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1. วิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ  : การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ  

2. ชื่อเจ้าของผลงาน: Professor Dr.Michael Herzfeld และศนูย์จัดการความรูค้ณะบรหิารธุรกิจ 

3. แนวคิดและความเป็นมา:  

การตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยสามารถเผยแพร่ได้หลายแหล่ง เช่น แหล่งที่

สามารถตีพิมพ์ผลงานระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสามารถตีพิมพ์ผลงานวิชาการในรูปแบบ บทความ

วิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ ซึ่งโดยปกติทั่วแล้วต้นฉบับที่สง่พิจารณาเพ่ือตีพิมพ์จะต้องไม่เคย

เผยแพร่ในวารสารหรือเอกสารการประชุมหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไมอ่ยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์

ในวารสารอ่ืน ซึ่งผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

และที่สําคญัจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบรรณาธิการของวารสารน้ัน ๆ ดังจะเห็นได้ว่า เกณฑ์ในการ

พิจาณาการยอมรับผลงานของบรรณาธิการอาจจะเป็นปัญหาหน่ึงของผู้ส่งบทความ/ผลงานในการเผยแพร่ 

ด้วยการตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าว ศูนย์จัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจจึงได้เชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติและบรรณาธิการวารสารทางด้านสังคมศาสตร์ที่ทําการสอนในสาขาวิชาธุรกิจ

ระหว่างประเทศในโอกาสท่ีทา่นมาเป็นอาจารย์อาคันตุกะในสาขาดังกล่าว น่ันก็คือ Professor Dr.Michael 

Herzfeld ศาสตราจารย์ทางด้านสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรฐัอเมริกา มาเป็น

วิทยากรในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ "ศิลปการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ : 

ประสบการณ์จากการเป็นบรรณาธิการ (ภาคภาษาไทย) ผลจากการจัดกิจกรรมดังกลา่วก่อให้เกิด “แนวปฏิบัติ

ศิลปการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ” และ “คําถามในการตรวจสอบบทความสําหรบัผู้เขียน” 

 

4. วัตถุประสงค ์

แบบฟอร์มแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
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1. เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ส่งผลงานกับเกณฑ์ในการยอมรับการตีพิมพ์บทความของ
บรรณาธิการ 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติของผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 

5. กลุ่มเปา้หมายในการนาํแนวปฏิบัติไปใช้ 

อาจารย์และนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

6. วิธีการปฏิบัติสู่ความเปน็เลิศ Best Practice 

6.1 ขั้นตอนการพิจารณาบทความ 

 

 

ผู้ เขียนสง่ต้นฉบบั
บทความ

บรรณาธิการตรวจสอบ
ต้นฉบบับทความ

ต้นฉบบัถกูตรวจสอบ
โดยผู้ เช่ียวชาญ

บรรณาธิการและ
คณะกรรมการบริหาร
วารสารประชมุเพ่ือ
ตดัสินใจรับหรือไมรั่บ

บทความ

ผู้ เขียนรับทราบผลการ
ตดัสินใจ

บทความบางฉบบั ถกูปฏิเสธ

โดยบรรณาธิการ 
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6.2 การรับตอบบทความของบรรณาธิการมี 5 รูปแบบ 

 

 

6.3 การพิจารณาบทความในมุมมองของบรรณาธิการ 

 

ยอมรับแบบไม่มี
เง่ือนไข

ยอมรับแบบ
แก้ไขเลก็น้อย

ยอมรับแบบ
แก้ไขขนานใหญ่

ทบทวนและให้
สง่ใหม่

ปฏิเสธ
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6.4 คําถามในการตรวจสอบบทความสําหรับผูเ้ขียน 

•เนือ้หาของบทความมีความสอดคล้องกบัวารสาร

•เนือ้หาบทความมีความคิดแปลกใหม่ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของวารสาร

The "conceptual 
novelty" standards of 

the journal

•ความสอดคล้องของเนือ้หาภายในของบทความ เช่น ผลลพัธ์และการสรุปนัน้มี
ความสอดคล้องหรือไม?่

•บทความท่ีดีนัน้แต่ละสว่นไมส่มควรเขียนแยกแบบอิสระจากกนัในแตล่ะส่วน 
แตค่วรมีควาเก่ียวเน่ืองและสอดคล้องกนัในทกุ ๆ สว่นของบทความ

The article's internal 
consistency

•การเขียนในสว่น ช่ือเร่ือง บทคดัย่อ และบทสรุป ไมใ่ช่การทําซํา้จากเนือ้หาใน
ตวับทความจะต้องเป็นการเขียนขึน้มาใหมใ่ห้สอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีได้แสดง

The appropriateness of 
the title, abstracts and 

conclusions, and 
references

•บรรณาธิการไมมี่ความรับผิดชอบในปัญหาการคดัลอกบทความจากผู้ อ่ืน 
ปัญหาฉ้อฉล และปัญหาทางด้านจริยธรรม

•ก่อนจะมีการสง่บทความมายงับรรณาธิการ จะมีขัน้ตอนในปัญหาข้างต้นมา
ก่อนถงึมือบรรณาธิการ

The detecting 
plagiarism, fraud and 
other ethics issues

•หากบทความมีปัญหาทางด้านภาษาองักฤษอยู่บ้าง แตบ่ทความมีเนือ้หาท่ี
เหมาะสม บทความนีก็้จะได้รับการพิจารณาให้กลบัไปแก้ไขและสง่มาใหม่English language

•บทความท่ีได้รับการปฏิเสธนัน้ย่อมสามารถส่งใหมไ่ด้ท่ีสํานกัพิมพ์อ่ืน

•บทความท่ีได้รับการปฏิเสธจะมาพร้อมข้อคิดเห็นท่ีมาจากกรรมการ ซึง่เป็น
ผลดีในการท่ีผู้ เขียนจะปรับปรุงเนือ้หาให้ดีย่ิงขึน้

The rejected paper

•ไมค่วรสง่บทความเดียวกนัไปยงัหลาย ๆ สํานกัพิมพ์

•ทางสํานกัพิมพ์จะปิดช่ือคนท่ีทําหน้าท่ีเป็นกรรมการตรวจเนือ้หาเป็นความลบั
The other concerns
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 บทความมีความเข้าใจได้ ความถูกต้อง และเพียงพอกับวารสารหรือไม่? 

 เน้ือหาของบทความมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารหรือไม่? 

 เน้ือหาของบทความมีการอธิบายที่ชัดเจน ถูกต้องหรือไม่? 

 มีข้อผิดพลาดที่พบในเน้ือหาหรือไม่? 

 ขั้นตอนและเทคนิคที่ใช้เพียงพอและมีนํ้าหนักในเชิงวิชาการหรือไม่? 

 บทความมีความน่าสนใจหรือไม่? 

 เน้ือหามีความทันสมัยและเป็นที่น่าสนใจในเชิงวิชาการหรือไม่? 

 มีบางส่วนของเน้ือหาในบทความน้ีได้ตีพิมพ์ที่สํานักพิมพ์อ่ืนหรือไม่? 

 เน้ือหามีความน่าสนใจสําหรบัผู้อ่ืนที่เป็นนักวิจัยอ่ืน และมีแนวโน้มในการต่อยอดจากนักวิจัย

อ่ืนหรือไม่? 

 บทความมีหลกัฐานที่หนักแน่นเพียงพอในเชิงวิชาการที่จะสนับสนุนหรอืไม่? 

 มีข้อบกพร่องในบทความที่ไมส่ามารถยอมรับได้หรือไม่? 

 บทความมีการนําเสนอที่ดีหรือไม่? 

 มีการเขียนหรือนําเสนอที่เพียงพอในเชิงเทคนิคหรือไม่? 

 ช่ือเรื่องมีการสะทอ้นถึงเน้ือหาโดยรวมหรือไม่? 

 บทคัดย่อมีการกล่าวถึงโดยย่อที่ดีหรือไม่? 

 บทนําสามารถอธิบายและนําไปสู่ส่วนของปัญหาและส่วนอ่ืน ๆ ได้ดีหรือไม่? 

 มีการอ้างอิงที่ถูกหลักวิชาการหรือไม่? 

 มีความยาวและรูปแบบของบทความที่ถูกต้องหรือไม่? 

 มีการสรุปอย่างมีตรรกะทางความคิดหรือไม่? 

 มีการจัดรุปแบบของตาราง รูปภาพที่ถูกต้องหรือไม่? 

 มีภาษาอังกฤษที่ถูกหลักไวยากรณ์และสามารถสื่อความหมายได้ดีหรือไม่? 

7. องค์ความรู้/ประสบการณ์ที่เกิดจากการนาํแนวปฏิบัติไปใช ้

อาจารย์วรัญญา แก้วเชือกหนัง อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการ ได้นําส่วนหน่ึงของแนวปฏิบัติฯ 

ไปใช้ในการเลอืกแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย อน่ึงอาจารย์วรัญญา ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการนําเสนอผลงาน

ระดับนานาชาติในต่างประเทศมาก่อน ดังน้ันอาจารย์จึงได้นําส่วนหน่ึงของแนวปฏิบัติไปใช้และได้ให้ความเห็น

ว่า “การเลือกแหล่งนําเสนอผลงาน และการได้รับใบตอบรับให้เข้าร่วมงาน conference น้ันเป็นสิ่งที่ยาก
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สําหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการนําเสนอผลงานที่ต่างประเทศมาก่อน จากการที่ได้อ่านแนวปฏิบัติ

และเข้าร่วมกิจกรรม km พอจะได้แนวทางในการนําเสนอผลงานที่ต่างประเทศ สิ่งสําคญัคือ แหล่งที่จะไป

เสนอผลงานน้ันจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่จะไปนําเสนอ เพ่ือให้นักวิจัยได้รับ

ใบตอบรับเพ่ือเข้าร่วมงาน”  จากคําพูดของอาจารย์วรัญญาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการสอดคล้องของแนว

ปฏิบัติฯ ซึ่ง Professor Dr.Michael Herzfeld (วิทยากร) ได้กล่าวถึงบทบาทของบรรณาธิการในการเลือก

ผลงานเพ่ือเข้าตีพิมพ์ในวารสารว่า “บรรณาธิการจะเลือกงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวารสาร และ

เป็นเรื่องที่มีความทันสมัยและมีความน่าสนใจในนศาสตร์น้ัน ๆ” นอกจากน้ีอาจารย์วรัญญายังได้เลือกใช้ 

“คําถามในการตรวจสอบบทความสําหรับผูเ้ขียน” ที่จัดทาํขึ้นโดยงานจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ เพ่ือ

ทวนสอบบทความของอาจารย์เบ้ืองต้น ก่อนจัดส่งไปยังงานประชุมวิชาการ  

อน่ึง อาจารย์วรัญญาไปเผยแพร่ผลงานช่ือเรื่อง Continuous Development of Local Wisdom 

of Mae Pak Products toward Commercial in Ratchaburi ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน 

Fourth European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance 

and Banking ที่จัดขึ้นที่ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์  

10. กระบวนการทบทวน กลั่นกรอง ตรวจสอบ แนวปฏิบัติเพื่อใหเ้กิดผลเปน็เลิศ 

1. เรียบเรียง กลั่นกรอง และตรวจสอบแนวปฏิบัติฯ  

2. ทดลองใช้งานเพ่ือหาข้อบกพร่องของแนวปฏิบัติฯ 

3. ปรับปรุงแก้ไข  

4. เผยแพร ่

5. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะหลังจากมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติฯ 

11. รูปแบบ/วิธีการประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่แนวปฏิบัติ 

1. เว็บไซต์การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจฯ 

2. LINE คณะบรหิารธุรกิจฯ 

12. ผลที่ได้รับ 



แนวปฏิบัติที่ดีเร่ืองการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หน้า 7 

 

  อาจารย์และนักวิจัยในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ทราบถึง

กระบวนการพิจารณาบทความในมุมมองของบรรณาธิการและสามารถนําแนวปฏิบัติฯ ไปประยุกต์ใช้ในการ

เผยแพร่ผลงาน 

13. ปัจจัยความสําเร็จ 

1. บทความจะต้องมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแหล่งเผยแพร ่

2. บทความจะต้องมีความทันสมยัและเป็นที่น่าสนใจในศาสตร์น้ัน ๆ 

14. ข้อพึงระวัง 

1. การคัดลอกผลงาน (Parallelism) เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในทางวิชาการ 

2. นักวิจัยควรตรวจสอบรูปแบบบทความวิชาการก่อนทาํการส่งไปที่แหล่งเผยแพร่ ซึ่งแต่ละแหล่ง

เผยแพร่มีรูปแบบท่ีแตกต่างกันไปในการจัดเรียง 

15. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ที่เก่ียวกับการคัดลอกผลงาน (Parallelism) และแนวทางแก้ไข 


