
แนวปฏบิัตทิี่ดีสู่ความสำเร็จ 
 

ช่ือผลงาน   แนวปฏิบัติที่ดี สำหรับการตีพมิพ์ผลงานวิจยัในวารสารระดับนานาชาติ  

    คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 
 

เจ้าของผลงาน  คณะกรรมการวิจัยและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์  

 

ข้อมูลผลงาน (ปัญหาเดิม หรือเหตจุูงใจในการสร้างผลงาน) 

 
ผลการดำเนินงานด้านการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด มีจำนวนผลงานตพีิมพ์

เผยแพร่ในวารสารกลุ่ม TCI 2 จำนวนมาก ระดับผลการประเมินคะแนนในตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ได้คะแนนเตม็ 5 คะแนน
ต่อเนื่อง แต่ยังขาดผลงานการตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติ คณะะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะใหเ้พิ่ม
การตีพิมพผ์ลงานวิจัยในวารสารในกลุ่ม นานาชาติ จาการสอบถามสาเหตุของปญัหา ด้านการผลิตผลงานวิจัยพบว่า
อาจารยส์่วนใหญเ่ขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นแบบโครงการเดี่ยว จำนวนกลุม่ตัวอย่างไม่มากพอ รวมทัง้ขาด
ประสบการณ์การนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ  ภาระงานสอนและการนิเทศค่อนข้างมาก รวมทัง้คณะ
พยาบาลศาสตร์ยังขาดแนวปฏิบัติในการดำเนินงานดังกล่าว  

ดังนั้นผู้รบัผิดชอบงานวิจัยและการจัดการความรูจ้ึงเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจงึได้ดำเนินการจัดการ
ความรู้ในประเด็นการตีพิมพผ์ลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 

 

วัตถุประสงค์  
1.จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี สำหรบัการตีพิมพผ์ลงานวิจัยในวารสารระดบันานาชาติ    คณะพยาบาลศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 
2. มีจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติเพิ่มมากขึ้น    
   

วิธีดำเนินการ 

 Plan   ประชุมวิเคราะห์องค์ความรูท้ี่จำเป็นและนำเข้าในการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะฯ เพื่อ

กำหนดและคัดเลือกประเด็นองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา 

 Do 

  1. งานจัดการความรู้ ได้นำประเด็นองค์ความรู้ที่คัดเลือกมา ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และบุคลากร ทีส่นใจ

และมีองค์ความรู้ทีส่อดคล้องกบัประเด็นจัดการความรู้ที่กำหนด  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งกำหนดแผนการจัดการความรู้ประจำปงีบประมาณ 2564 

3. จัดโครงการการจัดการความรูเ้พื่อใหม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างองค์ความรู้โดยเชิญวิทยากรผูม้ี

ความรู้ความเช่ียวชาญ ศ.ดร. รัตน์ศิริ ทาโต จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 10 มีนาคม 2565  

4. คณะกรรมสรปุเป็นองค์ความรู้และการบันทึกองค์ความรูท้ี่เหมาะต่อการใช้งาน โดยงานจัดการความรู้ ได้จัด

เวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแตล่ะบุคคลทั้งในรูปแบบออนไลน์ และ on site  และกำหนดแบบบันทึก



การเรียนรูเ้พื่อสกัดองค์ความรู้จากความรู้แบบฝงัลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ชัดแจง้ (Explicit 

Knowledge) จำนวน 3 ครัง้ 

 

สรุปองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการแลก เปลี่ยนเรียนรู้   
ไดแ้นวปฏิบัติที่ดี สำหรบัการตพีิมพผ์ลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ    คณะพยาบาลศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด  ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญคือ การออกแบบงานวิจัย  การเขียน Manu script และ

วิธีการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ 

1. การเขยีน Manu script 

สาระสำคัญ แนวปฏิบัติท่ีด ี
บทนำ ( Introduction) 1.ควรเริ่มที่ว่าเราทำงานวิจัยอะไรและ major contribution ของเราทัง้ในแง่

ของ literature และ policy recommendation  
2. เขียนให้ชัดเจนและตรงประเด็น เพราะเมื่อเราเขียนอะไรที่ผู้อ่านคาดไม่ถึง 
หรือไมเ่คยนึกถึงกจ็ะ motivate ให้ ผู้อ่านส่วนทีเ่หลือของ paper 
3.อย่าเขียนสิง่ที่ไม่ใช่ประเด็นใหม่หรือเป็นคำพูดกว้างๆ (อยา่ลืมว่า journal 
ส่วนใหญจ่ำกัดหน้าในการสง่ ดังนั้นจะเป็นเรื่องน่าเสียดายที ่เสีย space ไป
เปล่าๆ)  
4. ความยาวมากทีสุ่ดในส่วนของ Introduction ไม่ควรเกิน 2 หน้าถ้า journal 
จำกัดหน้าไว้ที่ 15 – 20 หน้า 
5. ในส่วนของคำถามวิจัยที่ต้องการศึกษา ทางที่ดีควรใช้วิธีเขียนในเชิงการตั้งข้อ
สมมตทิี่ชัดเจน  
6 เทคนิคที่ดีคือ การเขียนใหผู้้อ่านมีความสงสัย อยากรู้คำตอบวิจัยของเรา กจ็ะ
ทำให้อยากอ่านต่อไป 
7. ควรเขียนในประเด็นใหม่ๆ  และเขียนให้ตรงประเด็นชัดเจนให้เป็นที่น่าสนใจ
ของผู้อ่าน  
8. บทนําสามารถอธิบายและนําไปสูส่่วนของปญัหาและส่วนอื่น ๆ ได้ดี  
9. บทความมีหลักฐานทีห่นักแน่นเพียงพอในเชิงวิชาการ เนือ้หามีการอธิบายที่
ชัดเจน ถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด มีความทันสมัยและเป็นที่นา่สนใจในเชิงวิชาการ  
10. มีการเขียนนำเสนอทีเ่พียงพอในเชิงเทคนิค ข้ันตอนและเทคนิคที่ใช้เพียงพอ
และมีน้ำหนักในเชิงวิชาการ ไม่มบีางส่วนของเนื้อหาในบทความได้ตีพิมพ์ที่อื่น 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

1.ในการทบทวน ควร note ว่างานแต่ละงานมีข้อค้นพบหลกั วิธีการวิจัย 
แตกต่างหรอืเหมือนกันอย่างไรและ เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเราอย่างไร เพื่อนำมา 
organize ว่าเราจะเขียนส่วนน้ีอย่างไร 
2. Literature reviews เป็นการทบทวนใน 2 ประเด็นคือ 
   2.1 ทบทวนงานวิจัยในอดีตทำอะไร ผลงานวิจัยในประเดน็น้ีมีการพฒันาไปถึง
ไหน  



สาระสำคัญ แนวปฏิบัติท่ีด ี
2.2 หางานทีเ่กี่ยวข้อง มา ทบทวนให้มากที่สุดเท่าทีห่าได้ (งานทีน่ำมาควร

เป็นงานที่น่าเช่ือถือ เช่น ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ) เป็น
เหมอืนพื้นฐานของงานของเราว่าเราจะต่อยอดงานวิจัยในอดีตอย่างไร 
เราจะพูดอย่างไรให ้motivate คนอ่านว่างานของเรามี contribution 
อะไร โดยใช้งานในอดีตเป็น reference point  

2.3  เลือกงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเด็นในการอภิปรายของเรา  
3. พยายามเขียนส่วนน้ีไม่ใหเ้กิน 2 หน้า  

• ส่วนแรกควรเขียนงานวิจัยในอดีตทีเ่กี่ยวข้องกบังานของเราโดยตรง  
คำถามวิจัย วิธีวิจัย และข้อค้นพบ จะเน้นเรื่องใดข้ึนอยูก่ับว่าใน paragraph 
ดังกล่าวเราต้องการเปรียบเทียบเรือ่งใด 

 • main contribution ของเราเป็นเรื่องทางการพยาบาล ดังนั้นงาน
ทบทวนควรเป็นงานทางด้านทางการพยาบาล  

 • ส่วนที่สองควรเป็นการอธิบายว่า contribution ของเราว่าวิธีการ
วิจัยของเราแตกต่างจากอดีตอย่างไร หรือ ข้อมลูของเราเปน็ข้อมูลใหม่ หรอืเป็น
แบบจำลองแบบใหม่ หรือเราตอบคำถามวิจัยที่กว้างกว่า/เฉพาะเจาะ มากกว่า
งานวิจัยในอดีต 

 • เราอาจจะโยงไปว่างานของเราสามารถนำไป apply กับคนทั่วไป 
(external validity) ได้หรือไม่  

 • ให้เขียนในเชิงวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความเหมอืนและแตกต่างและ
ควรเลือกเฉพาะงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัเรื่อง ทีก่ำลังศึกษา 

•  ไม่จำเป็นต้อง cite ทุกงานใน literature แตค่วร cite งานที่ทุกคน 
cite กัน (classic papers) ทบทวนงาน ที่ เกี่ยวข้องกับงานของเรา ซึง่จะเป็น
ประโยชน์ในการเขียนส่วน Discussion   

ข้อมูลสรุปผลการทบทวน
วรรณกรรม 
 

1 พยายามเขียนส่วนน้ีไม่เกิน 1 หน้า  
2 เริ่มด้วยการอธิบายแหลง่ทีม่าของข้อมลูที่ใช้ และระยะเวลาของข้อมลูที่ใช้ 
ข้อมูลเป็น panel/cross section/time series หน่วยในการวิเคราะห์คืออะไร 
จำนวนตัวอย่างมีเท่าใด 
3 พูดถึงข้อจำกัดของข้อมลูพอสมควร (ถ้าม)ี เช่น missing observation, 
missing variables, จำนวนตัวอย่าง ที่น้อย หรือ ไม่มีข้อมลูรายได้ ไม่มีผู้ชายให้
สัมภาษณ์ หรือไม่มีข้อมูลคนที่มีรายไดสู้ง เป็นต้น  
 4 ในส่วนที่สอง ควรพูดถึง descriptive statistics of the data ทีเ่กี่ยวข้องที่
แสดง means, S.D. ทั้งข้อมลูตัว แปร dependent/independent variables 
5  อาจนำเสนอ descriptive statistics ของกลุ่มตัวอย่างทีต่่างกัน เช่น 
treatment vs. control หรือ pre vs. post เป็นต้น และอาจทำสอบทางสถิติ
ว่าค่า mean ของ 2 กลุ่มนีม้ีความแตกต่างกันหรือไม่ ถ้ามี เราจะ control ตัว
แปรดังกล่าวใน regression analysis 
 



สาระสำคัญ แนวปฏิบัติท่ีด ี
ระเบียบวิธีวิจัย  
 

• ส่วนน้ีไม่เกิน 1.5 - 2 หน้า 
 • อธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงเลอืกวิธีการดังกล่าวหรือเลือกแบบจำลองใดในการ
วิจัย  
• กรณี empirical work ในส่วนน้ีเน้นถึง เราทำงานวิจัยเชิงประยุกต์น้ีอย่างไร 
ซึ่งถ้าเป็นเรื่องการหาความสัมพันธ์ระหว่าง Y และ X ทีเ่กี่ยวข้องกับ 
hypothesis ที่ตัง้ไว้ เราควรอธิบายว่าเหตุใด X ถึงสง่ผลต่อ Y (causal effect) 
อธิบายว่าเหตุใดจงึใช้แบบจำลองดังกล่าว เช่น OLS, difference-in-
difference, randomized control trails 
 •  กรณีexperimental  
การทดลองที่ใช้คืออะไร control group หมายถึงอะไร treatment group 
หมายถึงอะไร ระยะเวลาในการทำการทดลอง เหตุใดจึงเลอืก treatment 
ดังกล่าวในการวิเคราะห ์
 

ผลการวิจัย 
 

พยายามเขียนในส่วนน้ีไม่เกิน 5 หน้า โดยควรเลือกนำเสนอเฉพาะส่วนที่ตอบ
ผลงานวิจัย ถ้ามีการตัง้ สมมุติฐานและสมการใหส้รปุผลและตีความหมายให้
ชัดเจน  มีประเด็นอยู่ 2 เรื่องที่ต้องพิจารณาในส่วนน้ีคือ  

1) เราจะนำเสนอผลการศึกษามากน้อยเพียงใด (ส่วนใดจะนำเสนอ 
ส่วนใดไม่ต้องนำเสนอ)  

- การนำเสนอเนื้อหาที่มากเกินไปอาจสง่ผลใหผู้้อ่าน distract ไปจากสิง่
ที่เราต้องการสื่อสาร และ อาจทำ ใหผู้้อ่านเบื่อ เทคนิคคือเลอืกผลการศึกษาที่
ตอบคำถามวิจัยของเรา  

2) เราจะอธิบายผลการศึกษาที่ได้อย่างไร  
- อธิบายว่าตารางผลการศึกษาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรใด แต่

ละ column คืออะไร ต่างกัน อย่างไร และผลที่ได้ตีความได้อย่างไร  
- ในตอนท้ายสรุปว่าผลที่ได้จากแบบจำลองต่างๆ สามารถยอมรบัหรือ

ปฏิเสธ hypothesis ของเรา อย่างไร 
          - การอธิบายผลควรนำเสนอทั้ง statistical significance และ 
magnitude of estimated effect  
          -  ถ้ามีการตั้ง hypothesis ไว้ควรสรปุด้วยว่าผลการศึกษาที่ได้ reject 
หรือ do not reject hypothesis 

อภิปรายผล 
 

• พยายามไม่ให้เกิน 2 หน้า เปรยีบเทียบผลการศึกษาของเรากับงานวิจัยในอดีต
ว่าให้ผลเหมือนกันหรือให้ผล ในทางตรงกันข้ามอย่างไร เหตใุดจึงเหมือนกันหรือ
ต่างกัน 
• สรุปให้ตรงประเด็นและอธิบายผลการศึกษาว่าแตกต่างจากในอดีตหรอื
แตกต่างจากคนอื่นอย่างไรสามารถ นำไปปรับใช้ในเชิงนโยบายหรือนำมาใช้ได้
จริงอย่างไร  
 



สาระสำคัญ แนวปฏิบัติท่ีด ี
สรุปผลการวิจัย 
 

• ไม่ควรมีความยาวมาก (ไม่ควรเกิน 1 หน้า) โดยไม่ควรเขียนข้อค้นพบทั้งหมด
อีกครั้ง โดย นำส่วนของ introduction มา 1 ประโยค ส่วนอื่นที่เหลืออีก 1 
ประโยค และข้อจำกัด และข้อเสนอแนะอีกสัก 2 -3 ประโยค โดยรายงานเฉพาะ
ผลจากการศึกษา อย่าพยายามใส่ความเห็นส่วนตัว มีการสรปุอย่างมีตรรกะทาง 
ความคิด 
 • หลังจากทีเ่ขียน conclusion แล้วควรกลบัไปดูในส่วนของ introduction 
ส่วนที่เป็น brief overview of the results and their implication อกีครั้งว่า
สอดคล้องกันหรือไม ่
 • ในส่วนของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  อะไรคือ main findings ทำไมถึงมี
ความสำคัญ และผลที่ได้เกี่ยวข้อง อะไรกบันโยบาย  
• Future research  โยงกับข้อจำกัดของงานวิจัยของเรา และถ้าในอนาคตจะ
ทำวิจัย ควรจะทำอย่างไร หัวข้ออื่นๆ  
 

 

  

2.การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

สาระสำคัญ แนวปฏิบัติท่ีด ี
ประเด็นท่ีพิจารณา  

 
1.ควรเข้าไปดูว่า journal ดังกล่าวสนใจใน

ประเด็นใด บาง journal ใช้วิธีดูจาก references ของ
เราว่า ใช้ theme ที่ journal สนใจหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ 
editor จะ reject เลยโดยไมส่่งไปให้ reviewers เรียก 
desk- rejected  

2. Journal ที่อยู่ใน Q1 ส่วนใหญ่ต้องมี
หลักฐานว่าได้ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว ถ้าไม่มีก็
ส่งไม่ได้  

3. Submission charge ข้ึนอยูก่ับ journal ถ้า 
journal ใน Q1 มักมี submission charge เช่น 
Journal of Public Economics แต่บาง journal เช่น 
Kasetsart Journal of Social Sciences แม้ จะเสียค่า
ส่ง แต่ถ้าได้ ตีพิมพ์จะเป็น open access  

4. Special issues – จะมีโอกาสได้ตีพิมพ์
มากกว่าถ้างานของเราตรงกับ theme ของ journal  
 
 



ขั้นตอนการตีพิมพ์ 1. ควรมีการวางแผนการเรื่องการตพีิมพเ์ผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารไว้ล่วงหน้าตัง้แต่เริ่มการทำ โครง
ร่างงานวิจัย เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการลงตีพิมพ์
ซึ่งบางวารสารต้องสมัครเป็นสมาชิกติดต่อกัน 2-3 ปี จึง
จะได้รับการพจิารณารับตีพมิพ์  
2. ควรศึกษาข้อมูลของวารสารทีส่นใจว่าสอดคล้องกบั
ปัญหาการวิจัยหรอืไม่ และวารสารที่จะเลอืก ตีพิมพ์ควร
เป็นวารสารที่ได้รับการรบัรอง และมีค่าคะแนน Impact 
factor สูง ๆ 
 3. ควรกำหนดกรอบหรือโครงเรื่อง ไว้ก่อนว่าต้องการ
หัวข้อเรื่องอะไรบ้างและขอบเขตของเนื้อหาแต่ ละหัวข้อ
เรื่อง ความยาวของแต่ละหัวข้อมากนอ้ยเท่าไร รวม
ทั้งหมดไม่เกินกี่หน้า ตามทีบ่รรณาธิการวารสาร กำหนด
แบบฟอร์มไว้ ถ้าไม่ดำเนินการตามนั้นอาจจะไม่ได้รับการ
พิจารณารบัตีพิมพ์  
4. ตรวจสอบความถูกต้อง ความเช่ือมโยงของเนื้อหา 
การสะกดคำ ระเบียบวิธีการวิจัย การเขียน อ้างอิง และ
บรรณานุกรม ตามระบบที่วารสารกำหนดแล้วแก้ไขให้
ถูกต้อง  
5. ส่งบทความไปให้บรรณาธิการวารสาร พิจารณารับ
ตีพิมพ ์
 6. ควรติดตามผลกับบรรณาธิการเป็นระยะๆ ถ้ามีการ
แก้ไขบรรณาธิการจะส่งต้นฉบบักลับมา ผู้เขียน ควรทำ 
ความเข้าใจและรีบดำเนินการแก้ไข ถ้ามีข้อสงสัยควร
ติดต่อกลับไปถามหรือเจรจาต่อรองกับบรรณาธิการให้
เข้าใจตรงกัน  
7. การแก้ไขและสง่ต้นฉบบับทความกลับไปให้
บรรณาธิการเพือ่การตีพมิพ์ใหม่ ติดตามเป็นระยะๆ 
จนกว่าจะได้รบัการตีพิมพล์งในวารสารวิชาการ  
8. ในการอ้างอิงงานวิจัย ควรอ่านใหเ้ข้าใจ ไม่ควรอ่าน
เพียง abstract เพราะ reviewers ย่อมอ่าน/รู้ มากกว่า
เรา การอ้างอิงอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้ reviewer มี
อคติกับส่วนอื่นของบทความ 
9. พิจารณาวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 2562 
 ฐานข้อมูลระดบันานาชาติได้แก่ ERIC, MathSciNet, 
Pubmed, Scopus, Web of Science  

 



 
ปัจจัยท่ีทำให้เกิดความสำเร็จ 
  

1. มีแรงจูงใจ เป้าหมาย และวางแผนการปฏิบัติงาน  เช่น โดยใน 1 ปี ต้องมีการทำวิจัย และได้รับทุน
สนับสนุนงานวิจัย สามารถเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฐาน TCI อย่างน้อยปีละ 1 บทความ 
โดยอาจจะเริ ่มจากวารสารของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ในวารสารของหน่วยงานอื่น ๆ และในระดับ
ฐานข้อมูลที่สูงข้ึนไป 

2. ยึดหลัก LOVEs. ได้แก่ 

- L = Leaning เรียนรู้การเขียนบทความวิจัยว่าเขียนอย่างไรให้ตรงกับกับความต้องการและตรงตามที่
วารสารอยากได้ 

- O = Objective เป้าหมาย ตั้งเป้าหมายว่าบทความจะต้องได้ตีพิมพ์อย่างน้อยต้องอยู่ในฐาน TCI 

- V = Victory ชัยชนะ ต้องไม่ยอมแพ้ เพราะบทความที่ส่งเข้าไปในงานประชุมวิชาการมีเยอะมาก แต่
จะคัดแค่ไม่กี่บทความที่ตีพิมพ์ลงวารสาร 

- E = Effective มีประสิทธิภาพ เน้นให้บทความที่ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อนำบทความวิจัย
ไปต่อยอดโดยการขอตำแหน่งทางวิชาการ 

- s = strong ต้องมีความเข้มแข็งและอดทนต่อการปรับแก้บทความ ซึ่งอาจต้องปรับแก้หลายรอบมาก
จนบางครั้งอาจท้อไปบ้าง แต่ก็ต้องอดทน 

3. การเข้าร่วมอบรมการเขียนบทความวิจัยเชิงพ้ืนท่ี เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวจะสร้างความกดดันและ
วิทยากรจะกระตุ้นและเป็นที่ปรึกษาอย่างดีเยี่ยมในทุกกระบวนการ จึงทำให้นักวิจัยรู้สึกมีที่พึ่งและมีแรง
บันดาลใจในการเขียนบทความ รู้เป้าหมายที่ชัดเจนว่าบทความของเราเหมาะกับการตีพิมพ์ในวารสาร
ประเภทใดและควรจะปรับในจุดไหนอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบทความนั้น 

4. ศึกษาหาตัวอย่างบทความวิจัยในประเภทเดียวกันและการเผยแพร่ในฐานเดียวกัน  โดยศึกษาอย่าง
หลากหลาย เพื่อส่งให้ตัวผู้วิจัยเกิดแนวความคิดมาต่อยอดงานได้ 

5. สร้างเครือขา่ยวิจัยท้ังในและตา่งประเทศเพ่ือช่วยให้มีมุมมองการทำวิจัยที่กว้างขึ้นและร่วมใช้เครื่องมือที่

ทันสมัย 

6. คณะผู้วิจัยเคยมีประสบการณ์ในการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ  
7. คณะผู้วิจัยควรมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับดี นอกจากการเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ

แล้ว ยังต้องใช่ในการสื ่อสารกับ Editor ผ่านทางอีเมล์ ในการแก้ไขข้อมูลต่างๆของบทความวิจัยตาม
คำแนะนำของ reviewer และ editor ของทางวารสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลสำเร็จของงาน 
 1. .มแีนวปฏิบัติที่ดีด้านการตีพมิพผ์ลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ  
 2. มีผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพผ์ลงานวิจัยในวารสารระดบันานาชาติ จำนวน 2 เรื่อง 
  1. Rattanasuk, S., Boongapim, R., Phiwthong, T., Phuangsriken, S., & Putthanachote, N. (2021).  

AntibacterialProfile of Cissus quadrangularis Extracts Against Antibiotic-Resistant Bacteria Isolated 
from Roi Et Hospital. International Journal of Pharmacology, 17(2), 97-102. 
2.  Wongpimoln, B., Pholputta, L., Ngernthaisong, C., & Sarnkhaowkhom, C. (2021). Transitional 
Experiences from Clinical Nurse Experts to Novice Nurse Lecturers in the University for Local 
Development in Thailand: A Phenomenological Study. Nurse Media Journal of Nursing, 11(2), 
197-209. 

 

ความภาคภูมิใจ 
1. การตีพิมพบ์ทความเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ เป็นข้อมลูให้ผู้ทีส่นใจได้ศึกษาสามารถใช้เป็นแนวคิดที่จะ

พัฒนาหรือต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

2. การนำผลงานมาตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ หรือใช้ในการประกันคุณภาพของหลักสูตรหรือ
มหาวิทยาลัย หรือใช้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

3. ปัจจัยด้านเวลา อาจารย์ที่มีพันธกิจในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ จำเป็นต้องจัดสรร
เวลาที่เหมาะสมกับตนเองในการสร้างผลงานวิชาการ 

4. การวางแผนร่วมกันในทีมวิจัยเพื่อที่จะสามารถเขียนบทความวิจัยได้ในมิติที่หลากหลายมากยิ่งข้ึ น และได้
จำนวนบทความที่มากขึ้น ผู้ร่วมวิจัยหรือทีมวิจัยควรต้องสร้างแรงจูงใจร่วมกัน มีจุดมุ่งหมายที่แรงกล้าร่วมกัน 

5. ได้องค์ความรู้ใหม่ ๆ  ออกมา เนื่องจากการพิจารณาผลงานวิจัยให้ลงตีพิมพ์ของแต่ละวารสารในปัจจุบันน้ัน
ต้องการองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากงานวิจัย 

 

ปัจจัยท่ีทำให้เกิดความสำเร็จ 
1. มีแรงจูงใจ เป้าหมาย และวางแผนการปฏิบัติงาน เช่น โดยใน 1 ปี ต้องมีการทำวิจัย และไดร้ับทุนสนบัสนุน

งานวิจัย สามารถเขียนบทความวิจัยตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารฐาน TCI อย่างน้อยปลีะ 1 บทความ โดยอาจจะ

เริ่มจากวารสารของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ในวารสารของหน่วยงานอื่น ๆ และในระดับฐานข้อมลูที่สงูข้ึนไป 

2. ยึดหลัก LOVEs. ได้แก่ 

- L = Leaning เรียนรู้การเขียนบทความวิจัยว่าเขียนอย่างไรให้ตรงกับกับความต้องการและตรงตามที่
วารสารอยากได้ 

- O = Objective เป้าหมาย ตั้งเป้าหมายว่าบทความจะต้องได้ตีพิมพ์อย่างน้อยต้องอยู่ในฐาน TCI 

- V = Victory ชัยชนะ ต้องไม่ยอมแพ้ เพราะบทความที่ส่งเข้าไปในงานประชุมวิชาการมีเยอะมาก แต่
จะคัดแค่ไม่กี่บทความที่ตีพิมพ์ลงวารสาร 

- E = Effective มีประสิทธิภาพ เน้นให้บทความที่ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อนำบทความวิจัย
ไปต่อยอดโดยการขอตำแหน่งทางวิชาการ 



- s = strong ต้องมีความเข้มแข็งและอดทนต่อการปรับแก้บทความ ซึ่งอาจต้องปรับแก้หลายรอบมาก
จนบางครั้งอาจท้อไปบ้าง แต่ก็ต้องอดทน 

3. การเข้าร่วมอบรมการเขียนบทความวิจัยเชงิพ้ืนท่ี เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวจะสรา้งความกดดันและวิทยากร
จะกระตุ้นและเป็นที่ปรึกษาอย่างดีเยี่ยมในทุกกระบวนการ จึงทำให้นักวิจัยรู้สึกมีที่พึ่งและมีแรงบันดาลใจใน
การเขียนบทความ รู้เป้าหมายที่ชัดเจนว่าบทความของเราเหมาะกับการตีพิมพ์ในวารสารประเภทใดและควรจะ
ปรับในจุดไหนอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบทความนั้น 

4. ศึกษาหาตัวอย่างบทความวิจัยในประเภทเดียวกันและการเผยแพร่ในฐานเดียวกัน  โดยศึกษาอย่าง
หลากหลาย เพื่อส่งให้ตัวผู้วิจัยเกิดแนวความคิดมาต่อยอดงานได้ 

5. สร้างเครือขา่ยวิจัยท้ังในและตา่งประเทศเพ่ือช่วยให้มีมุมมองการทำวิจัยที่กว้างขึ้นและร่วมใช้เครื่องมือที่

ทันสมัย 

6. คณะผู้วิจัยเคยมีประสบการณ์ในการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ  
7. คณะผู้วิจัยควรมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท่ีอยู่ในระดับดี นอกจากการเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษแล้ว 

ยังต้องใช่ในการสื่อสารกับ Editor ผ่านทางอีเมล์ ในการแก้ไขข้อมูลต่างๆของบทความวิจัยตามคำแนะนำของ 
reviewer และ editor ของทางวารสาร 
 

ACT  

ข้อเสนอแนะ เพ่ือวางแผนปรับปรุง 

1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเขียน manuscript หลักการเลือกวารสาร และการส่งบทความเข้าสู่ระบบ
สำหรับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

2. ต้องรู้จักงานของตัวเองให้ถ่องแท้ ว่างานอยู่ระดับไหน มีจุดเด่นตรงไหน เหมาะสมที่จะตีพิมพ์หรือไม่ และจะ
ตีพิมพ์ในวารสารอะไร จากนั ้นจึงวางแผนการดำเนินงานวิจัย และการทำงานเป็นทีม โดยใช้หลัก PLC 
(Professional Learning Community) 

3. สร้างงานวิจัยให้มีจุดแข็ง เช่น นวัตกรรม/ ข้อมูลที่น่าสนใจ ร่วมสมัย แล้วเขียนลงในบทความวิจัย และต้อง
พิสูจน์ได้ว่ามีความตรงและเที่ยง 

4. สำหรับการเขียนบทความลงวารสารนานาชาติ ภาษาอังกฤษต้องมีการเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และ
ใช้ประโยคที่ถูกต้อง เหมาะสมและเป็นทางการตามหลักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ต้อง ใช้ความสามารถและความ
ละเอียดสูง 

5. ดูหลาย ๆ วารสาร เนื้อหาใกล้เคียงหรือเหมือนกับบทความที่เราทำ จะมีโอกาสได้รับการตีพิมพ์สูง 
6. การทำงานเป็นทีม หานักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญในศาสตร์และข้ามศาสตร์ เข้ามาร่วมทีม 
7. การเตรียมต้นฉบับผลงานตีพิมพ์ที่เป็นบทความวิจัยภาษาต่างประเทศ ควรมีฝ่ายสนับสนุนที่ช่วยตรวจสอบการ

เขียนบทความให้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ก่อน submit ไปยังวารสารนั้น ๆ 
8. ผลการดำเนินงานจะประสบความสำเรจ็มากกว่าน้ีหากมหาวิทยาลัยสามารถสนบัสนุน software สำหรบั

ตรวจสอบความซ้ำซอ้นของการเขียนบทความ (Plagiarism) เพราะจะทำใหผู้้เขียนสามารถแก้ไขความซ้ำซ้อน

ได้ต้ังแต่ต้นทาง และหากสามารถสนบัสนุนค่าตีพมิพ์ (ไม่ได้หมายความรวมถึงรางวัลการตีพมิพ์) ในกรณี

วารสารเป็นแบบ Open Access ซึ่งการตีพิมพ์ในวารสารประเภทนีจ้ะทำให้มีการนำงานไปอ้างอิงได้มากขึ้น 



การสนบัสนุนความพร้อมพื้นฐานด้านการวิจัย และการมีคณะผู้เช่ียวชาญในการอ่านบทความวิจัยกอ่นการ

ตีพิมพ ์

 
 

   


