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       จากที่ ไ ด้ รั บฟั ง ผู้ ถ่ า ยทอดองค์ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ        
แนวทางการเปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นบทความต้นฉบับ นั้น 
       ได้อธิบายและแนะน าการด าเนินการเปลี่ยนงานวิจัยให้
เป็นบทความต้นฉบับเพ่ือตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัย
ระดับนานาชาติ คือ  
       การเขียนต้นฉบับบทความวิจัย (Research Article 
Manuscript) หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นจากงานศึกษาเชิง
ประจักษ์ (Empirical Study) หรือที่เรียกว่า งานวิจัย เนื้อหา
ของบทความสะท้อนให้เห็นขั้นตอนการด าเนินการศึกษา ซึ่ง
ได้แก่ การกล่าวถึงความเป็นมาของปัญหาหรือวัตถุประสงค์การ
วิจัย การด าเนินการศึกษา การแสดงข้อค้นพบหรือผลวิจัย และ
การบอกความหมายและความส าคัญของผลที่ได้จากการศึกษา
ในทางทฤษฎีหรือปฏิบัติ เป็นการน าเสนอผลการวิจัยอย่างเป็น
ระบบ  
       ปัญหาที่ตรวจพบบ่อยเกี่ยวกับต้นฉบับบทความวิจัยที่
ไม่ได้คุณภาพ คือ  

- ไม่ได้รับการอ้างอิง (Citation) จากผู้ใช้ข้อมูลวิจัย  
(Reader) ทั่วโลกในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ 
เช่น SCImago ISI และ Scopus เพ่ือท าการศึกษา 
ค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม โดยมีจ านวนการดาวโหลด 
หรือการอ้างอิง มีจ านวนน้อยมากๆ เมื่อเทียบกับใน
เครือ มทร. 9 แห่ง ส าหรับ มทร.พระนคร มี
บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน Scopus อยู่ใน
ระดับต่ า มีเพียงแค่ 49 บทความวิจัยเท่านั้น 

- ไมไ่ด้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลวิจัย 
- ไม่ทันสมัย หรือ ไม่ทันต่อเหตุการณ์ ยุคสมัย 
- ไม่มีจรรยาบรรณในการท าต้นฉบับบทความวิจัย 

       โอกาสในการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัย ส าหรับ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร มีโอกาสในการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ได้มากกว่ากลุ่มบทความอ่ืนๆ โดยส่วนใหญ่
แล้ววารสารระดับนานาชาติ มีบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

แนวทางการเปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นบทความ
ต้นฉบับ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
       การเขียนต้นฉบับบทความวิจัย (Research 
Article Manuscript) หมายถึง ต้นฉบับบทความ
ที่เขียนขึ้นจากงานศึกษาเชิงประจักษ์ (Empirical 
Study) หรือที่เรียกว่า งานวิจัย เนื้อหาของ
บทความสะท้อนให้เห็นขั้นตอนการด าเนินการ
ศึกษา ซ่ึงได้แก่ การกล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา
หรือวัตถุประสงค์การวิจัย การด าเนินการศึกษา 
การแสดงข้อค้นพบหรือผลวิจัย และการบอก
ความหมายและความส าคัญของผลที่ ได้จาก
การศึกษาในทางทฤษฎีหรือปฏิบัติ เป็นการน าเสนอ
ผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ  
       ปัญหาท่ีตรวจพบบ่อยเกี่ยวกับต้นฉบับ
บทความวิจัยท่ีไม่ได้คุณภาพ คือ  

- ไม่ได้รับการอ้างอิง (Citation)  
- ไม่ได้รับความสนใจ  
- ไม่ทันสมัย  
- ไม่มีจรรยาบรรณ 

       โอกาสในการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความ
วิจัย ส าหรับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มท
ร.พระนคร มีโอกาสในการตีพิมพ์และเผยแพร่ได้
มากกว่ากลุ่มบทความอื่นๆ  
       แ ล ะ มี บ ท ค ว า ม ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เ รื่ อ ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อยู่เป็น
จ านวนมาก เช่น SCImago และ ISI เป็นต้น  
       การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยท่ีดี ควรที่
จะมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน คือ  

- ศึกษารูปแบบ หรื อ โครงสร้ า ง
บทความวิ จั ยในวารสารระดับ
นานาชาติ 

- มีจรรยาบรรณการเขียนบทความ
วิจัยที่ดี  

      การพิจารณาต้นฉบับบทความวิจัย ผู้ท า
ต้นฉบับบทความวิจัย (Author) เพื่อส่งตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติจะต้องส่งให้กับ 
ผู้ตรวจต้นฉบับ (Editor) เพื่ออ่าน และปรับแก้
บางส่วนของบทความวิจัย  
      อีกกรณีหนึ่ง คือ ถ้าไม่ตรงกับรูปแบบ หรือ
โครงสร้างบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
ที่ส่ งต้นฉบับไปเพื่อพิจารณา อาจจะปฏิ เสธ
ต้นฉบับบทความวิจัยของเราได้       
      คุณสมบัติท่ีผู้ตรวจต้นฉบับ (Editor) และ
ผู้ ใช้ข้ อ มูลวิ จั ย  (Reader) ต้ องการใ ห้ มี ใน
ต้นฉบับบทความวิจัย มีดังต่อไปนี้ 



   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อยู่เป็นจ านวนมาก เช่น 
SCImago และ ISI เป็นต้น  
       ยิ่งมีบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติมากเท่าไหร่ 
เราจะมีโอกาสน าเสนองานวิจัยของเราไปยังสายตาของผู้ใช้
ข้อมูลวิจัย (Reader) ทั่วโลกได้เห็น 
      การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยที่ดี  ควรที่จะมีการ
เตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน คือ  

- ศึกษารูปแบบ หรือโครงสร้างบทความวิจัย ใน
วารสารระดับนานาชาติในกลุ่มต่างๆ ที่ต้องการส่ง
ต้นฉบับบทความวิจัย 

- มีจรรยาบรรณการเขียนบทความวิจัยที่ดี ไม่ควรมี
พฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณการท าต้นฉบับบทความ
วิจัย 

      พฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณการท าต้นฉบับบทความ
วิจัย เช่น     

- การคัดลอกงานหรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
งานและผลงานดังกล่าว เช่น แนวคิด ภาษา ถ้อยค า 
ข้อความ คติพจน์ สุภาษิต ภาพเขียน ภาพถ่าย รูป
ปั้น รูปจ าลอง ท านองเพลงและผลงานใดๆ ของผู้อ่ืน 
เป็นต้น 

- การคัดลอกผลงานของตนเอง โดยนักวิจัยคัดลอก 
หรือน าผลงานของตนเองที่เหมือนเดิม หรือเกือบ
เหมือนเดิมหรือน ามาเพียงบางส่วน กลับมาใช้อีก
ครั้งหนึ่ง โดยไม่มีการอ้างถึงผลงานเดิมของตน 
รวมทั้งน าผลงานมารายงาน เพ่ิมเติม หรือปรับแต่ง
ให้ต่างไปจากเดิม เพ่ือท าให้ผู้ อ่ืนเข้าใจผิดพลาด
คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 

      การพิจารณาต้นฉบับบทความวิจัย ผู้ท าต้นฉบับ
บทความวิจัย (Author) เพ่ือส่งตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติจะต้องส่งให้กับ ผู้ตรวจต้นฉบับ (Editor) เพ่ือ
อ่าน และปรับแก้บางส่วนของบทความวิจัย หรือ อีกกรณีหนึ่ง 
คือ ถ้าไม่ตรงกับรูปแบบ หรือโครงสร้างบทความวิจัยใน
วารสารระดับนานาชาติที่ส่งต้นฉบับไปเพ่ือพิจารณา อาจจะ
ปฏิเสธต้นฉบับบทความวิจัยของเราได้ เนื่องจากผู้ตรวจ
ต้นฉบับ (Editor) มองว่าผู้ท าต้นฉบับบทความวิจัยไม่ใส่ใจใน
รายละเอียดต่างๆ ตามที่ก าหนดเอาไว้ในรูปแบบ หรือ

- เนื้อหาที่ใช้ถ้อยค าถูกต้อง ชัดเจน 
- เนื้อหามีความท้าทาย น่าสนใจ  
- น าเสนอต้นฉบับบทความวิจัยควรที่

จะใช้ตรรกะที่เรียบง่าย  
ถ้าเรามีคุณสมบัติครบทั้งหมดนี้แล้ว เรา

สามารถด าเนินการจัดท าต้นฉบับบทความวิจัยได้
ทันที 

 
 



   
โครงสร้างบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ    
      สิ่ งที่ ต้องการแนะน าให้ผู้ท าต้นฉบับบทความวิจัย 
(Author) คือ เรื่องของการอ่านต้นฉบับหลายๆ รอบ และ 
อาจจะให้ผู้ เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการส่ง
ต้นฉบับบทความวิจัยในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ เพ่ือ
พิจารณาก่อนอีกหลายๆ รอบ เพ่ือให้ผู้ตรวจต้นฉบับ (Editor) 
ตรวจสอบข้อผิดพลาดจากต้นฉบับบทความวิจัยน้อยลง 
      คุณสมบัติที่ผู้ตรวจต้นฉบับ (Editor) และผู้ใช้ข้อมูล
วิจัย (Reader) ต้องการให้มีในต้นฉบับบทความวิจัย มี
ดังต่อไปนี้ 

- เนื้อหาที่ใช้ถ้อยค าถูกต้อง เรียบง่าย ชัดเจน และยิ่ง
อ่านยิ่งท าให้อยากรู้เพ่ิมข้ึน 

- เนื้อหามีความท้าทาย น่าสนใจ เป็นประเด็นที่ส าคัญ 
และสามารถใช้ข้อมูลในบทความวิจัยเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเดิมๆ ที่มีได้ 

- วิธีการการน าเสนอต้นฉบับบทความวิจัย ควรที่จะใช้
ตรรกะที่เรียบง่าย เป็นขั้นตอนท่ีชัดเจน 

ถ้า เรามีคุณสมบัติครบทั้ งหมดนี้ แล้ ว  เราสามารถ
ด าเนินการจัดท าต้นฉบับบทความวิจัยได้ทันที 

 

 
 


