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แหล่งท่ีมาของความรู้ 

ความรู้เร่ืองการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยันี ้ได้มาจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชมุชนนกัปฏิบตัิด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจยั

ของวิทยาลยัและวิทยากรจากภายนอกวิทยาลยั ดงัรายนาม

ตอ่ไปนี ้

1. อ.วรรณี ศรีวิลยั   วพบ.ราชบรีุ 

2. อ.วิรดา อรรถเมธากลุ  วพบ.ราชบรีุ 

3. อ.อรพิน สวา่งวฒันเศรษฐ์ วพบ.ราชบรีุ 

4. ดร.นงนชุ วงศ์สวา่ง  วพบ.ราชบรีุ 

5. ดร.กมลพร แพทย์ชีพ  วพบ.ราชบรีุ 

6. ดร.วิราวรรณ คล้ายหิรัญ  วพบ.ราชบรีุ 

7. ดร.อจัฉรา อว่มเครือ  วพบ.ราชบรีุ 

8. ดร.เยาวลกัษณ์ มีบญุมาก วพบ.ราชบรีุ 

9. อ.ชิตสภุางค์ ทิพย์เท่ียงแท้ วพบ.ราชบรีุ 

10. ดร.ณฎัฐวรรณ ค าแสน  วพบ.สพุรรณบรีุ   
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แนวปฏิบัติการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวจิัย 

1. เลือกงานวิจยัท่ีต้องการตีพิมพ์ 

2. เลือกประเดน็ท่ีน่าสนใจส าหรับการตีพิมพ์ไว้ 1-2 ประเดน็ ไม่

จ าเป็นต้องตีพิมพ์ทัง้เร่ืองของงานวิจยั 

2.1. แบ่งเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 

2.2. แบ่งเนือ้หา เช่น ทางคลินิก ทางจิตวิญาณ 

3. ตัง้ค าถามการวิจยัประเดน็ท่ีจะตีพิมพ์ไว้หลายประเดน็ แล้วดู

วา่ประเดน็ใดควรน ามาเขียน ควรเป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจ ให้

ค าตอบกบัสงัคม/ผู้อา่น 

4. เขียน Outline ของงาน 

5. เลือกวารสารท่ีควรจะตีพิมพ์ผลงานวิจยั  

5.1. ควรเป็นวารสารท่ีมีวตัถปุระสงค/์theme ของเนือ้หา ตรง

กบัประเดน็ท่ีเตรียมจะตีพิมพ์ เช่น งานวิจยัทางการ

พยาบาลท่ีท าไว้ อาจต้องเลือกเขียนในทางตรงกบั

จดุเน้นของวารสาร เช่น เน้นทางการศกึษา คลินิก สถิติ 

สงัคม วฒันธรรม EBP ศาสนา เป็นต้น 
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5.2. วารสารท่ีมีความถ่ีของจ านวนฉบบัตอ่ปีมากกวา่ เช่น 3-

4 ฉบบั/ปี จะมีช่วงให้ submission บ่อยกวา่ วา รสารท่ี

ออก 1-2 ฉบบั/ปี 

5.3. วารสารท่ีเป็นวารสารของเอเชีย เช่น เกาหลี ญ่ีปุ่ น จีน 

สิงคโปร์ มกัจะต้องแขง่ขนักบันกัวิจยัทัว่โลกน้อยกวา่

การพยายามตีพิมพ์ในวารสารของอเมริกา ยโุรป 

6. เลือกวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับ อาจพิจารณา เลือกจากฐาน 

TCI (ได้0.25) listsของ สมศ (ได้0.50) SJR(SCImago) (Q3-

Q4ได้ 0.75) และ SJR(SCImago) (Q1-Q2 ได้ 1) และเกณฑ์

ใหมท่ี่ก าลงัจะเปลี่ยนคือ SJR(SCImago) (Q1-Q2-Q3-Q4 

จะได้ 1 ทัง้หมด) 

7. ศกึษารายละเอียด เง่ือนไขการตีพิมพ์ เช่น ก าหนดการตีพิมพ์  

จ านวนฉบบัท่ีออกใน 1 ปี ช่วงระยะเวลาท่ีจะเตรียมต้นฉบบั 

การมpีeer review 

8. จดัท าต้นฉบบั อาจท าเป็นกลุม่ท่ีมีการแลกเปลี่ยนกนัเป็น

ผู้อา่นร่างบทความ 
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8.1. ก าหนดช่ือเร่ืองท่ีน่าสนใจ ดงึดดูใจให้อา่นอาจต้อง

เปลี่ยนช่ือเร่ืองท่ีมีความเฉพาะเจาะจง โดดเดน่ เช่น 

เพ่ิมช่ือชนเผา่ คนกลุม่น้อย วฒันธรรมไทย วิถีพทุธ มา

ใช้แทนช่ือเร่ืองท่ีกว้างๆ เชน่ ประเทศไทย 

8.2. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องใหมใ่ห้สอดคล้องกบั

ประเดน็การตีพิมพ์และทนัสมยั 

8.3. เขียนทกุหวัข้อตามท่ีวารสารก าหนดไว้ 

8.4. อาจแบ่งโดยคร่าวๆ หากนบัเป็นหน้าการตีพิมพ์ ดงันี ้

จาก 12-15 หน้า แบ่งเป็น  

8.4.1. บทคดัย่อ 1 หน้า 

8.4.2. ความส าคญัของปัญหา 1 หน้า  

8.4.3. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ½ หน้า 

8.4.4. แนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั ½ หน้า 

8.4.5. แบบการวิจยัและวิธีวิจยั 1 หน้า 

8.4.6. ผลการศกึษาวิจยั 3-4 หน้า 

8.4.7. อภิปรายผล 2-3 หน้า 

8.4.8. สรุปผลการศกึษา ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ 1 หน้า 
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8.4.9. ประเดน็จริยธรรม/การรับรองด้านจริยธรรม การ

ได้รับทนุสนบัสนนุ การขอบคณุผู้สนบัสนนุ ½ หน้า 

8.4.10. เอกสารอ้างอิง 1 หน้า 

งานภาษาไทยมกัก าหนดเป็นหน้า สว่น

ภาษาองักฤษก าหนดจ านวนค า เช่น 2500, 3000 หรือ 

3500 words ก็ลองเขียนให้มีสดัสว่นประมาณนีก้่อนโดย

ยึดจ านวนค าท่ีก าหนดไว้ 

8.5. พิจารณาการวิเคราะห์ข้อมลู อาจต้องปรับสถิติให้

สอดคล้องกบัเร่ืองท่ีจะตีพิมพ์ (โดยใช้ข้อมลูเดิม) สถิติ

อาจมีความยาก/ขัน้สงูมากขึน้ ถ้าใช้ SPSS ต้องระบ ุ

version ของ program ด้วย 

8.6. น าเสนอผลการวิจยัให้น่าสนใจ ไมจ่ าเป็นต้องใช้เพียง

ตารางอย่างเดียว อาจเลือก blot point หรืออ่ืนๆในการ

น าเสนอ ผลวิจยัเชิงคณุภาพอาจต้องปรับ coding ให้

น่าสนใจมากขึน้ (หากจ าเป็น) 

8.7. อภิปรายผลใหมใ่ห้สอดคล้องกบัเร่ืองท่ีตีพิมพ์ 
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8.8. ท า citation และ referencing ใหม ่และท าตามรูปแบบ

ท่ีวารสารก าหนด เป็น APA หรือ Vancuver ควรใช้ 

EndNote program หรือ การอ้างอิงใน word program 

8.9. เขียนตามรูปแบบท่ีวารสารระบไุว้ 

8.10. เขียนภาษาไทย/องักฤษ ให้ถกูต้อง ไมเ่ขียนวน

ไปวนมา พดูแล้วพดูอีก ต้องเขียนให้มีประโยค

หลกั/topic หากไมเ่ช่ียวชาญด้านภาษาองักฤษ ต้องหา

ผู้ตรวจทานด้านภาษาก่อน การเขียนภาษาองักฤษหาก 

poor English จะถกูตดัทิง้ก่อนเลย เขาไมต่รวจภาษา

ให้ เป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์ท่ีต้องเตรียมให้ด ี

9. ให้ผู้ อ่ืนท่ีไมใ่ช่ทีมวิจยัเดียวกนัอา่นวา่เข้าใจหรือไม ่งานมี

ความน่าสนใจหรือไม ่อา่นแล้วมีข้อสงสยัอะไรบ้างไหม 

10. ปรับแก้ ภาษา เนือ้หา ให้ถกูต้อง  

11. ท าการ submission กรอกรายละเอียดให้ถกูต้อง ครบถ้วน 

รายละเอียดบางอย่างไมป่รากฏในหน้าวารสารท่ีตีพิมพ์แต่

ต้องระบใุนขัน้ตอนการสมคัร เช่น เลขท่ีได้รับ การรับรองด้าน

จริยธรรม (การรับรองโดยคณะกรรมการวิจยัของสถาบนั
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ไมใ่ช่การรับรองทางจริยธรรม) ระบวุา่งานท่ีสง่นีเ้ป็นทัง้หมด

หรือสว่นหนึ่งของรายงานวิจยัท่ีศกึษา ถ้าเป็นสว่นหนึ่ง

นกัวิจยัแบ่งมาตีพิมพ์อย่างไร สว่นอ่ืนได้ตีพิมพ์หรือไม ่ตีพิมพ์

ไว้ท่ีใด มกัจะขอให้สง่ให้ดดู้วย ช่ือของงานวิจยัท่ีศกึษาไว้คือ

อะไร ช่ือนกัวิจยัให้ระบวุา่ใครท าอะไรในการวิจยั เช่น 

Somchai เก็บข้อมลู Sombat วิเคราะห์ และอภิปรายผล 

ฯลฯ 

12. เมื่อ submission ส าเร็จ จะได้รับ password ส าหรับเข้าด ู

ติดตาม ผลตามขัน้ตอนตอ่ไป และรอรับผลการพิจารณาจาก

ส านกัพิมพ์วา่ให้ปรับแก้อะไร ก็ปรับแก้ตามนัน้ 

13. ในการปรับแก้ต้องระบกุารแก้ไข/ไมแ่ก้ไข ทกุประเดน็ท่ีได้รับ

ข้อเสนอมา 

14. รอผล อาจต้องแก้หลายครัง้ ก็ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ จะ

ได้ตีพิมพ์ในท่ีสดุ 

15. พบเพ่ือนนกัปฏิบตัิ การแลกเปลี่ยนความรู้ระหวา่งชมุชนนกั

ปฏิบตัิจะมีประโยชน์มากในแง่การแนะน า ช่วยเหลือ และ

สนบัสนนุด้านก าลงัใจ 
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16. อาจารย์ท่ีมีคณุสมบตัิ (จบการศกึษาระดบัปริญญาเอก) ควร

สมคัรเป็น editor ของวารสารตา่งๆ เพ่ือให้มีความรู้ความ

ช านาญมากขึน้ในการท่ีจะเขียนบทความวิจยัให้ไดรับการ

ยอมรับตีพิมพ์ 

17. ควรเขียนงานบทความนีใ้นเวลาท่ีมีสมาธิ ไมม่ีใครรบกวน จึง

ต้องใช้เวลาสว่นตวัท่ีบ้าน/ท่ีท างานหลงัเวลาเลิกงานแล้ว 

หรือหยดุงาน (leave) ไปเขียนงาน 

 

บทสรุป 

 การตีพิมพ์ผลงานวิจยัเป็นงานท่ีต้องทุ่มเทความรู้ 

ความสามารถของนกัวิจยัอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากท่ีเหน็ดเหน่ือย

จากการท าวิจยัเสร็จแล้ว แตแ่ม้จะต้องใช้เวลานาน การท า

ให้ผลงานวิจยัได้ตีพิมพ์เป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่เพราะสามารถขยาย

ผลความรู้ให้ผู้ อ่ืนได้อย่างกว้างขวาง แนวปฏิบตัิในคูม่ือเลม่นี ้

จะช่วยให้นกัวิจยัท างานตีพิมพ์ผลงานได้ง่ายขึน้  

 


