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ค าน า 

 ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการจัดการความรู้  ศูนย์ความเป็น

เลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ได้จัดโครงการ การจัดการความรู้เรื่อง “การเขียนและส่งบทความ

วิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ” มีวัตถุประสงค์

เพ่ือผลิตบทความวิชาการ และผลิตบทความวิจัย เพ่ือประโยชน์ในการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย และการขอต าแหน่งทางวิชาการของนักวิจัยและ

คณาจารย์ นอกจากน้ียังให้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา

ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่จ าเป็นต้องมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัย 

คณะกรรมการจัดการความรู้จึงได้รวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มา

จัดท าเป็นคู่มือ เพ่ือเผยแพร่เป็นแนวปฏิบัติให้กับ นักวิจัย คณาจารย์และ

นักศึกษาในศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผู้ที่สนใจได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

คณะกรรมการจัดการความรู ้
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บทน า 

การ วิจั ย เป็ นกิ จก รรมที่ มี กา รลงทุนสู ง  ทั้ ง กา ร ใช้ ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ เวลาของบุคคลตลอดจนทรัพยากร การบริหาร

ต่าง ๆ โดยเฉพาะงบประมาณ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ เป้าหมายของการวิจัย

คือการสร้างสรรค์ สั่งสมความรู้ และการน าไปใช้ประโยชน์ การวิจัยจะบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย อ านวยประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ จ าเป็นต้องมี

การเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือเชื่อมโยงและเกื้อกูลให้การวิจัย

ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ สนับสนุนการพัฒนาบุคคล องค์กร วิชาชีพ และ

สังคม (ชุติมา สัจจานันท์, 2556)  

ส าหรับรูปแบบการเผยแพร่ในลักษณะการตีพิมพ์ในวารสารทาง

วิชาการน้ัน นับว่าเป็นช่องทางที่มีความเป็นรูปธรรมและสามารถด าเนินการ

ได้โดยไม่ยาก เน่ืองจากมีวารสารจ านวนมากที่จัดพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

ประเภทบทความวิจัยโดยตรง เพราะสถาบันทางการศึกษามีความจ าเป็นใน

การรองรับมาตรฐานทางวิชาการทั้งในส่วนของอาจารย์ บุคลากร นิสิต 

นักศึกษา นอกจากน้ีหน่วยงานอื่น ๆ ยังต้องการสนับสนุนการพัฒนาองค์

ความรู้ ซึ่งนอกจากจะท าให้เกิดคุณค่าแล้ว ยังเป็นการประกันคุณภาพของ

หน่วยงานอีกด้วย “วารสารทางวิชาการ” จึงนับเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้

นักวิชาการในทุกหน่วยงานได้เสริมบทบาทการเป็นนักวิจัย โดยที่การจัดท า

วารสาร ต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันคือเพ่ือเผยแพร่ผลงานของ

บุคลากรในสังกัด ดังน้ันการจัดท าวารสารทางวิชาการเพ่ือตอบสนอง

วัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงต้องมีการก าหนดรูปแบบและเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือเป็น

การควบคุมคุณภาพของวารสารน้ัน ๆ เพ่ือส่งผลต่อผลงานที่น ามาลงเผยแพร่ 
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และประกันคุณภาพของผลงานทางวิชาการน้ันว่ามีความน่าเชื่อถือและเป็นที่

ยอมรับในวงวิชาการต่อไป (รสริน พิมลบรรยงก์, 2555) 

หลักการเขียนบทความวิจัย 

การเขียนบทความวิจัยเพ่ือให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ตามลักษณะของ

บทความวิชาการเพ่ือการเผยแพร่ โดยเฉพาะในสิ่งพิมพ์น้ัน มีข้อเสนอแนะใน

การเขียนและปัญหาที่พบ ส่วนใหญ่ปัญหาในการเขียน ได้แก่ ชื่อบทความ 

บทคัดย่อ บทน า และการอภิปรายผล ทั้งน้ีให้เสนอแนะ ข้อแนะน าในการ

เขียนแต่ละส่วนพร้อมตัวอย่างประกอบดังน้ี 

1. การเขียนชื่อบทความวิจัย 

โดยทั่วไปบทความวิจัยเป็นการเขียนข้อค้นพบโดยใช้งานวิจัย/

วิทยานิพนธ์เป็นฐาน การเขียนชื่อบทความจึงไม่จ าเป็นต้องชื่อเหมือนงานวิจัย 

แต่ต้องแสดงสิ่งส าคัญที่ต้องการศึกษาโดยย่อ ดังน้ันการเขียนชื่อบทความจึง

ควรค านึงถึงหลักในการเขียน ดังน้ี 

       1.1 ชื่อเรื่องควรเป็นนามวลี ไม่ใช้ค าที่แสดงเป็นประธานหรือ

กริยาด้านประโยค และควรมีจ านวนค าท่ีระหว่าง 5–20 ค า 

       1.2 ชื่อเรื่องไม่ควรยาวเกินไป อธิบายงานวิจัยอย่างย่อที่สุด 

       1.3 ควรระบุค าส าคัญ (Keyword) และไม่ควรใช้ค าศัพท์ 

เทคนิค หรือค าฟุ่มเฟือยมากเกินไป 

 ตัวอย่างการเขียนชื่อบทความวิจัยที่สั้น กะทัดรัด ได้ใจความ  

 ตัวอย่างที่ 1 “Effect of carbon nanotubes on properties of 

cement mortars” 
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  [Rafat Siddique, Ankur Mehta, Construction and 

Building Materials 50 (2014) 116–129.] 

 ตัวอย่างที่ 2 “Seebeck coefficients of iron group elements 

borides” 

  [Minoru Ueda, et al, Intermetallics 12 (2004) 55–

58.] 

 ตัวอย่างที่ 3 “Advantages of PZT thick film for MEMS 

sensors” 

  [C.G. Hindrichsen, et al, Sensors and Actuators A 

163 (2010) 9–14] 

 2. การเขียนบทคัดย่อ 

บทคัดย่อเป็นข้อความสรุปผลงานที่ท าอย่างรัดกุม ควร

เป็นส่วนที่เขียนข้ึนหลังจากเขียนบทความเสร็จเรียบร้อย โดยมี

ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้อ่านว่าควรอ่านบทความทั้ง

ฉบับหรื อ ไม่  หลั ก ในการ เ ขียนบท คัด ย่อ  จึ งควรค า นึ ง ถึ ง

ส่วนประกอบ และวิธีการเขียน ดังน้ี 

2.1 องค์ประกอบในบทคัดย่อ ควรประกอบด้วยส่วนน า 

จุดประสงค์ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ ผลการศึกษา และสรุป โดย

เรียบเรียงการเขียนแบบร้อยแก้ว ติดต่อกันไป อย่างย่อ กะทัดรัด 

ชัดเจน เข้าใจง่าย ได้ใจความ 
2.2 เขียนบอกเฉพาะ แรงจูงใจ ปัญหาหลัก วัตถุประสงค์ 

ระเบียบวิธีวิจัย วิธีด าเนินการ ข้อค้นพบ ปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์

และ/หรือสมมุติฐาน โดยไม่ต้องบอกค่าสถิติที่ได้ 
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2.3 ไม่ควรเขียนรายละเอียดข้อมูลทั่วไป/กลุ่มตัวอย่าง 

และไม่ ต้องอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ และไม่ควรเขียน

ผลการวิจัยเป็นข้อ ๆ 

2.4 ควรมีความยาวประมาณ 100–300 ค า และระบุค า

ส าคัญ 1–3 ค า (หรือตามแต่วารสารน้ัน ๆ จะก าหนด) 

2.5 อาจเขียนเป็น 1 ย่อหน้า หรือ 2 ย่อหน้า โดยอาจ

แสดงออก เป็ น  ส่ วนที่  1 ปร ะกอบด้วยแรง จู ง ใ จ  ปัญหา 

วัตถุประสงค์ วิธีวิจัย และส่วนที่ 2 ประกอบด้วย ข้อค้นพบเพ่ือตอบ

วัตถุประสงค์หรือสมมุติฐาน (ถ้ามี) 

 

ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อของบทความวิจัย 

(ที่มา : Sung-Ho Lee , Masayoshi Esashi, Sensors and 

Actuators A 114 (2004) 88–92) 

 Abstract 

Piezoelectric or magnetostrictive aterials, known 

as smart materials, have been researched widely for 

sensors or actuators in microsystem technology. In our 

research, thick sol–gel lead zirconate titanate 

(Pb(Zr1−xTix)O3) films were fabricated and their 

characteristics were investigated for angular rate sensor 

applications. The thickness of the PZT films was 1.5m, 
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which is required by a vibration angular rate sensor for a 

good actuation and sensing. The remnant polarization of 

the PZT films was 12.0C/cm2. The electromechanical 

constants of PZT thin film showed the value of 

susceptance (B) of 4800s at capacitance of 790 pF. The 

PZT films were applied to the vibration angular rate 

sensor structure and the vibration of 1.78m in amplitude 

at the resonant frequency of 35.8 kHz was obtained by 

the driving voltage of 5 Vp–p of bulk piezoelectric 

materials with out of phase signal through voltage and 

inverting amplifier. The oscillating output voltage 

showed the values of 0.76 and 0.87 V in outer/inner 

driving electrode at the driving voltage of 5 Vp–p by 

external actuation using a stacked piezoactuator. 

Keywords: PZT film angular rate sensor; Sol–gel process; 

Dry and wet etching method 

อน่ึง ในการเขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

และเหมาะสม อาจใช้วิธีศึกษาจากวารสารต่าง ๆ ในประเด็น

การศึกษารูปแบบเดียวกันหรือใกล้เคียง เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทาง 

และเป็นตัวแบบในการเขียนได้เช่นกัน 
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3. การเขียนบทน า 

การเขียนบทน า เป็นการเสนอความรู้พ้ืนฐานและงานวิจัย

ที่เคยมีผู้อื่นท าไว้แล้วอย่างย่อโดยมีหลักฐานอ้างอิง โดยการเขียน

บทน าที่ ดีควรเขียนอย่างกระชับ โดยมีแนวทางการเขียนตาม

ลักษณะการเขียนที่ดี ดังน้ี (สุนันทา จริยาเลิศศักด์ิ. [ออนไลน์] : 

2555) 

3.1 ควรเสนอลักษณะและความเป็นมารวมทั้งขอบเขต

ของปัญหาที่น ามาศึกษาให้ชัดเจน 

3.2 มีการทบทวนเอกสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

ความก้าวหน้า และค าถามใดที่ยังไม่มีการศึกษาหา

ค าตอบ ซึ่งจะสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยใน

บทความน้ัน ๆ 

3.3 ระบุวิธีการที่จะศึกษาวิจัย 

3.4 มีความยาวประมาณ 2-3 ย่อหน้า ข้อความควรมี

ความกระชับ ชัดเจน ไม่จ าเป็น ต้องมีรายละเอียดที่ไม่จ าเป็นหรือ

ยาวเกินความต้องการ 

3.5 การเขียนต้องมีการแสดงหลักฐานอ้างอิงแทรกไว้ใน

เน้ือหา โดยอาจเป็นแนวคิดจากนักวิชาการ และผลงานวิจัยที่

เก่ียวข้อง 
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ตัวอย่างการจัดล าดับข้อความในการเขียนบทน า 

(ที่มา : Sung-Ho Lee , Masayoshi Esashi, Sensors and 

Actuators A 114 (2004) 88–92) 

ชื่อบทความ : “Characteristics on PZT (Pb(ZrxTi1−x)O3) 

films for piezoelectric angular rate sensor” 

บทน า ควรประกอบด้วย 4 ย่อหน้า ซึ่งมีประเด็นส าคัญในแต่ละย่อ

หน้า ดังน้ี 

ย่อหน้าท่ี 1 : เป็นการน าเรื่องโดยระบุสมบัติของวัสดุพิโซอิเล็กทริก

ที่เรียกกันว่าเป็น วัสดุฉลาด (Smart materiel) ซึ่งมีการน าไปใช้งานในระบบ 

Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) (อ้างอิงจากงานวิจัย) 

ย่อหน้าที่ 2 : การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวัสดุพิโซอิเล็กทริกชนิด 

PZT (อ้างอิงจากงานวิจัย) 

ย่อหน้าที่ 3 : การพัฒนาระบบ Micro Electro Mechanical 

Systems (MEMS) โดยมีการพัฒนาตัววัสดุพิโซอิเล็กทริกที่เป็นวัสดุในการ

น ามาประยุกต์ใช้งานกับระบบ (อ้างอิงจากงานวิจัย) 

ย่อหน้าที่ 4 : ปัญหาที่เกิดข้ึนที่ควรศึกษาต่อโดยน าผลการวิจัยมา

จัดท าเป็นปัญหาต่อเน่ือง และก าหนดค าถามการวิจัย โดยสรุปความส าคัญ

ของผลการวิจัยที่ได้ที่มีต่อผู้วิจัย  
4. การเขียนอภิปรายผลการวิจัย 

       จุดประสงค์ในการเขียนคือ เพ่ือให้ค าวิจารณ์ แสดงความ

คิดเห็นอธิบายผลการวิจัยที่เกิดข้ึน เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนย่ิงข้ึน โดยเน้น

การอธิบายสาเหตุการเกิดผลของการค้นพบ การเปรียบเทียบผลของข้อมูล

หรือข้อสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม ในกรณีที่ผลไม่ตรงกับทฤษฎีหรือไม่
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เป็นที่น่าพอใจ อาจอ้างถึงผลการวิจัยที่เคยมีผู้ท าไว้แล้ว เพ่ือน ามาสนับสนุน

ผลการทดลองข้อสันนิษฐานหรือข้อสรุป เพ่ือเพ่ิมน้ าหนักความน่าเชื่อถือ โดย

มีข้อสรุปว่าผลที่ได้จากการวิจัยสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้อย่าง

เป็นเหตุผล การเขียนอภิปรายผลเช่นเดียวกับการเขียนบทน า คือควรกระชับ 

อ่านง่าย และได้ใจความส าคัญ ตามประเด็นของวัตถุประสงค์ และข้อค้นพบ

จากหลักฐานอ้างอิงประกอบ 

5. การเขียนเอกสารอา้งอิง 

       ในการเขียนบทความวิจัย ซึ่งเป็นเอกสารทางวิชาการ การ

เขียนหลักฐาน การอ้างอิงจากเอกสารทุกแห่งที่ปรากฏในบทความ เป็นเรื่อง

จ าเป็นที่ต้องแสดงในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ โดยผู้เขียนบทความ

ควรตรวจสอบรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงให้ถูกต้อง ตามประเภทการ

อ้างอิง รูปแบบการอ้างอิง ตามที่วารสารน้ันก าหนดรูปแบบไว้ และถูกต้อง

ตามระบบการอ้างอิงของวารสารน้ัน ๆ โดยทั่วไปวารสารแต่ละชื่อเรื่องจะระบุ

รูปแบบและระบบการอ้างอิง ดังน้ันผู้ที่เขียนบทความวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์

ควรปรับรูปแบบให้ เป็นรูปแบบตามที่ วารสาร น้ัน  ๆ  ก าหนดด้วย

นอกเหนือจากประเด็นส าคัญในการเขียนที่ เป็นปัญหา ส่วนอื่น  ๆ ใน

องค์ประกอบของการเขียนก็มีความส าคัญเช่นกัน ดังน้ัน ผู้ที่เขียนบทความ

วิจัยควรท าความเข้าใจประเด็นปัญหา และศึกษาเกณฑ์และข้อก าหนดของ

วารสารน้ัน ๆ ด้วย 
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ข้อเสนอแนะในการจัดท าบทความวิจัย 

ในการเขียนบทความวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์

ทางวิชาการ โดยทั่วไปพบว่าปัญหาที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่ จะเป็นปัญหาในด้าน

การขาดประสบการณ์ในการเขียนงานวิจัยประเภทบทความ ดังน้ันเมื่อ ต้อง

เขียนบทความวิจัยจากงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นงานวิชาการที่แตกต่าง

กันกับรายงานการวิจัย จึงไม่สามารถเขียนได้อย่างมีคุณภาพและถูกต้อง จึง

ใคร่ขอเสนอแนะปัญหาในการเขียนเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ ส าหรับผู้ที่สนใจ

และผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่มีต้องจัดท าบทความวิจัย ดังน้ี 

1. ศึกษาแนวทาง คู่มือ ข้อก าหนด และค าแนะน าในการจัดท า

บทความของวารสารน้ัน ๆ ซึ่งอาจมีข้อแตกต่างและลักษณะเฉพาะ และ

ปฏิบัติตามข้อก าหนดและค าแนะน าด้วย 

2. ในกรณีการเลือกวารสารที่จะตีพิมพ์ ก็ควรพิจารณาว่าเป็น

วารสารที่สอดคล้องกับสาขาวิชา หรือเป็นวารสารที่มีการรับรองคุณภาพ เช่น 

อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารที่มี Impact Factor ซึ่งสามารถสืบค้นได้

จากฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต เพราะเป็นวารสารที่มีความน่าเชื่อถือ  และ

สามารถประกันคุณภาพของผลงาน 

3. การเขียนบทความควรระวังการใช้ภาษาให้มีความเป็นมาตรฐาน 

มีความเป็นวิชาการใช้ภาษาที่ถูกต้อง โดยตรวจสอบจากพจนานุกรมศัพ ท์

บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 

4. การใช้ค าศัพท์ควรเลือกใช้ค าศัพท์ที่เป็นไปตามศัพท์บัญญัติ ถ้า

เป็นภาษาต่างประเทศควรมีวงเล็บก ากับ ในกรณีค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ถ้าไม่

แปลก็ควรใช้ทับศัพท์ แต่ถ้าแปลก็ต้องแปลให้หมดข้อความหรือค าในทุกแห่ง 
หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสลับไปมา นอกจากน้ีควร
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หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษใน

วงเล็บของค าศัพท์เฉพาะควรเขียนค าศัพท์ในวงเล็บเฉพาะค าแรกเท่าน้ัน ถ้ามี

การใช้ค าน้ัน ๆ อีก ก็ไม่ต้องวงเล็บค าภาษาอังกฤษซ้ าอีก 

5. ควรล าดับเน้ือหาให้เป็นไปตามรูปแบบ และเขียนให้มีความ

ต่อเน่ืองกัน การเขียนข้อความควรเป็นประโยคที่สมบูรณ์ ประโยคสั้นและ

ระวังการใช้เครื่องหมายวรรคตอน 

6. ควรมีการน าเสนอกรอบแนวคิด ผลการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ

หลักฐานอื่น ๆ ที่น่าสนใจด้วยการใช้กราฟิกประเภทต่าง ๆ เพ่ือช่วยในการท า

ความเข้าใจได้ง่าย แต่ควรระวังการใช้รูปแบบ สี และพ้ืนผิวของกราฟิก 

เน่ืองจากวารสารวิชาการส่วนใหญ่จะพิมพ์ด้วยระบบสีขาว-ด า จึงควรจัดท า

ต้นฉบับเพ่ือการพิมพ์ที่สามารถแสดงรายละเอียดได้ชัดเจนด้วย 

7. ตรวจสอบและทบทวนลีลาการเขียน โดยเว้นระยะห่าง 1–2 

สัปดาห์หลังจากเขียนจบเพ่ือทบทวนการใช้ภาษาและวิธีเขียนให้ถูกต้อง 

รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพิสูจน์อักษรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

8. บทความวิจัยไม่ใช่วิทยานิพนธ์ ดังน้ันไม่ควรคัดลอก บทคัดย่อ 

บทน า รวมทั้งอภิปรายผลจากวิทยานิพนธ์มาเขียนโดยไม่ปรับใหม่ให้

เหมาะสมก่อน 

9. ควรวางแผนในเรื่องระยะเวลา เมื่อต้องการส่งบทความไปยังกอง

บรรณาธิการของวารสารเน่ืองจากการประเมินคุณภาพของบทความมี

กระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ผู้ส่งบทความจึงไม่สมควรเร่งรัด

ผลการตอบรับ และต้องเตรียมพร้อมส าหรับการแก้ไขตามข้ันตอนของการ

จัดพิมพ์ จนกว่าจะได้หนังสือรับรองจากกองบรรณาธิการและวารสารที่ตีพิมพ์
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เรียบร้อย ซึ่งแสดงว่าผลงานได้มีการเผยแพร่แล้วตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน

บทความวิจัยน้ัน ๆ 

 

บทสรุปในการเขียนบทความวิจัย 

การเขียนบทความวิจัยไม่ได้เป็นงานที่ยาก และล าบากเกินกว่าที่

นักวิชาการหรือนักวิจัยจะท าได้ แต่เน่ืองจากเน้นต้องการเผยแพร่ในลักษณะที่

เป็นผลงานวิชาการ จึงจ าเป็นที่ต้องปฏิบัติตามรูปแบบและฝึกฝนการเขียน

เพ่ือน าเสนอผลงาน และควรให้ความร่วมมือกับกองบรรณาธิการในการ

พัฒนา ปรับปรุงบทความวิจัยให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ ท้ังน้ีจะต้องระลึก

ไว้ด้วยว่าการจัดท าผลงานวิชาการที่ดีมีคุณภาพ ผู้น าเสนอต้องมีความต้ังใจ

จริงในการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ให้มากที่สุด โดยไม่

บิดเบือนข้อมูล วิเคราะห์เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะ หรือการเอา

ผลงานผู้อื่นมาเป็นงานของตน ซึ่งเป็นการผิดจรรยาบรรณของนักวิชาการ 

การน าเสนอบทความวิจัยซึ่งเป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าและน ามาเผยแพร่ 

จึงควรมุ่งเน้นประโยชน์ทางวิชาการและการพัฒนาสังคมเป็นประเด็นส าคัญ 

ผู้เขียนหวังว่าแนวคิดในการเขียนบทความวิจัยตามที่ได้เรียบเรียงมาน าเสนอ

น้ัน จะเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครู–อาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานต่าง 

ๆ ที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือให้เกิดผลงานที่มีคุณค่าและเกิด

ประโยชน์ต่อวงการศึกษาของไทยต่อไป 
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การเลือกวารสารส าหรับตีพิมพ์ 

เมื่อท าการวิจัยจนส าเร็จลุล่วง งานวิจัยน้ันจะเกิดประโยชน์ในวง

กว้างก็ต่อเมื่อมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ

หรือการประยุกต์ใช้ต่อไป ซึ่งการเผยแพร่องค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับในแวดวง

วิชาการหรือ วิชาชีพก็จะต้องมีการ ตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ  

โดยนักวิจัยน าผลงานวิจัยที่ได้มาเรียบเรียงถ่ายทอดออกมาเป็นบทความทาง

วิชาการหรือต้นฉบับที่เรียกว่า Manuscript แล้วน าส่งวารสารเพ่ือตีพิมพ์

เผยแพร่ต่อไป การเลือกวารสารจึงถือเป็นข้ันตอนแรกที่ส าคัญ เพ่ือจัดเตรียม

ต้นฉบับได้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่วารสารแต่ละฉบับก าหนดไว้ ทั้งน้ีวารสาร

ทางวิชาการน้ันอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ที่มี

ก าหนดการเผยแพร่ที่ชัดเจนแน่นอน แนวทางในการเลือกวารสารส าหรับ

ตีพิมพ์ มีดังน้ี 

1. ควรเลือกวารสารทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ซึ่ง

จะมีการตรวจคัดกรองคุณภาพผลงานโดยผู้ประเมินอิสระ (peer review) 

2. วารสารน้ันควรอยู่ในฐานข้อมูลสากลอันเป็นที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ เช่น Materials Research Bulletin, Scopus, Science Direct, 

Current Applied Physics, Key Engineering Materials, Inorganic 

Chemistry , Surface & Coatings Technology, INSPEC และ BIOSIS 

เป็นต้น 

3. ควรพิจารณาค่า Impact factor ประกอบด้วย เพราะเป็นดัชนีชี้

วัดคุณภาพของวารสารซึ่งวัดจ านวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความในวารสารน้ันจะ

ได้รับการอ้างอิงในแต่ละปี 
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ปัจจุบันมีการผลิตและเผยแพร่วารสารแบบเสรีหรือวารสารแบบ

เปิด (open access journals) ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาทั้งด้าน

วิทยาศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์  สั งคมศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  และ

มนุษยศาสตร์ ฯลฯ วารสารแบบเปิด เป็นวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่

เปิดกว้างส าหรับผู้อ่านในการเข้าถึง อ่าน ดาวน์โหลด ท าส าเนา เผยแพร่ 

พิมพ์ ค้นหา หรือเชื่อมโยงไปยังเน้ือหาฉบับเต็ม (full text) ได้โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย และไม่ต้องขออนุญาตจากผู้เขียนหรือผู้สร้างสรรค์งาน แต่ต้อง

อ้างอิงแหล่งที่มาภายใต้ลิขสิทธ์ิด้วย ซึ่งกฎหมายใหม่ของสหรัฐอเมริกา 

สหราชอาณาจักร (UK) และสหภาพยุโรป (EU) ก าหนดว่างานวิจัยที่ได้รับการ

สนับสนุนทุนวิจัยจากรัฐบาลจะต้องเผยแพร่ให้สาธารณชนเข้าถึงได้โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย จึงเป็นประโยชน์ส าหรับนักวิจัยในการสืบค้นข้อมูลและตีพิมพ์

เผยแพร่ได้อย่างสะดวกย่ิงข้ึน ตัวอย่างวารสารแบบเปิดที่เป็นที่ยอมรับใน

ระดับนานาชาติ เช่น Science Direct เป็นต้น (สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์, 

2557) 

ขั้นตอนการส่งบทความวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 

 การท าวิจัยนับว่าเป็นภาระหน้าที่  ที่ส าคัญประการหน่ึงของ

นักวิชาการ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นอาจารย์ เน่ืองจากการวิจัยจะช่วยให้เกิดการ

พัฒนาความรู้ และผลของงานวิจัย ยังสามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 

หรือพัฒนางานในหน้าที่ได้ ซึ่งการท าวิจัยน้ัน ไม่ควรหยุดน่ิงแค่การแสดง

ผลการวิจัย ในรูปเล่มของรายงานเท่าน้ัน แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของงานวิจัย ควรจะ

ท าการเผยแพร่งานวิจัยของตนเอง ต่อสาธารณชนด้วย ซึ่งวิธีที่ได้รับการ

ยอมรับว่า เป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย คือ การเขียนบทความ

วิจัย และส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ ส าหรับหัวข้อน้ี จะขอ
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กล่าวถึงข้ันตอน ในการส่งบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ ในวารสารในระดับ

นานาชาติ ซึ่งสามารถสรุปเป็นข้ันตอน ดังต่อไปน้ี 

1. ค้นหาชื่อวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ ส าหรับค าว่า “วารสาร

ที่มีคุณภาพ” น้ัน ควรเป็นวารสาร ที่มีกระบวนการกลั่นกรอง จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสายวิชาการน้ัน ๆ (Peer review) โดยนักวิจัยสามารถ

ตรวจสอบได้จาก หน้าเว็บไซต์ของวารสาร ตัวอย่างในวารสารที่ชื่อว่า 

Tourism Management จะระบุอย่างชัดเจนว่า “Articles are the results 

of anonymous reviews by at least two referees chosen by the 

editor for their specialist knowledge.”(Elsevier B.V., 2015a, para.3) 

ดังที่ปรากฎในภาพด้านล่างน้ี 

 

ที่มา: Elsevier B.V. (2015a) 

 นอกจากน้ี ผู้ วิจัยยังอาจใช้ฐานข้อมูล ที่ได้รับการยอมรับ เป็น

เครื่องมือในการช่วยค้นคว้าวารสารได้ เช่น ฐานข้อมูล Web of Science 

http://1.bp.blogspot.com/-v1dMT1OM2SY/VXbrlw0RYdI/AAAAAAAAACQ/W0vdfx5a5Dg/s1600/6-1.jpg
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ของบริษัท Thomson Reuters โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อวารสาร

ได้ที่ Master Journal List ที่ ip–science.thomsonreuters.com/mjl/ 

และ ฐานข้อมูล SCOPUS ของบริษัท Elsevier เป็นต้น โดยนักวิจัยควร

คัดเลือกวารสารที่มีขอบข่าย หรือ Areas of study ที่ตรงกับลักษณะงานวิจัย

ของนักวิจัยเอง การคัดเลือกวารสาร จากฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับน้ี 

นับว่าเป็นข้ันตอนแรกที่ส าคัญ ที่จะช่วยให้นักวิจัยมั่นใจได้ว่า หากบทความ

วิจัยของตนเอง ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารที่มี Peer review หรือ 

อยู่ในฐานข้อมูล ท่ีได้รับการยอมรับ แสดงว่าผลงานวิจัย ได้รับการยอมรับจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน Area of study น้ัน ๆ นอกจากน้ี ผลงานวิจัยน้ัน ๆ ยัง

สามารถน าไปใช้ประกอบ การย่ืนขอต าแหน่งทางวิชาการได้อีกด้วย และที่

ส าคัญอีกประการหน่ึงคือ นักวิจัยควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า วารสารน้ัน  ๆ 

ไม่ได้ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์ที่อยู่ใน Beall’s list 

 2. ตรวจสอบข้อก าหนดในการเขียนบทความวิจัย (Manuscript 

guidelines or guidelines for authors) จากหน้าเว็บไซต์ของวารสาร ใน

ข้ันตอนน้ี นักวิจัยอาจเลือกวารสารจ านวนหน่ึง เช่น 4–5 ชื่อเรื่อง ที่เข้าเกณฑ์

เป็นวารสารที่มีคุณภาพ และท าการตีพิมพ์บทความวิจัย ที่อยู่ใน Area of 

study เดียวกับงานวิจัยของนักวิจัยเอง โดยนักวิจัยควรอ่านข้อก าหนดในการ

เขียน และส่งบทความวิจัย ของแต่ละวารสารให้เข้าใจ ซึ่งวารสารแต่ละฉบับ 

มักจะมีข้อก าหนดที่แตกต่างกัน 

 3. ศึกษาวิธีการเขียนบทความวิจัย จากบทความวิจัยของนักวิจัย

ท่านอื่น ๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารแต่ละฉบับ ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัย พอจะ

มองภาพออกว่า บทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารน้ัน ๆ มี

ลักษณะการเขียนอย่างไร การพิจารณาตัวอย่าง ของบทความวิจัยที่ได้รับการ
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ตีพิมพ์ จะช่วยให้นักวิจัย เห็นภาพที่ชัดเจนมากข้ึนว่า วารสารน้ัน ๆ มักจะ

ตอบรับบทความวิจัยในลักษณะใด และผลงานวิจัยของนักวิจัย มีความ

สอดคล้องกับ Focus หรือ ขอบเขตของวารสารน้ัน ๆ หรือไม่ 

 4. ตรวจสอบว่า การส่งบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์มีค่าใช้จ่าย

หรือไม่ เช่น ค่าด าเนินการต่าง ๆ ค่าเปิดบทความวิจัย ที่สามารถเข้าถึงได้โดย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open access) ค่า review บทความวิจัย เป็นต้น 

 5. ท าการเลือกวารสารที่จะส่งบทความวิจัย โดยนักวิจัยควรเลือก

วารสารที่มีข้อก าหนด ในการเขียนบทความวิจัย และมีบทความวิจัยที่ได้รับ

การตีพิมพ์ ท่ีสอดคล้องกับลักษณะ ของงานวิจัยของนักวิจัยให้มากที่สุด เช่น 

หากงานวิจัยของนักวิจัย จ าเป็นต้องเขียนเป็นบทความที่ค่อนข้างยาว ควร

เลือกวารสาร ที่อนุญาตให้บทความวิจัย มีจ านวนค าที่ค่อนข้างมาก เช่น 

7,000 ค า ข้ึนไป หรือ หากงานวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ควรเลือกวารสาร 

ที่มักจะตีพิมพ์บทความวิจัย ที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นต้น ส าหรับ

ในข้ันตอนน้ีมีข้อควรระวัง คือ นักวิจัยควรส่งบทความวิจัยไปยังวารสารทีละ

ฉบับ ไม่ควรส่งไปครั้งเดียวหลาย ๆ ฉบับ วารสารส่วนใหญ่ มักจะระบุ

ข้อก าหนดน้ีไว้อย่างชัดเจน ในค าแนะน าส าหรับผู้เขียน เช่น ในวารสารชื่อ 

Journal of Hospitality & Tourism Research (SAGE Publication, 

2015, para.1) ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า 

 Manuscripts submitted to JHTR should be original 

contributions not under consideration for any other publication 

at the same time. If an article is under consideration by another 

publication, authors should clearly indicate this at the time of 

submission. 
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ที่มา: SAGE Publication (2015, para.1) 

 6. จัดเตรียมต้นฉบับ โดยนักวิจัยจะต้องเตรียมให้ตรงกับข้อก าหนด 

ในการเขียนบทความของวารสารน้ัน ๆ อย่างเคร่งครัด เช่น จ านวนค าที่

ก าหนดในบทคัดย่อ (Abstract) จ านวนค าของเน้ือหา หัวข้อที่ควรมีใน

บทความ และรูปแบบการเขียนอ้างอิง เป็นต้น 

 7. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านภาษา เน่ืองจากการจัดเตรียม

ต้นฉบับ เพ่ือส่ง ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ ะต้องใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และเน่ืองจากภาษาอังกฤษ ไม่ใช่ภาษาหลักของ

คนไทย ด้วยเหตุน้ี นักวิจัยจึงควรส่งต้นฉบับ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา หรือที่

รู้จักกันว่า Proofreader ท าการตรวจสอบความถูกต้อง ของภาษาอังกฤษที่

ใช้ ก่อนที่จะส่งต้นฉบับน้ัน ๆ ให้กับวารสาร 

 8. ส่งต้นฉบับบทความวิจัยให้กับวารสารเพ่ือพิจารณา โดยนักวิจัย

ควรตรวจสอบว่า วารสารที่เลือกไว้ ได้ก าหนดให้ ผู้วิจัยส่งต้นฉบับบทความ

วิจัยโดยวิธีใด ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว วารสารแต่ละฉบับ จะมีข้อก าหนด ในการส่ง

บทความท่ีไม่เหมือนกัน เช่น วารสาร Tourism Management ก าหนดให้

http://4.bp.blogspot.com/-fOcq9puZjCI/VXbsit0sOQI/AAAAAAAAADY/LM-DlLAbw30/s1600/6-2.jpg
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นักวิจัยส่งบทความวิจัย โดยผ่านระบบออนไลน์ โดยนักวิจัยจะต้องท าการ

ลงทะเบียน เพ่ือสร้าง Account ของตนเองก่อน ที่http://ees.elsevier. 

com/jtma/default.asp?pg=preRegistration.asp (Elsevier B.V., 

2015b) ตามภาพด้านล่างน้ี 

 
ที่มา: Elsevier B.V. (2015b) 

 ส่วนวารสาร Journal of Hospitality & Tourism Research 

ก าหนดให้ผู้ วิจัยส่ งต้นฉบับบทความวิจัย ไปที่ http://mc.manuscript 

central.com/jhtr ดังตัวอย่างช้างล่างน้ี ซึ่งก็เช่นเดียวกับในกรณีของวารสาร 

Tourism Management คือ นักวิจัยจะต้องท าการลงทะเบียนเพ่ือสร้าง 

Account ก่อน จึงจะสามารถส่งบทความวิจัย ไปยังวารสารได้ ตามภาพ

ด้านล่างน้ี 
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ที่มา: Scholar One, Inc. (2014) 

 

 ส าหรับการส่งต้นฉบับบทความวิจัย ไปยังวารสารน้ัน มีข้อแนะน า

คือ นักวิจัยควรจัดท าจดหมายน าที่เรียกว่า Cover letter เพ่ือเป็นการเกริ่น

น า เก่ียวกับบทความวิจัยของตนเอง และเพ่ือยืนยันให้กองบรรณาธิการทราบ

ว่า บทความวิจัยน้ีเป็นผลงานของตนเอง และยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ ใน

วารสารฉบับใดมาก่อน ในที่น้ี จะขอน าเสนอตัวอย่าง ของจดหมายน าในการ

ส่งต้นฉบับบทความวิจัย ของหน่ึงในผู้เขียน (ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์) ที่ได้

ส่งต้นฉบับบทความวิจัยในวารสารฉบับหนึ่ง 
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ตัวอย่างของจดหมายน าในการส่งต้นฉบับบทความวิจัย 

 
 ส าหรับข้ันตอนที่กล่าวมาในข้างต้น สามารถสรุปเป็นแผนภาพ

เพ่ือให้เข้าใจง่าย ได้ดังน้ี 
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http://1.bp.blogspot.com/-RvaPuKbcYYk/VXbrpM_8btI/AAAAAAAAADA/Q3k5GlfapE4/s1600/6-6.jpg


22 
 

หลังจากที่นักวิจัยได้ส่งบทความวิจัยไปยังวารสารแล้ว โดยทั่วไป 

วารสารวิชาการจะมีข้ันตอน ในการพิจารณาบทความวิจัย โดยสามารถสรุป

เป็นข้ันตอนได้ ดังน้ี 

1. ต้นฉบับบทความวิจัยได้รับการกลั่นกรองด้านคุณภาพในชั้นแรก

จากกองบรรณาธิการ ซึ่งหากกองบรรณาธิการเห็นว่า ต้นฉบับบทความวิจัย

ดังกล่าว ไม่เหมาะสมที่จะได้รับตีพิมพ์ในวารสาร ก็จะตอบปฏิเสธ ไปยัง

นักวิจัยเจ้าของบทความเลย แต่หากกองบรรณาธิการเห็นว่า ต้นฉบับบทความ

วิจัยน้ัน ๆ มีคุณภาพ/มีความสอดคล้อง กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ของวารสาร ก็จะส่งต้นฉบับน้ัน ๆ ไปยังผู้ประเมิน ซึ่งจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ใน

สายวิชาการ (Reviewers/referees) ท าการประเมินคุณภาพ ของบทความ

ต่อไป ตามปกติแล้ว กองบรรณาธิการมักจะส่งต้นฉบับ ให้กับผู้ประเมิน

ประมาณ 2–3 คน 

2. ต้นฉบับบทความวิจัยได้รับการประเมินจากผู้ประเมิน โดยผู้

ประเมินจะได้รับการคัดเลือกและทาบทาม จากกองบรรณาธิการ ให้ท าการ

ประเมินคุณภาพ ของต้นฉบับบทความวิจัย ตามปกติแล้ว ผู้ประเมินจะได้รับ

ค าแนะน า ส าหรับการประเมิน และจะได้รับแบบฟอร์ม ส าหรับการท าการ

ประเมิน และแสดงความคิดเห็น/ให้ค าแนะน า แก่นักวิจัยเจ้าของบทความ 

โดยกองบรรณาธิการจะก าหนดเวลา ให้ผู้ประเมินส่งผลการประเมิน กลับมา

ยังกองบรรณาธิการด้วย ผลการประเมินของผู้ประเมิน จะแบ่งออกเป็น 3 

ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 

       (1) สมควรได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร (Accept) โดยไม่มีการ

แก้ไข ซึ่งกรณีน้ี เกิดข้ึนน้อยมาก 
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       (2) สมควรได้รับโอกาสให้แก้ไขบทความ ตามข้อเสนอแนะ

ของผู้ประเมิน หรือต้องตอบค าถามบางประการ ต่อผู้ประเมิน (Accept with 

revision) ซึ่งในกรณีน้ีหากนักวิจัยเจ้าของบทความสามารถแก้ไขต้นฉบับ 

และ/หรือตอบค าถามได้จนเป็นที่พอใจกับผู้ประเมินและ/หรือกอง

บรรณาธิการ ก็จะได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 

       (3) ไม่สมควรได้รับการตีพิมพ์ (Reject) 

3. กองบรรณาธิการท าการพิจารณาว่าจะด าเนินการอย่างไรกับ

ต้นฉบับบทความวิจัย หลังจากท่ีกองบรรณาธิการ ได้รับผลการประเมิน จากผู้

ประเมินครบทุกท่านแล้ว จะท าการตัดสินใจว่า ควรจะด าเนินการอย่างไร กับ

ต้นฉบับดังกล่าว ซึ่งการตัดสินใจจะมีลักษณะเช่นเดียวกับผลการประเมินของ

ผู้ประเมิน กล่าวคือ 

       (1) สมควรได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร โดยไม่มีการแก้ไข 

(Accept without revision) 

       (2) สมควรได้รับโอกาสให้แก้ไขบทความ ตามข้อเสนอแนะ

ของผู้ประเมิน หรือต้องตอบค าถามบางประการต่อผู้ประเมิน (Accept with 

revision)  

       (3) ไม่สมควรได้รับการตีพิมพ์ (Reject) 

           ซึ่งไม่ว่าผลการตัดสินใจจะเป็นในลักษณะใด กอง

บรรณาธิการจะสง่ผลดังกล่าว ให้นักวิจัยเจ้าของต้นฉบับได้รับทราบ โดยจะส่ง

เป็นลายลักษณ์อักษร ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
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4. นักวิจัยเจ้าของต้นฉบับบทความวิจัยด าเนินการตามการตัดสินใจ

ของกองบรรณาธิการนักวิจัยเจ้าของต้นฉบับบทความวิจัยด าเนินการตามการ

ตัดสินใจของกองบรรณาธิการ ในกรณีที่ นักวิ จัยได้รับแจ้ง  จากกอง

บรรณาธิการว่า ต้นฉบับบทความวิจัยของตนเอง ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 

โดยไม่มีการแก้ไข ข้ันตอนต่อไปคือ กองบรรณาธิการจะส่งต้นฉบับฉบับที่จะ

ตีพิมพ์จริง มาให้นักวิจัยท าการตรวจสอบ อีกครั้งก่อนการตีพิมพ์ นอกจากน้ี 

ตามปกติแล้ว กองบรรณาธิการจะขอให้ นักวิจัยลงนามมอบลิขสิทธ์ิ ของ

บทความวิจัย ให้กับส านักพิมพ์ที่เป็นเจ้าของวารสารด้วย ส าหรับในกรณีที่

ต้นฉบับได้รับการปฏิเสธให้ตีพิมพ์ นักวิจัยจะได้รับจดหมายแจ้งเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเช่นเดียวกัน พร้อมทั้งความคิดเห็นและ/หรือข้อแนะน า จากผู้

ประเมิน ในกรณีน้ี ถือว่า กระบวนการส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารฉบับ

ดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว สิ่งที่แนะน าคือ นักวิจัยควรท าความเข้าใจ และน าเอา

ความคิดเห็น/ข้อแนะน าของผู้ประเมิน มาปรับปรุงพัฒนา บทความวิจัยของ

ตนเอง และส่งต้นฉบับที่ได้รับการแก้ไข ไปยังวารสารฉบับใหม่ ส าหรับในกรณี

สุดท้าย คือ กรณีที่กองบรรณาธิการ แจ้งให้นักวิจัยแก้ไขต้นฉบับบทความวิจัย 
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นักวิจัยจะต้องด าเนินการแก้ไขต้นฉบับบทความวิจัย ตามค าแนะน าและ/หรือ

ตอบค าถามของผู้ประเมินให้ครบถ้วน และส่งต้นฉบับที่แก้ไขแล้ว กลับไปยัง

กองบรรณาธิการ (ตามปกติจะใช้วิธีเดียวกับการส่งต้นฉบับในครั้งแรก) 

ส าหรับในกรณีน้ี มีข้อแนะน า คือ นักวิจัยควรท าเอกสารสรุปประเด็น ที่ผู้

ประเมินต้องการให้แก้ไข และสิ่งที่ตนเองได้ท าการแก้ไข พร้อมทั้งชี้แจ้งว่า 

การแก้ไขดังกล่าวอยู่ในหน้าใด ย่อหน้าที่เท่าไหร่ และส่งไปพร้อม  ๆ กับ

ต้นฉบับ ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว เอกสารดังกล่าวน้ี จะช่วยให้กองบรรณาธิการ 

พิจารณาต้นฉบับที่ได้รับการแก้ไขได้ง่ายข้ึน อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้กอง

บรรณาธิการ/ผู้ประเมินเห็นว่า นักวิจัยให้ความส าคัญกับการแก้ไขต้นฉบับ 

ตามค าแนะน าของผู้ประเมิน และมีความต้ังใจจริง ที่จะตีพิมพ์บทความวิจัย

ของตนเองในวารสารดังกล่าว ตัวอย่างของเอกสารดังกล่าว มีดังต่อไปน้ี 
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ส าหรับข้ันตอนข้างต้นสามารถสรุปเป็นแผนภาพ ได้ดังน้ี 
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