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ลักษณะและองค์ประกอบของบทความวิจัย 

เนื่องจากบทความแบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนั้นในการจัดทำบทความวิจัยให้

ถูกต้องจึงควรศึกษาลักษณะของบทความวิจัย  ซึ่งมีนักการศึกษาและนักวิจัยได้

ระบุลักษณะและองค์ประกอบของบทความวิจัย  เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาและ

นำไปใช้ 

1. ลักษณะของบทความวิจัย 

บทความวิจัยเป็นรูปแบบของความเรียงที่นำเอาองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทำ

วิจัย หรือจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาเขียน การเขียนบทความ

วิจัยจึงเป็นส่วนสำคัญ โดยเฉพาะการเขียนในเชิงวิชาการ ลักษณะของบทความวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางของการไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม สรุปได้ดังนี ้

บทความวิจัย เป็นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับรายงานการวิจัยหรือ

วิทยานิพนธ์แต่จะมีคุณลักษณะต่างจากรายงานวิจัย 3 ประการ คือ 1) ความยาวมี

จำนวนน้อยกว่ารายงานการวิจัย ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่จัดทำ

วารสารแต่ละฉบับ ซึ่งจะระบุจำนวนหน้าบทความวิจัยไว้ โดยบทความวิจัยนี ้จัดทำขึ้น

เพื่อนำเสนอในวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือการประชุมสัมมนา 2) ต้องมีความทันสมัย 

และทันต่อเหตุการณ์ และ 3) ต้องผ่านการตรวจสอบเนื้อหา สาระ และรูปแบบการ

จัดพิมพ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสาร หรอืคณะกรรมการในการบรรณาธิการ  

บทความวิจัย เป็นการประมวลสรุปกระบวนการวิจัย ในผลการวิจัยนั้นให้มีความ

กระชับและสั้น สำหรับการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการหรือในวารสารวิชาการ 

โดยรูปแบบการนำเสนอนั้น แบ่งได้ตามรูป แบบการนำ เสนอ  กล่าวคือ  ถ้าเป็น

รูปแบบการเขียน ก็จะอยู่ในลักษณะของบทความ เอกสารทางวิชาการ ถ้าเป็นรูปแบบ

การพูด ได้แก่ รูปแบบการบรรยาย การอภิปราย การเสวนาเวทีโต๊ะกลม เป็นต้น  

จากความหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่า บทความวิจัยเป็นการนำข้อมูลที่ได้มาจาก

รายงานวิจัยมาประมวลในรูปแบบที่สามารถนำเสนอให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว

ในประเด็นต่าง ๆ ของการวิจัย เช่น ปัญหาวิจัย วิธีการที่นักวิจัยดำเนินการวิจัย สิ่งที่

ค้นพบและความหมายของข้อค้นพบ ดังนั้นการเขียนบทความวิจัย จึงมีความแตกต่าง

จากรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ตรงที่บทความวิจัยจะเน้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

โดยนำเสนอความรู้ ใหม่และความถูกต้องของวิธีการค้นคว้าและรูปแบบแผนการ



 
 

วิจัยที่นำมาใช้ ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งได้แก่กระบวนการที่อยู่ในจินตนาการและ

การพัฒนาเพื่อกำหนดปัญหารวมทั้งสมมติฐานก็มักจะไม่นำเสนอไว้  การเขียน

บทความวิจัยจึงควรเขียนในทำนองเดียวกัน บทความวิชาการคือ จะต้องเขียนตาม

องค์ประกอบของบทความวิจัย ที่มีความสอดคล้องกลมกลืนกัน ตลอดจนตามมีความ

เกี่ยวพันกับเป็นขั้นตอน ข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือ ในส่วนที่เป็นความคิดเห็นก็ต้อง

นำเสนอตามเหตุผล และอิงหลักการทางวชิาการด้วย 

2. องค์ประกอบบทความวิจัย 

ในการจัดทำบทความวิจัย ควรจัดทำโดยคำนึงถึงองค์ประกอบทั่วไปดังนี้ 

2.1 ชื่อเรื่อง (Title) ซึ่งเป็นชื่อที่มาจากชื่องานวิจัย ควรเขียนใหก้ระชับ และแสดงสิ่ง

ที่ต้องการศึกษาโดยย่อ ได้แก่ ตัวอย่าง จุดประสงค์ และวิธีการวิจัย ไว้ในชื่อบทความ 

โดยมีคำสำคัญหรือคำดัชนีเพื่อสืบค้น และไม่ควรใช้คำฟุ่มเฟือย และคำย่อที่ไม่เป็น

สาระ ทั้งนี้ให้แสดงคำสำคัญจากชื่อเรื่องไว้ในท้ายบทคัดย่อ โดยมากจะกำหนดไว้ตาม

เกณฑ์ของวารสารแต่ละชื่อวารสาร โดยทั่วไปจะกำหนดไว้ 3-5 คำ 

2.2 บทคัดย่อ (Abstract) เป็นการเขียนสรุปการทำวิจัยทั้งหมด โดยจะต้องเขียน

อย่างสรุปกระชับ และได้ใจความ โดยมีองค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ ที่มาของงานวิจัย 

จุดประสงค์หลัก ตัวแปร วิธีดำเนินการวิจัยอย่างย่อ ผลการวิจัย/ทดลองหลัก และ

ข้อสรุปหลัก 

2.3 บทนำ (Introduction) เป็นการเสนอปัญหาและการกำหนดขอบเขตของปัญหา

และวัตถุประสงค์การวิจัย  เพื่ อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงปัญหาการวิจัย  โดยอาจยก

สถานการณ์มาประกอบและบอกเหตุผลว่าทำไมปัญหานี้จึงต้องนำมาแก้ไข  และ

งานวิจัยนี้จะช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรได้ ในส่วนนี้อาจรวมวัตถุประสงค์ หรือแยกการ

เขียนวัตถุประสงค์การวิจัยไว้เป็นอีกส่วน แล้วแต่รูปแบบของแต่ละวารสารจะกำหนด 

2.4 วิธีดำเนินการ (Methodology) เป็นการเขียนเพื่อให้ทราบว่าข้อมูลของงานวิจัย

นี้ถูกรวบรวมหรือถูกสร้างขึ้นได้อย่างไร โดยนำข้อมูลที่อยู่ในขอบเขตการวิจัย เช่น 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา ระยะเวลา กรอบแนวคิด เครื่องมือ รวมทั้ง

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้อ่านทราบและมั่นใจว่าเป็นวิธีการที่ทำได้ถูกต้อง 

และเหมาะสมกับบัญหาวจิัยนั้น ๆ 

 



 
 

2.5 สรุปผลการวิจัย (Results and Conclusion) เป็นการเขียนเพื่อแสดงผลที่ได้จาก

การทำวิจัย และถอดความหมายจากผลการทดลองหรือข้อมูลที่ได้มาจากการ

วิเคราะห์ ผลการวิจัยนี ้อาจนำเสนอด้วยรูปแบบที่ง่ายต่อวามเข้าใจ เช่น นำเสนอในรูป

ตาราง แผนสถิติ แผนภาพ หรอืคำบรรยายที่ชัดเจนตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

2.6 การอภิปรายผล (Discussion) เป็นการให้คำวิจารณ์ แนะนำ และอภิปรายผล

ของการวิจัยที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะเหตุใด  เป็นการอธิบายสาเหตุการเกิดผล การ

เปรียบเทียบผลกับข้อมูล หรือข้อสรุปที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม หรือข้อมูล

ของงานวิจัยของผู้อื่นที่มีการรายงานไว้แล้วมาสนับสนุน รวมทั้งตอบสมมุติฐานในกรณี

ที่กำหนดไว้ว่าเป็นไปหรือไม่เป็นไปเพราะเหตุผลใด  ทั้งนี้ อาจนำข้อสังเกตหรือข้อ

ค้นพบที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานวิจัยมาใช้เป็นเหตุผลประกอบการอภิปราย

ผลได้ 

2.7 ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นการนำเสนอว่าผลจากการวิจัยนั้น

สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้อย่างสมเหตุสมผล และมีแนวโน้มว่าจะ

เป็นไปได้  โดยยกแนวทางในการนำไปพิสูจน์ในครั้งต่อไป  โดยทั่วไป  การเขียน

ข้อเสนอแนะ จะเขียนเป็น 2 แนวทาง คือ 

2.7.1 ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ เป็นการนำไปปรับปรุงกระบวนการ

ทำซ้ำ โดยขจัดปัญหาและอุปสรรคและเพิ่มแนวทางเพื่อความสมบูรณ์  

2.7.2 ข้อเสนอแนะที่สืบเนื่องจากผลวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาต่อเนื่องให้ได้องค์

ความรูเ้พิ่มเติมจากการพิสูจน์ตามข้อเสนอที่มีผลกระทบต่องานวิจัย 

2.8 เอกสารอ้างอิง (References) เป็นการแสดงรายการหลักฐานต่าง ๆ ที่นำมาใช้

ประกอบการเขียนบทความ ส่วนใหญ่ที่ใชม้ี 2 ระบบ ได้แก่ 

-ระบบนาม-ปี ซึ่งนิยมใชท้างสังคมศาสตร์ 

-ระบบตัวเลขลำดับ นิยมใช้ทางวิทยาศาสตร์ 

ซึ่งการใชรู้ปแบบการอา้งองิแบบใด ให้ยึดถือตามเกณฑ์ที่แต่ละชื่อวารสารกำหนด 

 

 

 

 



 
 

หลักการเขียนบทความวิจัย 

การเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ถูกต้องและสมบูรณ์จามลักษณะของบทความ

วิชาการเพื่อการเผยแพร่ โดยเฉพาะในสิ่งพิมพ์นั้น มีข้อเสนอแนะในการเขียนและ

ปัญหาที่พบ ส่วนใหญ่ปัญหาในการเขียน ได้แก่ ช่ือบทความ บทคัดย่อ บทนำ และการ

อภปิรายผล ดังนี้ 

1. การเขียนชื่อบทความวิจัย 

โดยทั่วไปบทความวิจัยเป็นการเขียนข้อค้นพบโดยใช้งานวิจัย /วิทยานิพนธ์เป็นฐาน 

การเขียนชื่อบทความจึงไม่จำเป็นต้องชื่อเหมือนงานวิจัย  แต่ต้องแสดงสิ่งสำคัญที่

ต้องการศกึษาโดยย่อ ดังนัน้การเขียนช่ือบทความจึงควรคำนงึถึงหลักในการเขียน ดังนี้ 

  1.1 ชื่อเรื่องควรเป็นนามวลี ไม่ใช้คำที่แสดงเป็นประธานหรอืกริยาด้านประโยค 

และควรมีจำนวนคำที่ระหว่าง 5-20 คำ 

  1.2 ชื่อเรื่องไม่ควรยาวเกินไป อธิบายงานวิจัยอย่างย่อที่สุด 

  1.3 ควรระบุคำสำคัญ (Keyword) และไม่ควรใชค้ำศัพท์ เทคนิค หรอืคำฟุ่มเฟือย

มากเกินไป 

สำหรับการเขียนชื่อภาษาอังกฤษก็ให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับชื่อภาษาไทย และ

ต้องระวังการใช้คำศัพท์เฉพาะให้ถูกต้องตามความนิยมของภาษา และบริบทของการ

นำมาใช้ในเชงิวิชาการด้วย 

2. การเขียนบทคัดย่อ 

บทคัดย่อเป็นข้อความสรุปผลงานที่ทำอย่างรัดกุม ควรเป็นส่วนที่เขียนขึน้หลังจาก

เขียนบทความเสร็จเรียบร้อย โดยมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้อ่านว่าควร

อ่านบทความทั้งฉบับหรือไม่ หลักในการเขียนบทคัดย่อ จึงควรคำนึงถึงส่วนประกอบ 

และวิธีการเขียน ดังนี้ 

2.1 องค์ประกอบในบทคัดย่อ ควรประกอบด้วยส่วนนำ จุดประสงค์ วัสดุ

อุปกรณ์ และวิธีการ ผลการศึกษา  และสรุป โดยเรียบเรียงการเขียนแบบร้อยแก้ว 

ติดต่อกันไป อย่างย่อ กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย ได้ใจความ 

  2.2 เขียนบอกเฉพาะ แรงจูงใจ ปัญหาหลัก วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย 

วิธีดำเนินการข้อค้นพบ ปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์และ/หรือสมมุติฐาน โดยไม่ต้องบอก

ค่าสถิตทิี่ได้ 



 
 

  2.3 ไม่ควรเขียนรายละเอียดข้อมูลทั่วไป /กลุ่มตัวอย่าง และไม่ต้องอภิปรายผล

และข้อเสนอแนะ และไม่ควรเขียนผลการวิจัยเป็นข้อ ๆ 

  2.4 ควรมีความยาวประมาณ 100-300 คำ และระบุคำสำคัญ 1-3 คำ (หรือ

ตามแต่วารสารนั้น ๆ จะกำหนด) 

  2.5 อาจเขียนเป็น 1 ย่อหน้า หรือ 2 ย่อหน้า โดยอาจแสดงออกเป็น ส่วนที่ 1 

ประกอบด้วยแรงจูงใจ ปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีวิจัย และส่วนที่ 2 ประกอบด้วย ข้อ

ค้นพบเพื่อตอบวัตถุประสงค์หรอืสมมุตฐิาน (ถ้ามี) 

อนึ่ง ในการเขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมาะสม 

อาจใช้วิธีศึกษาจากวารสารต่าง ๆ ในประเด็นการศึกษารูปแบบเดียวกันหรือใกล้เคียง 

เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทาง และเป็นตัวแบบในการเขียนได้เช่นกัน 

3. การเขียนบทนำ 

การเขียนบทนำ เป็นการเสนอความรู้พื้นฐานและงานวิจัยที่เคยมีผู้อื่นทำไว้แล้ว

อย่างย่อ โดยมีหลักฐานอ้างอิง โดยการเขียนบทนำที่ดีควรเขียนอย่างกระชับ โดยมีแนว

ทางการเขียนตามลักษณะการเขียนที่ดี ดังนี ้ 

  3.1 ควรเสนอลักษณะและความเป็นมารวมทั้งขอบเขตของปัญหาที่นำมาศึกษา

ให้ชัดเจน 

  3.2 มีการทบทวนเอกสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  ความก้าวหน้า และ

คำถามใดที่ยังไม่มีการศึกษาหาคำตอบ ซึ่งจะสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยใน

บทความนัน้ ๆ 

  3.3 ระบุวิธีการที่จะศกึษาวิจัย 

  3.4 มีความยาวประมาณ 2-3 ย่อหน้า ข้อความควรมีความกระชับ ชัดเจน ไม่

จำเป็น ต้องมีรายละเอียดที่ไม่จำเป็นหรอืยาวเกินความตอ้งการ 

  3.5 การเขียนต้องมีการแสดงหลักฐานอ้างอิงแทรกไว้ในเนื้อหา โดยอาจเป็น

แนวคิดจากนักวิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4. การเขียนอภิปรายผลการวิจัย 

  จุดประสงค์ ในการเขียนคือเพื่อให้คำวิจารณ์  แสดงความคิดเห็นอธิบาย

ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเน้นการอธิบายสาเหตุการ

เกิดผลของการค้นพบ การเปรียบเทียบผลของข้อมูลหรือข้อสรุปจากการทบทวน



 
 

วรรณกรรม ในกรณีที่ผลไม่ตรงกับทฤษฎีหรือไม่เป็นที่น่าพอใจ อาจอ้างถึงผลการวิจัย

ที่เคยมีผู้ทำไว้แล้ว เพื่อนำมาสนับสนุนผลการทดลอง ข้อสันนิษฐานหรือข้อสรุป เพื่อ

เพิ่มน้ำหนักความน่าเชื่อถือ โดยมีข้อสรุปว่าผลที่ได้จากการวิจัยสามารถประยุกต์ใช้กับ

เหตุการณ์จริงได้อย่างเป็นเหตุผล การเขียนอภิปรายผลเช่นเดียวกับการเขียนบทนำ 

คือ ควรกระชับ อ่านง่าย และได้ใจความสำคัญ ตามประเด็นของวัตถุประสงค์ และข้อ

ค้นพบจากหลักฐานอ้างองิประกอบ 

5. การเขียนเอกสารอ้างอิง 

ในการเขียนบทความวิจัย ซึ่งเป็นเอกสารทางวิชาการ การเขียนหลักฐาน การ

อ้างอิงจากเอกสารทุกแห่งที่ปรากฏในบทความ เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องแสดงในรายการ

เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ โดยผู้เขียนบทความควรตรวจสอบรูปแบบการเขียน

รายการอ้างองิให้ถูกต้อง ตามประเภทการอ้างอิง รูปแบบการอ้างอิง ตามที่วารสารนั้น

กำหนดรูปแบบไว้ และถูกต้องตามระบบการอ้างอิงของวารสารนั้น  ๆ โดยทั่วไป

วารสารแต่ละชื่อเรื่องจะระบุรูปแบบและระบบการอ้างอิง ดังนั้นผู้ที่เขียนบทความวิจัย

ที่เป็นวิทยานิพนธ์ควรปรับรูปแบบให้เป็นรูปแบบตามที่วารสารนัน้ๆ กำหนดดว้ย 

นอกเหนือจากประเด็นสำคัญในการเขียนที่เป็นปัญหา ส่วนอื่นๆ ในองค์ประกอบ

ของการเขียนก็มีความสำคัญเช่นกัน ดังนั้น ผู้ที่เขียนบทความวิจัยควรทำความเข้าใจ

ประเด็นปัญหา และศกึษาเกณฑ์และข้อกำหนดของวารสารนั้น ๆ ด้วย 

1.1.2 แนวทางและแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ จะเป็นการรวบรวมความรู้และแนวทาง/

แหล่งการตพีิมพ์เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ  

การเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (conference) ซึ่งมักเป็น

การนำผลงานวิจัยที่เพิ่งทำเสร็จมาเขียนเป็นบทความแล้วส่งให้บรรณาธิการของที่

ประชุมวิชาการพิจารณา หลังจากนั้นจึงมีการส่งผลต่อผ่านขั้นตอนวิจารณ์เพื่อการ

ประเมินคุณค่าและความถูกต้อง เมื่ออนุมัติผ่านบทความก็จะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่ม

ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (proceedings) ซึ่งในการประชุมผู้วิจัยจะต้องมี

หน้าที่นำเสนอบทความของตนเอง โดยการนำเสนออาจจะอยู่ในรูปโปสเตอร์หรือแบบ

ปากเปล่า ข้อดีของการเผยแพร่ในรูปแบบนี้ก็คือผลงานวิจัยจะได้รับการเผยแพร่อย่าง

รวดเร็ว ปัจจุบันมีเวทีลักษณะนี้จำนวนมาก โอกาสในการนำเสนอจึงมีมาก นอกจากนี้

ที่ประชุมวิชาการยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบรรดานักวิจัยท่านอื่น จึงมี



 
 

ประโยชน์มากสำหรับการส่งบทความที่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ออกไปชิมลาง เพื่อนำผล

ตอบรับกลับมาปรับปรุงให้ดีขึ้นสำหรับการตีพิมพ์อย่างสมบูรณ์ต่อไป นอกจากนี้

ประโยชน์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การสร้างชื่อเสียงให้นักวิจัยอื่นรู้จักและสร้าง

เครือข่ายกับนักวิจัยในสาขาเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างก็มีข้อดีข้อเสียในตัวของมันเอง เนื่องจากจำนวนการจัด

ประชุมวิชาการซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากในหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลใหคุ้ณภาพในภาพรวมตก

ต่ำลงไปด้วย งานประชุมวิชาการหลายแห่งเป็นธุรกิจที่จัดขึ้นเพียงหวังผลกำไร หรือ

เป็นเพียงการจัดเพื่อใหบ้รรดาผู้จัดงานและครอบครัวได้ไปเที่ยวฟรี หลายมหาวิทยาลัย

เริ่มมีการจัดประชุมตามกระแสนิยม ทำให้ขาดคุณภาพในแง่การประเมินบทความ

วิชาการและขาดความเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้อย่ างจริงจัง อาทิ กลุ่มบุคคล  

สมาคมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยที่จัดตลอดจนสาขาที่ประชุมวิชาการแต่ละแห่ง ควรเลือก

ที่มคีวามเกี่ยวข้องหรอืความเช่ียวชาญตรงกับงานของนักวิจัยในสาขาเดียวกัน 

การเผยแพร่งานวารสารวิชาการ ช่องทางการเผยแพร่ในรูปแบบนี้จัดได้ว่าเป็น

ทางการและได้รับการยอมรับมากที่สุดในวงการวิชาการโดยทั่วไป สำหรับขั้นตอนที่

เป็นทางการเพื่อเผยแพร่ก็จะเริ่มจากการส่งต้นฉบับของบทความพร้อมทั้งจดหมายนำ 

(Cover letter) ถึงบรรณาธิการเพื่อเกริ่นนำการค้นพบหรือความสำคัญของงาน 

ปัจจุบันวารสารหลายฉบับได้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองและผู้เขียนสามารถลงทะเบียน

เข้าเป็นผู้ใช้งานและทำการส่งเอกสารต้นฉบับตีพิมพ์ รวมไปถึงการติดตามผลทาง

ออนไลน์ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องส่งทางไปรษณีย์เหมือนในอดีต สำหรับผลของการ

พิจารณาจะเป็นไปได้ 3 กรณี ดังนี้ 

การตอบรับให้ตพีิมพ์ (accept) 

การส่งกลับมาแก้ไข (revise) 

และการปฏิเสธ (reject) 

กรณีการส่งกลับมาแก้ไข (revise) มักจะมีกำหนดระยะเวลาให้ส่งกลับคืนด้วย 

อาจจะแนะให้ทำการทดลองเพิ่ม ให้แก้ไขต้นฉบับและ/หรือให้ตอบคำถามต่างๆ การ

แก้ไขอาจต้องทำ 2-3 รอบซึ่งเมื่อแก้ไขแลว้มีโอกาสได้รับการตพีิมพ์มากกว่า 50% 

กรณีที่ถูกปฏิเสธ(reject) นักวิจัยอาจจะนำมาแก้ไขตามที่ผู้อ่านพิจารณาผลงาน 

(reviewer) แนะนำดำเนนิการปรับรูปแบบและส่งไปวารสารอื่น 



 
 

เมื่อได้รับการตอบให้ตีพิมพ์ (accept) ทางวารสารจะจัดทำต้นฉบับที่เหมอืนจริง

ในวารสารส่งให้นักวิจัยตรวจทานอีกครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาด นักวิจัยต้องรีบ

ดำเนนิการตรวจแก้ไขและส่งกลับคืนอย่างรวดเร็ว 

คล้ายกับการประชุมวิชาการ ในปัจจุบันมีวารสารวิชาการจำนวนมากที่เป็นสนาม

ให้นักวิจัยตีพิมพ์ผลงานวิจัย แต่คุณภาพและมาตรฐานของวารสารแต่ละเล่มจะ

แตกต่างกันไป มีตั้งแต่ระดับง่ายจนถึงยากมากและใช้เวลาในการพิจารณาหลายเดือน

ถึงเป็นปี เปรียบเสมือนการประกวดนางงาม ผู้ประกวดสามารถเลือกเวทีตัง้แต่ประเภท

เทพีเงาะ มังคุด ไปจนกระทั่งถึงเวทีระดับนางสาวไทยหรือนางงามจักรวาล วิธีการ

สังเกตคุณภาพของวารสารก็มักดูที่ความเก่าแก่ สมาคมซึ่งเป็นผู้ดูแลการจัดพิมพ์ และ

อีกวิธีหนึ่งคือการพิจารณาจากดัชนีอ้างอิงของวารสารแต่ละฉบับว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด 

อย่างไรก็ดีปัจจุบันมีฐานข้อมูลอยู่เป็นจำนวนมากแยกกันไปตามบริษัทหรือหน่วยงานที่

ให้บริการแต่ฐานข้อมูลซึ่งเป็นที่นิยมของนักวิจัยในปัจจุบันคือฐานข้อมูลที่มีการคิดค่า

ดัชนีอ้างอิง (impact factor) ให้กับวารสารฐานข้อมูลที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและมี

ดัชนีอ้างอิง (จำนวนครั้งเฉลี่ยของการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในแต่วารสาร) มีอยู่

หลายแห่ง บางขอ้มูลที่เป็นของคนไทยคือ ดัชนีอ้างองิ Thailand citation Index (TCI) ซึ่ง

ดูแลโดยศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทยส่วนฐานข้อมูลของต่างประเทศมีหลายแห่ง ได้แก่ 

ดัชนีอ้างอิง SCLmago ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ของบริษัทElsevierและต้นตำหรับคือ

ดัชนี ISI  ซึ่งเป็นของบริษัทยักใหญ่ผ็ให้บริการด้านข้อมูล คือ Thomson Reuters 

อย่างไรก็ตามดัชนีชี้วัดที่นักวิชาการพยายามสร้างขึ้นมาเหล่านี้ก็เพื่อจัดลำดับคุณภาพ

ของวารสารเท่านั้น แต่ยังขาดความสมบูรณ์และมีช่องโหว่อยู่มากฉะนั้นจึงไม่ควรไปยึด

ติดมากจนเกินไป 

 


