แนวปฏิบัติที่ดีในการสงบทความวิจัย ตีพิมพในวารสารนานาชาติ
การทําวิจัยนับวาเปนภาระหนาที่ ที่สําคัญประการหนึ่งของนักวิชาการ โดยเฉพาะผูที่เปนอาจารย&
เนื่องจากการวิจัยจะชวยใหเกิดการพัฒนาความรู และผลของงานวิจัย ยังสามารถนําไปใชในการแกไขป/ญหา
หรือพัฒนางานในหนาที่ได ซึ่งการทําวิจัยนั้น ไมควรหยุดนิ่งแคการแสดงผลการวิจัย ในรูปเลมของรายงาน
เทานั้น แตผูที่เปนเจาของงานวิจัย ควรจะทําการเผยแพรงานวิจัยของตนเอง ตอสาธารณชนดวย ซึ่งวิธีที่ไดรับ
การยอมรั บ วา เปนวิ ธี ที่ ดี ที่สุ ด ในการเผยแพรผลงานวิ จั ย คื อ การเขี ย นบทความวิ จั ย และสงตี พิ มพ& ใ น
วารสารวิชาการที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถสรุปเปนขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. คนหาชื่อวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ สําหรับคําวา “วารสารที่มีคุณภาพ” นั้น ควรเปน
วารสาร ที่มีกระบวนการกลั่นกรอง จากผูทรงคุณวุฒิ ในสายวิชาการนั้นๆ (Peer review) โดยนักวิจัยสามารถ
ตรวจสอบไดจาก หนาเว็บไซต& ของวารสาร นอกจากนี้ ผูวิจั ยยังอาจใชฐานขอมูล ที่ไดรับการยอมรับ เปน
เครื่องมือในการชวยคนควาวารสารได เชน ฐานขอมูล Web of Science ของบริษัท Thomson Reuters โดย
ส า ม า ร ถ เ ข า ไ ป ต ร ว จ ส อ บ ร า ย ชื่ อ ว า ร ส า ร ไ ด ที่ Master Journal List ที่ ipscience.thomsonreuters.com/mjl/ และ ฐานขอมูล SCOPUS ของบริษัท Elsevier เปนตน โดยนักวิจัย
ควรคัดเลือกวารสารที่มีขอบขาย หรือ Areas of study ที่ตรงกับลักษณะงานวิจัยของนักวิจัยเอง การคัดเลือก
วารสาร จากฐานขอมูลที่ไดรับการยอมรับนี้ นับวาเปนขั้นตอนแรกที่สําคัญ ที่จะชวยใหนักวิจัยมั่นใจไดวา หาก
บทความวิจัยของตนเอง ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ& ในวารสารที่มี Peer review หรือ อยูในฐานขอมูล ที่ไดรับ
การยอมรั บ แสดงวาผลงานวิ จั ย ไดรั บ การยอมรั บ จากผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ใน Area of study นั้ น ๆ นอกจากนี้
ผลงานวิจั ย นั้ น ๆ ยั งสามารถนํ าไปใชประกอบ การยื่ น ขอตํ า แหนงทางวิช าการไดอี กดวย และที่สํ า คั ญ อี ก
ประการหนึ่งคือ นักวิจัยควรตรวจสอบใหแนใจวา วารสารนั้นๆไมไดตีพิมพ&โดยสํานักพิมพ&ที่อยูใน Beall’s list
2. ตรวจสอบขอกําหนดในการเขียนบทความวิ จัย (Manuscript guidelines or guidelines for
authors) จากหนาเว็บไซต&ของวารสาร ในขั้นตอนนี้ นักวิจัยอาจเลือกวารสารจํานวนหนึ่ง เชน 4-5 ชื่อเรื่อง ที่
เขาเกณฑ&เปนวารสารที่มีคุณภาพ และทําการตีพิมพ&บทความวิจัย ที่อยูใน Area of study เดียวกับงานวิจัย
ของนักวิจัยเอง โดยนักวิจัยควรอานขอกําหนดในการเขียน และสงบทความวิจัย ของแตละวารสารใหเขาใจ
ซึ่งวารสารแตละฉบับ มักจะมีขอกําหนดที่แตกตางกัน
3. ศึกษาวิธีการเขียนบทความวิจัย จากบทความวิจัยของนักวิจัยทานอื่นๆ ที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารแตละฉบับ ซึ่งจะชวยใหนักวิจัย พอจะมองภาพออกวา บทความวิจัยที่ไดรับการตอบรับ ใหตีพิมพ&ใน
วารสารนั้นๆ มีลักษณะการเขียนอยางไร การพิจารณาตัวอยาง ของบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ& จะชวยให
นักวิจัย เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นวา วารสารนั้นๆมักจะตอบรับบทความวิจัยในลักษณะใด และผลงานวิจัยของ
นักวิจัย มีความสอดคลองกับ Focus หรือ ขอบเขตของวารสารนั้นๆ หรือไม
4. ตรวจสอบวา การสงบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพมีคาใชจายหรือไม เชน คาดําเนินการตางๆ คา
เปjดบทความวิจัย ที่สามารถเขาถึงไดโดยไมเสียคาใชจาย (Open access) คา review บทความวิจัย เปนตน

5. ทําการเลือกวารสารที่จะสงบทความวิจัย โดยนักวิจัยควรเลือกวารสารที่มีขอกําหนด ในการเขียน
บทความวิจัย และมีบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ& ที่สอดคลองกับลักษณะ ของงานวิจัยของนักวิจัยใหมาก
ที่สุด เชน หากงานวิจัยของนักวิจัย จําเปนตองเขียนเปนบทความที่คอนขางยาว ควรเลือกวารสาร ที่อนุญาตให
บทความวิจัย มีจํานวนคําที่คอนขางมาก เชน 7,000 คํา ขึ้นไป หรือ หากงานวิจัยเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ควร
เลือกวารสาร ที่มักจะตีพิมพ&บทความวิจัย ที่ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เปนตน สําหรับในขั้นตอนนี้มีขอควร
ระวัง คือ นักวิจัยควรสงบทความวิจัยไปยังวารสารทีละฉบับ ไมควรสงไปครั้งเดียวหลายๆฉบับ วารสารสวน
ใหญ มักจะระบุขอกําหนดนี้ไวอยางชัดเจน ในคําแนะนําสําหรับผูเขียน
6. จัดเตรียมตนฉบับ โดยนักวิจัยจะตองเตรียมใหตรงกับขอกําหนด ในการเขียนบทความของวารสาร
นั้นๆ อยางเครงครัด เชน จํานวนคําที่กําหนดในบทคัดยอ (Abstract) จํานวนคําของเนื้อหา หัวขอที่ควรมีใน
บทความ และรูปแบบการเขียนอางอิง เปนตน
7. ใหผู เชี่ ย วชาญตรวจสอบดานภาษา เนื่ อ งจากการจั ด เตรี ย มตนฉบั บ เพื่ อ สงตี พิ ม พ& ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จะตองใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก และเนื่องจากภาษาอังกฤษ ไมใชภาษา
หลั ก ของคนไทย ดวยเหตุ นี้ นั ก วิ จั ย จึ ง ควรสงตนฉบั บ ใหผู เชี่ ย วชาญดานภาษา หรื อ ที่ รู จั ก กั น
วา Proofreader ทําการตรวจสอบความถูกตอง ของภาษาอังกฤษที่ใช กอนที่จะสงตนฉบับนั้นๆใหกับวารสาร
8. สงตนฉบับบทความวิจัยใหกับวารสารเพื่อพิจารณา โดยนักวิจัยควรตรวจสอบวา วารสารที่
เลื อกไว ไดกํา หนดให ผู วิ จัย สงตนฉบั บ บทความวิ จัย โดยวิ ธีใด ซึ่งโดยทั่ วไปแลว วารสารแตละฉบั บ จะมี
ขอกําหนด ในการสงบทความที่ไมเหมือนกัน เชน ผานระบบออนไลน& โดยนักวิจัยจะตองทําการลงทะเบียน
เพื่อสราง Account ของตนเองกอน
สําหรับการสงตนฉบับบทความวิจัย ไปยังวารสารนั้น มีขอแนะนําคือ นักวิจัยควรจัดทําจดหมายนํา ที่
เรี ย กวา Cover letter เพื่ อ เปนการเกริ่ น นํ า เกี่ ย วกั บ บทความวิ จั ย ของตนเอง และเพื่ อ ยื น ยั น ใหกอง
บรรณาธิการทราบวา บทความวิจัยนี้เปนผลงานของตนเอง และยังไมเคยไดรับการตีพิมพ& ในวารสารฉบับใดมา
กอน
สําหรับขั้นตอนที่กลาวมาในขางตน สามารถสรุปเปนแผนภาพเพื่อใหเขาใจงาย ไดดังนี้

คนชื่อวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ
ตรวจสอบขอกําหนดการเขียนบทความวิจัยของวารสารตางๆ
ศึกษารูปแบบการเขียนบทความวิจัยจากบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ&ในวารสารตางๆ
ตรวจสอบวามีคาใชจายในการตีพิมพ&หรือไม
เลือกวารสารที่จะสงบทความ
จัดเตรียมตนฉบับ
ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบภาษาของตนฉบับ
สงบทความวิจัยใหวารสาร
หลังจากที่นักวิจัยไดสงบทความวิจัยไปยังวารสารแลว โดยทั่วไป วารสารวิชาการจะมีขั้นตอน ในการ
พิจารณาบทความวิจัย โดยสามารถสรุปเปนขั้นตอนได ดังนี้
1. ตนฉบับบทความวิจัยไดรับการกลั่นกรองดานคุณภาพในชั้นแรกจากกองบรรณาธิการ ซึ่งหาก
กองบรรณาธิการเห็ นวา ตนฉบับบทความวิจัยดังกลาว ไมเหมาะสมที่จะไดรั บตีพิมพ&ในวารสาร ก็จะตอบ
ปฏิ เสธ ไปยังนั กวิ จั ยเจาของบทความเลย แตหากกองบรรณาธิ การเห็ น วา ตนฉบับ บทความวิ จัย นั้ นๆ มี
คุณภาพ/มี ความสอดคลอง กั บ ความตองการของกลุ มเปp า หมายของวารสาร ก็ จ ะสงตนฉบั บ นั้ น ๆไปยั งผู
ประเมิน ซึ่งจะเปนผูทรงคุณวุฒิ ในสายวิชาการ (Reviewers/referees) ทําการประเมินคุณภาพ ของบทความ
ตอไป ตามปกติแลว กองบรรณาธิการมักจะสงตนฉบับ ใหกับผูประเมินประมาณ 2-3 คน
2. ตนฉบั บบทความวิจัยไดรับการประเมิน จากผูประเมิน โดยผูประเมินจะไดรับการคัดเลือกและ
ทาบทาม จากกองบรรณาธิการ ใหทําการประเมินคุณภาพ ของตนฉบับบทความวิจัย ตามปกติแลว ผูประเมิน
จะไดรับคําแนะนํา สําหรับการประเมิน และจะไดรับแบบฟอร&ม สําหรับการทําการประเมิน และแสดงความ
คิดเห็น/ใหคําแนะนํา แกนักวิจัยเจาของบทความ โดยกองบรรณาธิการจะกําหนดเวลา ใหผูประเมินสงผลการ
ประเมิน กลับมายังกองบรรณาธิการดวย ผลการประเมินของผูประเมิน จะแบงออกเปน 3 ลักษณะใหญๆ คือ
(1) สมควรไดรับการตีพิมพ&ในวารสาร (Accept) โดยไมมีการแกไข ซึ่งกรณีนี้ เกิดขึ้นนอยมาก
(2) สมควรไดรับโอกาสใหแกไขบทความ ตามขอเสนอแนะของผูประเมิน หรือตองตอบคํ าถามบาง
ประการ ตอผู ประเมิ น (Accept with revision) ซึ่ งในกรณี นี้ ห ากนั กวิ จั ย เจาของบทความสามารถแกไข
ตนฉบับ และ/หรือตอบคําถามไดจนเปนที่พอใจกับผูประเมินและ/หรือกองบรรณาธิการ ก็จะไดรับการตอบรับ
ใหตีพิมพ&
(3) ไมสมควรไดรับการตีพิมพ& (Reject)

3. กองบรรณาธิการทําการพิจารณาวาจะดําเนินการอยางไรกับตนฉบับบทความวิจัย หลังจากที่กอง
บรรณาธิการ ไดรับผลการประเมิน จากผูประเมินครบทุกทานแลว จะทําการตัดสินใจวา ควรจะดําเนินการ
อยางไร กับตนฉบับดังกลาว ซึ่งการตัดสินใจจะมีลักษณะเชนเดียวกับผลการประเมินของผูประเมิน กลาวคือ
(1) สมควรไดรับการตีพิมพ&ในวารสาร โดยไมมีการแกไข (Accept without revision)
(2) สมควรไดรับโอกาสใหแกไขบทความ ตามขอเสนอแนะของผูประเมิน หรือตองตอบคํ าถามบาง
ประการตอผูประเมิน (Accept with revision)
(3) ไมสมควรไดรับการตีพิมพ& (Reject)
ซึ่งไมวาผลการตั ดสิ นใจจะเปนในลั กษณะใด กองบรรณาธิ การจะสงผลดังกลาว ใหนั กวิ จัย เจาของ
ตนฉบับไดรับทราบ โดยจะสงเปนลายลักษณ&อักษร
4. นักวิจัยเจาของตนฉบับบทความวิจัยดําเนินการตามการตัดสินใจของกองบรรณาธิการ นักวิจัย
เจาของตนฉบับบทความวิจัยดําเนินการตามการตัดสินใจของกองบรรณาธิการ
ในกรณีที่นักวิจัยไดรับแจง จากกองบรรณาธิการวา ตนฉบับบทความวิจัยของตนเอง ไดรับการตอบรับ
ใหตีพิมพ& โดยไมมีการแกไข ขั้นตอนตอไปคือ กองบรรณาธิการจะสงตนฉบับฉบับที่จะตีพิมพ&จริง มาใหนักวิจัย
ทําการตรวจสอบ อีกครั้งกอนการตีพิมพ& นอกจากนี้ ตามปกติแลว กองบรรณาธิการจะขอใหนักวิจัยลงนาม
มอบลิขสิทธิ์ ของบทความวิจัย ใหกับสํานักพิมพ&ที่เปนเจาของวารสารดวย
สําหรับในกรณีที่ตนฉบับไดรับการปฏิเสธใหตีพิมพ& นักวิจัยจะไดรับจดหมายแจงเปนลายลักษณ&อักษร
เชนเดีย วกั น พรอมทั้งความคิ ด เห็ นและ/หรื อขอแนะนํ า จากผูประเมิน ในกรณี นี้ ถือวา กระบวนการสง
บทความวิจัยตีพิมพ&ในวารสารฉบับดังกลาวสิ้นสุดลงแลว สิ่งที่แนะนําคือ นักวิจัยควรทําความเขาใจ และ
นําเอาความคิดเห็น/ขอแนะนําของผูประเมิน มาปรับปรุงพัฒนา บทความวิจัยของตนเอง และสงตนฉบับที่
ไดรับการแกไข ไปยังวารสารฉบับใหม
สําหรับในกรณีสุดทาย คือ กรณีที่กองบรรณาธิการ แจงใหนักวิจัยแกไขตนฉบับบทความวิจัย นักวิจัย
จะตองดําเนินการแกไขตนฉบับบทความวิจัย ตามคําแนะนําและ/หรือตอบคําถามของผูประเมินใหครบถวน
และสงตนฉบับที่แกไขแลว กลับไปยังกองบรรณาธิการ (ตามปกติจะใชวิธีเดียวกับการสงตนฉบับในครั้งแรก)
สําหรับในกรณีนี้ มีขอแนะนํา คือ นักวิจัยควรทําเอกสารสรุปประเด็น ที่ผูประเมินตองการใหแกไข และสิ่งที่
ตนเองไดทําการแกไข พรอมทั้งชี้แจงวา การแกไขดังกลาวอยูในหนาใด ยอหนาที่เทาไหร และสงไปพรอมๆกับ
ตนฉบับ ที่ไดรับการแกไขแลว เอกสารดังกลาวนี้ จะชวยใหกองบรรณาธิการ พิจารณาตนฉบับที่ไดรับการแกไข
ไดงายขึ้น อีกทั้งยังเปนการแสดงใหกองบรรณาธิการ/ผูประเมินเห็นวา นักวิจัยใหความสําคัญกับการแกไข
ตนฉบับ ตามคําแนะนําของผูประเมิน และมีความตั้งใจจริง ที่จะตีพิมพ&บทความวิจัยของตนเองในวารสาร
ดังกลาว
ฝ>ายวิจัย สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
พฤษภาคม 2559

