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ค าน า 
 

องค์ความรู้ เรื่อง "การเขียนและส่งบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ"  เล่มนี้  เกิดจากการ
ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจประจ าปีการศึกษา 2562   โดยสืบเนื่องจากคณาจารย์
ของคณะบริหารธุรกิจมีการท างานวิจัยแล้วเสร็จแล้วหลายโครงการ แต่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน  
ปีการศึกษา 2562คณะบริหารธุรกิจจึงได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้คณาจารย์ได้รับความรู้และ
เทคนิคจากอาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์และผ่านการผลิตผลงานวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติและระดับนานาชาติมาแล้ว มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิค
ต่าง ๆ จาก  ประสบการณ์ของท่าน  โดยทั้งนี้คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ท าการถอดองค์ความรู้จากการ
จัดการความรู้ในครั้งนี้  รวมทั้งได้รวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และท าการสังเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเพ่ือเผยแพร่เป็นความรู้ให้อาจารย์ของ 
คณะบริหารธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป  

คณะกรรมการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจหวังว่าองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้จะ
เป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการขอต าแหน่งทางวิชาการของนักวิจัยและคณาจารย์และ 
ผู้ที่สนใจได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป    

 
   คณะกรรมการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจ  

พฤษภาคม 2562 
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้ 
 

การเขียนบทความวิจัยต้องท าอย่างไร 
 

การเขียนบทความวิจัยไม่ได้เป็นงานที่ยากเกินความสามารถของนักวิจัยที่จะท าได้ เป็นการเขียนที่มี
ลักษระเป็นงานวิชาการที่เน้นต้องการเผยแพร่ ผู้เขียนต้องจัดท าผลงานที่ดีมีคุณภาพ น าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นประโยชน์มากที่สุด  ข้อเสนอแนะในการเขียนเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ มีดังนี ้

1. ศึกษาแนวทาง คู่มือ ข้อก าหนด และค าแนะน าในการจัดท าบทความของวารสารนั้น ๆ ซึ่งอาจมีข้อ
แตกต่างและลักษณะเฉพาะ และปฏิบัติตามข้อก าหนดและค าแนะน า 

2. การเขียนบทความควรระวังการใช้ภาษาให้มีความเป็นมาตรฐาน มีความเป็นวิชาการ ต้องใช้ภาษา
ที่ถูกต้อง โดยตรวจสอบจากพจนานุกรมศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน  

3. การใช้ค าศัพท์ควรเลือใช้ค าศัพท์ที่เป็นไปตามศัพท์บัญญติ ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศวรมีวงเล็บ
ก ากับ  

4. มีการล าดับเนื้อหาให้เป็นไปตามรูปแบบ และเขียนให้มีความต่อเนื่อง การเขียนข้อความควรเป็น
ประโยคที่สมบูรณ์ ประโยคสั้นและระวังการใช้เครื่องหมายวรรคตอน 

5. ควรมีการน าเสนอกรอบแนวคิด ผลการวิเคราะห์ข้อมูล หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจเช่น กราฟ 
ตาราง เพ่ือช่วยในการท าความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และในการเขียนควรต้องมีการตรวจสอบและทบทวนลีลาการ
เขียน รวมถึงให้ความส าคัญกับการพิสูจน์อักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  
องค์ประกอบของบทความวิจัยในการจัดท าต้นฉบับบทความวิจัย  
 

วารสารที่ได้มาตรฐานมีข้อก าหนดการจัดท าต้นฉบับของบทความวิจัย ที่ใกล้เคียงกัน คือ 
1. หัวข้อหลักในส่วนต้นของบทความวิจัยประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนทุกคน บทคัดย่อ ค าส าคัญ 

(ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
2. ส่วนเนื้อหาของบทความประกอบด้วยหัวข้อ บทน า วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
3. ในส่วนท้ายบทความประกอบด้วย เอกสารอ้างอิง และกิตติกรรมประกาศ 
ในการจัดท าต้นฉบับบทความวิจัยนั้นนักวิจัยต้องลองค้นหาบทความที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบทความ

ของผู้วิจัยที่จะขอตีพิมพ์ เพ่ือน ามาพิจารณาแนวทางเก่ียวกับวิธีการเขียน รูปแบบการน าเสนอเนื้อหา รูป กราฟ 
ตาราง เพ่ือการส่งผลงานตีพิมพ์และพิจารณามีโอกาสการตรอบรับจากวารสาร   
 
  



ง 
 

การเลือกวารสารวิชาการและการส่งบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่  
   

การเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ควรเลือกเลือกวารสารในสาขาที่ตรงกับสาขาที่ด าเนินงานวิจัย   
ควรเลือกวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และมี Impact factor สูง วารสารวิชาการ
ระดับชาติ  สามารถตรวจรายชื่อวารสารวิชาการระดับชาติ ในฐานข้อมูล TCI โดยควรตรวจสอบค่า Impact 
factor และตรวจสอบ ranking  วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  สามารถตรอบสอบชื่อวารสารวิชาการสาย
สังคมศาสตร์จาก ฐานข้อมูล  สายวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบในฐานข้อมูล Scopus  

ขั้นตอนในการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร 
1. ค้นหาชื่อวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ ควรเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณ

วุฒในสายวิชาชีพนั้น (Peer review) นักวิจัยควรคัดเลือกวารสารที่มีขอบข่ายที่ตรงกับลักษณะงานวิจัยของ
นักวิจัยเอง การคัดกรองวารสารจากฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับนับว่าเป็นขั้นตอนแรกที่ส าคัญ และที่ส าคัญ
อีกประการหนึ่งคือนักวิจัยควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าวารสารนั้น ๆ ไม่ได้ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์ที่อยู่ใน Beal's 
list ซ่ึงเป็นวารสารสุ่มเสี่ยง 

2. ตรวจสอบข้อก าหนดในการเขียนบทความวิจัย นักวิจัยควรอ่านข้อก าหนดในการเขียน และส่ง
บทความวิจัยของแต่ละวารสารให้เข้าใจ ซึ่งจะมักมีข้อก าหนดที่แตกต่างกัน ผู้เขียนต้องจัดท าต้นฉบับตาม
ข้อก าหนดของวารสาร 

3. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบภาษา ควรส่งต้นฉบับให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาหรือที่รู้จักกันท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาก่อนที่จะส่งต้นฉบับให้กับวารสาร  

4. ต้นฉบับบทความวิจัยได้รับการประเมินจากผู้ประเมิน หลังจากที่กองบรรณาธิการได้รับผลการ
ประเมินจากผู้ประเมินครบทุกท่านแล้ว จะท าการตัดสินใจว่าจะด านินการอย่ างไรกับต้นฉบับ แล้วจะส่งผล
ดังกล่าวมาให้นักวิจัยเจ้าของต้นฉบับบทความวิจัยได้ทราบ นักวิจัยจะต้องด าเนินการแก้ไขต้นฉบับบทความ
วิจัย ตามค าแนะน า และตอบค าถามของผู้ประเมินให้ครบถ้วน และส่งต้นฉบับที่แก้ไขแล้ว กลับไปยังกอง
บรรณาธิการ ข้อแนะน านักวิจัยควรท าเอกสารสรุปประเด็นที่ผู้ประเมินต้องการให้แก้ไข และสิ่งที่ตนเองได้ท า
การแก้ไข พร้อมทั้งชี้แจ้งว่า การแก้ไขดังกล่าวอยู่ในหน้าใด ย่อหน้าที่เท่าไหร่ และส่งไปพร้อมกับต้นฉบับที่ได้
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว เอกสารดังกล่าวนี้จะช่วยให้กองบรรณาธิการพิจารณาต้นฉบับที่ได้รับการแก้ไขได้ง่ายขึ้น 
อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้กองบรรณาธิการ หรือผู้ประเมินเห็นว่า นักวิจัยให้ความส าคัญกับการแก้ไขต้นฉบับ 
ตามค าแนะน าของผู้ประเมิน และมีความตั้งใจจริงที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยของตนเองในวารสารดังกล่าว 

การเลือกตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 
1) ต้องพิจารณาประเมินคุณภาพผลงานวิจัยว่ามีคุณภาพหรือไม่ 
2) หากประเมินคุณภาพผลงานวิจัยว่ามีคุณภาพในระดับที่สามารถตีพิมพ์ลงวารสารต่างประเทศได้

แล้ว เขียนบทความวิจัยฉบับร่างเป็นภาษาไทย  นักวิจัยต้องอ่านผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศให้มากพอ 



จ 

 

3) จัดเตรียมต้นฉบับเพื่อน าเสนอข้อมูลวารสารต่างประเทศ ต้องให้กระชับ ไม่น าเสนอยาวเกินไป ส่วน
ใหญ่จะไม่เกิน 12 หน้า  

4) เปลี่ยนฉบับภาษาไทยเป็นฉบับภาษาอังกฤษ  
5) ส่งพิจารณาการตีพิมพ์ของวารสาร  เทคนิคการยอมรับให้ตีพิมพ์ของวารสารนานาชาติ คือ ต้อง

ศึกษาวัตถุประสงค์ของวารสารที่แจ้งไว้ว่ามีความสอดคล้องกับบทความหรือไม่ และการ submitted นั้น
นักวิจัยต้องฝึกการส่งในระบบออนไลน์ และการเตรียมใบปะหน้าที่เรียกว่า จดหมายแนะน าตัวหรือ Cover 
Letter และประวัติ 
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บทน า 
 

การวิจัยเป็นกิจกรรมที่มีการใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เวลาของบคุลากร
ตลอดจนทรัพยากร การบริหารต่าง ๆ เป้าหมายของการวิจัยคือการสร้างสรรค์ สั่งสมความรู้ และการ
น าไปใช้ประโยชน์ การวิจัยจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการแผยแพร่
ผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ลักษณะการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการนั้นถือว่าเป็นช่องทางที่มีความเป็น
รูปธรรมและสามารถด าเนินการได้ 

คณะบริหารธุรกิจมีคณาจารย์ที่ท างานวิจัยแล้วเสร็จจ านวนหลายโครงการ แต่ยังไม่มีการ
เขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ ประกอบกับทางคณะบริหารธุรกิจมีบุคคลที่นับว่าเป็นแหล่ง 
องค์ความรู้ด้านการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเป็นผู้มีประสบการณ์จ านวนหลายท่าน   
ดังนั้นเพ่ือช่วยให้อาจารย์ที่ยังไม่สามารถเขียนบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่ผลงานได้ให้สามารถเขียน
บทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่ผลงานได้ ในปีการศึกษา 2562 นี คณะบริหารธุรกิจจึงมีการจัดความความรู้ใน
เรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงาน"  

 

แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 
  

  
การพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์เพ่ือการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  เป็นภารกิจที่เร่งด่วนส าหรับ  

คณะบริหารธุรกิจ  อีกทั้งการที่คณะฯ  มีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  
ดังนั้นคณะบริหารธุรกิจจึงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้  "เทคนิคการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงาน"  เพ่ือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงและ
หลักการส าคัญตา่ง ๆ เพื่อให้อาจารย์สามารถบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานได้ 
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แผนการจัดการความรู้ 

 

แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ  
ประเด็น KM: การเขียนและส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่อให้ความรู้การเขียนบทความวิจัยและการเลือกวารสารเพื่อการติด
พิมพ์เผยแพร่ผลงานให้กับอาจารย์ท่ีท าวิจัยแล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
การวัดผล : ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ที่ท าวิจัยแล้วเสร็จและยังไมได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ เขียน
บทความวิจัยเผยแพร่ >= 2 ผลงาน  

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งช้ี
ความรู ้

มีการประชุม 
คณะกรรมการ 
ส่งเสริมการ 
จัดการความรู้ 
เพื่อก าหนด
ประเด็น
ความรู ้
ที่สอดคล้อง 

พฤศจิ
กายน 
2562 

ประเด็น
ความรู้
ด้านการ
วิจัย 

อย่าง
น้อย 1 
ประเด็น 

คณะกรรมก
ารจัดการ
ความรู ้
  

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้
  

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 

2 การสร้าง
และ
แสวงหา
ความรู ้

แสวงหาและ
เชิญอาจารยผ์ู้
มี
ประสบการณ์
ภายในคณะ
มาเป็น
วิทยากรให้
ความรู้และ
แบ่งปัน
ประสบการณ ์

พฤศจิ
กายน 
2562 

จ านวน
อาจารย์ที่
เป็นแหล่ง
ความรู ้

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ 2 
คน 

อาจารย์
คณะ
บริหารธรุกิจ 
ที่มี
ประสบการ
ณ์การเขยีน
บทความ
วิจัย
ระดับชาติ
หรือระดับ
นานาชาติ 

ประธาน
คณะกรรมการ
จัดการความรู ้
  

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 

3 การจัด
ความรู้ให้
เป็นระบบ 

จัดกิจกรรม
แลกเปลีย่น
เรียนรุ้และ
รวบรวมองค์

มกรา
คม - 
กุมภา
พันธ์ 
2563 

จ านวน
คณาจารย์
คณะ
บริหารธรุ
กิจท่ีเข้า

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ 
10 คน 

คณาจารย์ที่
คณะ
บริหารธรุกิจ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้
  

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ  
ประเด็น KM: การเขียนและส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่อให้ความรู้การเขียนบทความวิจัยและการเลือกวารสารเพื่อการติด
พิมพ์เผยแพร่ผลงานให้กับอาจารย์ท่ีท าวิจัยแล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
การวัดผล : ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ที่ท าวิจัยแล้วเสร็จและยังไมได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ เขียน
บทความวิจัยเผยแพร่ >= 2 ผลงาน  

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

ความรู้จาก
วิทยากร 

ร่วม
กิจกรรม 

 ด าเนิน 
การแล้ว 

4 การ
ประมวล
และ
กลั่นกรอง
ความรู ้

พิจารณา
เนื้อหาและ
ความถูกต้อง 
ถอดความรู ้

มกรา
คม - 
กุมภา
พันธ์ 
2563 

เล่มองค์
ความรู ้

1 เล่ม คณะกรรมก
ารจัดการ
ความรู ้

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 

5 การเข้าถึง
ความรู ้

จัดท าเลม่
ความรู้
น าเสนอใน
ระบบคลัง
ความรู้ และ
เว็บไซตค์ณะ
บริหารธรุกิจ 

มกรา
คม - 
กุมภา
พันธ์ 
2563 

เล่มองค์
ความรู ้

1 เล่ม คณะกรรมก
ารจัดการ
ความรู ้

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 

6 การ
แบ่งปัน
แลกเปลี่ย
นความรู้ 
 

 คณาจารย์
เข้าถึง
ความรู้ใน
ระบบคลัง
ความรู้ 
น าไปใช้ 
และร่วมกัน
ถอด
บทเรียน 

มกรา
คม - 
พฤษภ
าคม 
2563  

การจัด
ประชุม
เพื่อ
แบ่งปัน
แลกเปลีย่
นความรู้
และถอด
บทเรียน 

อย่าง
น้อย 2 
ครั้ง 

คณาจารย์
คณะ
บริหารธรุกิจ
และ 
คณะกรรมก
ารจัดการ
ความรู ้

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ  
ประเด็น KM: การเขียนและส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่อให้ความรู้การเขียนบทความวิจัยและการเลือกวารสารเพื่อการติด
พิมพ์เผยแพร่ผลงานให้กับอาจารย์ท่ีท าวิจัยแล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
การวัดผล : ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ที่ท าวิจัยแล้วเสร็จและยังไมได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ เขียน
บทความวิจัยเผยแพร่ >= 2 ผลงาน  

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

7 การเรยีนรู ้
 

- คณาจารย์
น าความรู้
ไปใช้ในการ
เขียน
บทความ
วิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
วารสารวิช
าการหรือ
การประชุม
วิชาการ 

มกรา
คม - 
พฤษภ
าคม 
2563 

- จ านวน
บทควา
มวิจัยที่
ได้รับ
การ
เผยแพร่
ทาง
วารสาร
วิชาการ 

อย่าง
น้อย 2 
ผลงาน 

คณาจารย์
คณะ
บริหารธรุกิจ  

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 

 
ผู้อนุมัติ :  ………………………………………………..….  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุนีย์  เกษม)  
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คณะกรรมการด าเนินการ 

 
 
คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2562 
1. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ       ที่ปรึกษา 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ     ประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา    รองประธานกรรมการ 
4. อาจารย์ ดร. ปัทมาวรรณ   จินดารักษ์   กรรมการ 
5. อาจารย์ศิริพร   วิษณุมหิมาชัย   กรรมการ 
6. อาจารย์ธนาภรณ์  พันธุ์จิรา    กรรมการ 
7. อาจารย์รมย์ชลี  ชูไทย    กรรมการ 
8. อาจารย์ณัฏฐ์ปาลิดา  ศรีค าหน้อย   กรรมการ 
9. อาจารย์คมกฤต  วงศ์นาง    กรรมการ 
10. อาจารย์พลยุทธ  ตัณฑจ ารูญ   กรรมการ 
11. อาจารย์ทศพล  บุญศิร ิ    กรรมการ 
12. อาจารย์ทรวงชนก  รักษ์เจริญ   กรรมการ  
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 

 
การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้  
องค์ความรู้ด้านการวิจัย :  การเขียนและส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ" 
ผู้ถ่ายทอดความรู้ :   
 1.  อาจารย์ ดร. เทียน  เลรามัญ   
 2.  รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ 
               อาจารย์ประจ าสาขาววิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ 
 

 ประเด็นการเขียนบทความวิจัยท าอย่างไร 
 
บทความวิจัย (Research Article) เป็นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับรายงานการวิจัยแต่

จะคุณลักษณะต่างจากรายงานวิจัย คือ ความยาวมีจ านวนน้อยกว่ ารายงานวิจัย ทั้งนี้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของหน่วยงานที่จัดท าวารสารแต่ละฉบับ ซึ่งจะระบุจ านวนหน้าบทความวิจัยไว้  เนื้อหาต้องมี
ความทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ และต้องผ่านการตรวจสอบเนื้อหาและรูปแบบการจัดพิมพ์ตามเกณฑ์
มาตรฐานของวารสารหรือคณะกรรมการในกองบรรณาธิการ  

บทความวิจัย คือการเขียนแบบวิชาการที่มีลักษณะส าคัญ คือ  เขียนโดยนักวิชาการ เรื่องที่เขีน
เป็นเรื่องที่ชุมชนวิชาการสนใจ  ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานได้มาจากการวิจัยของผู้เขียนเอง  เนื้อหาที่เขียน
ต้องเสนอในรูปของการให้เหตุผลที่ท าให้เกิดความรู้ใหม่ ( informed Argument)  เน้นวิธีด าเนินการวิจัย 
การทดสอบทฤษฏี  เน้นการได้ทฤษฎีใหม่ บทความมาจากการน าประเด็นที่ค้นพบมาเขียน มีลักษณะเล็ก
แต่ลึก มีจุดยืนหรือข้อสรุปของตนเอง การเขียนบทความวิจัยนั้น ผู้เขียนต้องรู้จักการสรุปความ ต้องรู้จัก
การประเมิน ต้องรู้จักวิเคราะห์ และต้องรู้จักสังเคราะห์  

การเขียนบทความวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ โดยทั่วไปพบปัญหา
ด้านการขาดประสบการณ์ในการเขียนงานวิจัยประเภทบทความ ข้อเสนอแนะในการเขียนเพ่ือใช้เป็นแนว
ปฏิบัติ มีดังนี้ 

1. ศึกษาแนวทาง คู่มือ ข้อก าหนด และค าแนะน าในการจัดท าบทความของวารสารนั้น ๆ ซึ่งอาจ
มีข้อแตกต่างและลักษณะเฉพาะ และปฏิบัติตามข้อก าหนดและค าแนะน า 

2. การเขียนบทความควรระวังการใช้ภาษาให้มีความเป็นมาตรฐาน มีความเป็นวิชาการ ต้องใช้
ภาษาท่ีถูกต้อง โดยตรวจสอบจากพจนานุกรมศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน  

3. การใช้ค าศัพท์ควรเลือใช้ค าศัพท์ที่เป็นไปตามศัพท์บัญญติ ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศวรมีวงเล็บ
ก ากับ  

4. มีการล าดับเนื้อหาให้เป็นไปตามรูปแบบ และเขียนให้มีความต่อเนื่อง การเขียนข้อความควร
เป็นประโยคที่สมบูรณ์ ประโยคสั้นและระวังการใช้เครื่องหมายวรรคตอน 

5. ควรมีการน าเสนอกรอบแนวคิด ผลการวิเคราะห์ข้อมูล หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจเช่น 
กราฟ ตาราง เพ่ือช่วยในการท าความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และในการเขียนควรต้องมีการตรวจสอบและ
ทบทวนลีลาการเขียน รวมถึงให้ความส าคัญกับการพิสูจน์อักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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สรุปประเด็น 
 
การเขียนบทความวิจัยไม่ได้เป็นงานที่ยากเกินความสามารถของนักวิจัยที่จะท าได้ เป็นการเขียน

ที่มีลักษระเป็นงานวิชาการที่เน้นต้องการเผยแพร่ ผู้เขียนต้องจัดท าผลงานที่ดีมีคุณภาพ น าเสนอข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็นประโยชน์มากที่สุด  ข้อเสนอแนะในการเขียนเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ มีดังนี้ 

1. ศึกษาแนวทาง คู่มือ ข้อก าหนด และค าแนะน าในการจัดท าบทความของวารสารนั้น ๆ ซึ่งอาจ
มีข้อแตกต่างและลักษณะเฉพาะ และปฏิบัติตามข้อก าหนดและค าแนะน า 

2. การเขียนบทความควรระวังการใช้ภาษาให้มีความเป็นมาตรฐาน มีความเป็นวิชาการ ต้องใช้
ภาษาท่ีถูกต้อง โดยตรวจสอบจากพจนานุกรมศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน  

3. การใช้ค าศัพท์ควรเลือใช้ค าศัพท์ที่เป็นไปตามศัพท์บัญญติ ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศวรมีวงเล็บ
ก ากับ  

4. มีการล าดับเนื้อหาให้เป็นไปตามรูปแบบ และเขียนให้มีความต่อเนื่อง การเขียนข้อความควร
เป็นประโยคที่สมบูรณ์ ประโยคสั้นและระวังการใช้เครื่องหมายวรรคตอน 

5. ควรมีการน าเสนอกรอบแนวคิด ผลการวิเคราะห์ข้อมูล หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจเช่น 
กราฟ ตาราง เพ่ือช่วยในการท าความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และในการเขียนควรต้องมีการตรวจสอบและ
ทบทวนลีลาการเขียน รวมถึงให้ความส าคัญกับการพิสูจน์อักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
 

 ประเด็นองค์ประกอบของบทความวิจัยและการเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
  
 การจัดท าบทความวิจัย ควรจัดท าโดยค านึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1) ชื่อเรื่อง (Title) เป็นสิ่งแรกที่จะดึงดูดใจผู้อ่าน ซึ่งชื่อเรื่องควรตั้งชื่อให้สั้น ใช้ค า

เฉพาะเจาะจง กะทัดรัด สื่อความหมายเฉพาะเรื่อง ชื่อเรื่องที่ศึกษาอาจจะตั้งขึ้นใหม่จากข้อค้นพบที่โดด
เด่นมาเขียน หรือตรงกับประเด็นของปัญหา และในชื่อเรื่องต้องมีค าส าคัญ (Keyword) เพ่ือประโยชน์ต่อ
การสืบค้นของผู้ใช้ผลงานวิจัย 

 2) ชื่อผู้วิจัยให้ระบุชื่อนามสกุลเต็ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งระบุหลักสูตร 
สาขาวิชา หน่วยงานที่สังกัด หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลที่สามารถติดต่อได้ 

 3) บทคัดย่อ (Abstract) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวอย่างละไม่เกิน 
250 คน ซึ่งบทคัดย่อนั้นควรเน้นเฉพาะสาระส าคัญ ตรงประเด็น โดยมักจะประกอบด้วยจุดประสงค์การ
วิจัย ตัวแปร ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย วิธีการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 4) ค าส าคัญ (Keywords) ให้ระบุค าส าคัญซื่อมักจะมาจากชื่อเรื่องและวัถตุประสงค์การ
วิจัย 

 5) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา เป็นการอธิบายที่มา ความส าคัญของปัยหาที่
น ามาสู่การศึกษาวิจัย โดยควรมีการร้อยเรียงเนื้อหาอย่างเชื่อมโยง ควรเขียนให้สะท้อนถึงความคิด ซึ่งการ
เขียนนั้นอาจเริ่มจากสภาพปัญหาหรือสภาพปัจจุบัน เชื่อมโยงสู่ทฤษฏีหรือหลักการ ส่งทอดสู่ประเด็นที่
ต้องการศึกษาหรือค าถามวิจัย  

 6) วัตถุประสงค์การวิจัย เป็นการเขียนที่ระบุถึงประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาอย่าง
ชัดเจนว่าจะศึกษาเรื่องอะไรกับใคร ในแง่มุมใด การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยต้องสอดคล้องกับชื่อเรื่อง  
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 7) การประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) ในการประมวล
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการตั้งแต่การอ้างอิงตาม
ระบบเขียนให้เป็นมาตรฐานสากล  และต้องเขียนตามหลักวิชาการตั้งแต่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่มี
ระบบระเบียบ และมีจุดหมายที่จะสื่ออย่างชัดเจน จนน าไปสู่การพัฒนาเป็นกรอบแนวคิด (Conceptual 
Framework)  หรือกรอบทฤษฏี เพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 

 8) กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย การเขียนต้องแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรเหตุและตัวแปรที่เกิดจากการประมวลผลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนสมมติฐานการวิจัยนั้น
จะเป็นการคาดการณ์ความสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างเหตุผลซึ่งต้องมีการอ้างอิงทฤษฎี  การประมวลเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 9) ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนจะต้องบ่งชี้ถึงความเชื่อถือได้ของงานวิจัย ซึ่งผลงานวิจัยที่
เชื่อถือได้จะต้องท าให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย รวมถึงการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย วิธีการตรวจสอบเครื่องมือ วิธีการด าเนินการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  

 10) การน าเสนอ ข้อค้นพบ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยน าหลักคิด ทฤษฏีที่เกิด
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนข้อค้นพบอย่างไร รวมถึงเขียนสะท้อนในเชิง
วิจารณ์ของผู้วิจัยด้วย เพ่ือให้เห็นถึงความเชื่อมโยงจากวัตถุประสงค์ของการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
ผลหรือข้อค้นพบ การอภิบายถึงข้อค้นพบ และข้อเสนอ โดยการน าประเด็นที่โดดเด่น หรือประเด็นที่ควร
พัฒนาเสนอแนะท้ังเชิงนโยบายและเชิงวิจัย  

 11) แหล่งที่มาของความรู้ คือการอ้างอิงและบรรณานุกรม ทุกครั้งที่อ้างอิงในเนื้อหาต้อง
ปรากฏในบรรณานุกรม ตามหลักการอ้างอิงของแต่ละวารสาร ต้องให้ความส าคัญกับจริยธรรมวิชาการ
และจริยธรรมของนักวิจัย การอ้างอิงไม่ควรล้าสมัยจนเกินไป (ควรไม่เกิน 5 ปี) เล่าเรื่อง... 

 
สรุปประเด็น  
 
วารสารที่ได้มาตรฐานมีข้อก าหนดการจัดท าต้นฉบับของบทความวิจัย ที่ใกล้เคียงกัน คือ 
1. หัวข้อหลักในส่วนต้นของบทความวิจัยประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนทุกคน บทคัดย่อ ค า

ส าคัญ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
2. ส่วนเนื้อหาของบทความประกอบด้วยหัวข้อ บทน า วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปราย

ผล สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
3. ในส่วนท้ายบทความประกอบด้วย เอกสารอ้างอิง และกิตติกรรมประกาศ 
 

 ประเด็น :  การเลือกวารสารที่จะลงตีพิมพ์และขั้นตอนการส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
การเขียนบทความวิจัยที่น าเสนอเทคนิคหรือวิธีการเดิม ๆ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาเดิม ๆ  

ที่ทราบกันทั่วไป งานในลักษณะนี้ไม่สามารถยอมรับให้มีการเผยแพร่ได้ การน าเสนอเทคนิคหรือวิธีการ
ใหม่ ๆ เพ่ือการวิเคราะห์ปัญหาแบบเดิม ๆ มักจะถูกยอมรับให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่  กลุ่มวารสารวิจัย 
ประกอบด้วยวารสารวิจัยระดับประเทศ (National journal) วารสารวิจัยระดับภูมิภาค (Regional 
journal) และวารสารวิจัยระดับนานาชาติ (International Journal)  

การเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ควรเลือกเลือกวารสารในสาขาที่ตรงกับสาขาที่ด าเนินงานวิจัย 
และลองค้นหาบทความที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบทความของผู้วิจัยที่จะขอตีพิมพ์ เพ่ือน ามาพิจารณา
แนวทางเกี่ยวกับวิธีการเขียน รูปแบบการน าเสนอเนื้อหา รูป กราฟ ตาราง เพ่ือการส่งผลงานตีพิมพ์และ
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พิจารณามีโอกาสการตรอบรับจากวารสาร  ควรเลือกวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมี Impact factor สูง  วารสารวิชาการระดับชาติ  สามารถตรวจรายชื่อวารสารวิชาการ
ระดับชาติ  ในฐานข้อมูล  TCI โดยควรตรวจสอบค่ า  Impact factor และตรวจสอบ ranking  
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  สามารถตรอบสอบชื่อวารสารวิชาการสายสังคมศาสตร์จาก ฐานข้อมูล  
สายวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบในฐานข้อมูล Scopus  

 งานวิจัยควรตีพิมพ์ในวารสารเภทใดนั้นอาจไม่สามารถสรุปได้ทั้งหมดว่าผลงานที่ได้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับใดระดับหนึ่งจะมีคุณภาพหรือเป็นที่ยอมรักกว่าอีกระดับหนึ่ง มีนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพสูง แต่มีประสงค์ที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานให้คนภายในประเทศอ่านเป็นหลักก็มี  ปัจจัยที่ส่งเสริม
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ คือมีความสะดวกรวดเร็วในกระบวนการส่งบทความ ซึ่งปัจจุบันเป็น
ระบบออนไลน์เกือบทั้งหมด และมีระบบตรวจสอบคุณภาพเข็มข้น ท าให้บทความวิจัยที่ผ่านการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มนักวิจัยในสาขาเดียวกัน 

 สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกวารสารได้แล้ว คือ ขอบเขตของวารสาร รูปแบบของตัว
บทความที่จะส่งเข้าสู่ระบบการพิจารณา ระบบการส่งบทความ และข้ันตอนการส่งบทความ  

ขั้นตอนในการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร 
1. ค้นหาชื่อวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ ควรเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองจากผู้ทรง

คุณวุฒในสายวิชาชีพนั้น (Peer review) นักวิจัยควรคัดเลือกวารสารที่มีขอบข่ายที่ตรงกับลักษณะ
งานวิจัยของนักวิจัยเอง การคัดกรองวารสารจากฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับนับว่าเป็นขั้นตอนแรกที่
ส าคัญ และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือนักวิจัยควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าวารสารนั้น ๆ ไม่ได้ตีพิมพ์โดย
ส านักพิมพ์ที่อยู่ใน Beal's list ซึ่งเป็นวารสารสุ่มเสี่ยง 

2. ตรวจสอบข้อก าหนดในการเขียนบทความวิจัย นักวิจัยควรอ่านข้อก าหนดในการเขียน และส่ง
บทความวิจัยของแต่ละวารสารให้เข้าใจ ซึ่งจะมักมีข้อก าหนดที่แตกต่างกัน ผู้เขียนต้องจัดท าต้นฉบับตาม
ข้อก าหนดของวารสาร 

3. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบภาษา ควรส่งต้นฉบับให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาหรือที่รู้จักกันท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาก่อนที่จะส่งต้นฉบับให้กับวารสาร  

4. ต้นฉบับบทความวิจัยได้รับการประเมินจากผู้ประเมิน หลังจากท่ีกองบรรณาธิการได้รับผลการ
ประเมินจากผู้ประเมินครบทุกท่านแล้ว จะท าการตัดสินใจว่าจะด านินการอย่างไรกับต้นฉบับ แล้วจะ
ส่งผลดังกล่าวมาให้นักวิจัยเจ้าของต้นฉบับบทความวิจัยได้ทราบ นักวิจัยจะต้องด าเนินการแก้ไขต้นฉบับ
บทความวิจัย ตามค าแนะน า และตอบค าถามของผู้ประเมินให้ครบถ้วน และส่งต้นฉบับที่แก้ไขแล้ว 
กลับไปยังกองบรรณาธิการ ข้อแนะน านักวิจัยควรท าเอกสารสรุปประเด็นที่ผู้ประเมินต้องการให้แก้ไข 
และสิ่งที่ตนเองได้ท าการแก้ไข พร้อมทั้งชี้แจ้งว่า การแก้ไขดังกล่าวอยู่ในหน้าใด ย่อหน้าที่เท่าไหร่ และ
ส่งไปพร้อมกับต้นฉบับที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว เอกสารดังกล่าวนี้จะช่วยให้กองบรรณาธิการพิจารณา
ต้นฉบับที่ได้รับการแก้ไขได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้กองบรรณาธิการ หรือผู้ประเมินเห็นว่า 
นักวิจัยให้ความส าคัญกับการแก้ไขต้นฉบับ ตามค าแนะน าของผู้ประเมิน และมีความตั้ งใจจริงที่จะตีพิมพ์
บทความวิจัยของตนเองในวารสารดังกล่าว 

การเลือกตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 
1) ต้องพิจารณาประเมินคุณภาพผลงานวิจัยว่ามีคุณภาพหรือไม่ 
2) หากประเมินคุณภาพผลงานวิจัยว่ามีคุณภาพในระดับที่สามารถตีพิมพ์ลงวารสารต่างประเทศ

ได้แล้ว เขียนบทความวิจัยฉบับร่างเป็นภาษาไทย  นักวิจัยต้องอ่านผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศให้
มากพอ 
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3) จัดเตรียมต้นฉบับเพ่ือน าเสนอข้อมูลวารสารต่างประเทศ ต้องให้กระชับ ไม่น าเสนอยาวเกินไป 
ส่วนใหญ่จะไม่เกิน 12 หน้า  

4) เปลี่ยนฉบับภาษาไทยเป็นฉบับภาษาอังกฤษ  
5) ส่งพิจารณาการตีพิมพ์ของวารสาร  เทคนิคการยอมรับให้ตีพิมพ์ของวารสารนานาชาติ คือ 

ต้องศึกษาวัตถุประสงค์ของวารสารที่แจ้งไว้ว่ามีความสอดคล้องกับบทความหรือไม่ และการ submitted 
นั้นนักวิจัยต้องฝึกการส่งในระบบออนไลน์ และการเตรียมใบปะหน้าที่เรียกว่า จดหมายแนะน าตัวหรือ 
Cover Letter และประวัติ 

 
สรุปประเด็น  
ขั้นตอนในการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร 
1. ค้นหาชื่อวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ ควรเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองจากผู้ทรง

คุณวุฒในสายวิชาชีพนั้น (Peer review) นักวิจัยควรคัดเลือกวารสารที่มีขอบข่ายที่ตรงกับลักษณะ
งานวิจัยของนักวิจัยเอง การคัดกรองวารสารจากฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับนับว่าเป็นขั้นตอนแรกที่
ส าคัญ และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือนักวิจัยควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าวารสารนั้น ๆ ไม่ได้ตีพิมพ์โดย
ส านักพิมพ์ที่อยู่ใน Beal's list ซึ่งเป็นวารสารสุ่มเสี่ยง 

2. ตรวจสอบข้อก าหนดในการเขียนบทความวิจัย นักวิจัยควรอ่านข้อก าหนดในการเขียน และส่ง
บทความวิจัยของแต่ละวารสารให้เข้าใจ ซึ่งจะมักมีข้อก าหนดที่แตกต่างกัน ผู้เขียนต้องจัดท าต้นฉบับตาม
ข้อก าหนดของวารสาร 

3. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบภาษา ควรส่งต้นฉบับให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาหรือที่รู้จักกันท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาก่อนที่จะส่งต้นฉบับให้กับวารสาร  

4. ต้นฉบับบทความวิจัยได้รับการประเมินจากผู้ประเมิน หลังจากท่ีกองบรรณาธิการได้รับผลการ
ประเมินจากผู้ประเมินครบทุกท่านแล้ว จะท าการตัดสินใจว่าจะด านินการอย่างไรกับต้นฉบับ แล้วจะ
ส่งผลดังกล่าวมาให้นักวิจัยเจ้าของต้นฉบับบทความวิจัยได้ทราบ นักวิจัยจะต้องด าเนินการแก้ไขต้นฉบับ
บทความวิจัย ตามค าแนะน า และตอบค าถามของผู้ประเมินให้ครบถ้วน และส่งต้นฉบับที่แก้ไขแล้ว 
กลับไปยังกองบรรณาธิการ ข้อแนะน านักวิจัยควรท าเอกสารสรุปประเด็นที่ผู้ประเมินต้องการให้แก้ไข 
และสิ่งที่ตนเองได้ท าการแก้ไข พร้อมทั้งชี้แจ้งว่า การแก้ไขดังกล่าวอยู่ในหน้าใด ย่อหน้าที่เท่าไหร่ และ
ส่งไปพร้อมกับต้นฉบับที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว เอกสารดังกล่าวนี้จะช่วยให้กองบรรณาธิการพิจารณา
ต้นฉบับที่ได้รับการแก้ไขได้ง่ายขึ้น  

การเลือกตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ มีดังนี ้
1) ต้องพิจารณาประเมินคุณภาพผลงานวิจัยว่ามีคุณภาพหรือไม่ 
2) หากประเมินคุณภาพผลงานวิจัยว่ามีคุณภาพในระดับที่สามารถตีพิมพ์ลงวารสารต่างประเทศ

ได้แล้ว เขียนบทความวิจัยฉบับร่างเป็นภาษาไทย  นักวิจัยต้องอ่านผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศให้
มากพอ 

3) จัดเตรียมต้นฉบับเพ่ือน าเสนอข้อมูลวารสารต่างประเทศ ต้องให้กระชับ ไม่น าเสนอยาวเกินไป 
ส่วนใหญ่จะไม่เกิน 12 หน้า  

4) เปลี่ยนฉบับภาษาไทยเป็นฉบับภาษาอังกฤษ  
5) ส่งพิจารณาการตีพิมพ์ของวารสาร  เทคนิคการยอมรับให้ตีพิมพ์ของวารสารนานาชาติ คือ 

ต้องศึกษาวัตถุประสงค์ของวารสารที่แจ้งไว้ว่ามีความสอดคล้องกับบทความหรือไม่ และการ submitted 
นั้นนักวิจัยต้องฝึกการส่งในระบบออนไลน์ และการเตรียมใบปะหน้าที่เรียกว่า จดหมายแนะน าตัวหรือ 
Cover Letter และประวัติ 
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ภาคผนวก 

 
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 

เรื่อง "การเขียนและส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ" 
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ประมวลภาพการจัดคณะกรรมการจัดการความรู้และคณาจารย์ร่วมกันถอดบทเรียน 

กิจกรรมการจัดการความรู้ 
เรื่อง  "การเขียนและส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ" 

 
 

 
 
 
 
 
 


