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บทนํา 
 
บทความนี้ไดนําเสนอถึงเทคนิคการตพีิมพผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ โดยปกตเินื้อหาใน
วิทยานิพนธเมือ่นับเปนจํานวนหนาจะประมาณได 100 ถึง 200 หนากระดาษเอสี่ (A4) หรืออาจ
มากกวานั้น หากหัวขอวิทยานิพนธนั้นมีลักษณะเฉพาะ การที่จะนาํเนือ้หาจากวิทยานิพนธนับ
รอยหนา เพื่อนํามาเขียนเปนบทความวิจยั เพื่อตีพิมพเผยแพรงานวิจยันั้นจํากัดจํานวนหนาเพยีง
ประมาณ 6-8 หนากระดาษ A4 โดยที่ไมทาํใหเนื้อหาหรือสาระสําคัญของงานวิจยัฉบับเดิมใน
วิทยานิพนธลดทอนคุณคาไปนั้นไมใชเร่ืองกระทําโดยงาย โดยเฉพาะผูขาดประสบการณการ
ทํางานลักษณะนี้ กลาวไดวาการเขียนบทความวจิัยที่มีคณุภาพไดนัน้ถือวาเปนทั้งศาสตร และ
ศิลป และตองผานการฝกฝนเรียนรูพอสมควร ทั้งจากการเรียนรูดวยตนเอง หรือจากผูมี
ประสบการณมากกวา สําหรับเนื้อหาที่จะนําเสนอตอไปในบทความนี้ อาจจะสามารถใชเปน
แนวทางใหผูที่กําลังเริ่มเขาสูวงการวิจยั และตองการเขียนบทความวิจยัเพื่อสามารถตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ และนานาชาติไดไมมากก็นอย 
 
เนื้อหาวิทยานิพนธประเภทไหนจึงจะนําไปสูการตีพิมพในวารสารวิจัยได? 
 

กลาวไดวา วิทยานิพนธทกุเรือ่งใชวาจะสามารถนําไปตีพิมพในวารสารวิจัยได ตอง
ขึ้นอยูกับคณุภาพเนื้อหาในวทิยานิพนธนั้นๆ หรือขึ้นอยูกบัเปาประสงคของวิทยานพินธนั้นๆ 
โดยปกตแิลวตัววิทยานิพนธที่จัดทํากันนัน้สามารถแบงแยกออกเปน 3 กลุมหลักๆ กลาวคือ  

 
*ศาสตราจารย ประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



 
กลุมแรก เปนวิทยานิพนธที่เนนคุณคาทางวิชาการ ซ่ึงสวนใหญเปนงานวิจยัพื้นฐาน

(Basic Research) หรือมีเนื้อหาเปนองคความรูใหม (Body of knowledge) โดยไมไดหวังผลใน
การนําไปใชประโยชนในระยะสั้น  

วิทยานิพนธในกลุมนี้ หากเปนสาขาทางวทิยาศาสตร และเทคโนโลยี (ซ่ึงในบทนีก้าร
เขียนจะอยูบนพื้นฐานของวทิยานิพนธสาขาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในฐานะที่ผูเขียน
ทํางานในศาสตรสาขานี้) เนือ้หาภายในตวัวิทยานิพนธจะประกอบดวยกฎทางกายภาพ สมการ
ทางคณิตศาสตร ผลและการสังเคราะหผล ซ่ึงกระทําผานแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
(Mathematical model) วิทยานิพนธในลักษณะนี้มักจะเปนวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จึงมีโอกาสนํามาเขียนเปนบทความวิจยัเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวจิยัที่มี
คุณภาพสูงไดมากกวากลุมอืน่ๆ 
 

กลุมท่ีสอง เปนวิทยานิพนธที่มีลักษณะเชงิประยุกต (Applied Research) วิทยานิพนธ
ลักษณะนี้จะมเีนื้อหาที่แสดงถึงแนวทางทีจ่ะนําผลการศึกษาจากภาคทฤษฎีไปประยุกตใชงาน
ไดจริงหรือเปนแนวทางตอการนําไปประยุกตใชจริง หรือสรางเปนนวตักรรมไดในอนาคตอัน
ใกล มีเนื้อหาสาระของการสรางอุปกรณทดลอง การทดลอง และสังเคราะหการทดลอง 
วิทยานิพนธในลักษณะนี้ อาจเปนไปไดทัง้วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอก  

โดยปกตวิิทยานิพนธกลุมนีน้ักศึกษาอาจไดทําวิจยัรวมกบัภาคเอกชน ที่มักจะเขามา
สนับสนุน เพือ่นําผลวิจัยที่ไดไปตอยอดในภาคอุตสาหกรรมได (ซ่ึงตางจากวิทยานพินธกลุม
วิจัยพื้นฐานทีม่ักอาศัยงบประมาณจากภาครัฐเปนหลัก ซ่ึงมักมีภาคเอกชนเขารวมดําเนินการ
นอยโดยเฉพาะในประเทศไทย) อยางไรกต็าม เนื้อหาวทิยานิพนธประเภทนี้สามารถนําไป
ตีพิมพในวารสารวิจัยได โดยเฉพาะวารสารวิจัยประเภทที่เปนการนําเสนอขอมูลเชิงประยุกต 
ซ่ึงวารสารประเภทนี้ก็มีจาํนวนมากเชนกนั ยกเวนวิทยานพินธที่มาจากการทําวิจยัรวมกับ
เอกชน อาจมกีารสงวนสิทธิ์เร่ืองความลับทางการคา ก็อาจไมสามารถตีพิมพเผยแพรไดโดย
ธรรมชาติ 
 

กลุมสุดทาย เปนวิทยานิพนธที่เนนเชิงนวตักรรม (Innovative Research) โดยทําการ
วิจัยตอยอดมาจากงานวิจยัพืน้ฐาน และงานวิจยัประยุกต วิทยานิพนธกลุมนี้ จะเปนเนื้อหาของ
การออกแบบสรางตัวระบบตนแบบ (Pilot scale) หรือการออกแบบสรางระบบเชิง



อุตสาหกรรม (Industrial scales) และเชนเดียวกับวิทยานพินธกลุมที่สอง วิทยานิพนธกลุมนี้ 
สวนใหญมักจะทําการศึกษา และมีการวิจัยรวมกับภาคเอกชน จึงมกัมุงหวังผลเชิงการคาอยาง
จริงจัง ดังนัน้วทิยานิพนธลักษณะนี้จึงมุงเนนเชิงการออกแบบ และการทดลองทดสอบผลของ
ระบบที่สรางขึ้น ไมไดมุงหวงัเพื่อแสวงหาองคความรูใหมที่ไดจากงานวิจัยทีท่ํานี้ ผลงานวิจยั
ของวิทยานพินธลักษณะนีม้กัจะนําไปสูการจดสิทธิบัตรหรือการจดความลับทางการคา โอกาส
ที่จะนําไปตีพมิพเผยแพรวิจยัในวารสารวจิัยจึงมนีอย ยกเวนจะมีขอตกลงพิเศษกับผูรวมวิจยั
ดวยกันเอง หรือผูที่จะนําผลงานวิจยัไปใชในเชิงพาณิชย ซ่ึงสวนใหญมาจากภาคเอกชน 
 
 
 
นักศึกษาประเภทไหนที่เหมาะกับวิทยานิพนธในสามกลุมนี้ ? 
 

ปญหาหนึ่งทีพ่บในการศกึษาของเมืองไทยก็คือ นกัศึกษาไมสามารถเลือกหัวขอ
วิทยานิพนธตามความเหมาะสม และตรงตามความสามารถของตนเองได อันเนื่องจากสาเหตุ
หลายประการ เชน 
 

1.  นักศึกษายงัขาดความรูความเขาใจขั้นพื้นฐานของกระบวนการทําวิจัยในระดับที่
เกี่ยวของ 

 
2.  นักศึกษายงัขาดทักษะการสืบคนเพื่อหาอาจารยที่ปรึกษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญ

ตรงกับความตองการของนักศึกษาที่จะทําหัวขอวิทยานพินธในเรื่องนัน้ๆ อยางไรกต็าม 
ปจจุบันการสืบคนผานฐานขอมูลในระบบอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพมากในปจจบุัน อาจ
ชวยลดปญหาเหลานี้ได 

 
3.  จํานวนอาจารยที่จะอาสาเปนอาจารยที่ปรึกษาใหนักศกึษามีไมมากนัก ยิ่งเปน

วิทยานิพนธที่เนนคุณคาทางวิชาการสูง ยังหาอาจารยที่ปรึกษาไดยาก เพราะวิทยานิพนธใน
ลักษณะนี้ตองการอาจารยทีป่รึกษาที่มีประสบการณทางการสรางผลงานทางวิชาการสูง 
(กลาวคือ อาจารยตองมีผลงานวิจยัที่ตีพิมพในวารสารวจิัยในปริมาณที่มากพอและมีผลงาน
ออกมาอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ) 
 



ปญหาที่กลาวมาขางตนสามารถแกได หากนักศกึษาสามารถหาอาจารยที่ปรึกษาทีม่ี
ความเชี่ยวชาญ ตรงกับหัวขอวิทยานพินธที่นักศึกษาตองการทํา เพราะอาจารยที่ปรึกษาที่มี
ประสบการณ สามารถชี้แนะทางการทําวิจยั หรือเร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดในระยะเวลาอันสั้น 
นักศึกษาไมตองไปลองผิดลองถูกใหเสียเวลามากนัก 
            สวนคําถามวานักศกึษาประเภทไหนที่เหมาะสมกับการทําวิทยานิพนธใน สามกลุมนี้
นั้น ผูเขียนก็เสนอแนวทางพอเปนสังเขปไดดังนี ้
 

-  หากนักศึกษามีเปาหมายในชีวิตที่จะยึดอาชีพเปนนกัวจิัยอยางจริงจังในอนาคต หรือ
กรณีที่นกัศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาโท และมุงหวังในการศึกษาระดับปริญญาเอกควรจะเลือก
ทําวิทยานิพนธในกลุมที่หนึง่หรือ สอง เพราะสามารถนําไปตอยอดในการทําวิจยัระดับสูงได 
สวนนักศกึษาที่มุงหวังไปประกอบอาชีพสวนตัว หรือพนักงานบรษิทัเอกชน ควรเลือกทํา
วิทยานิพนธในกลุมที่สาม เพราะสามารถทํางานวิจยัเชิงนวัตกรรมไปใชประโยชนไดโดยตรง        
อีกทั้งนักศกึษาวิจยักลุมนี้อาจเลือกทํางานวิจัยเชิงประยุกตในกลุมที่สอง ก็ได 

 
ตอเนื่องจากขางบนนี้ นกัศึกษาที่จะทําวิทยานิพนธในกลุมที่หนึ่ง ควรจะเปนผูที่มี

พื้นฐานการศึกษาภาคทฤษฎีที่ดีพอสมควร เพราะตองเกีย่วของกับการศึกษา และวิเคราะหใน
เชิงลึก และมุงหวังสรางองคความรูใหมทีม่ีคุณภาพเพียงพอที่จะนําไปสูการเขียนบทความวิจยั
ในวารสารที่มคีุณภาพสูงได  

 
ในสวนของนกัศึกษาทีเ่ลือกทําวิทยานิพนธในกลุมที่สอง และ สาม ควรจะตองมีทักษะ

ทางดานปฏิบัติการ หรือมีแนวความคดิเชงินวัตกรรม (ในกรณีสายวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี) เพราะความมุงหวังผลสําเร็จจะออกมาในรปูการพัฒนากระบวนการ หรือสราง
เครื่องตนแบบที่สามารถนําไปขยายผลเชิงอุตสาหกรรมได และผลงานเหลานี้ยังสามารถนําไป
จดสิทธิบัตรได 

 
เชนเดยีวกับที่เคยกลาวไวในกอนหนานี้ อาจารยที่ปรึกษา (Advisor) เปนผูที่มีบทบาท

สําคัญในการผลักดันใหนักศกึษาสามารถสรางผลงานวิชาการนี้ใหสามารถนําไปสูการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ หรือ การผลิตนวัตกรรมเครื่องตนแบบจนนําไปสูการจดสิทธิบัตร 
นอกจากนี้ส่ิงแวดลอม หรือบรรยากาศของการเรียน การสอน การวิจยัในสถานศึกษานั้น ก็เปน
ปจจัยเกื้อหนนุที่ทําใหงานวชิาการที่กลาวมานี้เกิดขึน้ไดอยางสัมฤทธิ์ผล 



 
เราจะทราบไดอยางไรวา เนื้อหาในวิทยานิพนธสามารถนําไปเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพใน
วารสารได? 
 

โดยปกตแิลว ผูที่ยังมีประสบการณนอยในการเขียนบทความวิจยั เพื่อตีพิมพใน
วารสารวิจัยโดยเฉพาะในวารสารระดับนานาชาติ มักจะกังวลในเรื่องนี้ แมกระทั่งผูจบ
การศึกษาระดบัปริญญาเอกมาใหมๆ ก็จะประสบปญหาในเรื่องนี้เชนกัน ดังทีก่ลาวมาในหวัขอ
ที่แลว หากนักศึกษามีการวางแผนที่ดีตั้งแตตน กลาวคือ สามารถกําหนดเสนทางการทําวิจยัใน
กลุมที่ตนเองสนใจไมวากลุมที่หนึ่ง หรือกลุมที่ สอง และ สาม ก็สามารถพอจะประมาณการได
วา หวัขอวิทยานิพนธสามารถนําไปตีพิมพในวารสารวจิยัไดหรือไม  
อยางไรก็ตาม หากกลาวในภาพรวมของหลักสากลวา ผลงานทางวิชาการที่สามารถนําไป
ตีพิมพในวารสารวิจัยนั้นมีหลักที่สําคัญดังนี้ 
 

-  จะตองเปนผลงานที่มีลักษณะเปนตนแบบและเปนเอกลักษณของตนเอง (Original 
work) ไมทางใดก็ทางหนึ่ง ซ่ึงการพิสูจนรับทราบกรณีนี้สามารถทําไดโดยผานวิธีการสํารวจ
เอกสาร (Literature survey) 

 
-  จะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพเผยแพรที่ใดมากอน ยกเวนการปรับปรุง หรือ

เพิ่มเติมเนื้อหาจากผลงานที่เคยตีพิมพไปแลวใหมีความทันสมัย หรือสมบูรณมากยิง่ขึ้น โดยที่มี
เนื้อหาทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่มากเพียงพอที่จะทําใหผูประเมินเห็นวาไมเปนผลงานที่
ซํ้าซอนกับผลงานที่เคยตีพิมพกอนหนานี้  

 
-  พึงระลึกไวเสมอวา “การนาํเสนอเทคนิค หรือวิธีการเดมิๆ เพื่อวิเคราะหปญหาเดิมๆ 

ที่เปนที่ทราบกันทั่วไป” งานวิจยัในลักษณะนี้ก็จะไมสามารถยอมรับใหมีการตีพมิพเผยแพรได 
ในที่นี้จะขอยกตัวอยางงานวิจัยทางดานวศิวกรรมศาสตรสําหรับกรณศีึกษาซัก 1 ตัวอยาง เชน 
นักวจิัย ก ไดนาํเสนอระเบียบวิธีเชิงตัวเลขแบบเดิมๆ (Conventional Numerical Method) ผาน
ระเบียบวิธี FVM (Finite Volume Method) เพื่อวเิคราะหปญหาการถายเทความรอน และมวล
ผานผนังคอนกรีตของบานหลังหนึ่ง โดยอาศัยแบบจําลองทางคณิตศาสตรแบบเดิมๆ (Classical 



Mathematical Model) ซ่ึงบทความวิจยัในลักษณะนี้ถือวาไมมีความเปนตนแบบ และจะไมได
การยอมรับในการตีพิมพเผยแพร (Reject) ในวารสารวจิยัที่มีมาตรฐาน ในทางกลับกนั “หากมี
การนําเสนอเทคนิค หรือวิธีการใหมๆ เพื่อวิเคราะหปญหาแบบเดิมๆ ที่เปนที่รับทราบกัน
ทั่วไป” งานวิจยัในลักษณะนี ้สามารถยอมรับใหมีการตพีมิพเผยแพรได ยกตวัอยางทีต่อเนื่อง
จากขอที่ผานมา กลาวคือนักวิจัย ก ไดนําเสนอระเบียบเชิงตัวเลขรูปแบบใหม หรือพัฒนามา
จากระเบยีบวธีิเดิมจนมีคณุลักษณะที่ดีขึ้น และฉีกแนวเดิมอยางมีนยัสําคัญ เพื่อมาวิเคราะห
ปญหาการถายเทความรอน และมวลผานผนังคอนกรีตดงักลาว บทความวิจยัในลักษณะนี้ถือวา 
สามารถที่จะยอมรับใหมีการตีพิมพเผยแพร (Accept) ได อยางไรก็ตามประเด็นในการปฏิเสธ
หรือยอมรับในการตีพิมพเผยแพรนัน้ยังขึน้อยูกบัปจจัยอ่ืนหลายประการซึ่งผูอานสามารถศึกษา
เพิ่มเติมจากสวนทายของบทความนี ้

 
สําหรับบทความวิจยัที่มีองคประกอบของการนําเสนอเทคนิค หรือวิธีการใหมๆ เพื่อ

วิเคราะหปญหาใหมๆ กรณนีัน้ถือวาเปนผลงานที่มีความเปนตนแบบสูง ซ่ึงสวนใหญมักจะเปน
งานวิจยัพื้นฐาน จึงสามารถนําไปสูการยอมรับ ใหมีการตีพิมพเผยแพรในวารสารวจิยัที่มี
คุณภาพสูง (High Impact Factor) ไดงาย 
 

ท่ีกลาวมาทั้งหมดนี้กย็ังยนืยนัวา อาจารยทีป่รึกษาวิทยานพินธถือวาเปนผูมีสวนสําคัญ 
หรือเปนคียแมนที่สามารถสงเสริม และกระตุนใหนักศกึษาสามารถทําวิทยานิพนธที่มี
คุณภาพสูง ในระดับที่สามารถนําไปเขียนบทความวจิัย เพือ่ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิจัยได 
กลาวไดวา กระบวนการเลือกอาจารยที่ปรึกษานับวาเปนสิ่งสําคัญอันหนึ่งในการที่วิทยานพินธ
ของนักศึกษา ดังคํากลาวที่เปนอมตะวา “การเลือกอาจารยที่ปรึกษาทีรู่เร่ืองอยางลึกซึ้งในปญหา
ที่นักศึกษาจะทําวิจยั เปรียบเสมือนเห็นแสงปลายอุโมงคที่สามารถนําพานักศึกษาเดนิผาน
อุโมงคที่มืดมิดนี้ไปยังปลายอุโมงคทางออกได” ตรงกันขาม ถาหากเลือกอาจารยที่ปรึกษาที่ไม
เชี่ยวชาญในเรือ่งนั้นๆแลว กเ็ปรียบเสมือนทั้งนักศึกษา และอาจารยเดนิอยูในอุโมงคทีม่ืดมิด 
มิไดเหน็แสงที่ปลายอุโมงค โอกาสที่จะนาํพานักศึกษาเดินผานอุโมงคที่มืดมิดนี้ไปยังปลาย



อุโมงคทางออกคงเปนไปไดยาก หากเปนสถานการณเชนนี้โอกาสที่งานวิจยันัน้จะลมเหลวก็มี
สูง หรือหากสําเร็จไดกจ็ะตองสิ้นเปลืองทั้งกําลัง และทรพัยากรอยางมาก 
 
ผลงานวิจัยในวิทยานิพนธสามารถตีพิมพเผยแพรในวารสารวิจัยระดับไหน ? 
 

โดยปกติเราสามารถแยกระดับกลุมวารสารวิจัยออกเปน สามระดับ กลาวคือ 
 
-  วารสารวิจัยระดับประเทศ (National journal)  
-  วารสารวิจัยระดับภูมิภาค (Regional journal) 
-  วารสารวิจัยระดับนานาชาติ (International journal) 

 
วารสารวิจัยระดับประเทศ ผูวิจัยอาจเขียนผลงานวิจยัเปนภาษาทองถ่ินนั้นๆ เชน 

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน เปนตน เชนกันผูวจิัยสามารถเขียนเปนภาษาอังกฤษก็ได 
ตัวอยางวารสารวิจัยในประเทศที่ปรากฏ เชน วารสารวทิยาศาสตร และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วารสาร Japanese Society of Mechanical Engineers (JSME) เปนตน 

 
วารสารวิจัยระดับภูมิภาค เปนวารสารที่พิมพเผยแพรในประเทศที่อยูผานภูมิภาค

เดียวกัน และผูเขยีนบทความวิจัยสวนใหญมาจากสมาชิกของกลุมประเทศที่อยูในภูมภิาค
ดังกลาว เชน กลุมประเทศในเอเชีย หรือ อาเซียน เปนตน ยกตวัอยางวารสารวิจัยประเภทนี้ เชน 
Science Asia เปนตน ปกติมกัใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการเขยีน 

 
วารสารวิจัยระดับนานาชาต ิเปนวารสารวจิัยที่ตีพิมพเผยแพรไปทั่วโลก บทความวิจยั

มักจะสงมาจากภูมภิาคตางๆ ทั่วโลก แนนอนมกัใชภาษาอังกฤษเปนสือ่กลางในการเขียน 
ปจจุบันไดรับความนิยมจากหมูนักวิจยัทั่วโลก เพราะหากไดรับการตีพมิพในวารสารวิจัยระดับ
นานาชาติ ก็เปนที่ยอมรับในคุณภาพของผลงานวิจยั และสรางเครดิตที่ดีตอผูวิจยั 

อยางไรก็ตามอาจสรุปไมไดทั้งหมดวา ผลงานที่ไดตีพิมพในวารสารวจิัยระดับใด
ระดับหนึ่งจะมีคุณภาพ หรือเปนที่ยอมรบักวาอีกระดับหนึ่ง ยกตัวอยางเชน บทความวิจยัที่
ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับประเทศของประเทศญี่ปุน เชน วารสาร JSME ซ่ึงมักใชภาษา
เขียนเปนภาษาญี่ปุน บางผลงานกลับมีคุณภาพเทยีบเคียง หรือมากกวาผลงานที่ตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ ที่กลาวเชนนี้เพราะ มีนักวิจยัจํานวนหนึ่งที่ผลิตผลงานวิจัยทีม่ี



คุณภาพสูง แตมีความประสงคที่จะตีพิมพเผยแพรผลงานใหคนภายในประเทศอานเปนหลัก แต
ทั้งนี้ทั้งนั้น แนวโนมของนกัวิจยัที่ผลิตผลงานวิจยัที่มีคุณภาพสูง จะลงผลงานตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้มาจากเหตุผลหลายปจจัย เชน 

 
-  มีความสะดวก และรวดเร็วในกระบวนการการสงบทความ (Submitting Process) ซ่ึง
ปจจุบันเปนระบบออนไลน (Online) เกือบทั้งหมด 
 
-  มีระบบตรวจสอบคุณภาพอยางเขมขน ทาํใหบทความวจิัยที่ผานการยอมรับให
ตีพิมพเผยแพรเปนที่ยอมรับของกลุมนักวจิัยในสาขาเดียวกัน  
 
-  เนื่องจากผลงานวิจยัถูกตีพมิพเผยแพรไปทั่วโลก ทําใหมีโอกาสไดปฏิสัมพัทธกับ
นักวจิัยที่สนใจในศาสตรแขนงเดียวกนัจากภูมภิาคตางๆ ทั่วโลก ทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู และเพิ่มคณุคาของนักวจิัยที่ทําในแขนงนั้นไปเรื่อย 

 
การเลือกวารสารที่จะลงตีพิมพและขั้นตอนการสงบทความวิจัย 
 
 ในปจจุบนัมีวารสารวิชาการจํานวนมากใหผูที่ตองการเผยแพรผลงานวจิัยของตนได
สงผลงานเขาไปรับการพิจารณาและตพีิมพ การเผยแพรผานวารสารที่เหมาะสมนอกจากจะมี
สวนชวยพัฒนาผลงานของตนไดแลว ยังกอใหเกดิการยอมรับในสังคมของศาสตรสาขานั้นอีก
ดวย อันจะนํามาซึ่งผลลัพธ อาทิเชน ตําแหนงวิชาการหรืออ่ืนๆ ทั้งนี้ไมใชวาทกุวารสารในสาร
ระบบจะเหมาะสมไปทั้งหมดขึ้นอยูกับหลายๆ ปจจัย ผูเขียนในฐานะที่มีประสบการณบางทั้ง
เปนผูสงบทความวจิัยเพื่อตพีิมพเผยแพรและเปนผูพิจารณาคุณภาพบทความวิจยัใหวารสารวิจัย
ระดับ นานาชาติหลายฉบับตลอดหลายปที่ผานมา จึงขอถือโอกาสนี้ถายทอดประสบการณที่
พอเปนประโยชนกับผูอานบาง ในที่นีจ้ะขอนําเสนอหลกัเกณฑคราวๆ ของการเลือกวารสาร
เพื่อตีพิมพและเทคนิคในการสงผลงานดังนี้ 
 

- ควรจะเปนวารสารที่มีกระบวนการประเมนิคุณภาพของงานวิจยัอยางเขมขน (Peer 
review) โดยผูทรงคณุวุฒิในศาสตรสาขานั้น ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนกับผลงาน
ของตนจะถูกประเมินทางวชิาการอยางมีเหตุมีผลวาสมควรยอมรับใหลงตีพิมพ
เผยแพรไดหรือไม อีกทั้งการประเมินทุกครั้งถือยังเปนจดุเริ่มตนในการปรับปรุง



งานของตัวเองไปพรอมๆกับการเปดรับความคิดใหมๆ แตกระนัน้มีหลายครั้งที่
นักวจิัยรุนใหมๆ เกิดความรูสึกทอแทกับขอเสนอแนะของผูประเมินทีม่ีอยู
มากมายตามมา แตขอใหพึงระลึกวา ขอคดิเห็นทกุขอคอื การปรับปรุงตัวเองใหมี
ความสมบูรณดวยมุมมองทีห่ลากหลายและเปนประโยชนตอผูวิจยัเองในอนาคต  

- วารสารวิจัยทีม่ีประวัตกิารตีพิมพและการไดรับการอางองิอยางตอเนือ่งซึ่งสามารถ
ดูไดจากพัฒนาการของคา Impact Factor ที่มีการเก็บสถิติไวซ่ึงสามารถดูออนไลด
ไดทันที ผูเขียนใครขอขยายความเปนภาษางายๆ ในเรื่อง Impact Factor ซ่ึงก็คือ 
Impact Factor เปนดัชนีช้ีวัดความนิยมการใชงานผานจํานวนรายการอางในชวง
ระยะเวลาที่กําหนด  
 

หมายเหตุ วารสารที่มีมาตรฐานสูงจนไดรับการยอมรับในวงวิชาการของทุกศาสตรจะ
ปรากฏชื่อวารสารนั้นๆ ในฐานขอมูลของ Science Citation Index (ISI) หากตองการสืบคนเพื่อ
นํามาใชอางอิงก็สามารถเขาไปสืบคนไดที่ http://isi1.isiknowledge.com/ 

เมื่อผูตองการเผยแพรบทความพิมพเลือกกลุมของวารสารไดบางแลว ส่ิงที่ตอง
พิจารณาตอไปคือ  

- ขอบเขตของวารสารนั้นๆ ที่จะยอมหรือไมยอมใหบทความบางประเภทที่สงมา
นั้นที่จะมีศักยภาพในการตีพมิพไดหรือไม อันเนื่องดวยบริบทเชิงวิชาการและเชิง
พาณิชย หากบทความวจิัยทีส่งมานั้นไมตรงกับขอบเขตของที่ตั้งไวกย็ากที่ยอมรับ
และอาจปฏิเสธการตีพิมพไดในเวลาอันรวดเรว็ เทคนิคงายๆ ของการคัดกรอง
วารสารที่ตรงกับบทความวจิัยที่ตองการตพีิมพคือการหาขอมูลประกอบจาก
ฐานขอมูลออนไลนของวารสารนั้นๆ และพิจารณาขอกําจัดอยางถี่ถวน รวมทั้ง
การเปรียบเทยีบงานของตนกับงานอื่นๆที่เคยไดรับการตพีิมพในวารสารนั้นวามี
ความสอดคลองหรือมีศักยภาพพอที่จะตพีิมพเผยแพรไดหรือไม อีกทัง้ควรจะมี
การสํารวจบทความวิจยัที่มีเนื้อหาใกลเคียงหรือสอดคลองกับบทความของเราใน
วารสารที่จะสงดวย และกลายเปนประเพณนีิยมในปจจุบนัที่ผูตองการสงบทความ
เพื่อลงตีพิมพในวารสารนั้นๆ จําเปนตองมกีารอางอิงบทความวิจยัในวารสารนั้นๆ 
ดวย (ระบบทนุนิยม) เพราะนโยบายหลักของทุกวารสารคือ ตองอานและยอมรับ
ในแนวทางของบทความที่เคยตีพิมพในวารสารนั้น จากนั้นจะเปนรายละเอียดใน
เนื้อหาที่แสดงใหเห็นถึงจุดตางหรือส่ิงใหมของงานตนทีท่ําใหบรรณาธิการและผู



ประเมินผลงานไดทราบวา งานของเราแตกตางไปจากงานที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารไปแลวหรือเปนสิ่งใหมอยางมีนยัสําคัญ 

- รูปแบบของตัวบทความทีจ่ะสงเขาสูระบบการพิจารณาเปนสิ่งที่สําคัญมาก คําวา 
รูปแบบนี้หมายรวมถึง ภาษา ซ่ึงสวนใหญมากกวารอยละ 99 ตองใชภาษาอังกฤษ 
ดังนั้นผูเขียนตองมีความรูในการใชภาษาทีด่ีระดับหนึ่ง เทคนิคงายๆ ในการพัฒนา
จุดนี้อยูที่การตอยอดความรูในภาษาทีต่นมผีานการอานและฝกฝนทางดานการ
เขียนที่ดแีละอยางเปนระบบ นอกจากนั้นรูปแบบที่แตละวารสารกําหนดไวมกัจะ
ไมเหมือนกัน ควรอยางยิ่งทีต่องศึกษาใหเขาใจและปฏิบตัิตามโดยเครงครัด 

- ระบบการสงบทความในปจจบุันมีหลายชองทางไดแก สงผานฐานขอมลูออนไลน
เชนบทความของคาย Taylor & Francis Group, Elsevier, Wiley เปนตน สงเปน
ฮารดกอปปพรอมไฟลไปที่สํานักงานของวารวารนัน้ หรือสงเปนอิเล็คทรอนิคเมล
ไปที่บรรณาธิการของวารสาร (Editor) โดยตรง การเลือกชองทางที่มีคาใชจายต่ํา 
สะดวกและ รวดเรว็ ตรวจสอบความกาวหนาของกระบวนการพิจารณาไดอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงคาจายต่ําที่สุดเปนสิ่งที่ควรพิจารณา 

- สําหรับขั้นตอนการสงบทความ ผูเขียนไดสรุปคราวไว ดังแสดงในไดอะแกรม
ขางลาง ซ่ึงโดยทั่วไปแลว ระยะเวลาทีใ่ชจนกระบวนเสรจ็สิ้นอาจใชเวลาตั้งแต 1 
สัปดาหจนถึงเปนป ทั้งนี้อาจสังเกตไดจากขอมูลวันที่ทําการสง การแกไข และ 
การยอมรับใหตีพิมพบทความในวารสารนัน้ๆ ไดจากฐานขอมูลออนไลน 
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                                               กระบวนพิจารณาบทความ 
 
 

ผูตองการเผยแพรงานวิจัยทําการสง 
ตนฉบับบทความ

กระบวนคัดกรองโดยบรรณาธิการและคณะทํางานของวารสาร 

 

กระบวนพิจารณาบทความ
โดยผูทรงคุณวุฒ ิ

ขอบเขตและ 
รูปแบบ 

 คุณภาพ 
บทความ 

กระบวนจัดการถายโอนลิขสิทธ์ิ 
ในการเผยแพร

บทความไดรับการตีพิมพ 

 คุณภาพ 
บทความ 

เห็นชอบแตตองแกไขในหลายๆ 
ประเด็น  

(สงประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิอีกครั้ง) 

เห็นชอบโดยไมตองแกไขหรือ 
ตองแกไขในบางประเด็น 

(ไมตองสงประเมินผูทรงคุณวุฒิอีกครั้ง) 
 

กระบวนตอบรับการตีพิมพ 



สวนคําถามที่วา ผลงานจากวิทยานิพนธสามารถตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับใดได 
 

 คําตอบก็คือ ผลงานจากวิทยานิพนธสามารถสงไปตีพิมพเผยแพรในวารสารทุกระดับ
ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของบทความวิชาการนั้นๆ วามีเพียงพอ หรือเหมาะสมกับวารสารวิจัย
นั้นๆ หรือไม ในที่นี้ผูเขียนจะแสดงรายละเอียดของเกณฑที่ผูประเมิน (Reviewer) ใชในการ
ตัดสิน (Decision) วาบทความวิจยัใดสมควรจะยอมรับใหตีพิมพ (Accept) หรือปฎิเสธการตอบ
รับตีพิมพ (Reject) ซ่ึงองคประกอบสําคัญที่ใชในการตัดสินประกอบไปดวย 

 
1.  บทความวจิัยมีเนื้อหาเชิงเทคนิคสอดคลองกับนโยบายของวารสารนั้นๆ หรือไม 
(กรณนีี้ แมวาบทความวจิัยนั้นมีคุณภาพสูง แตมีเนื้อหาเชิงเทคนิค (Technical Content) 
ไมสอดคลองกับขอกําหนดของวารสาร บรรณาธิการของวารสาร (Editor) สามารถ
ปฏิเสธบทความวิจยัในขัน้ตน โดยไมจําเปนตองผานกระบวนการประเมินจากผู
ประเมิน ซ่ึงผูเขียนบทความวิจัยสามารถเปลี่ยนไปสงในวารสารอื่นๆ ที่เหมาะสมกวา
ได โดยไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเชิงเทคนิค 
2.  มีความเปนตนแบบหรือไม (Originality)  
3.  บทความวิจัยมีรูปแบบการเขียนที่ถูกตองหรือไม (Writing Style) 
4.  บทความวิจัยมีขอมูลเชิงเทคนิคที่ถูกตองหรือไม (Technical Content) 
5.  บทความวิจัยมีรูปแบบภาษาเขียนถูกตองหรือไม (Language) 
6.  บทความวิจัยมีการวิเคราะหคาความไมเที่ยงตรงจากการทดลอง (Uncertainty 
Analysis) หรือวิเคราะหคาความเบี่ยงเบนจากการคํานวณ (Error Analysis) หรือไม 
(กรณีบทความวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยหีรือวิศวกรรมศาสตร) 

 
ซ่ึงเกณฑนี้ก็ใชไดกับวารสารวิจัยทกุระดับ แตระดับความเขมขนของการประเมิน

อาจจะแตกตางกัน วารสารวจิัยที่ดําเนินมานานยอมมีช่ือเสียงมาก อัตราการสงบทความวิจยัเขา
มาก็มีมาก เกณฑการประเมนิก็ยอมเขมขน อัตราการปฏิเสธบทความ (Reject) ก็มีมากตาม 
(วารสารวิจยัทีม่ีช่ือเสียงที่ดําเนินการโดยองคกรมาตรฐาน เชน ASME, IEEE, ASCE AIChE 
เปนตน อาจมอัีตราการปฏิเสธบทความวจิยัสูงถึง 70 เปอรเซ็นต) 
 



จากองคประกอบสําคัญที่ใชเปนเกณฑในการตัดสินนี้ ผูเขียนบทความวิจัยก็พอจะจับ
ประเด็น และประมาณตนเองไดวา ผลงานวิจัยของตนจากวิทยานิพนธสามารถที่จะสงตีพิมพ
ในวารสารวจิยัในระดับใดระดับหนึ่งไดหรือไม 

โปรดระลึกไวเสมอวา การเขยีนผลงานวจิัยเพื่อตีพิมพเผยแพรเปนทั้งศาสตร และศิลป 
มีวิทยานิพนธ หรือผลงานวิจยัจํานวนมากทีม่ีเนื้อหาคณุภาพเชิงเทคนิคดีเยี่ยม (ตามขอ 4) แต
ผูเขยีนขาดทักษะในการเขยีน หรือขาดทักษะทางภาษา (ตามขอ 3 และ 5) บทความนัน้ก็มี
โอกาสถูกปฏิเสธการยอมรับใหตีพิมพสูง ในทํานองเดยีวกัน หากผลงานนั้นแมจะมีคณุภาพเชิง
เทคนิคไมไดดมีากนัก หรือมีลักษณะความเปนตนแบบไมเดนชัด แตผูเขยีนบทความวจิัยมี
ประสบการณ และมีทักษะในการเขียน นําเสนอ และวเิคราะห บทความวิจยันั้นอาจไดรับการ
ยอมรับใหตพีมิพได อยางไรก็ตามผลงานวจิัยเหลานี้ควรมีคุณลักษณะผานเกณฑขั้นต่ําของ
องคประกอบทั้ง 6 ขอ ดังที่ไดกลาวมาขางตน  

 
ในขั้นตอนแปลงขอมูลจากรายงานวิจัยฉบบัเต็มจากวิทยานิพนธมาเปนผลงานวิจัย เพือ่

ตีพิมพเผยแพรในวารสารวจิยันั้น ผูเขยีนจะตองพยายามจับประเดน็ของเนื้อหาสําคัญใหได ตอง
สามารถที่จะเคนเอาอัตลักษณของผลงานตนเองมานําเสนอใหได เพื่อแสดงถึงความเปน
ตนแบบ เมื่อเปรียบเทียบกบัผลงานวิจัยของผูวิจัยที่ตีพมิพมากอนหนา ตองเขาใจถึงวิธีการ
จัดการกับตวัแปรที่ศึกษาวาอนัไหนเปนตวัแปรตน หรือตวัแปรตาม สมมติฐานที่ใชในการ
วิเคราะห เทคนิคในการวิเคราะห และการสังเคราะหผล ซ่ึงธรรมชาติของการนําเสนอดังที่ได
เคยอธิบายไวแลวเกี่ยวกับกลุมประเภทงานวิจัยวา เปนงานวิจยัในลักษณะพืน้ฐาน หรืองานวิจยั
ประยุกต ในการนี้ อาจารยทีป่รึกษาวทิยานพินธจะเปนผูที่ใหคําปรึกษา และชวยเหลือไดมาก 

 
 
 
 


