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1. ประเภทของบทความวิชาการ (academic article) 
 1) บทความวิจัย (research article) ประกอบด�วย นิพนธ"ต�นฉบับ (original article) บทส่ือสาร
ขนาดส้ัน (short communication) และบันทึกด�านเทคนิค (technical note) เป3นต�น 
 2 )บทความวิชาการ (scholarly article) ประกอบด�วย บทความปริทัศน"/บทความฟ:;นวิชา 
(review article) บทความท่ัวไป (general article) และบทความวิเคราะห" (analytical article) เป3นต�น 
2. การเลือกแหล%งตีพิมพ)เพ่ือเผยแพร%งานวิจัย 

 Proceedings หรือ รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม มีความนEาเชื่อถือระดับตํ่าสุด มีท้ังระดับ
สถาบัน ระดับชาติ (2 หนEวยงานข้ึนไปรEวมกันจัด) และระดับนานาชาติ 
 วารสารระดับชาติ (national journal) ต�องมีหมายเลขมาตรฐานสากลสําหรับวารสาร(ISSN) 
หรือ อยูEในฐานข�อมูลของศูนย"ดัชนีอ�างอิงวารสารไทย (TCI) อยEางน�อยกลุEมท่ี 1 และ 2 
สามารถตรวจสอบได�ในเวบไซต"ของ TCI และต�องเลือกวารสารให�ถูกต�องให�ตรงสาย 
 วารสารระดับนานาชาติ (international journal) อยูEในฐานข�อมูลสากล ตรวจสอบได�จาก
ห�องสมุดสตางค" ของมหิดล (http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/abbre.htm)  
 ดังน้ัน เวลาเลือกต�องเลือกให�ตรงตามเกณฑ" (ก.พ.อ. สกว. สกอ. สมศ.) และตามวัตถุประสงค"
ของเรา เชEน ตีพิมพ"เพ่ือขอตําแหนEงทางวิชาการ, เพ่ือขอปZดโครงการวิจัย, เพ่ือการประกัน
คุณภาพ เป3นต�น ซึ่งลักษณะก็จะไมEเหมือนกัน 

3. การเลือกวารสาร 
 ต�องตีพิมพ"อยEางถูกต�องตEอเน่ืองมาแล�วไมEน�อยกวEา 3 ป` ออกตรงเวลาท่ีกําหนด อยEางน�อย
วารสารไทย ต�องมีบทคัดยEอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีเอกสารอ�างอิง พิจารณากองบรรณาธิการ
ท่ีนEาเชื่อถือ รวมท้ังมีรายชื่ออยูEในฐานข�อมูลท่ีนEาเชื่อถือ (มีคEา impact factor) 
4. หลักการเลือกวารสาร 

 พิจารณาขอบขEาย (scope) และวัตถุประสงค"ของวารสารให�ตรงกับงานของเรา 
 เลือกคEา impact factor สูงไว�กEอน 
 การดําเนินการ เชEน ระยะเวลาต้ังแตEสEงบทความถึงตีพิมพ" ไมEควรนานเกินไป 
 หากเพ่ิงเร่ิมตีพิมพ"คร้ังแรก ควรเลือกแหลEงตีพิมพ"ท่ีคิดวEาผEานได�กEอนแล�วคEอยพัฒนา 

 
 
 
 
 
 

นักวิจัย ทําวิจยั ผลงานวิจัยท่ีพอเพยีง (research output) เตรียมต#นฉบับ  
(manuscript preparation) 

ส*งวารสาร (submission) ตีพิมพ,เผยแพร* (publishing) 
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สรุปขั้นตอนการตีพิมพ,บทความวิจัย 

 
5. ส%วนประกอบของบทความวิจัย 

 ชื่อเร่ือง (title) และผู�เขียน (author) 
 บทคัดยEอ (abstract) ประมาณ 1 ยEอหน�า หรือ สาระสังเขป (summary) มีหลายยEอหน�า 
 บทนําหรือคํานํา (introduction) 

o ไมEใชEหนังสือ/ตํารา อยEาเขียนบทนําเยอะเกินไปไมEควรเกิน 15-20 เปอร"เซ็นต"ของเน้ือหา 
ถ�ามีทฤษฎีสามารถอ�างอิงได�เลย ไมEต�องอธิบาย 

 วัสดุอุปกรณ"และวิธีดําเนินการ (methodology) ต�องละเอียด และชัดเจน 
 ผลและการวิเคราะห" (result and analysis) ต�องชัดเจน  
 วิจารณ" (discussion) 
 สรุป (conclusion) และข�อเสนอแนะ (recommendation) ข�อเสนอแนะท่ีเป3นจริงได� ตามท่ีควร
จะเป3น 
 คําขอบคุณหรือกิตติกรรมประกาศ (acknowledgement) มารยาททางสังคมควรต�องใสE 
 เอกสารอ�างอิง (reference) 

6. บทความวิจัยที่ดี 
 เป3นเอกภาพ 
 เน�นผลลัพธ" ประเด็นสําคัญให�ชัดเจน 1-2 ประเด็น (สารัตถภาพ) 
 มีสัมพันธ"ภาพ (coherence) เน้ือหาตEอเน่ืองสัมพันธ"กันตลอด 
 มีความสมบูรณ"ในเน้ือเร่ือง จบในตอนเดียว ครอบคลุม กระจEาง ใช�ภาษาอยEางเหมาะสม 

7. ผู8เขียนบทความที่ดี 
 มีผลงานวิจัยเพียงพอและต�องการเผยแพรE 
 ซื่อสัตย" กล�าหาญ ต้ังใจ มุEงม่ัน 
 อดทน หม่ันเพียร เต็มใจ ยินดีท่ีจะทํางานหนัก 
 มีความรู�/เข�าใจใน theme, format ของวารสารน้ัน 
 เป3นนักอEานท่ีดี อEานเยอะโดยเฉพาะงานในสาขาท่ีเราสนใจ คิดวิเคราะห"ติดตามงานทางวิชาการ
อยEางตEอเน่ือง 
 ใช�ภาษาสละสลวย 

8. เคล็ดลับในการเขียน 
 ชื่อเร่ืองต�องนEาสนใจ กะทัดรัด ชัดเจน ไมEเย่ินเย�อ ครอบคลุม 
 บทคัดยEอ ต�องชัดเจน เน�นประเด็นสําคัญ 
 บทนําต�องพอเพียง รายละเอียดพอเหมาะ กระชับ 
 เน้ือหาตEอเน่ือง มีลําตับข้ันตอน ตEอเน่ือง เชื่อมโยง 
 อ�างอิงอยEางเหมาะสม ทันสมัย นEาเชื่อถือ 

o ข�อมูลเคล่ือนไหว เชEน หุ�น ราคาทอง ราคาพลังงาน: จาก web site 
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o ทฤษฎี: จาก textbook 
o เทคโนโลยีสมัยใหมE: จากงานวิจัย, research paper 

 แตEละยEอหน�าไมEควรยาวเกิน 15 บรรทัด ต�องแบEงเป3นหัวข�อยEอย 
 นําผลงานวิจัยตัวเองมาเรียงกEอนวEามีภาพ/ตาราง/ข�อมูลจริงอะไร เพ่ือจะได�เห็นภาพใหญE แล�ว
จึงดึงผลไปต้ังชื่อเร่ืองให�ครอบคลุม แล�วจึงเร่ิมเขียนบทนํา 

9. การวางโครงเรื่องบทความวิจัย 
 โจทย"/ปkญหาคืออะไร 
 วิธีแก�ปkญหา คืออะไร 
 ค�นพบอะไร 
 ส่ิงท่ีได�จากการวิจัยมีความท�าทายอยEางไร 

10. จริยธรรมนักวิจัย 
 ไมEคัดลอก/เลียนแบบงานของผู�อ่ืนโดยมิได�อ�างอิง 
 ไมEขโมยงานของผู�อ่ืนมาเป3นงานของตัวเอง 
 ไมEนําเสนอข�อมูลเท็จ/ข�อมูลปรับปรุงโดยอวิชา-การใช�สถิติ 
 ไมEตีพิมพ"เผยแพรEบทความวิจัยเร่ืองเดิมซ้ํา 
 ไมEสEงต�นฉบับบทความวิจัยเร่ืองเดียวไปยังหลายวารสารพร�อมกัน (ผิดมารยาท-โดน black list) 

 
Q&A 
Q: เราสามารถนํางานวิจัยท่ีตีพิมพ"ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (proceedings) มาตีพิมพ"อีกคร้ัง
เพ่ือสDงวารสาร ได�หรือไมD? 
A: ได�ในกรณีถ�าใน proceeding มีแตDบทคัดยDอ สามารถพัฒนาเพ่ือสDงวารสารแตDความตDางต�องมากกวDา 
25 เปอร"เซ็นต" 
Q: งานวิจัยของเราตีพิมพ"แล�วในวารสารนานาชาติ จะนํามาตีพิมพ"ใหมDเปKนภาษาไทยได�หรือไมD? 
A: วารสารท่ีตีพิมพ"แล�ว ลิขสิทธ์ิเปKนของบรรณาธิการ แตDถ�าเราจะเอาไปแปลต�องขออนุญาต
บรรณาธิการกDอน ถ�าไมDทําถือวDาผิดมารยาท อาจติดคุกได� 
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ต�องซ่ือสัตย�และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ   ซื่อสัตย"ตEอตนเอง ไมEนํา
ผลงานของผู�อ่ืนมาเป3นของตน ไมEลอกเลียนงานของผู�อ่ืน ต�องให�เกียรติ และอ�างถึงบุคคลหรือ
แหลEงท่ีมาของข�อมูลท่ีนํามาใช�ในงานวิจัยต�องซื่อตรงตEอการแสวงหาทุนวิจัย และ มีความเป3น
ธรรมเก่ียวกับผลประโยชน"ท่ีได�จากการวิจัย 
ต�องตระหนักถึงพันธกรณีในการทํางานวิจัยตามข�อตกลงที่ทําไว�กับหน,วยงานที่
สนับสนุนการวิจัยและต,อหน,วยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยต�องปฏิบัติตามพันธกรณีและ
ข�อตกลงท่ีผู�เก่ียวข�องทุกฝoายยอมรับรEวมกัน อุทิศเวลาทํางานวิจัยให�ได�ผลดีท่ีสุดและเป3นไปตาม
กําหนดเวลามีความรับผิดชอบไมEละท้ิงงานระหวEางดําเนินการ 
ต�องมีพื้นฐานความรู�ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย นักวิจัยต�องมีพ้ืนฐานความรู�ในสาขาวิชา
การท่ีทําวิจัยอยEางเพียงพอ และมีความรู�ความชํานาญ หรือมีประสบการณ"เก่ียวเน่ืองกับเร่ืองท่ี
ทําวิจัย เพ่ือนําไปสูEงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเพ่ือปpองกันปkญหาการวิเคราะห" การตีความหรือการ
สรุปท่ีผิดพลาด อันอาจกEอให�เกิดความเสียหายตEองานวิจัย 
ต�องมีความรับผิดชอบต,อส่ิงที่ศึกษาวิจัย ไมEวEาจะเป3นส่ิงท่ีมีชีวิตหรือไมEมีชีวิต ต�อง
ดําเนินการด�วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเท่ียงตรงในการทําวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับคน สัตว" 
พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดล�อม มีจิตสํานึก และมีปณิธานท่ีจะอนุรักษ"
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดล�อม 
ต�องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย�ที่ใช�เป6นตัวอย,างในการวิจัยนักวิจัย ต�อง
ไมEคํานึงถึงผลประโยชน"ทางวิชาการจนละเลยขาดความเคารพในศักด์ิศรีของเพ่ือนมนุษย" ต�อง
ถือเป3นภาระหน�าท่ีท่ีจะอธิบายจุดมุEงหมายของการวิจัย แกEบุคคลท่ีเป3นกลุEมตัวอยEาง โดยไมE
หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไมEละเมิดสิทธิสEวนบุคคล 
ต�องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย ต�องมีอิสระทาง
ความคิด ต�องตระหนักวEา อคติสEวนตน หรือความลําเอียงทางวิชาการ อาจสEงผลให�มีการ
บิดเบือนข�อมูลและข�อค�นพบทางวิชาการ อันเป3นเหตุให�เกิดผลเสียหายตEองานวิจัย 
นําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน�ในทางที่ชอบ พึงเผยแพรEผลงานวิจัยเพ่ือประโยชน"ทาง
วิชาการและสังคมไมEขยายผลข�อค�นพบจนเกินความเป3นจริง และไมEใช�ผลงานวิจัยไปในทางมิ
ชอบ 
เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู�อ่ืน มีใจกว�างพร�อมท่ีจะเปZดเผยข�อมูล และ
ข้ันตอนการวิจัยยอมรับฟkงความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู�อ่ืนและพร�อมท่ีจะปรับปรุง
แก�ไขงานวิจัยของตนให�ถูกต�อง 
มีความรับผิดชอบต,อสังคมทุกระดับ นักวิจัยควรมีจิตสํานึกท่ีจะอุทิศกําลังสติปkญญาใน
การทําวิจัย เพ่ือความก�าวหน�าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญและประโยชน"สุขของสังคมและมวล

มนุษยชาติ 
 


