
สรุปประเด็นที่1     :     การพัฒนาผลงานวิจัย เพ่ือนําไปใชเผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติ 

 
หัวขอท่ี 1    การตั้งประเด็นท่ีนาสนใจในการตีพิมพ 

การตั้งประเด็นของงานวิจัยมีความสําคัญตอการตอบรับจากวารสารท่ีตองการตีพิมพ  ผูวิจัยควรเขียน
บทความวิจัยในประเด็นท่ีกําลังเปนท่ีสนใจ (hot issue) ของชุมชนวิชาการ เพราะบทความท่ีทันสมัยจะมีโอกาส
ไดรับการตีพิมพสูง การต้ังประเด็นวิจัยในบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติสามารถ
พิจารณาไดจาก 

1. วารสารท่ีตองการตีพิมพ 
เนื่องจากวารสารแตละฉบับมีกรอบของงานวิจัย (theme) ท่ีชัดเจน  ผูเขียนควรตั้งประเด็นงานวิจัยให

สอดคลองกับกรอบงานวิจัยของวารสารท่ีตองการตีพิมพ 
2. ขอบเขตของงานวิจัย 

ขอบเขตของงานวิจัยมีความสําคัญในการกําหนดชื่อเรื่องและรูปแบบท่ีตองการนําเสนองานวิจัย  ผูเขียน
งานวิจัยควรกําหนดประเด็นวิจัยหรือคําถามวิจัยใหสอดคลองและคลอบคลุมกับเนื้อหาท่ีตองการนําเสนอ 

2.1 ช่ือเรื่อง 
การตั้งชื่อเรื่องตองกระชับและแสดงถึงภาพรวมของเนื้อหาท้ังหมด ผูวิจัยอาจเขียนเปนประโยคคําถามเพ่ือ

ดึงดูดความสนใจของผูอาน 
ในกรณีของงานวิจัยเชิงเปรียบเทียบ ชื่อบทความวิจัยควรมีคําสําคัญท่ีแสดงตัวแปรตาม (dependent 

variable) ท่ีศึกษา เพ่ือใหผูอานเขาใจวาเปนงานวิจัยในลักษณะใด 
2.2 รูปแบบการนําเสนอ 

รูปแบบการนําเสนองานวิจัยข้ึนอยูกับวารสารงานวิจัย  การอานงานวิจัยท่ีคลายคลึงกับงานวิจัยของผูวิจัย
จะชวยใหผูวิจัยทราบรูปแบบการเขียนงานวิจัย การเรียงลําดับหัวขอและประเด็นท่ีจะนําเสนอไดดีข้ึน  

 
หัวขอท่ี 2    วิธีการเลือกแหลงตีพิมพท่ีเหมาะสมกับงานวิจัย 

1.  การเลือกวารสารในการตีพิมพ พิจารณาจากวารสารท่ีมีแนวทาง ขอบขาย วัตถุประสงค หรืองานทดลอง 
เทคนิค แนวทางการวิจัยท่ีตรงกับงานวิจัยของตนเอง โดยขอบขายงานตีพิมพของวารสารแตละฉบับจะปรากฏอยู
ดานหนาและหลังวารสารแตละฉบับ  หรืออาจตรวจสอบไดจากเว็บไซดของวารสารซ่ึงมีคําแนะนําสําหรับผูเขียน
เชน ประเภทของบทความ รปูแบบการเขียน และรูปแบบการอางอิง 

2.  การเลือกตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พิจารณาโดยการประเมินจากงานวิจัยท่ีทําวามี
ความประเด็นท่ีเปนท่ีสนใจท่ีกําลังมีการตีพิมพอยูในปจจุบัน มีการใชเทคนิคและเครื่องมือท่ีทันสมัย มีปริมาณงาน
มากพอท่ีจะสามารถตีพิมพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติได สําหรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติควรตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติท่ีอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index (TCI)   



3.  การพิจารณาคา Impact factor “Impact factor” หมายถึง ดัชนีชี้วัดคุณภาพของวารสารซ่ึงวัดจํานวน
ครั้งโดยเฉลี่ยท่ีบทความในวารสารนั้นจะไดรับการอางอิงในแตละป พิจารณาจากคุณภาพของงานวิจัยของตนเอง 
โดยท่ัวไปนักวิจัยใหมจะเลือกตีพิมพในวารสารท่ีมีคา Impact factor ระดับกลาง เม่ือไดรับขอเสนอแนะจาก
ผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณในการเขียนเพ่ิมมากข้ึนจึงเลือกคา Impact factor  ท่ีสูงข้ึน 

4.  การตีพิมพในวารสารท่ีเปน E-journal วารสารวิชาการในระดับนานาชาติปจจุบันสวนใหญมีการจัดทําใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Journals) และรวบรวมทําดัชนีไวในฐานขอมูลออนไลนตางๆมากมาย ซ่ึงฐานขอมูลท่ีมี
ชื่อเสียงท่ีไดรับความเชื่อถือ ไดแก ISI Web Of Science, Scopus, ScienceDirect  ซ่ึงมีการแจงผลการตอบรับ
หรือปฏิเสธการตีพิมพอยางรวดเร็ว 

5. การตีพิมพโดยการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ซ่ึงมีการตีพิมพ 
บทความวิชาการในวารสารฉบับพิเศษ (Special Issue)   

6. การเลือกแหลงตีพิมพท่ีเหมาะสมกับงานวิจัยของตนเองโดยใชเครื่องมือชวยเหลือผูเขียนของสํานักพิมพ 
7.   การเลือกแหลงตีพิมพผลงานวิจัยจากเครื่องมือชวยเหลือผูเขียนของสํานักพิมพ 
    7.1 Elsevier for authors 
    Elsevier เปนบริษัทท่ีมีผลิตภัณฑท่ีรูจักกันดีคือ ScienceDirect และ Scopus บนเว็บไซตของบริษัทจะมี

ลิ ง ค สํ า ห รั บ ใ ห ก า ร ส นั บ ส นุ น ผู เ ขี ย น ท่ี เ รี ย ก ว า  Elsevier for authors (ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท่ี
http://www.elsevier.com/journal-authors/home) ซ่ึงมีเครื่องมือท่ีเรียกวา Elsevier Journal Finder (ดู
รายละเอียดท่ี http://journalfinder.elsevier.com/)  วิธีการใชงาน คือ ใหนําบทคัดยอและชื่อบทความใสลงใน
กลองขอความท่ีโปรแกรมเตรียมไวให แลวเลือกเพ่ือคนหาวารสารท่ีอยูในฐานขอมูลของ Elsevier โดยเลือกหา
วารสารตามสาขาวิชา หรือเฉพาะวารสารท่ีเปน open access ก็ได ผลลัพธท่ีไดจะแสดงวารสารท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
และยังใหขอมูลระยะเวลาในการประเมินบทความ (editorial times) อัตราการตอบรับบทความ (acceptance 
rate) ระยะเวลาในการตีพิมพ (production times)  คา impact factor ความถ่ีในการตีพิมพ และรูปแบบการ
ตีพิมพเพ่ือประกอบการพิจารณา และสามารถดู aim and scope ของวารสารไดจากหนาแสดงผลนี้ หรือจะไปดูท่ี
หนาเว็บไซตของวารสารก็ได  

7.2 Springer Journal Selector 
      Springer เปนบริษัทท่ีมีผลิตภัณฑหลักท่ีรูจักกันดีคือ SpringerLink บนเว็บไซตของบริษัทจะมีลิงคสําหรับ
ใ ห ก า ร ส นั บ ส นุ น ผู เ ขี ย น ท่ี เ รี ย ก ว า  Journal Author Academy (ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท่ี
http://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-academy)     ซ่ึ ง มี
เครื่องมือท่ีเรียกวา Springer Journal Selector(ดูรายละเอียดท่ี http://www.springer.com/gp/authors-
editors/journal-author/journal-author-helpdesk/preparation/1276#c1258) วิธีการใชงาน คือ ใหนํา
บทคัดยอหรือรายละเอียดบทความใสลงในกลองขอความท่ีโปรแกรมเตรียมไวให แลวเลือกเพ่ือคนหาวารสารท่ีอยู
ในฐานขอมูลของ SpringerLink โดยเลือกคนหาเฉพาะวารสารท่ีมีคาimpact factor หรือ open access ผลลัพธ
ท่ีไดจะแสดงวารสารท่ีเหมาะสมท่ีสุด และใหขอมูลคา impact factor ความถ่ีในการตีพิมพ และรูปแบบการ
ตีพิมพเพ่ือประกอบการพิจารณา 

อางอิงจาก วสุ ปฐมอารีย. การคัดเลือกวารสารสําหรับการตีพิมพ.  [online] เขาถึงจาก
http://cmupress.cmu.ac.th/index.php/component/k2/item/79:2557 
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หัวขอท่ี 3    การวิเคราะหงานวิจัยเพ่ือนําไปสูการตีพิมพ 

 เพ่ือท่ีจะตีพิมพงานวิจัยในวารสารชั้นนํา สิ่งท่ีควรคํานึงถึงควรเริ่มตนจาก งานวิจัยมีความเหมาะสมหรือไม 
ท่ีจะลงตีพิมพเผยแพรในวาสารนั้นๆ ตองเปนงานวิจัยท่ีไมซํ้ากับผูอ่ืน ไมเคยมีการตีพิมพงานแบบเดียวกันนี้มากอน 
หรืออาจวิจัยเปนครั้งแรกในภูมิภาค หรือในประเทศ   การตั้งชื่องานวิจัยควรสอดคลองกับวัตถุประสงคเพ่ือสื่อและ
ดึงดูดผูอาน สวนการกําหนดวัตถุประสงคนอกจากจะตองชัดเจน ควรสอดคลองกับความตองการ หรือโจทยวิจัยใน
ปจจุบัน สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ซ่ึงการเขียนวิจารณจะแสดงถึงความเปนเหตุเปนผล สามารถชี้ใหเห็นถึง
จุดท่ีนาสนใจของผลลัพธท่ีไดเปนการแสดง หรือเนนถึงประโยชนของงานวิจัย 

 
หัวขอท่ี 4    ปญหาดานเวลาสําหรับเขียนงานตีพิมพ 

 การเขียนงานวิจัยสําหรับการตีพิมพ ตองอาศัยเวลาในการเขียน และการศึกษาเอกสารในสวนทฤษฎีหรือ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือปองกันจุดออน ปรับปรุงแกไขงาน ทําใหไดงานท่ีถูกตองสมบูรณท่ีสุด ซ่ึงนักวิจัยพบปญหา
ดานเวลา เนื่องมาจากภาระงานท่ีตองทํา ไดแก งานสอน การเขาประชุม การเขารวมกิจกรรม ท้ังในระดับสาขา 
คณะ และมหาวิทยาลัย จึงเปนอุปสรรคตอการจัดสรรเวลาเพ่ือเขียนงานวิจัย เง่ือนไขเกณฑการเบิกคาสอนเกินท่ี
ผูกติดกับการทําวิจัย ทําใหอาจารยท่ีมีภาระงานสอนมาก ตองทําวิจัยดวยในชวงเวลาเดียวกัน จึงเปนไปไดยากท่ีจะ
สามารถจัดสรรเวลาเขียนงานวิจัยท่ีเสร็จแลวเพ่ือตีพิมพ  นอกจากนั้น ระบบการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน
ของคณะ ไมอํานวยตอการผลิตผลงานวิจัย เนื่องจากมีความลาชา ไมคลองตัว ขาดประสิทธิภาพในการ
ประสานงานกับหนวยงานอ่ืน 

 
หัวขอท่ี 5    การคัดลอกงานวิจัย 

 กวาจะเขียนงานวิจัยใหเปนเลมรายงาน หรือ เปนบทความเพ่ือการตีพิมพก็ยากในระดับหนึ่งแลว   
แตสิ่งท่ีนักวิจัยทุกคนตองตระหนักและใหความสําคัญในระหวางการเขียนก็คือการเขียนท้ังหมดควรมีท่ีมาจาก 
ความรูท่ีเราไดรับหรือพัฒนามางานวิจัย การเขียนดวยภาษาและสํานวนของตัวเอง โดยท้ังรายงานหรือ บทความ
นั้นตองปราศจากการคัดลอก    
 การคัดลอกงานวิจัยเปนความผิดหรือไมและทําไมถึงเปนประเด็นทางจรรยาบรรณของนักวิจัยท่ีตอง มีการ
ตรวจสอบกันท้ังระดับชาติและนานาชาติ  กอนท่ีจะตอบคําถามอยากใหนักวิจัยทราบความหมายของการ คัดลอก
กอน การคัดลอก (Plagiarism) คือ การนําผลงานของคนอ่ืนมาใสหรือรวมไวในงานตัวเองดวยวิธีการท่ี ไมถูกตอง 
หรือ การขโมย หรือ การนําผลงานหรืองานเขียนของคนอ่ืนมาใสในงานเขียนของตัวเอง หรือ การทําใหคนอ่ืนเชื่อ
วาผลงานนี้เปนผลงานของตัวเอง     
 เม่ือการคัดลอก คือ การนําผลงานคนอ่ืนมาใสดวยวิธีท่ีไมถูกตองหรือขโมยนั้นเราจะพบงานในลักษณะนี้
จะไมมีการอางอิงเอกสารหรือแหลงความรู  โดยการอางถึงเรื่อง ๆ หนึ่ง ซ่ึงผูเขียนไมไดคนพบหรือ ทดลองไดดวย
ตนเอง การอางลักษณะนี้ตองมีเอกสารอางอิง ซ่ึงการคัดลอกในลักษณะนี้มักเกิดข้ึนไดงาย ดังนั้น ตอนเขียนให
หม่ันตรวจทานและพยายามถามตัวเองตลอดวาเรื่องนี้เรารูไดอยางไร ควรอางอิงอยางไร   



 การคัดลอกท่ีพบบอยกวา คือ การยกประโยค หรือ คําพูดมาใช  ซ่ึงในประเด็นนี้ถือวาการนําคําพูด จาก
เอกสารอ่ืนมาเกิน 4 คํา แมวามีการอางอิง ใหถูกนับวาเปนการคัดลอก ดังนั้นการยกตารางหรือแผนภาพ จาก
รายงานผูอ่ืนมาใชในรายงานของตัวเองเลยจึงเปนการคัดลอกดวย แตถานักวิจัยมีความจําเปนตองใชขอมูล จาก
ตารางหรือแผนภาพนั้น ควรนํามาเขียนใหมหรือเรียงใหมใหเปนการนําเสนอดวยสํานวนของตัวเองพรอมกับการ
อางอิงท่ีถูกตองและครบถวน     
 สวนการคัดลอกดวยการใชงานของคนอ่ืนมาเปลี่ยนเปนชื่อของเรานั้นเปนเรื่องท่ีไมควรเกิดเปนอยางยิ่ง 
เพราะถือวาเปนการขโมยและผูทําจะกลายเปนโจรทางวิชาการ  สวนการทําวิจัยแลวเรื่องท่ีทําไปซํ้ากับคนอ่ืนไมได
ถือวาเปนการลอกผลงาน ถาผูทําไมไดจงใจและไมไดนําเอาเนื้อหา ขอมูลและผลงานของผูอ่ืนมาใช เชน นายสําเนา
ไดรายงานการวิจัยเรื่องการขยายพันธุแมลงหวี่ท่ีตึกปฏิบัติการกลาง ปรากฏวาชื่อผลงานไปคลายกับนายสําคัญท่ี
รายงานเรื่องการขยายพันธุแมลงหวี่ท่ีจังหวัดนครปฐม เม่ือตรวจสอบเนื้อหาดานในพบวา วิธีการและจุดประสงค
เดียวกัน มีแตกตางท่ีกลุมตัวอยางเทานั้น ในกรณีนี้ถือวานายสําเนาลอกผลงานของนายสําคัญ    
 การคัดลอกในกรณีสุดทาย คือ การคัดลอกงานตัวเอง ซ่ึงการคัดลอกดวยวิธีนี้เปนการคัดลอกท่ี ผูวิจัยรูตัว
เองดีแตมักจะคิดวานี้เปนงานของเรา การนําเรื่องหรือรูปจากงานวิจัยท่ีหนึ่งไปใสในงานวิจัยท่ีสองนั้น ไมสามารถ
ทําไดควรใชรูปใหมหรือเปลี่ยนวิธีเขียนใหม  ไมควรใชของเกาท่ีเคยเผยแพรแลวนั้นเอง การคัดลอกงานวิจัยท่ีกลาว
มาท้ังหมดนี้ บางทานอาจเคยทํามาบางแบบต้ังใจหรือไมตั้งใจก็ตาม ประเด็นนี้สามารถหลีกเลี่ยงได โดยใหยึดคํา
สอนวาใหเกรงกลัวและละอายแกบาปท่ีจะกอ   
   
    
 

 
 
 


