองกับขอมูลที่เก็บหรอืไม 

4. ผลการวจิัย (Results) 

- ผลการวจิัยเปนอยางไร 

- ผลการวจิัยอธบิายละเอยีดและเรียบเรียงดหีรอืไม 

- รูปแบบการนําเสนอเปนอยางไร เหมาะสมหรอืไม 

5. สรุป อภปิราย และขอเสนอแนะ (Conclusion, Discussion and Recommendation) 

- มขีอสรุปจากงานวจิัยหรอืไม 

- ขอสรุปไดแสดงการอางองิถึงบริบทอื่นหรอืไม 

- ขอเสนอแนะไดแสดงประเด็นที่สําคัญทางการศกึษาอยางไร 

- มขีอเสนอแนะในการทําวจิัยตอไปหรอืไม อยางไร 

- งานวจิัยดังกลาวเก่ียวของกับงานวจัิยนี้อยางไร 

สรุปเทคนคิการตพีมิพบทความวจิัย 

1. ทํางานวจิัยใหมคุีณภาพ 

2. พจิารณาคุณภาพวารสาร 

3. รูจักวารสารที่จะตพีมิพ (อานใหมาก) 

4. รูจักแนวโนมของวารสาร 

5. รูจักบทบรรณาธกิาร 

6. เขยีนบทความตามแบบฟอรม 

7. นําเสนอความสําคัญใหกระชับ 

8. แสดง theoretical framework ใหชัด 
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9. แสดงกระบวนการและหลักฐานของการไดมาซึ่งคําตอบของการวจิัย 

10. สรุปที่กระชับและแสดงความใหม 

 

 

สิ่งแรก การเลอืกวารสารในการตพีมิพ ควรพจิารณาจากวารสารที่มีแนวทาง ขอบขาย วัตถุประสงค 

หรือแนวทางการวิจัยที่ตรงกับงานวิจัยของตนเอง โดยทั่วไปขอบขายงานตีพิมพของวารสารแตละฉบับจะ

ปรากฏอยูดานหนาและหลังวารสารแตละฉบับ  หรืออาจตรวจสอบไดจากเว็บไซดของวารสารที่มีคําแนะนํา 

เชน ประเภทของบทความ รูปแบบการเขยีน และรูปแบบการอางองิ 

นอกจากนี้ การเลือกตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จะมีการพิจารณาวามีความ

ประเด็นที่เปนที่สนใจในงานวิจัยที่กําลังมีการตีพิมพอยูในปจจุบันหรื่อไม และมีการใชเทคนิคและเครื่องมือที่

ทันสมัย มีปริมาณงานมากพอที่จะสามารถตีพิมพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติไดสําหรับการตีพิมพใน

วารสารระดับชาติควรตีพิมพในวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) การใช

ช่ือบทความที่นาสนใจและเขากับ Theme ของวารสารมีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะจะเปนจุดเร่ิมตนใน

การพิจารณาวารสาร การอางอิงก็เชนเดียวกัน ควรควบคูกันไปใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ ตองมีความ

ทันสมัย และกําลังเปนที่สนใจในสังคม จงึจะสามารถไดรับการพจิารณาวารสารได 

การพจิารณาคา Impact factor “Impact factor” หมายถึง ดัชนีช้ีวัดคุณภาพของวารสารซึ่งวัดจํานวน

คร้ังโดยเฉลี่ยที่บทความในวารสารนั้นจะไดรับการอางอิงในแตละปพิจารณาจากคุณภาพของงานวิจัยของ

ตนเอง โดยทั่วไปนักวจิัยใหมจะเลอืกตพีมิพในวารสารที่มคีา Impact factor ระดับกลาง เมื่อไดรับขอเสนอแนะ

จากผูทรงคุณวุฒแิละมปีระสบการณในการเขียนเพิ่มมากขึ้นจึงเลือกคา Impact factor ที่สูงขึ้นการศึกษาดวย 

เพราะ Impact factor จะบอกถึงคุณภาพของผลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพในวารสารของนักวิจัยจาก

สถาบันการศึกษา เพราะฉะนั้น ความเปนเลิศในเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัย เราวัดกันที่คุณภาพของ

ผลงานวจิัยของอาจารยในมหาวทิยาลัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีรายชื่อของฐานขอมูลของ ISI 

(Institute of Science Information)แตอยางไรก็ดี หากมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ไมไดมีฐานขอมูลของ ISI จะไม

สามารถเขาไปดูได 

การตพีมิพในวารสารที่เปน E-journal วารสารวชิาการในระดับนานาชาตปิจจุบันสวนใหญมกีารจัดทํา

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Journals) และรวบรวมทําดัชนีไวในฐานขอมูลออนไลนตาง ๆ มากมาย ซึ่ง

ฐานขอมูลที่มีช่ือเสียงที่ไดรับความเช่ือถือ ไดแก ISI Web Of Science, Scopus, Science Direct  ซึ่งมีการแจง

ผลการตอบรับหรอืปฏเิสธการตพีมิพอยางรวดเร็ว 

นอกจากนี้ ยังมกีารการตพีมิพโดยการนําเสนอผลงานในการประชุมวชิาการระดบัชาตแิละระดับ

นานาชาตซิึ่งมกีารตพีมิพบทความวชิาการในวารสารฉบับพเิศษ 

 

 

 

 

3. การเลอืกแหลงตพีมิพเผยแพร 
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กลุมความรูการเขยีนบทความเพื่อเผยแพรไดนําขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ มาปรับกระบวนการ / 

วธิกีารปฏบิัตงิานเรื่อง หลักการนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีระกับชาติและนานาชาติ และสรุปองคความรุเรื่อง 

การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร จัดทําเปนกระบวนการ / วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง หลักการนําเสนอ

ผลงานวจิัยในเวทรีะกับชาตแิละนานาชาตทิี่พรอมเผยแพรใหบุคลากรที่เก่ียวของนําสูการปฏบิัต ิดังนี้ 

กระบวนการเดมิ กระบวนการใหม สิ่งที่ไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

ของผูทรงคุณวุฒ ิ

การฝกซอมการนําเสนอ

แบบเดมิๆ  

การฝกซอมการนําเสนอแบบให

รูสกึเปนบานของตนเอง 

การฝกกระบวนความคิดและการ

นําเสนอที่ด ี

การเสาะแสวงหาความรูตางๆ  รวบรวมความรูอยูในแหลง และ

แบงปนแกกลุม 

ช้ีแนะแหลงความรู 
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4. หลักการนําเสนอผลงานวจิัยในเวทีระดับชาตแิละนานาชาต ิ
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สวนท่ี 3 ผลผลติและผลลัพธ 

 

1. ความรูท่ีไดและการกล่ันกรองความรู 

ความรูที่ได (อธบิายรายละเอยีดความรูเปนลายลักษณอักษร) 

การนําเสนอผลงานเปนสิ่งที่สามารถฝกฝนไดโดยผูนําเสนอจําเปนที่จะตองมีสมาธิ และฝกฝนการ

นําเสนอ โดยการพูดใหผูอื่นฟง และรับฟงจากผูอื่น หรือจากการบันทึกภาพเคลื่อนไหว เพื่อสังเกตุอาการ

ตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหวางการนําเสนอได นอกจากนี้การเสาะแสวงหาความรูที่กวาง ๆ เพื่อใหครอบคลุมใน

ระหวางการนําเสนอ จําเปนอยางยิ่ง 

ผานการกลั่นกรองจาก 

การพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็น ในการทดลองนําเสนอผลงานและใหกลุมเปนผูช้ีแนะ รวมถึงการ

ถายภาพเคลื่อนไหวและนํามาวเิคราะหรวมกัน 

บันทกึอยูที่ Google Drive 

 

2. ประโยชนขององคความรูและการนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชนขององคความรู (อธบิายรายละเอียดประโยชนขององคความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยน

เรียนรูของกลุมความรู) 

สมาชิกสามารถนําไปพัฒนา ปรับใชกับตนเองได เพื่อการนําเสนอผลงานในเวทีระดับตาง ๆ ไดอยาง

มั่นใจ และสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

2.2 การนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนางาน (อธิบายรายละเอียดวิธีการนําองคความรูไปใช

ประโยชนในการพัฒนางาน และแสดงใหเห็นถึงผลการปฏิบัติที่ดีขึ้น พรอมทั้งมีหลักฐาน

ประกอบ) 

การนําเสนอผลงานเปนสิ่งหนึ่งที่ฝกฝนได ดังนัน้ สมาชิกทดลองนําไปทําและพบวามีประโยชนตองาน

ของตนเอง แตทัง้นี้ตองเปดใจยอมรับฟงในขอตชิมตาง ๆ ที่ม ี

 

3. สรุปการดําเนนิการจัดการความรูของกลุมความรู 

3.1 ปจจัยแหงความสําเร็จ 

สมาธิ การใชภาษา และการอานและเขียนบทความเปนประจํา สม่ําเสมอจะทําใหเพิ่มองคความรูใน

สาขาที่ เ ก่ียวของ และสาขาอื่น ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ สมาชิกในกลุมมีพื้นฐานความรู

ความสามารถ และทักษะในการเขียนและนําเสนอบทความเปนภาษาอังกฤษไดดี เปนโอกาสที่ดีในการเขียน

บทความเพื่อเผยแพรในเวททีัง้ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

3.2 ปญหาและอุปสรรค 

การนําเสนอในบางคร้ัง ผูที่ฟงการนําเสนอเสนอแนะในสิ่งที่ไมเก่ียวของกับงานของผูนําเสนอ ปญหา

และอุปสรรคอีกประการหนึ่งในการสงบทความตีพิมพในวารสารนั้น คือ การที่วารสารนั้น ๆ เปลี่ยนแปลง

สถานะของฐานคุณภาพของวารสาร  
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4. การตอยอดองคความรูหรอืนวัตกรรมท่ีเกดิขึ้น  

4.1 งานวจิัย (อธบิายรายละเอยีดของงานวจิัยที่มกีารตอยอดจากองคความรูที่ได) 

เตรยีมบทความเพื่อการตพีมิพในทุกขัน้ตอน ตัง้แตการเลอืกหัวขอ ตลอดจนฝกฝนการเขียนบทความ

ใหถูกตองและเหมาะสมกับวารสารที่ตองการจะสงตพีมิพ ซึ่งอยูในฐานที่สูงขึ้น  

4.2 นวัตกรรม (อธบิายรายละเอยีดผลงานนวัตกรรมที่สงผลตอการปฏบิัตงิานที่ดขีึ้นอยางกาวกระโดด) 

นวัตกรรม Endnote สามารถสรุปเนื้อหา และแหลงที่มาเพื่อการอางอิงไดอยางชัดเจนรวมถึงสรุปใน

หนาอางองิเพื่อความสะดวกรวดเร็วไดทันท ี
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ภาคผนวก 
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เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

การเขยีนบทความเพื่อเผยแพร 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ ก.พ.อ.  

เรื่อง หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวชิาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2562 

 

 
 


	เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

