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คํานํา 
 

 คูมือ “การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และจริยธรรมในการ

เผยแพรผลงานวิจัย” จัดทําขึ้นจากการสังเคราะหขอมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง 

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ และจริยธรรมในการเผยแพร

ผลงานวิจัย ซึ่งผูนําการแลกเปลี่ยนเรียนรูคือ รองศาสตราจารย ดร.อัญชลี ศรีจําเริญ จาก

คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่          

2 ธันวาคม 2558 และผูชวยศาสตราจารย ดร.คงศักดิ์ ศรีแกว เปนผูนําการแลกเปลี่ยนเรียนรู

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ซึ่งผูชวยศาสตราจารย ดร.คงศักดิ์ ศรีแกว มีประสบการณใน 

การตพีมิพผลงานวจัิยในวารสารระดับนานาชาตจํิานวนมาก  

คูมือการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และจริยธรรมในการ

เผยแพรผลงานวจัิย จัดทําขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกแกคณาจารยคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร เพื่อใชเปนแนวทางตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ รวมถึง

ทราบจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิจัย สงผลตอการพัฒนาผลงานทางวิชาการทั้งสวน

บุคคล หลักสูตร และคณะ  นอกจากนี้ยังเปนประโยชนสําหรับรับการประเมินการประกัน

คุณภาพการศกึษา 
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การตีพมิพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมีพันธกิจหลักที่สําคัญในดานการผลิตบัณฑิต 

การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา  ภายใตพันธกิจดานการวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมี

สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรของคณะฯ ดําเนินการวิจัย เพื่อคนหาองคความรูใหมและ

สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองคกรในดานตางๆ  สําหรับผลงานวิจัยที่

ดําเนินการแลวเสร็จ ควรนําไปผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรเพื่อใหเกิดประโยชนอยางคุมคา 

ดังนั้นคณะฯ จึงใชกลไกของการแลกเปลี่ยนความรู  สังเคราะหองคความรูในดานการตีพิมพ

ผลงานวจัิยในระดับชาตแิละนานาชาติ  และจัดทําเปนเอกสารเพื่อใชเปนแนวทางในการเตรียม

ความพรอมในการจัดทําบทความวิจัยตนฉบับเพื่อใหไดตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ
 

บทความวจัิย (Research article) หมายถงึ บทความที่นําเสนอถึงวิธีการและผลการ

ศกึษาวจัิยเปนหลัก  โดยอาศัยการศึกษาวิจัยอยางเปนระบบ มีระเบียบวิธีวิจัยที่ชัดเจน รวมไป

ถงึการมรูีปแบบการศกึษาทัง้การสังเกต (Observational study) หรือการทดลอง (Experimental 

study) ขึ้นอยูกับบริบทของงานวิจัย การนําเสนอในรูปของบทความวิจัยเปนการนําเสนอ          

องคความรูที่ไดรับจากการวจัิย เพื่อนําไปใชประโยชนในทางวชิาการหรอืประยุกตใชตอไป 
 

แนวทางการเขยีนบทความวจัิยเพื่อตพีมิพในวารสารระดับชาตแิละนานาชาติ 

การเขียนบทความวิ จัยในเชิงวิชาการที่ถูกตอง จะตองครอบคลุมสาระตาม

กระบวนการวิจัย  โดยเขียนใหกระชับ  ครบถวน ชัดเจน  และศึกษารูปแบบการเขียนตามที่

แหลงเผยแพรที่กําหนด ทั้งนี้เนื่องจากบทความทางวิชาการทุกประเภทเปนแหลงขอมูลที่ใชใน

การคนควาหรืออางอิงตอไปได  ดังนั้นการเขียนบทความวิจัยผูเขียนจึงควรมีการเขียนอยาง

ถูกตอง ตามหลักการ หรือขอเท็จจริง และตองใหประโยชนแกผูอาน  นอกจากนี้การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดในการเตรียมตนฉบับบทความวิชาการใหเปนไปตามรูปแบบการเขียนของ

วารสารนั้นๆ เปนสิ่งสําคัญ และสงผลตอการรับพิจารณาบทความวิจัย ดังนั้นผูเขียนควร

ตรวจสอบรูปแบบรายละเอยีดการเขยีนของแตละวารสารจากหัวขอ “Guide for authors” 
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สวนประกอบของบทความวิจัย   

สวนประกอบของบทความวจัิย  โดยทัว่ไปมดีังนี้ 

1.  ชื่อเรื่อง (Title) 

 ควรระบุดวยขอความที่สัน้ กะทัดรัด และงายตอการสื่อความหมายของงานวิจัยได

อยางชัดเจน  ช่ือเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สอดคลองกันในเชิงเนื้อหาและ

ความหมาย  ไมควรใชคํายอสําหรับบทความทางวิชาการฉบับภาษาไทย  และที่สําคัญหัวขอ 

ไมควรใสวลีที่ไมนาสนใจหรือซ้ําซอน เชน “การศึกษา” หรือ “การสังเกต” หรือ “การวิจัย” 

เปนตน 

 

2.  ชื่อผูวจัิย (Authour) 

 ช่ือผูวิจัยใหระบุช่ือเต็ม – นามสกุลเต็ม  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รวมทั้ง

ระบุหลักสูตรสาขาวิชา  หนวยงานหรือสถาบันที่สังกัด  หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร  และ            

E-mail  address  ที่สามารถตดิตอได 

 

3.  บทคัดยอ (Abstract) 

 ใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรศึกษาวาบทคัดยอใหเขียนไดทั้งหมดกี่คํา 

โดยทั่วไปความยาวไมเกนิอยางละ 250 คํา หรอื 10 บรรทัด โดยมีเฉพาะสาระสําคัญ ครบถวน 

ตรงประเด็น สัน้แตกระชับ บทคัดยอควรประกอบดวย 

3.1  จุดประสงคการวจัิย 

3.2  ตัวแปร/ประชากร และกลุมตัวอยาง 

3.3  เครื่องมอืการวจัิย 

3.4  วธิดีําเนนิการรวบรวมขอมูล 

3.5  วธิกีารหรอืสถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

3.6 ผลการวจัิยและขอเสนอแนะ (ควรแยกอกีหนึ่งยอหนา) 

 โดยภาพรวมแลว บทคัดยอใชภาษาที่รัดกุม ประโยคที่สมบูรณ และมีความหมายใน

ตัวเอง ไมควรมีคํายอ สําหรับการเขียนบทความเพื่อเผยแพรในวารสารระดับชาติ สําหรับ

บทคัดยอฉบับภาษาอังกฤษนิยมเขียนในรูปประโยคของอดีต (Past & Passive voice) เนื่องจาก

งานวจัิยดังกลาวไดดําเนนิการเสร็จสิ้นสมบูรณแลว 
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4.  คําสําคัญ (Keywords) 

 ใหระบุคําสําคัญที่เหมาะสมสําหรับการนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล           

ใหระบุทั้งคําในภาษาไทยและภาษาอังกฤษใสไวทายบทคัดยอของแตละภาษา  อยางละไมเกิน 

5 คํา หรอืตามแตวารสารกําหนด และคําสําคัญตองเกี่ยวของและสอดคลองกับหัวขอวจัิย 

 

5.  บทนํา (Introduction)  

 บทนํา เปนการอธิบายภูมิหลั งที่มา  ความสําคัญของปญหาและเหตุผล 

(Background/ Significance and Rationale) ที่เช่ือมโยงนําไปสูประเด็นการศึกษาวิจัยหรือความ

จําเปนในการทําวิจัยหรือการปรับปรุง พัฒนา ใหดีขึ้นกวาที่เปนอยูจะกอใหเกิดประโยชน 

อะไรบาง และผูไดรับประโยชนคอืใคร มแีนวคดิอยางไรในการแกปญหา หรอืคนหาคําตอบจาก

คําถามที่ไดกําหนดไว หรือพัฒนาปรับปรุงแกไข และแนวคิดดังกลาวไดมาอยางไร (อาจไดมา

จากการศึกษาเอกสาร หรือจากประสบการณตรงที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณ เปนตน) 

และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ผูอานสวนใหญตองการทราบวาองคความรูที่มี

อยูเปนอยางไร และองคความรูที่ตองการคนหาหรอืยังขาดอยูคืออะไร เพื่อช้ีใหเห็นชองวางของ

ความรู (Gab of knowledge) และนําไปสูการทําวิจัยในครั้งนี้  การเขียนบทนําอาจจะมีการระบุ

ถึงวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยในสวนทาย พรอมระบุแหลงอางอิงที่นาเช่ือถือและ

ตรวจสอบได  

 

6. วัตถุประสงคของการวจัิย (Research objective) 

  ระบุวาตองการทําอะไร กับใคร และจุดหมายปลายทางหรอืผลลัพธสุดทายที่ผูวิจัย

ตองการคอือะไร 

 

7.  ขอบเขตของการวจัิย  

 ใหระบุทั้งขอบเขตดานเนื้อหา  และดานประชากร/กลุมเปาหมาย/ผูใหขอมูลหลัก/

ตัวแปรที่ศกึษา (อยางใดอยางหนึ่ง)  

 

8.  กรอบแนวคิดในการวจัิย/สมมตฐิานการวจัิย (Research framework) 

 ใหเสนอกรอบแนวคดิการวจัิย หรอืสมมตฐิานการวจัิย 

 

 



4 

 

9.  วธิดีําเนินการวจัิยและระเบยีบวธิวีจัิย (Research methodology) 

 โดยทั่วไปเปนอธบิายถงึรายละเอยีดวธิกีารศึกษาวจัิยอยางละเอยีด ไดแก 

9.1 บอกชนดิหรอืประเภทการวจัิย 

9.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง (รวมทัง้การไดมาของกลุมตัวอยาง) 

9.3 เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย พรอมวธิกีารตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื 

9.4 วธิดีําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล 

9.5 การวเิคราะหขอมูล และสถติทิี่ใช (สําหรับขอมูลเชิงปรมิาณ) 

 นอกจากนี้อาจมีรายละเอียดอื่น ไดแก รูปแบบการวิจัย การสุมตัวอยาง สถานที่

ทําวิจัย ระยะเวลาที่ทําการศึกษา เกณฑในการคัดเขาหรือคัดออก โดยการเขียนถึงวิธีการ 

ศกึษาดังกลาวควรอธบิายใหชัดเจนเพื่อใหผูอาน สามารถเขาใจและนําไปใชตอได  

 

10. ผลการวจัิย (Results)   

 เปนการเสนอผลการวิจัยอยางชัดเจน สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ระบุไวใน

ลักษณะและรูปแบบที่เขาใจงายและชัดเจน โดยทั่วไปมักบรรยายเปนรอยแกวเพื่อเชื่อมโยง

ขอมูลเชิงปริมาณที่มีตัวเลขหรือตัวแปรจํานวนมาก โดยนําเสนอในรูปของตาราง แผนภูม ิ

รูปภาพ หรือกราฟแทง กราฟเสน ผูเขียนควรออกแบบใหมีจํานวนตารางและแผนภูมิใหนอย

ที่สุด ทั้งนี้ไมควรเกิน 3 ตาราง เนื่องจากมีเนื้อที่จํานวนจํากัดในการนําเสนอ  สําหรับตาราง

และแผนภูมคิวรมเีลขและช่ือกํากับ  พรอมทัง้มกีารอธบิายโดยสรุป เนื่องจากการนําเสนอในรูป

ของตารางหรอืรูปภาพเปนการนําเสนอ ที่ทําใหผูอานเขาใจไดงายกวาการอานเนื้อหาบทความ  

สําหรับการนําเสนอผลการศึกษาในรูปของตาราง มีขอควรคํานึงในการนําเสนอ เชน หัวขอ 

ตารางควรตั้งช่ือใหอานงาย ชัดเจน และสื่อถึงขอมูล ที่นําเสนอ ช่ือคอลัมนควรนําเสนอให

สอดคลองกับ ตัวแปรที่ทําการศึกษา และควรแสดงหนวยวัดในการ วัดใหถูกตอง สอดคลอง

กับการนําเสนอในวธิกีารศกึษา การเรยีงลําดับของการนําเสนอขอมูลจากมาก ไปหานอย หรือ

ความคงเสนคงวาในการนําเสนอขอมูล และจุดทศนิยม เปนตน สําหรับการนําเสนอขอมูลใน 

ลักษณะของรูปภาพหรือกราฟตางๆ ผูเขียนควรเสนอ ใหมองเห็นไดชัด เขาใจไดงาย ตรงตาม

ขอมูล นอกจากนี้ การแสดงสัญลักษณที่สอดคลองกับเสนกราฟ การระบุ ช่ือของแกน X และ 

Y ที่ชัดเจน และที่สําคัญการใหคาตางๆ ตองมคีวามหมายและเขาใจไดงาย 
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11. การอภปิรายผลหรอืการวจิารณ (Discussions)  

 การอภิปรายผลหรือการวิจารณมีความสําคัญ สําหรับการนําเสนอบทความทาง

วิชาการ ประเด็นในการอภิปรายผล เริ่มตนผูเขียนควรมีการสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค

ของการศกึษาอยางกระชับ โดยที่การสรุปผลการศึกษาไมควรซ้ําซอนกับขอความที่ไดบรรยาย

ไว ในสวนของผลการศึกษา   การอธิบายจุดเดนและขอ จํากัดจากการศึกษาวิ จัย                

การเปรยีบเทยีบผลการวิจัยกับการศึกษาอื่นๆ ควรมีการเปรียบเทียบความแตกตางหรือความ 

สอดคลองของผลการวิจัยของผูอื่นหรือการศึกษาอื่นๆ ในทุกแงมุมที่มีอยูกอน  อธิบายความ

สอดคลองหรือขัดแยงกับหลักทฤษฏี  หรือการที่ผลการวิจัยออกมาเปนเชนนั้นเพราะเหตุใด 

รวมถงึการอธบิายเหตุผลจากขอคนพบ การระบุถงึขอจํากัดของการวิจัยเปนประเด็นสําคัญตอ

การทําวจัิย และเปนตัวบงช้ีใหเห็นถงึความนาเช่ือถอืของการศกึษา  

  

 12. สรุปผลการวจัิย (Conclusion)  

  การสรุปผลการวิจัย เปนการสรุปยอสวนสําคัญของการวิจัย โดยควรระบุถึง

ประโยชนของการนําไปใช และการใหขอเสนอแนะที่ไดจากผลการศึกษาเทานั้น เพื่อเปน

แนวทางสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป อยางไรก็ตามผูเขียนควรหลีกเลี่ยงการนําเสนอ

ผลการวจัิยซ้ําซอนในการอภิปรายผล และไมควรสรุปผลการศกึษาจากขอมูลที่ไมเกี่ยวของ 

 

13. ขอเสนอแนะ (Recommendation)  

 เปนการใหขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและใหแนวทางสําหรับ

การวจัิยตอไป 

 

14. บรรณานุกรม (References)  

 โดยทั่วไปการอางอิงเอกสารในสวนของเนื้อเรื่องมี 2 ระบบ คือ การอางอิง ระบบ

นามป (Author; year) และระบบตัวเลข (Numeric order) อยางไรก็ตาม การอางอิงผูเขียนควร

ตรวจสอบตามขอกําหนดของวารสารเพิ่มเตมิ 

 

15. กติตกิรรมประกาศ (Acknowledgment) (ถาม)ี 

 เปนการแจงใหทราบวางานวิจัยไดรับการชวยเหลือที่สําคัญจากแหลงใดบาง เชน 

การชวยเหลอืทางเทคนคิพเิศษในการวเิคราะหขอมูล หรอืผูสนับสนุนทุนการวจัิย เปนตน 
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ขั้นตอนการเตรยีมบทความวิจัย (manuscript) เพื่อตีพมิพในวารสาร 

1. วางแผนเตรียมการเรื่องตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารไวลวงหนาตั้งแต

วางแผนทําวิจัย และศึกษาขอมูลวารสารที่สนใจ เปนวารสารที่ไดรับการรับรองในระดับใด  

ตรงตามเกณฑที่ตองการหรอืไม  หัวขอเรื่องที่ทําวจัิยและระเบยีบวิธีวิจัยสอดคลองกับแนวทาง

ของวารสารที่ตองการหรอืไม การสมัครตพีมิพในวารสารจะตองใชงบประมาณเทาไร คาสมัคร

เปนสมาชิกของวารสารเทาไร เพื่อวางแผนของบประมาณไวลวงหนา 

2. เมื่อดําเนนิการวจัิยแลวเสร็จควรเตรียมบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรตามแนวทางที่

วารสารที่ตองการตีพิมพกําหนด  ซึ่งควรปฏิบัติตามขอกําหนดอยางเครงครัดเพราะมีผลตอ

การพจิารณาตอบรับการตพีมิพ 

3. เขียนบทความวิจัยใหมีความตอเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งเรื่อง และเนนสาระสําคัญที่

โดดเดนที่ตองการเสนอใหผูอานทราบ และเขียนตามรูปแบบที่กําหนดจากวารสารที่ตองการ

ตพีมิพ 

4. อานทบทวนตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนอางอิง 

และบรรณานุกรมตามระบบที่วารสารกําหนด หรือใหผูอื่นทั้งในและนอกสาขาอาน                 

เพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใชในงานวจัิยกอนสงรายงานการวจัิย 

5. สงบทความไปตีพิมพเผยแพร และมีการติดตามผลจากบรรณาธิการของวารสาร

เปนระยะๆ ถามีการแกไข บรรณาธิการของวารสารจะสงตนฉบับกลับมา ผูเขียนควรรีบ

ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ (reviewer) ของวารสาร และสงตามเวลาที่

วารสารกําหนด และติดตามผลการตอบกลับ ซึ่งอาจจะมีการสงกลับมาใหแกไขอีกครั้ง ทั้งนี้

ผูเขียนจะตองใหกําลังใจตนเองในการแกไขเพื่อใหไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไดรับ

การรับรอง แมวาบทความจะถูกปฏิเสธ แตมีความเปนไปไดที่จะไดรับการตอบรับจากวารสาร

อื่นๆ เมื่อบทความไดรับการแกไขปรับปรุงแลว 

6. วิธีการสงบทความ  ควรศึกษาวิธีการสงบทความ เชน สงขอมูลเปนไฟลทั้งหมด

ผานอเีมล หรือสงในระบบออนไลน (Submit Online) และสงไฟลรูปผูทําวิจัย และภาพกิจกรรม

จากการวจัิยพรอมคําบรรยายใตภาพเปนภาคผนวกเพิ่ม (ถาม)ี 

สําหรับจดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the editor) หรือจดหมายโตตอบ 

(Correspondence) เปนบทความที่ใชสําหรับการโตตอบระหวางผูอานกับเจาของบทความใน

วารสารวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตีพิมพแลว ซึ่งในกรณีที่ผูอานมีความคิดเห็นที่แตกตาง 

หรือมีความขัดแยงทางวิชาการ ผูอานสามารถเสนอและช้ีใหเห็นถึงประเด็นดังกลาวได และ
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บทความปกิณกะ (Miscellaneous) เปนบทความที่มีเนื้อหา จํานวนนอย และไมสามารถจัดอยู

ในกลุมตางๆ ได 

 

การเลือกแหลงตีพมิพเผยแพร 

1. ควรเลือกวารสารในสาขาที่ตรงกับสาขาที่ดําเนินงานวิจัย และลองคนหาบทความ

ที่มีลักษณะใกลเคียงกับบทความของนักวิจัยที่จะขอตีพิมพ เพื่อนํามาพิจารณาแนวทาง

เกี่ยวกับวธิกีารเขยีน รูปแบบการนําเสนอเนื้อหา รูป กราฟ ตาราง เพื่อสรางความม่ันใจในการ

สงผลงานตพีมิพและพจิารณาโอกาสการตอบรับของวารสาร 

2. ควรเลือกวารสารที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งสามารถ

พิจารณาจากองคกรหรือสถาบันที่เปนผูจัดทําวารสาร กรณีที่ตองการนําบทความตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สามารถศึกษารายช่ือวารสารวิชาการที่ไดรับการ

ยอมรับจากฐานขอมูล  ICT ของ สกอ. ดังนี้ 

 2.1 วารสารวชิาการระดับชาติ 

1)  การตรวจสอบรายช่ือวารสารวิชาการระดับชาติ ในฐานขอมูล TCI 

สามารถคนหาไดจาก http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html 

2)  การตรวจสอบคา Impact Factor สามารถตรวจสอบไดตามที่อยู

เว็บไซต    http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_h.php การตรวจสอบ Ranking วารสาร

ตามสาขาที่หนาแรกของ TCI คลกิ ที่ Thai-Journal Impact Factors 

 2.2 วารสารวชิาการระดับนานาชาติ 

1)  การตรวจสอบรายช่ือวารสารวชิาการระดับนานาชาติ 

ก. การตรวจสอบช่ือวารสารวิชาการ (Journal) สายสังคมศาสตร (Social 

Science) จากฐานขอมูล SJR SCImago Journal & Country Rank เมื่อ

ตองการสืบคนจากฐานขอมูล SJR www.scimagojr.com ซึ่งไดรับการ

สนับสนุนจากฐานขอมูล Scopus  สามารถคนหาไดจากเว็บไซต

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=3300 &category 

=3301&country=all&year=2012&order=sjr&min=0&min_type=cd 

ข.  การตรวจสอบวารสารวิชาการสายวิทยาศาสตร ในฐานขอมูล 

SCOPUS ฐานขอมูล SCOPUS สวนใหญจะเปนวารสารสาย

วิทยาศาสตร มีการจัดแบงหมวดวิชาออกเปน 4 หมวด คือ Life 

Sciences, Physical Sciences, Health Sciences, and Social Sciences 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html
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& Humanities ซึ่งแบงเปนหมวดยอยๆ อีก 27 วิชาหลัก และมากกวา 

300 วชิารอง  

ค.  การตรวจสอบวารสารวิชาการในฐานขอมูลของ Thompson Reuters

การตรวจสอบวารสารวิชาการจากฐานขอมูล Web of Science ของ 

Thompson Reuters สามารถเขาไปที่ เว็บไซต http://ip-

science.thomsonreuters.com/mjl/ จะพบขอความ Master Journal List 

บนหนาเว็บดานลางจะพบขอความ Journal Lists for Researchable 

Databases ระบุฐานขอมูลตางๆที่เขาไปสืบคนรายช่ือวารสารวิชาการ 

เชน Arts & Humanities Citation Index, Social Sciences Citation 

Index, Current Contents / Social & Behavior Science เ 

3. ควรเลือกวารสารที่มีคา Impact Factor สูง การพิจารณาคุณภาพของวารสาร 

สามารถพิจารณาไดจากดัชนีอางอิงของวารสารวาอยูในฐานขอมูลใด  ซึ่งฐานขอมูลซึ่งเปนที่

นิยมในปจจุบันคือ ฐานขอมูลที่มีการคิดคาดัชนีอางอิง (Impact Factor) หรือ Journal Impact 

Factor (JIF) คา Impact Factor คือ ดัชนีผลกระทบการอางอิงวารสาร วัดจากจํานวนครั้งโดย

เฉลี่ยที่บทความของวารสารวิชาการนั้นไดรับการอางอิงในแตละป ขอมูลที่เปนของคนไทยคือ 

ดัชนีอางอิง Thailand Citation Index (TCI) ซึ่งดูแลโดยศูนยอางอิงดัชนีวารสารไทย  สําหรับ

ฐานขอมูลของตางประเทศ ไดแก ดัชนีอางอิง SCImago ซึ่งอยูในฐานขอมูล Scopus ของบริษัท 

Elsevier และตนตําหรับคือดัชนีอางอิง ISI ซึ่งเปนของบริษัทใหญผูใหบริการดานขอมูล คือ 

Thomson Reuters การตรวจสอบคา Impact Factor ของวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

สามารถตรวจสอบไดจากเว็บไซต  http://www.uk.sagepub.com/isiranking/default.sp 

 

ลักษณะการเขยีนท่ีควรหลีกเล่ียงในการเขยีนบทความวิจัยตีพมิพ 

1. การกําหนดหัวขอกํากวมหรอืไมตรงประเด็นกับสิ่งที่ทําการศกึษา  

2. การไมตรวจสอบรูปแบบการเขยีน ตามแนวทางของวารสาร  

3. วัตถุประสงค ขอคนพบ และความสําคัญของการศึกษาไมสอดคลองและไมชัดเจน 

โดยที่ผูทรงคุณวุฒไิมเขาใจในประเด็นของการ สื่อสารหรอืความหมายผูเขยีน  

4. การอธิบายขั้นตอนการศึกษา เชน ประชากร/กลุมตัวอยาง การคํานวณหาขนาด

กลุมตัวอยาง การสุมกลุมตัวอยาง เครื่องมอื การเก็บรวบรวมขอมูลและการวัดตัวแปรที่สําคัญ

ไมชัดเจน นอกจากนี้การไมอธิบายขั้นตอนการวิเคราะหทางสถิติที่ใหผูอานเขาใจไดอยาง

เหมาะสม  
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5. การไมกลาวถงึขอจํากัดในการศกึษา ซึ่งเช่ือมโยงไปสูอคติที่เกิดขึ้นในการวิจัย และ

ความนาเช่ือถอืของผลการศกึษานัน้  

6. การไมอางองิหรือกลาวถึงงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในสาขาที่เกี่ยวของ เนื่องจาก

เปนประเด็นสําคัญที่นําไปสูการอธบิายเหตุผลของความแตกตางขององคความรูที่ไดรับ  

7. การละเลยการนําเสนอผลการศึกษาที่สําคัญ ในลักษณะของการนําเสนอดวย

รูปภาพ กราฟ หรอืตาราง  

8. การเขียนจดหมายนําสงบทความไมสอดคลองกัน เชน รายช่ือวารสารที่สง        

ไมตรงกัน ซึ่งทําใหบรรณาธิการอาจเขาใจไดวาผูเขียนไมมีความตั้งใจที่จะสง หรือสงบทความ

ซ้ําซอนในวารสารอื่นๆ 

9. การสงบทความวิชาการในหัวขอเดียวกัน หรือเนื้อหาเดียวกันในวารสารหลายๆ 

ฉบับ ซึ่งเปนการจงใจในการเผยแพรตีพิมพซ้ําซอนและผิดจริยธรรมในการเผยแพรผลงานทาง

วชิาการ  

10. การละเลยตอคําวิพากษหรือขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนประเด็นสําคัญ

ในการตัดสินใจจากบรรณาธิการวาจะตอบรับใหตีพิมพหรือไม เนื่องจากคําวิพากษหรือ         

ขอเสนอแนะนัน้ เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหบทความมีความถูกตองและสมบูรณมากยิ่งขึ้น อยางไรก็

ตามผูเขยีนมคีวามคดิเห็นคลอยตามหรอืขัดแยงได แตตองตอบกลับใหเปนลายลักษณอักษรได

ในกรณีที่มีความคิดเห็นที่ไมสอดคลองกับผูทรงคุณวุฒิ พรอมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ 

เพื่อใหกองบรรณาธกิารไดพจิารณาตอไป 
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จรยิธรรมในการเผยแพรผลงานวิจัย 

 

การวิจัยประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ มากมาย ตั้งแต การกําหนดปญหา 

การทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ  การกําหนดประชากร  การเลือกตัวอยาง          

การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  ตลอดจนการแปลความหมายขอมูลและการ

สรุปผล ซึ่งขั้นตอนเหลานี้ นักวิจัยจําเปนตองกระทําอยางถูกตอง ซื่อตรง และไมลําเอียง 

เพื่อใหไดคําตอบของการวิจัยที่สะทอนความเปนจริง  รวมทั้งไมขัดกับหลักศีลธรรมและ             

บรรทัดฐานของสังคม ทัง้นี้การดําเนนิงานดังกลาวผูวจัิยจําเปนตองอาศัยจริยธรรมเปนหลักยึด

เพื่อใหการทําวิจัยนั้นถูกตองและเหมาะสม  หากนักวิจัยขาดจริยธรรมในการวิจัยแลว ปญหา

หรือผลกระทบตางๆ อาจเกิดขึ้นไดทั้งตอตัวนักวิจัยเอง ผลงานวิจัย หรือผูใหขอมูล ดังนั้น

ประเด็นเรื่องจรยิธรรมจึงมคีวามสําคัญไมนอยไปกวาเรื่องอื่นๆ ในกระบวนการวจัิย  

คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2541 เมื่อวันที่              

8 เมษายน 2541 ไดใหความเห็นชอบกับจรรยาบรรณนักวิจัย ซึ่งคณะกรรมการสภาวิจัย

แหงชาติ สาขาสังคมวิทยาเปนผูดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักเกณฑ                

ควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไป ไมวาสาขาวิชาการใด ๆ จึงมีลักษณะเปนแนวทางกวาง ๆ เพื่อ

ครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ และมีลักษณะเปนขอพึงกระทํามากกวาจะเปนกฎเกณฑขอบังคับ 

จรรยาบรรณนักวิจัยนี้ จะเปนเครื่องมือนําไปสูการเสริมสรางจรรยาบรรณนักวิจัยตอไปได 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ จึงประกาศใหมี “จรรยาบรรณนักวิจัย” ขึ้น เพื่อเปน

หลักเกณฑในการประพฤตขิองนักวจัิยทั่วไป  

 

ความหมายของนักวิจัย จรรยาบรรณ และจรยิธรรมการวิจัย 

“นักวจัิย” หมายถงึ ผูที่ดําเนินการคนควาหาความรูอยางเปนระบบ เพื่อตอบประเด็น

ที่สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอันเปนที่ยอมรับในแตละศาสตรที่เกี่ยวของ ระเบียบวิธีดังกลาว         

จึงครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน และวิธีการที่ใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการวิจัย

เปนกจิกรรมที่มคีวามสําคัญอยางยิ่งตอการวางแผน และกําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ

ทุกดานโดยเฉพาะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศผลงานวิจัยที่มี คุณภาพขึ้นอยู

กับความรูความสามรถของนักวิจัยในเรื่องที่จะศึกษาและขึ้นอยูกับคุณธรรมจริยธรรมของ

นักวิจัยในการทํางาน วิจัยดวย ผลงานวิจัยที่ดอยคุณภาพดวยสาเหตุใดก็ตาม หากเผยแพร

ออกไป อาจเปนผลเสยีตอวงการวชิาการและประเทศชาตไิด 
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“จรรยาบรรณ” หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและ

จริยธรรมและจริยธรรม ในการประกอบอาชีพที่กลุมบุคคลแตละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว

เปนหลักเพื่อใหสมาชิกในสาขาอาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาช่ือเสียงและสงเสริมเกียรติ

คุณของสาขาวิชาชีพของตน  จรรยาบรรณในการวิจัย จัดเปนองคประกอบที่สําคัญของ

ระเบียบวิธีวิจัย เนื่องดวยในกระบวนการคนควาวิจัย นักวิจัยจะตองเขาไปเกี่ยวของใกลชิดกับ

สิ่งที่ศึกษา ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต การวิจัยจึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอสิ่งที่

ศึกษาได หากผูวิจัยขาดความรอบคอบ ระมัดระวัง สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติจึง

กําหนด "จรรยาบรรณนักวิจัย" ขึ้นไวเปนแนวทางสําหรับนักวิจัยยึดถือปฎิบัติเพื่อใหการ

ดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกัน

มาตรฐานของการศกึษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศร ีและเกยีรตภูิมขิองนักวจัิย  

 

“จรยิธรรมการวจัิย (research ethics)” หมายถึง หลักเกณฑที่ควรประพฤติปฏิบัติ

ของนักวิจัยเพื่อใหการดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่

เหมาะสม  

ขอสังเกต นอกจากคําวาจริยธรรมในการวิจัยแลว ยังมีคําวาจรรยาบรรณในการวิจัย 

หรือจรรยาบรรณของวิจัย ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของสองคํานี้แลว พบวาคําเหลานี้มี

หลักการและแนวคิดที่คลายคลึงกันหรือใกลเคียงกัน กลาวคือ ทั้งสองคําขางตนจะเนนในเรื่อง

หลักเกณฑที่ควรประพฤตปิฏบิัตขิองนักวจัิย  

 

ปญหาการขาดจรยิธรรมจรรยาบรรณการวิจัย  

ปญหาการขาดจรยิธรรมการวจัิยของนักศกึษาและนักวิจัยในหลายประเด็น ซึ่งพอสรุป

ประเด็นสําคัญไดดังนี้  

1. การคัดลอกผลงาน ขอความ หรอืความคดิเห็นของผูอื่น (บางสวนหรือทั้งหมด)

โดยไมอางองิแหลงที่มาของขอมูล หรือบางรายอาจคัดลอกผลงานแลวนํามาใชเปนผลงานของ

ตนเอง  

2. การขโมยความคดิหรอืคําพูดของผูอื่นโดยไมไดอางองิ (plagiarism)  

3. การเขยีนทบทวนวรรณกรรมโดยไมอางถงึเจาของผลงานหรอืแหลงขอมูล  

4. การนําขอความของผูอื่นมาดัดแปลง ตัดตอหรือแกไขเพื่อเปนขอความของ

ตนเอง แตไมอางถงึเจาของผลงานเดมิ  

5. การแกไขผลการวจัิย ตัวเลข หรอืขอมูลบางอยางที่ไมตรงกับความเปนจรงิ 
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6. การเปดเผยหรอืไมเก็บความลับของผูใหขอมูลรวมทั้งการขาดความรับผิดชอบ

ตอการรักษาขอมูล  

7. การปฏบิัตติอผูใหขอมูลอยางไมเปนธรรม การสรางภัยคุกคามใหแกผูใหขอมูล 

หรอืการทําใหผูใหขอมูลไดรับอันตรายหรอือับอายจากการวจัิย  

8. การเขยีนขอเสนอแนะจากแนวคดิของผูอื่น แตไมอางถงึเจาของแนวคดินัน้  

9. การจางวานผูอื่นทํางานวจัิยหรือวทิยานพินธใหบางสวนหรอืทัง้หมด  

10. การขาดความรับผิดชอบในการทําวิจัยหรือการดําเนินงานวิจัยใหเสร็จสิ้นตาม

กําหนดเวลา 

 

จรรยาบรรณนักวิจัย 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย          

ราชภัฏพิบูลสงครามไดนําใชจรรยาบรรณนักวิจัยที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาต ิซึ่งมกีารกําหนดจรรยาบรรณนักวจัิยไว 9 ประการ ดังนี้ 

1. นักวจัิยตองมคีวามซื่อสัตยและมคุีณธรรมในทางวชิาการและการจัดการ 

นักวิ จัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน  

ไมลอกเลียนแบบงาน ของผูอื่น ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่

นํามาใชในงานวิจัย ตองซื่อตรงตอการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเปนธรรมเกี่ยวกับ

ผลประโยชนที่ไดจากการวจัิย 

2. นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทํางานวิจัย ตามขอตกลงท่ีทําไวกับ

หนวยงานท่ีสนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานท่ีตนสังกัด 

 นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีขอตกลงการวิจัยที่ผูเกี่ยวของทุกฝายยอมรับ

รวมกัน อุทิศเวลาทํางานวิจัยใหไดผลดีที่สุด และเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม

ละทิ้งงานระหวางดําเนนิการ  

3. นักวจัิยตองมพีื้นฐานความรูในสาขาวชิาการท่ีทําวจัิย 

 นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําการวิจัยอยางเพียงพอ และมี

ความรู ความชํานาญ หรอืประสบการณเกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณภาพ

และเพื่อปองกันปญหาการวิเคราะห การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจกอใหเกิด

ความเลยีหายตองานวจัิย 
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4. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งท่ีศึกษาวิจัยไมวาจะเปนสิ่งท่ีมีชีวิต

หรอืไมมชีวีติ 

 นักวจัิยตองดําเนนิการดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจัย

ที่ เกี่ยวของกับคน สัตว พชื คลิปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและปณิธาน

ที่จะอนุรักษศลิปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม 

5. นักวจัิยตองเคารพศักดิศ์รแีละสทิธขิองมนุษยท่ีใชเปนตัวอยางในการวิจัย 

 นักวจัิยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการ จนละเลยและขาดความเคารพใน

คักดิ์ศรขีองเพื่อนมนุษย ตองถอืเปนภาระหนาที่ที่จะอธิบายจุดมุงหมายของการวิจัยแกบุคคลที่

เปนกลุมตัวอยาง โดยไมหลอกลวงหรอืบบีบังคับ และไมละเมดิสทิธสิวนบุคคล 

6. นักวจัิยตองมอีสิระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทํา

วจัิย 

 นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ตองตระหนักวาอคติสวนตนหรือความลําเอียง

ทางวชิาการ อาจสงผลใหมีการบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ อันเปนเหตุใหเกิดผล

เสยีหายตองานวจัิย  

7. นักวจัิยพงึนําผลงานวจัิยไปใชประโยชนในทางท่ีชอบ 

 นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อประโยชนทางวิชาการและสังคมไมขยายผลขอ

คนพบจนเกนิความเปนจรงิ และไมใชผลงานวจัิยไปในทางมชิอบ 

8. นักวจัิยพงึเคารพความคิดเห็นทางวชิาการของผูอื่น 

 นักวิจัยพึงมีใจกวาง พรอมที่จะเปดเผยขอมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟงความ 

คดิเห็นและเหตุผลของผูอื่น และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขงานวจัิยของตนใหถูกตอง 

9. นักวจัิยพงึมคีวามรับผดิชอบตอสังคมทุกระดับ 

 นักวิจัยควรมีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัย เพื่อความกาวหนา

ทางวชิาการ เพื่อความเจรญิและประโยชนของสังคมและมวลมนุษยชาติ 
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