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บทนํา
บทความนี้ไดนําเสนอถึงเทคนิคการตีพิมพผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ โดยปกติเนื้อหาใน
วิทยานิพนธเมือ่ นับเปนจํานวนหนาจะประมาณได 100 ถึง 200 หนากระดาษเอสี่ (A4) หรืออาจ
มากกวานั้น หากหัวขอวิทยานิพนธนั้นมีลกั ษณะเฉพาะ การที่จะนําเนือ้ หาจากวิทยานิพนธนับ
รอยหนา เพื่อนํามาเขียนเปนบทความวิจยั เพื่อตีพิมพเผยแพรงานวิจยั นั้นจํากัดจํานวนหนาเพียง
ประมาณ 6-8 หนากระดาษ A4 โดยที่ไมทาํ ใหเนื้อหาหรือสาระสําคัญของงานวิจยั ฉบับเดิมใน
วิทยานิพนธลดทอนคุณคาไปนั้นไมใชเรื่องกระทําโดยงาย โดยเฉพาะผูข าดประสบการณการ
ทํางานลักษณะนี้ กลาวไดวาการเขียนบทความวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพไดนนั้ ถือวาเปนทั้งศาสตร และ
ศิลป และตองผานการฝกฝนเรียนรูพอสมควร ทั้งจากการเรียนรูดว ยตนเอง หรือจากผูม ี
ประสบการณมากกวา สําหรับเนื้อหาที่จะนําเสนอตอไปในบทความนี้ อาจจะสามารถใชเปน
แนวทางใหผทู ี่กําลังเริ่มเขาสูวงการวิจยั และตองการเขียนบทความวิจยั เพื่อสามารถตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ และนานาชาติไดไมมากก็นอย
เนื้อหาวิทยานิพนธประเภทไหนจึงจะนําไปสูการตีพิมพในวารสารวิจัยได?
กลาวไดวา วิทยานิพนธทกุ เรือ่ งใชวาจะสามารถนําไปตีพิมพในวารสารวิจัยได ตอง
ขึ้นอยูกับคุณภาพเนื้อหาในวิทยานิพนธนั้นๆ หรือขึ้นอยูกบั เปาประสงคของวิทยานิพนธนั้นๆ
โดยปกติแลวตัววิทยานิพนธที่จัดทํากันนัน้ สามารถแบงแยกออกเปน 3 กลุมหลักๆ กลาวคือ
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กลุมแรก เปนวิทยานิพนธที่เนนคุณคาทางวิชาการ ซึ่งสวนใหญเปนงานวิจยั พื้นฐาน
(Basic Research) หรือมีเนื้อหาเปนองคความรูใหม (Body of knowledge) โดยไมไดหวังผลใน
การนําไปใชประโยชนในระยะสั้น
วิทยานิพนธในกลุมนี้ หากเปนสาขาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (ซึ่งในบทนีก้ าร
เขียนจะอยูบนพื้นฐานของวิทยานิพนธสาขาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในฐานะที่ผเู ขียน
ทํางานในศาสตรสาขานี้) เนือ้ หาภายในตัววิทยานิพนธจะประกอบดวยกฎทางกายภาพ สมการ
ทางคณิตศาสตร ผลและการสังเคราะหผล ซึ่งกระทําผานแบบจําลองทางคณิตศาสตร
(Mathematical model) วิทยานิพนธในลักษณะนี้มักจะเปนวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จึงมีโอกาสนํามาเขียนเปนบทความวิจยั เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิจยั ที่มี
คุณภาพสูงไดมากกวากลุมอืน่ ๆ
กลุมที่สอง เปนวิทยานิพนธที่มีลักษณะเชิงประยุกต (Applied Research) วิทยานิพนธ
ลักษณะนี้จะมีเนื้อหาที่แสดงถึงแนวทางทีจ่ ะนําผลการศึกษาจากภาคทฤษฎีไปประยุกตใชงาน
ไดจริงหรือเปนแนวทางตอการนําไปประยุกตใชจริง หรือสรางเปนนวัตกรรมไดในอนาคตอัน
ใกล มีเนื้อหาสาระของการสรางอุปกรณทดลอง การทดลอง และสังเคราะหการทดลอง
วิทยานิพนธในลักษณะนี้ อาจเปนไปไดทงั้ วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอก
โดยปกติวิทยานิพนธกลุมนีน้ ักศึกษาอาจไดทําวิจยั รวมกับภาคเอกชน ที่มักจะเขามา
สนับสนุน เพือ่ นําผลวิจัยที่ไดไปตอยอดในภาคอุตสาหกรรมได (ซึ่งตางจากวิทยานิพนธกลุม
วิจัยพื้นฐานทีม่ ักอาศัยงบประมาณจากภาครัฐเปนหลัก ซึง่ มักมีภาคเอกชนเขารวมดําเนินการ
นอยโดยเฉพาะในประเทศไทย) อยางไรก็ตาม เนื้อหาวิทยานิพนธประเภทนี้สามารถนําไป
ตีพิมพในวารสารวิจัยได โดยเฉพาะวารสารวิจัยประเภทที่เปนการนําเสนอขอมูลเชิงประยุกต
ซึ่งวารสารประเภทนี้ก็มีจาํ นวนมากเชนกัน ยกเวนวิทยานิพนธที่มาจากการทําวิจยั รวมกับ
เอกชน อาจมีการสงวนสิทธิ์เรื่องความลับทางการคา ก็อาจไมสามารถตีพิมพเผยแพรไดโดย
ธรรมชาติ
กลุมสุดทาย เปนวิทยานิพนธที่เนนเชิงนวัตกรรม (Innovative Research) โดยทําการ
วิจัยตอยอดมาจากงานวิจยั พืน้ ฐาน และงานวิจยั ประยุกต วิทยานิพนธกลุมนี้ จะเปนเนื้อหาของ
การออกแบบสรางตัวระบบตนแบบ (Pilot scale) หรือการออกแบบสรางระบบเชิง

อุตสาหกรรม (Industrial scales) และเชนเดียวกับวิทยานิพนธกลุมที่สอง วิทยานิพนธกลุมนี้
สวนใหญมักจะทําการศึกษา และมีการวิจัยรวมกับภาคเอกชน จึงมักมุงหวังผลเชิงการคาอยาง
จริงจัง ดังนัน้ วิทยานิพนธลักษณะนี้จึงมุงเนนเชิงการออกแบบ และการทดลองทดสอบผลของ
ระบบที่สรางขึ้น ไมไดมุงหวังเพื่อแสวงหาองคความรูใหมที่ไดจากงานวิจัยทีท่ ํานี้ ผลงานวิจยั
ของวิทยานิพนธลักษณะนีม้ กั จะนําไปสูก ารจดสิทธิบัตรหรือการจดความลับทางการคา โอกาส
ที่จะนําไปตีพมิ พเผยแพรวิจยั ในวารสารวิจัยจึงมีนอย ยกเวนจะมีขอตกลงพิเศษกับผูร วมวิจยั
ดวยกันเอง หรือผูที่จะนําผลงานวิจยั ไปใชในเชิงพาณิชย ซึ่งสวนใหญมาจากภาคเอกชน

นักศึกษาประเภทไหนที่เหมาะกับวิทยานิพนธในสามกลุมนี้ ?
ปญหาหนึ่งทีพ่ บในการศึกษาของเมืองไทยก็คือ นักศึกษาไมสามารถเลือกหัวขอ
วิทยานิพนธตามความเหมาะสม และตรงตามความสามารถของตนเองได อันเนื่องจากสาเหตุ
หลายประการ เชน
1. นักศึกษายังขาดความรูความเขาใจขั้นพื้นฐานของกระบวนการทําวิจัยในระดับที่
เกี่ยวของ
2. นักศึกษายังขาดทักษะการสืบคนเพื่อหาอาจารยที่ปรึกษาที่มีความรูค วามเชี่ยวชาญ
ตรงกับความตองการของนักศึกษาที่จะทําหัวขอวิทยานิพนธในเรื่องนัน้ ๆ อยางไรก็ตาม
ปจจุบันการสืบคนผานฐานขอมูลในระบบอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพมากในปจจุบัน อาจ
ชวยลดปญหาเหลานี้ได
3. จํานวนอาจารยที่จะอาสาเปนอาจารยที่ปรึกษาใหนักศึกษามีไมมากนัก ยิ่งเปน
วิทยานิพนธที่เนนคุณคาทางวิชาการสูง ยังหาอาจารยที่ปรึกษาไดยาก เพราะวิทยานิพนธใน
ลักษณะนี้ตองการอาจารยทปี่ รึกษาที่มีประสบการณทางการสรางผลงานทางวิชาการสูง
(กลาวคือ อาจารยตองมีผลงานวิจยั ที่ตีพิมพในวารสารวิจัยในปริมาณที่มากพอและมีผลงาน
ออกมาอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ)

ปญหาที่กลาวมาขางตนสามารถแกได หากนักศึกษาสามารถหาอาจารยที่ปรึกษาทีม่ ี
ความเชี่ยวชาญ ตรงกับหัวขอวิทยานิพนธที่นักศึกษาตองการทํา เพราะอาจารยที่ปรึกษาที่มี
ประสบการณ สามารถชี้แนะทางการทําวิจยั หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดในระยะเวลาอันสั้น
นักศึกษาไมตอ งไปลองผิดลองถูกใหเสียเวลามากนัก
สวนคําถามวานักศึกษาประเภทไหนที่เหมาะสมกับการทําวิทยานิพนธใน สามกลุมนี้
นั้น ผูเขียนก็เสนอแนวทางพอเปนสังเขปไดดังนี้
- หากนักศึกษามีเปาหมายในชีวิตที่จะยึดอาชีพเปนนักวิจัยอยางจริงจังในอนาคต หรือ
กรณีที่นกั ศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาโท และมุงหวังในการศึกษาระดับปริญญาเอกควรจะเลือก
ทําวิทยานิพนธในกลุมที่หนึง่ หรือ สอง เพราะสามารถนําไปตอยอดในการทําวิจยั ระดับสูงได
สวนนักศึกษาที่มุงหวังไปประกอบอาชีพสวนตัว หรือพนักงานบริษทั เอกชน ควรเลือกทํา
วิทยานิพนธในกลุมที่สาม เพราะสามารถทํางานวิจยั เชิงนวัตกรรมไปใชประโยชนไดโดยตรง
อีกทั้งนักศึกษาวิจยั กลุมนี้อาจเลือกทํางานวิจัยเชิงประยุกตในกลุมที่สอง ก็ได
ตอเนื่องจากขางบนนี้ นักศึกษาที่จะทําวิทยานิพนธในกลุม ที่หนึ่ง ควรจะเปนผูที่มี
พื้นฐานการศึกษาภาคทฤษฎีที่ดีพอสมควร เพราะตองเกีย่ วของกับการศึกษา และวิเคราะหใน
เชิงลึก และมุงหวังสรางองคความรูใหมทมี่ ีคุณภาพเพียงพอที่จะนําไปสูการเขียนบทความวิจยั
ในวารสารที่มคี ุณภาพสูงได
ในสวนของนักศึกษาทีเ่ ลือกทําวิทยานิพนธในกลุมที่สอง และ สาม ควรจะตองมีทักษะ
ทางดานปฏิบัติการ หรือมีแนวความคิดเชิงนวัตกรรม (ในกรณีสายวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี) เพราะความมุงหวังผลสําเร็จจะออกมาในรูปการพัฒนากระบวนการ หรือสราง
เครื่องตนแบบที่สามารถนําไปขยายผลเชิงอุตสาหกรรมได และผลงานเหลานี้ยังสามารถนําไป
จดสิทธิบัตรได
เชนเดียวกับที่เคยกลาวไวในกอนหนานี้ อาจารยที่ปรึกษา (Advisor) เปนผูที่มีบทบาท
สําคัญในการผลักดันใหนักศึกษาสามารถสรางผลงานวิชาการนี้ใหสามารถนําไปสูการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ หรือ การผลิตนวัตกรรมเครื่องตนแบบจนนําไปสูการจดสิทธิบัตร
นอกจากนี้สิ่งแวดลอม หรือบรรยากาศของการเรียน การสอน การวิจยั ในสถานศึกษานั้น ก็เปน
ปจจัยเกื้อหนุนที่ทําใหงานวิชาการที่กลาวมานี้เกิดขึน้ ไดอยางสัมฤทธิ์ผล

เราจะทราบไดอยางไรวา เนื้อหาในวิทยานิพนธสามารถนําไปเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพใน
วารสารได?
โดยปกติแลว ผูที่ยังมีประสบการณนอยในการเขียนบทความวิจยั เพื่อตีพิมพใน
วารสารวิจัยโดยเฉพาะในวารสารระดับนานาชาติ มักจะกังวลในเรื่องนี้ แมกระทั่งผูจบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกมาใหมๆ ก็จะประสบปญหาในเรื่องนี้เชนกัน ดังทีก่ ลาวมาในหัวขอ
ที่แลว หากนักศึกษามีการวางแผนที่ดีตั้งแตตน กลาวคือ สามารถกําหนดเสนทางการทําวิจยั ใน
กลุมที่ตนเองสนใจไมวากลุม ที่หนึ่ง หรือกลุมที่ สอง และ สาม ก็สามารถพอจะประมาณการได
วา หัวขอวิทยานิพนธสามารถนําไปตีพิมพในวารสารวิจยั ไดหรือไม
อยางไรก็ตาม หากกลาวในภาพรวมของหลักสากลวา ผลงานทางวิชาการที่สามารถนําไป
ตีพิมพในวารสารวิจัยนั้นมีหลักที่สําคัญดังนี้
- จะตองเปนผลงานที่มีลักษณะเปนตนแบบและเปนเอกลักษณของตนเอง (Original
work) ไมทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งการพิสูจนรับทราบกรณีนี้สามารถทําไดโดยผานวิธีการสํารวจ
เอกสาร (Literature survey)
- จะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพเผยแพรที่ใดมากอน ยกเวนการปรับปรุง หรือ
เพิ่มเติมเนื้อหาจากผลงานที่เคยตีพิมพไปแลวใหมีความทันสมัย หรือสมบูรณมากยิง่ ขึ้น โดยที่มี
เนื้อหาทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่มากเพียงพอที่จะทําใหผูประเมินเห็นวาไมเปนผลงานที่
ซ้ําซอนกับผลงานที่เคยตีพิมพกอนหนานี้
- พึงระลึกไวเสมอวา “การนําเสนอเทคนิค หรือวิธีการเดิมๆ เพื่อวิเคราะหปญหาเดิมๆ
ที่เปนที่ทราบกันทั่วไป” งานวิจยั ในลักษณะนี้ก็จะไมสามารถยอมรับใหมีการตีพมิ พเผยแพรได
ในที่นี้จะขอยกตัวอยางงานวิจัยทางดานวิศวกรรมศาสตรสําหรับกรณีศึกษาซัก 1 ตัวอยาง เชน
นักวิจัย ก ไดนาํ เสนอระเบียบวิธีเชิงตัวเลขแบบเดิมๆ (Conventional Numerical Method) ผาน
ระเบียบวิธี FVM (Finite Volume Method) เพื่อวิเคราะหปญหาการถายเทความรอน และมวล
ผานผนังคอนกรีตของบานหลังหนึ่ง โดยอาศัยแบบจําลองทางคณิตศาสตรแบบเดิมๆ (Classical

Mathematical Model) ซึ่งบทความวิจยั ในลักษณะนี้ถือวาไมมีความเปนตนแบบ และจะไมได
การยอมรับในการตีพิมพเผยแพร (Reject) ในวารสารวิจยั ที่มีมาตรฐาน ในทางกลับกัน “หากมี
การนําเสนอเทคนิค หรือวิธกี ารใหมๆ เพื่อวิเคราะหปญหาแบบเดิมๆ ที่เปนที่รับทราบกัน
ทั่วไป” งานวิจยั ในลักษณะนี้ สามารถยอมรับใหมีการตีพมิ พเผยแพรได ยกตัวอยางทีต่ อเนื่อง
จากขอที่ผานมา กลาวคือนักวิจัย ก ไดนําเสนอระเบียบเชิงตัวเลขรูปแบบใหม หรือพัฒนามา
จากระเบียบวิธีเดิมจนมีคณ
ุ ลักษณะที่ดีขึ้น และฉีกแนวเดิมอยางมีนยั สําคัญ เพื่อมาวิเคราะห
ปญหาการถายเทความรอน และมวลผานผนังคอนกรีตดังกลาว บทความวิจยั ในลักษณะนี้ถือวา
สามารถที่จะยอมรับใหมีการตีพิมพเผยแพร (Accept) ได อยางไรก็ตามประเด็นในการปฏิเสธ
หรือยอมรับในการตีพิมพเผยแพรนนั้ ยังขึน้ อยูกบั ปจจัยอื่นหลายประการซึ่งผูอานสามารถศึกษา
เพิ่มเติมจากสวนทายของบทความนี้
สําหรับบทความวิจยั ที่มีองคประกอบของการนําเสนอเทคนิค หรือวิธกี ารใหมๆ เพื่อ
วิเคราะหปญหาใหมๆ กรณีนนั้ ถือวาเปนผลงานที่มีความเปนตนแบบสูง ซึ่งสวนใหญมักจะเปน
งานวิจยั พื้นฐาน จึงสามารถนําไปสูการยอมรับ ใหมีการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิจยั ที่มี
คุณภาพสูง (High Impact Factor) ไดงาย
ที่กลาวมาทั้งหมดนี้กย็ ังยืนยันวา อาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธถือวาเปนผูมีสวนสําคัญ
หรือเปนคียแ มนที่สามารถสงเสริม และกระตุนใหนักศึกษาสามารถทําวิทยานิพนธที่มี
คุณภาพสูง ในระดับที่สามารถนําไปเขียนบทความวิจัย เพือ่ ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิจัยได
กลาวไดวา กระบวนการเลือกอาจารยที่ปรึกษานับวาเปนสิ่งสําคัญอันหนึ่งในการที่วิทยานิพนธ
ของนักศึกษา ดังคํากลาวที่เปนอมตะวา “การเลือกอาจารยที่ปรึกษาทีร่ ูเรื่องอยางลึกซึ้งในปญหา
ที่นักศึกษาจะทําวิจยั เปรียบเสมือนเห็นแสงปลายอุโมงคที่สามารถนําพานักศึกษาเดินผาน
อุโมงคที่มืดมิดนี้ไปยังปลายอุโมงคทางออกได” ตรงกันขาม ถาหากเลือกอาจารยที่ปรึกษาที่ไม
เชี่ยวชาญในเรือ่ งนั้นๆแลว ก็เปรียบเสมือนทั้งนักศึกษา และอาจารยเดินอยูในอุโมงคทมี่ ืดมิด
มิไดเห็นแสงที่ปลายอุโมงค โอกาสที่จะนําพานักศึกษาเดินผานอุโมงคที่มืดมิดนี้ไปยังปลาย

อุโมงคทางออกคงเปนไปไดยาก หากเปนสถานการณเชนนี้โอกาสที่งานวิจยั นัน้ จะลมเหลวก็มี
สูง หรือหากสําเร็จไดกจ็ ะตองสิ้นเปลืองทั้งกําลัง และทรัพยากรอยางมาก
ผลงานวิจัยในวิทยานิพนธสามารถตีพิมพเผยแพรในวารสารวิจัยระดับไหน ?
โดยปกติเราสามารถแยกระดับกลุมวารสารวิจัยออกเปน สามระดับ กลาวคือ
- วารสารวิจัยระดับประเทศ (National journal)
- วารสารวิจัยระดับภูมิภาค (Regional journal)
- วารสารวิจยั ระดับนานาชาติ (International journal)
วารสารวิจยั ระดับประเทศ ผูวิจัยอาจเขียนผลงานวิจยั เปนภาษาทองถิ่นนั้นๆ เชน
ภาษาไทย ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน เปนตน เชนกันผูวจิ ัยสามารถเขียนเปนภาษาอังกฤษก็ได
ตัวอยางวารสารวิจัยในประเทศที่ปรากฏ เชน วารสารวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วารสาร Japanese Society of Mechanical Engineers (JSME) เปนตน
วารสารวิจัยระดับภูมิภาค เปนวารสารที่พิมพเผยแพรในประเทศที่อยูผ านภูมิภาค
เดียวกัน และผูเ ขียนบทความวิจัยสวนใหญมาจากสมาชิกของกลุมประเทศที่อยูในภูมภิ าค
ดังกลาว เชน กลุมประเทศในเอเชีย หรือ อาเซียน เปนตน ยกตัวอยางวารสารวิจัยประเภทนี้ เชน
Science Asia เปนตน ปกติมกั ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการเขียน
วารสารวิจัยระดับนานาชาติ เปนวารสารวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรไปทั่วโลก บทความวิจยั
มักจะสงมาจากภูมภิ าคตางๆ ทั่วโลก แนนอนมักใชภาษาอังกฤษเปนสือ่ กลางในการเขียน
ปจจุบันไดรับความนิยมจากหมูนักวิจยั ทั่วโลก เพราะหากไดรับการตีพมิ พในวารสารวิจัยระดับ
นานาชาติ ก็เปนที่ยอมรับในคุณภาพของผลงานวิจยั และสรางเครดิตที่ดีตอผูวิจยั
อยางไรก็ตามอาจสรุปไมไดทั้งหมดวา ผลงานที่ไดตีพิมพในวารสารวิจัยระดับใด
ระดับหนึ่งจะมีคุณภาพ หรือเปนที่ยอมรับกวาอีกระดับหนึ่ง ยกตัวอยางเชน บทความวิจยั ที่
ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับประเทศของประเทศญี่ปุน เชน วารสาร JSME ซึ่งมักใชภาษา
เขียนเปนภาษาญี่ปุน บางผลงานกลับมีคุณภาพเทียบเคียง หรือมากกวาผลงานที่ตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ ที่กลาวเชนนี้เพราะ มีนักวิจยั จํานวนหนึ่งที่ผลิตผลงานวิจัยทีม่ ี

คุณภาพสูง แตมีความประสงคที่จะตีพิมพเผยแพรผลงานใหคนภายในประเทศอานเปนหลัก แต
ทั้งนี้ทั้งนั้น แนวโนมของนักวิจยั ที่ผลิตผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพสูง จะลงผลงานตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้มาจากเหตุผลหลายปจจัย เชน
- มีความสะดวก และรวดเร็วในกระบวนการการสงบทความ (Submitting Process) ซึ่ง
ปจจุบันเปนระบบออนไลน (Online) เกือบทั้งหมด
- มีระบบตรวจสอบคุณภาพอยางเขมขน ทําใหบทความวิจัยที่ผานการยอมรับให
ตีพิมพเผยแพรเปนที่ยอมรับของกลุมนักวิจัยในสาขาเดียวกัน
- เนื่องจากผลงานวิจยั ถูกตีพมิ พเผยแพรไปทั่วโลก ทําใหมีโอกาสไดปฏิสัมพัทธกับ
นักวิจัยที่สนใจในศาสตรแขนงเดียวกันจากภูมภิ าคตางๆ ทั่วโลก ทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู และเพิ่มคุณคาของนักวิจัยที่ทําในแขนงนั้นไปเรื่อย
การเลือกวารสารที่จะลงตีพิมพและขั้นตอนการสงบทความวิจัย
ในปจจุบนั มีวารสารวิชาการจํานวนมากใหผูที่ตองการเผยแพรผลงานวิจัยของตนได
สงผลงานเขาไปรับการพิจารณาและตีพิมพ การเผยแพรผา นวารสารที่เหมาะสมนอกจากจะมี
สวนชวยพัฒนาผลงานของตนไดแลว ยังกอใหเกิดการยอมรับในสังคมของศาสตรสาขานั้นอีก
ดวย อันจะนํามาซึ่งผลลัพธ อาทิเชน ตําแหนงวิชาการหรืออื่นๆ ทั้งนี้ไมใชวาทุกวารสารในสาร
ระบบจะเหมาะสมไปทั้งหมดขึ้นอยูกับหลายๆ ปจจัย ผูเขียนในฐานะที่มีประสบการณบางทั้ง
เปนผูสงบทความวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรและเปนผูพิจารณาคุณภาพบทความวิจยั ใหวารสารวิจัย
ระดับ นานาชาติหลายฉบับตลอดหลายปที่ผานมา จึงขอถือโอกาสนี้ถายทอดประสบการณที่
พอเปนประโยชนกับผูอานบาง ในที่นจี้ ะขอนําเสนอหลักเกณฑคราวๆ ของการเลือกวารสาร
เพื่อตีพิมพและเทคนิคในการสงผลงานดังนี้
- ควรจะเปนวารสารที่มีกระบวนการประเมินคุณภาพของงานวิจยั อยางเขมขน (Peer
review) โดยผูทรงคุณวุฒิในศาสตรสาขานั้น ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนกับผลงาน
ของตนจะถูกประเมินทางวิชาการอยางมีเหตุมีผลวาสมควรยอมรับใหลงตีพิมพ
เผยแพรไดหรือไม อีกทั้งการประเมินทุกครั้งถือยังเปนจุดเริ่มตนในการปรับปรุง

งานของตัวเองไปพรอมๆกับการเปดรับความคิดใหมๆ แตกระนัน้ มีหลายครั้งที่
นักวิจัยรุนใหมๆ เกิดความรูส ึกทอแทกับขอเสนอแนะของผูประเมินทีม่ ีอยู
มากมายตามมา แตขอใหพึงระลึกวา ขอคิดเห็นทุกขอคือ การปรับปรุงตัวเองใหมี
ความสมบูรณดวยมุมมองทีห่ ลากหลายและเปนประโยชนตอผูวิจยั เองในอนาคต
- วารสารวิจัยทีม่ ีประวัตกิ ารตีพิมพและการไดรับการอางอิงอยางตอเนือ่ งซึ่งสามารถ
ดูไดจากพัฒนาการของคา Impact Factor ที่มีการเก็บสถิติไวซึ่งสามารถดูออนไลด
ไดทันที ผูเขียนใครขอขยายความเปนภาษางายๆ ในเรื่อง Impact Factor ซึ่งก็คือ
Impact Factor เปนดัชนีชวี้ ัดความนิยมการใชงานผานจํานวนรายการอางในชวง
ระยะเวลาที่กําหนด
หมายเหตุ วารสารที่มีมาตรฐานสูงจนไดรับการยอมรับในวงวิชาการของทุกศาสตรจะ
ปรากฏชื่อวารสารนั้นๆ ในฐานขอมูลของ Science Citation Index (ISI) หากตองการสืบคนเพื่อ
นํามาใชอางอิงก็สามารถเขาไปสืบคนไดที่ http://isi1.isiknowledge.com/
เมื่ อ ผู ต อ งการเผยแพร บ ทความพิ ม พ เ ลื อ กกลุ ม ของวารสารได บ า งแล ว สิ่ ง ที่ ต อ ง
พิจารณาตอไปคือ
- ขอบเขตของวารสารนั้นๆ ที่จะยอมหรือไมยอมใหบทความบางประเภทที่สงมา
นั้นที่จะมีศักยภาพในการตีพมิ พไดหรือไม อันเนื่องดวยบริบทเชิงวิชาการและเชิง
พาณิชย หากบทความวิจัยทีส่ งมานั้นไมตรงกับขอบเขตของที่ตั้งไวกย็ ากที่ยอมรับ
และอาจปฏิเสธการตีพิมพไดในเวลาอันรวดเร็ว เทคนิคงายๆ ของการคัดกรอง
วารสารที่ตรงกับบทความวิจัยที่ตองการตีพิมพคือการหาขอมูลประกอบจาก
ฐานขอมูลออนไลนของวารสารนั้นๆ และพิจารณาขอกําจัดอยางถี่ถวน รวมทั้ง
การเปรียบเทียบงานของตนกับงานอื่นๆที่เคยไดรับการตีพิมพในวารสารนั้นวามี
ความสอดคลองหรือมีศักยภาพพอที่จะตีพิมพเผยแพรไดหรือไม อีกทัง้ ควรจะมี
การสํารวจบทความวิจยั ที่มีเนื้อหาใกลเคียงหรือสอดคลองกับบทความของเราใน
วารสารที่จะสงดวย และกลายเปนประเพณีนิยมในปจจุบนั ที่ผูตองการสงบทความ
เพื่อลงตีพิมพในวารสารนั้นๆ จําเปนตองมีการอางอิงบทความวิจยั ในวารสารนั้นๆ
ดวย (ระบบทุนนิยม) เพราะนโยบายหลักของทุกวารสารคือ ตองอานและยอมรับ
ในแนวทางของบทความที่เคยตีพิมพในวารสารนั้น จากนั้นจะเปนรายละเอียดใน
เนื้อหาที่แสดงใหเห็นถึงจุดตางหรือสิ่งใหมของงานตนทีท่ ําใหบรรณาธิการและผู

ประเมินผลงานไดทราบวา งานของเราแตกตางไปจากงานที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารไปแลวหรือเปนสิ่งใหมอยางมีนยั สําคัญ
- รูปแบบของตัวบทความทีจ่ ะสงเขาสูระบบการพิจารณาเปนสิ่งที่สําคัญมาก คําวา
รูปแบบนี้หมายรวมถึง ภาษา ซึ่งสวนใหญมากกวารอยละ 99 ตองใชภาษาอังกฤษ
ดังนั้นผูเขียนตองมีความรูในการใชภาษาทีด่ ีระดับหนึ่ง เทคนิคงายๆ ในการพัฒนา
จุดนี้อยูที่การตอยอดความรูใ นภาษาทีต่ นมีผานการอานและฝกฝนทางดานการ
เขียนที่ดแี ละอยางเปนระบบ นอกจากนั้นรูปแบบที่แตละวารสารกําหนดไวมกั จะ
ไมเหมือนกัน ควรอยางยิ่งทีต่ องศึกษาใหเขาใจและปฏิบตั ิตามโดยเครงครัด
- ระบบการสงบทความในปจจุบันมีหลายชองทางไดแก สงผานฐานขอมูลออนไลน
เชนบทความของคาย Taylor & Francis Group, Elsevier, Wiley เปนตน สงเปน
ฮารดกอปปพรอมไฟลไปที่สํานักงานของวารวารนัน้ หรือสงเปนอิเล็คทรอนิคเมล
ไปที่บรรณาธิการของวารสาร (Editor) โดยตรง การเลือกชองทางที่มีคาใชจายต่ํา
สะดวกและ รวดเร็ว ตรวจสอบความกาวหนาของกระบวนการพิจารณาไดอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงคาจายต่ําที่สดุ เปนสิ่งที่ควรพิจารณา
- สําหรับขั้นตอนการสงบทความ ผูเขียนไดสรุปคราวไว ดังแสดงในไดอะแกรม
ขางลาง ซึ่งโดยทั่วไปแลว ระยะเวลาทีใ่ ชจนกระบวนเสร็จสิ้นอาจใชเวลาตั้งแต 1
สัปดาหจนถึงเปนป ทั้งนี้อาจสังเกตไดจากขอมูลวันที่ทําการสง การแกไข และ
การยอมรับใหตีพิมพบทความในวารสารนัน้ ๆ ไดจากฐานขอมูลออนไลน

ผูตองการเผยแพรงานวิจัยทําการสง
ตนฉบับบทความ
กระบวนคัดกรองโดยบรรณาธิการและคณะทํางานของวารสาร

ขอบเขตและ
รูปแบบ

ไมเห็นชอบ
สงกลับเพื่อแกไขหรือ
ปฏิเสธการตีพิมพ

เห็นชอบ

กระบวนพิจารณาบทความ
โดยผูทรงคุณวุฒิ
เห็นชอบแตตองแกไขในหลายๆ
ประเด็น
(สงประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิอีกครั้ง)
เห็นชอบโดยไมตองแกไขหรือ
ตองแกไขในบางประเด็น
(ไมตองสงประเมินผูทรงคุณวุฒิอีกครั้ง)

คุณภาพ
บทความ

ไมเห็นชอบ
สงกลับเพื่อแกไขหรือ
ปฏิเสธการตีพิมพ

เห็นชอบใน
ตนฉบับ

คุณภาพ
บทความ

ไมเห็นชอบ
สงกลับเพื่อแกไขหรือ
ปฏิเสธการตีพิมพ

กระบวนตอบรับการตีพิมพ
กระบวนจัดการถายโอนลิขสิทธิ์
ในการเผยแพร
บทความไดรับการตีพิมพ

กระบวนพิจารณาบทความ

สวนคําถามที่วา ผลงานจากวิทยานิพนธสามารถตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับใดได
คําตอบก็คือ ผลงานจากวิทยานิพนธสามารถสงไปตีพิมพเผยแพรในวารสารทุกระดับ
ได ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับคุณภาพของบทความวิชาการนั้นๆ วามีเพียงพอ หรือเหมาะสมกับวารสารวิจัย
นั้นๆ หรือไม ในที่นี้ผูเขียนจะแสดงรายละเอียดของเกณฑที่ผูประเมิน (Reviewer) ใชในการ
ตัดสิน (Decision) วาบทความวิจยั ใดสมควรจะยอมรับใหตีพิมพ (Accept) หรือปฎิเสธการตอบ
รับตีพิมพ (Reject) ซึ่งองคประกอบสําคัญที่ใชในการตัดสินประกอบไปดวย
1. บทความวิจัยมีเนื้อหาเชิงเทคนิคสอดคลองกับนโยบายของวารสารนั้นๆ หรือไม
(กรณีนี้ แมวาบทความวิจัยนั้นมีคุณภาพสูง แตมีเนื้อหาเชิงเทคนิค (Technical Content)
ไมสอดคลองกับขอกําหนดของวารสาร บรรณาธิการของวารสาร (Editor) สามารถ
ปฏิเสธบทความวิจยั ในขัน้ ตน โดยไมจําเปนตองผานกระบวนการประเมินจากผู
ประเมิน ซึ่งผูเขียนบทความวิจัยสามารถเปลี่ยนไปสงในวารสารอื่นๆ ที่เหมาะสมกวา
ได โดยไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเชิงเทคนิค
2. มีความเปนตนแบบหรือไม (Originality)
3. บทความวิจัยมีรูปแบบการเขียนที่ถูกตองหรือไม (Writing Style)
4. บทความวิจัยมีขอมูลเชิงเทคนิคที่ถูกตองหรือไม (Technical Content)
5. บทความวิจัยมีรูปแบบภาษาเขียนถูกตองหรือไม (Language)
6. บทความวิ จั ย มี ก ารวิ เ คราะห ค า ความไม เ ที่ ย งตรงจากการทดลอง (Uncertainty
Analysis) หรือวิเคราะหคาความเบี่ยงเบนจากการคํานวณ (Error Analysis) หรือไม
(กรณีบทความวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือวิศวกรรมศาสตร)
ซึ่งเกณฑนี้ก็ใชไดกับวารสารวิจัยทุกระดับ แตระดับความเขมขนของการประเมิน
อาจจะแตกตางกัน วารสารวิจัยที่ดําเนินมานานยอมมีชื่อเสียงมาก อัตราการสงบทความวิจยั เขา
มาก็มีมาก เกณฑการประเมินก็ยอมเขมขน อัตราการปฏิเสธบทความ (Reject) ก็มีมากตาม
(วารสารวิจยั ทีม่ ีชื่อเสียงที่ดําเนินการโดยองคกรมาตรฐาน เชน ASME, IEEE, ASCE AIChE
เปนตน อาจมีอัตราการปฏิเสธบทความวิจยั สูงถึง 70 เปอรเซ็นต)

จากองคประกอบสําคัญที่ใชเปนเกณฑในการตัดสินนี้ ผูเขียนบทความวิจัยก็พอจะจับ
ประเด็น และประมาณตนเองไดวา ผลงานวิจัยของตนจากวิทยานิพนธสามารถที่จะสงตีพิมพ
ในวารสารวิจยั ในระดับใดระดับหนึ่งไดหรือไม
โปรดระลึกไวเสมอวา การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรเปนทั้งศาสตร และศิลป
มีวิทยานิพนธ หรือผลงานวิจยั จํานวนมากทีม่ ีเนื้อหาคุณภาพเชิงเทคนิคดีเยี่ยม (ตามขอ 4) แต
ผูเขียนขาดทักษะในการเขียน หรือขาดทักษะทางภาษา (ตามขอ 3 และ 5) บทความนัน้ ก็มี
โอกาสถูกปฏิเสธการยอมรับใหตีพิมพสูง ในทํานองเดียวกัน หากผลงานนั้นแมจะมีคณ
ุ ภาพเชิง
เทคนิคไมไดดมี ากนัก หรือมีลักษณะความเปนตนแบบไมเดนชัด แตผูเขียนบทความวิจัยมี
ประสบการณ และมีทักษะในการเขียน นําเสนอ และวิเคราะห บทความวิจยั นั้นอาจไดรับการ
ยอมรับใหตพี มิ พได อยางไรก็ตามผลงานวิจัยเหลานี้ควรมีคุณลักษณะผานเกณฑขั้นต่ําของ
องคประกอบทั้ง 6 ขอ ดังที่ไดกลาวมาขางตน
ในขั้นตอนแปลงขอมูลจากรายงานวิจัยฉบับเต็มจากวิทยานิพนธมาเปนผลงานวิจัย เพือ่
ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิจยั นั้น ผูเขียนจะตองพยายามจับประเด็นของเนื้อหาสําคัญใหได ตอง
สามารถที่จะเคนเอาอัตลักษณของผลงานตนเองมานําเสนอใหได เพื่อแสดงถึงความเปน
ตนแบบ เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยของผูวิจัยที่ตีพมิ พมากอนหนา ตองเขาใจถึงวิธีการ
จัดการกับตัวแปรที่ศึกษาวาอันไหนเปนตัวแปรตน หรือตัวแปรตาม สมมติฐานที่ใชในการ
วิเคราะห เทคนิคในการวิเคราะห และการสังเคราะหผล ซึ่งธรรมชาติของการนําเสนอดังที่ได
เคยอธิบายไวแลวเกี่ยวกับกลุม ประเภทงานวิจัยวา เปนงานวิจยั ในลักษณะพืน้ ฐาน หรืองานวิจยั
ประยุกต ในการนี้ อาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธจะเปนผูที่ใหคําปรึกษา และชวยเหลือไดมาก

