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การถอดบทเรียนด้านการวิจัยครั้งที่ 1
ประเด็นความรู้ เทคนิคการตั้งชื่อผลงานทางวิชาการและจัดทาผงานทางวิชาการ .
ครั้งที่

1

. วันที่

4

/

กุมภาพันธ์

/ 2565

ประเด็นที่ 1 เทคนิคการตั้งชื่อผลงานทางวิชาการและจัดทาผลงานทางวิชาการ มีแนวทางการพิจารณา
จากจานวนคาของการตั้งชื่อเรื่อง เช่น ไม่ควรมีเกิน 24 คา เหตุผลเพราะเพื่อสะดวกต่อการอ่าน (อ่านง่าย) และทา
ความเข้าใจได้ดี ดังจะเห็นได้จากหัวข้อวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น นอกจากนี้ เสนอแนวทางการตั้งชื่อหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
แห่งชาติ หรือทางด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับแหล่งเงินทุนวิจัย ควรมีการคานึงถึงรายละเอียดของหัวข้อวิจัยที่
เน้นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นมวลชน (mass) ที่สาคัญในสังคม หรือท้องถิ่นให้มีความต้องการกับแหล่งเงินทุนวิจัย โดยมี
การตั้งเป้าหมายของกลุ่มตัวอย่างที่ชัดเจน แน่นอน ยกตัวอย่าง งานวิจัยที่ทากับกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัย
รวมถึงการสร้างนวัตกรรมที่เน้นความแปลกใหม่ นอกจากนี้ในการตีพิมพ์ทั้งระดับประเทศ และนานาชาติ การตั้ง
ชื่อหัวข้องานวิจัยมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย แต่เน้นหัวข้อที่ทันสมัย น่าสนใจ และตามแนวโน้มของกระแส
หลัก แต่เน้นความกระชับ และการนาไปใช้ได้จริง
ประเด็นที่ 2 เน้นการตั้งชื่อที่เน้นไปในศาสตร์ของตนเอง การตั้งชื่อผลงานวิชาการนั้น กรณีที่เป็นตารา
จะเน้นการตั้งชื่อที่เน้นไปในศาสตร์ของตนเองเพื่อให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย รวมถึงการแสดงตัวตนของเราให้มาก
ที่สุด นอกจากนี้ การระบุชื่อที่ชัดเจน เช่น การสอน ชนิ ดกีฬา สามารถสร้างความเข้าใจให้กับผู้อ่านได้ดี แสดงถึง
ความเชี่ยวชาญของตนเอง ในส่วนของงานวิจัยนั้น เน้นขอทุนเป็นส่วนใหญ่ ชื่องานวิจัยจะมีความสอดคล้องกับ
ประเด็นและนโยบายที่แหล่งเงินทุนต้องการ หรือจัดสรรงบประมาณ รวมถึง การเขียนที่ดึงดูด และชัดเจน เน้นตัว
แปรต้น ตัวแปรตาม และการส่งผลต่อกลุ่มเปราะบางว่ามีผลอย่างไร เน้นคาที่สอดคล้อง ยกตัวอย่างงานวิจัยของ
ตนเองคือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุ เป็นประเด็นทางสังคมที่น่าสนใจ มีโอกาสที่ได้รับ
การสนับสนุนทุนวิจัย สาหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย คือ จะเป็น ชื่อบทความวิจัย และการตีพิมพ์จะเป็นชื่อเดียวกัน
เนื่องจากจะเอาไปใช้ในการรับรองจากงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
ประเด็นที่ 3 เทคนิคการเขียนตารา เน้นเนื้อหาที่มีความกระชับ ไม่ซับซ้อน โดยการตั้งชื่อเรื่องของตารา
จะเลือกจากความสนใจ และความถนัดในการสอนรายวิชา มี ความเชี่ยวชาญมากที่สุด มีความครอบคลุมในการ
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เรียนการสอน โดยจะนาชื่อรายวิชามาตั้งชื่อเป็นเรื่อง สาหรับงานวิจัยนั้น จะมีการเลือกงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
บทเรียนในตารามาใช้ประกอบ เพื่อมาอ้างอิง การศึกษาจากคาอธิบายรายวิชา รายชื่อวิชา มีการอ้างอิงกับการ
พัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้ เพราะสร้างความทันสมัย น่าสนใจ และทันกระแสหลักของศาสตร์นั้น ๆ
ประเด็นที่ 4 การตั้งชื่อผลงานทางวิชาการเสนอแนะแนวทางว่าควรมีการคานึงถึงมุมมอง เป้าของผลงาน
วิชาการนั้นว่ามีทิศทางเป็นอย่างไร ยกตัวอย่าง งานวิจัย โดยมีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1 งานวิจัยทั่วไป ซึ่ง
งานวิจัยนี้จะใช้ในการรับรองภาระงานของมหาวิทยาลัย การตั้งชื่องานวิจัยจะเน้นจากความชื่นชอบ ความถนัด
ความสนใจของตนเองเป็ น หลั ก เช่น มีความสนใจทางด้านคอมพิว เตอร์ศึกษา มองใกล้ ตัว เป็นส าคัญ และ 2
งานวิจัยที่ขอทุน หรือตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งงานวิจัยนี้จะมีความเข้มข้น ครอบคลุมอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เน้น
นวัตกรรม และการบูรณาการข้ามศาสตร์ต่าง ๆ เน้นความใหม่ ตรงตามศาสตร์ ยกตัวอย่าง การนาศาสตร์สาขา
คอมพิวเตอร์และการศึกษาพิเศษมาบูรณาการร่วมกัน เป็นต้น
ประเด็นที่ 5 เน้นประเด็น การระบุตัวแปร และประชากรที่จะศึกษา มีการระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
รวมถึงประชากรว่ามีความสัมพันธ์อย่างไร ดูประเภทของงานวิจัยว่าเป็นประเภทใด เช่น งานวิจัยเชิงทดลอง หรือ
เชิงสารวจ หากเป็นการวิจัยเชิงทดลอง อาจจะเป็นชื่อเรื่อง การพัฒนาตัวแปร กรณีงานวิจัยเชิงสารวจ อาจจะเป็น
ชื่อเรื่อง การศึกษา การสารวจตัวแปร เป็นต้น ในกรณีที่เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพด้านภาษา จะเน้นจุดประสงค์หลัก
งานวิจัย เป็นตัวตั้ง โดยดึงจุดเด่นของงานวิจัย สาหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ ยังคงเน้นการเอาจุดประสงค์หลักมาตั้ง
และอาจจะมีการเอากลุ่ มตัว อย่างมาตั้งชื่องานวิจัยด้วย สาหรับการตั้งชื่องานตารา จะมีแนวคิดคล้ายคลึ ง กับ
อาจารย์ท่านอื่น ๆ คือ มีการตั้งชื่อตาราตามรายวิชาที่สอน และมีความถนัด และเชี่ยวชาญ
ประเด็นที่ 6 การเชื่อมโยงศาสตร์ของตนกับทฤษฎีให้มีความสัมพันธ์ร่วมกัน มีการสารวจ ในส่วนของ
หัวข้อบทความวิชาการ เน้นความกระชับ แต่อาจจะมีความย้อนแย้งในกระแสหลัก เน้นการเสนอแนวคิด มิติต่าง ๆ
ที่แปลกใหม่ รวมถึงการบูรณาการด้านสังคมศาสตร์ และเชื่อมโยงกับมิติด้านการศึกษา เหมาะสาหรับการทาวิจัย
แบบ ethnography
ประเด็นที่ 7 หัวข้อวิจัยควรตรงกับประเด็นของแหล่งเงินทุนสนับสนุนเป็นหลัก มีคาสาคัญที่น่าสนใจ
สาหรับตาราวิชาการควรมีการสอดคล้องกับรายวิชา ส่วนการตั้งชื่อบทความวิจัย เน้นหัวข้อและเทคนิค แนวโน้ม
ของงานวิจัยต่างประเทศ มีความทันสมัย และความแปลกใหม่
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ดังนั้น การตั้งชื่อเรื่องควรมีความสอดคล้องกับระเบียบวิจัย อาทิ จุดประสงค์ วิธีดาเนินการ แนวคิดการ
วิจัย นอกจากนี้ แนวโน้มในปัจจุบันในการตั้งชื่อ ควรมีลักษณะการตั้งเป็นคาถามเป็นหลัก และการตั้งชื่อบทความ
วิจัยต้องตั้งให้สอดคล้องตามศาสตร์ ความเชี่ยวชาญ การบูรณาการด้านต่าง ๆ ทาให้มีความน่าสนใจมากขึ้น การดู
หัวข้อบทความวิจัยจากต่างประเทศ ไม่ได้ไปคัดลอก เน้นการศึกษาดูงานเอกสารของต่างประเทศ แต่ศึกษาดู
แนวโน้ม และความทันสมัย และตรงตามบริบทของตนเอง ความทันสมัยของเนื้อหาเป็นหลัก

ประเด็นสาคัญ/เคล็ดลับความสาเร็จ
1. การตั้งชื่อผลงานวิชาการด้วยภาษากระชับ เข้าใจง่าย ตรงวัตถุประสงค์
2. การตั้งชื่อผลงานวิชาการ กรณีที่เป็นตารา เน้นการตั้งชื่อในศาสตร์ของตนเอง
3. การตั้งชื่อจากการการบูรณาการด้านต่าง ๆ
4. การตั้งประเด็นให้น่าสนใจ ริเริ่มประเด็นใหม่ ๆ
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การถอดบทเรียนด้านการวิจัยครั้งที่
ประเด็นความรู้
ครั้งที่

2

. วันที่

2

เทคนิคการสืบค้นแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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ประเด็นที่ 1 เทคนิคการสืบค้นแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การเขียนหนังสือหรือตาราเพื่อกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ คือ การคานึงถึงแหล่งจาหน่าย การสืบค้นข้อมูลควรหาจากต้นฉบับของผู้เขียน และในปัจจุบันสามารถหา
ซื้อหนังสือเหล่านี้ได้หลายช่องทาง โดยช่องทางสืบค้นอีกช่องทางหนึ่งคือ Website จากมหาวิทยาลัยโดยผ่าน
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการสืบค้นบทความวิชาการ ทั้งงานวิจัยทั้งประเทศไทย
และต่างประเทศ
ประเด็นที่ 2 เทคนิคจากคาสาคัญ คือ ประเด็นที่ต้องการสืบค้น ในการสืบค้นแบบออนไลน์ ต้องคานึงถึง
แหล่งความน่าเชื่อถือของข้อมูล เนื้อหามีความทันสมัย คานึงถึงช่องทางในการเผยแพร่ การหาข้อมูลต่างประเทศที่
ทันสมัยและต้องให้ทันการเปลี่ยนแปลง และมีการอ้างอิงจาก website ที่น่าเชื่อถือ ประเด็นต้องมีความทันสมัยอยู่
ในความสนใจ การกาหนดหาคาสาคัญ key word สืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากฐาน Scopus การสืบค้นเครื่องมือ
ภาษาอังกฤษ เช่น การอ่าน grammar checker มีการสืบค้นแหล่งอ้างอิง มีการวิเคราะห์ข้อมูล และการตีพิมพ์
เผยแพร่
ประเด็นที่ 3 การสืบค้นจากหอจดหมายเหตุ หรือผ่าน website และการสืบค้นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์
และเอกสารทางการศึกษา สืบหาคาสาคัญจานวนหน้ าและหัวเรื่อง และอีกหนึ่งช่องทางคือ การสืบค้นจากราช
กิจจานุเบกษา คล้ายจดหมายเหตุ สามารถดูจากเอกสารตัวเต็ม ต้นฉบับ กฎหมายระเบียบต่างๆ การใช้บริการจาก
สานักหอสมุด ใช้โปรแกรม MIC มติชน ซึ่งเข้าระบบผ่านหน้าเว็บห้องสมุด ช่วยการค้นหาข้อมูลในหนังสือพิมพ์
ประเด็ น ที่ 4 เทคนิ คด้านการใช้ เ ทคโนโลยี เป็นการสื บค้นจากห้ องสมุ ดในมหาวิ ทยาลั ย รวมถึ ง ต่ า ง
มหาวิทยาลัย มีการสืบค้นจากหนังสือตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้านการวิจัย ถ้าเนื้อหาใน textbook ไม่กว้างพอให้
ศึกษาจากงานวิจัย ดูการอ้างอิงทฤษฎี เลือกงานวิจัยเพื่ออ้างอิงงาน หากในตารามีรู ปภาพ จาเป็นต้องหารูปภาพที่
เกี่ยวข้องหรือหารูปภาพจากช่องทางที่ให้ลิขสิทธิ์ฟรี หรือภาพที่กาหนดสิทธิ์ชัดเจนดูจาก Creative Common
6

หรือสืบค้นจาก website เช่น Pixabay นอกจากนี้ การหาข้อมูลที่มา support งานวิจัยเพื่อช่วยในการอภิปราย
โดยสื บ ค้ น จากแหล่ ง ข้ อ มู ล เช่ น Thaijo เพื่ อ ดู ก ระแสความนิ ย ม หรื อ สื บ ค้ น งานวิ จั ย จากตางประเทศ เช่ น
ProQuest เป็นต้น และมีการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ScienceDirect, Thaijo, Google Scholar
ประเด็นที่ 5 เทคนิคการดูกระแสนิยมในการทาวิจัย 5 ปี ย้อนหลัง และมีแนวโน้มที่น่าสนใจ สืบค้นจาก
แหล่งข้อมูล เช่น Systematic review รวมถึงมีการศึกษาช่องทางวารสารรวมถึงการหาข้อมูลเฉพาะทาง เช่น
ERIC วิจัย Thesis dissertations นอกจากนี้ยังสืบค้นผ่าน Science map ค้นหาข้อมูลว่าวารสารนั้นอยู่ในลาดับ
ใด 1,2 หรือ 3 ใช้การสืบค้นจากหนังสือหรือตาราที่มีความเกี่ยวข้องจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย การสืบค้นผ่าน
ScienceDirect Google scholar Thaijo เพื่อดูกระแสความนิยมการวิจัย

ประเด็นสาคัญ/เคล็ดลับความสาเร็จ
การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หนังสือ ตารา และ การสืบค้น
ออนไลน์ ดังนี้
1. การสืบค้นหนังสือ/ตารา ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการอ้างอิงทฤษฎี หรือการสืบค้นข้อมูล
ควรมีการสื บ ค้ น ข้ อมู ล จากต้ น ฉบั บ ของผู้ เ ขี ยน ซึ่งได้แก่ ตารา หนังสื อ ตามแหล่ งการขายหนั งสื อ ต่ างๆ เช่น
สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ สานักพิมพ์ Se-Ed หรือ สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้การเข้าไปสืบค้นหา
หนังสือของห้องสมุดตามมหาวิทยาลัยต่างๆก็เป็นอีกช่องทางในการสืบค้นหนังสือ ตารา หรือหากผู้ใดสนใจด้าน
ประวัติศาสตร์ สามารถขอเอกสารได้จากหอจดหมายเหตุ เอกสารราชการ ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น
2. การสืบค้นออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแหล่งสืบค้นออนไลน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ การใช้บริการของ
สานักหอสมุดที่ได้รวบรวมฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น บทความวิชาการ บทความวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญได้เน้นย้าถึงหัวข้อในการสืบค้นว่า ควรมีความทันสมัย และแหล่งข้อมูลที่สืบค้นควรมีความ
น่าเชื่อถือ รวมถึงการเลือกใช้คาสาคัญที่ตรงประเด็น
ข้อพึงระวัง ในการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์นั้น ผู้เชี่ยวชาญได้ทาการสืบค้นเพื่อหางานวิจัยมาใช้ในการ
อ้างอิงทฤษฎี รวมถึงข้อควรระวังในการคัดลอกรูป ควรระวังเรื่องการคัดลอกรูปที่มีลิขสิทธิ์ โดยดูจาก Creative
7

common หรือคัดลอกรูปจากwebsite ที่ปลอดภัย เช่น Pixabay เป็นต้น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญโดยส่วนใหญ่แนะนา
แหล่งข้อมูลออนไลน์ที่ใช้ในการสืบค้นงานวิจัย ได้แก่
https://www.sciencedirect.com.
https://www.proquest.com.
https://www.tci-thaijo.org/
https://scholar.google.com.
https://eric.ed.gov.
นอกจากนี้ ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ยังมีการศึกษางานวิจัยที่อยู่ในความสนใจในช่วงระยะเวลา 5 ปี ได้แก่
systematic review ซึ่งทาให้ผู้วิจัยมีแนวทางในการกาหนดหัวข้อวิจัยต่อไป
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การถอดบทเรียนด้านการวิจัยครั้งที่

3

ประเด็นความรู้ เทคนิคการเขียนอ้างอิงผลงานวิชาการ และการป้องกันการคัดลอกผลงาน Plagiarism
ครั้งที่

3 . วันที่

18

/

กุมภาพันธ์

/ 2565

.

ประเด็นที่ 1 การอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทุติยภูมิ การอ้างอิงเอกสารเท่าที่จาเป็น ไม่ควรจะอ้างจาก
จากบทคัดย่อ และการอ้างอิงควรอ้างอิงจากผลงงานที่เป็นปัจจุบันล่าสุด ข้อมูลจากตารา นาข้อมูลมาสังเคราะห์
และสรุปเป็นความคิดตนเอง และการอ้างอิงรูปภาพ ควรเป็นการอ้างอิงจากรูปที่ ถ่ายเองก็จะเป็นแนวทางที่ดี โดย
การเขียนงานวิชาการ ก็จะมีเทคนิคเขียนบรรณานุกรมไปพร้อมกันเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ครบถ้วน การอ้างอิงจาก
ตาราหนังสือ สามารถที่จะเขียนบรรณานุกรม สามารถที่จะเอาเอกสารหรือตาราของบุคคลที่เป็นต้นฉบับแรกมา
อ้างอิงด้วย ควรจะอ่านสรุปแล้วก็สังเคราะห์ เพื่อสร้างคุณค่าของงานเขียนตนเอง
ประเด็นที่ 2 รูปแบบการเขียนอ้างอิง กาหนดรูปแบบที่เหมือนกันบ้าง ต่างกันบ้าง ซึ่งรูปแบบส่วนใหญ่
ตอนนี้คืออ้างอิงแบบ APA ผู้เขียนจะต้องปฏิบัติตามเพื่อที่จะได้ผ่านการอนุมัติให้ตีพิมพ์ ซึ่งบ้างวารสารยังเป็น APA
6 แต่บ้างวารสารเป็น APA 7 แล้ว ดังนั้น ต้องศึกษาข้อมูลก่อนว่าวารสารที่สนใจที่จะตีพิมพ์เป็นรูปแบบไหน
ประเด็นที่ 3 รูปแบบของตารา โดยตารานั้นจะใช้วิธีการแบบที่ใช้เครื่องมือในการอ้างอิง รวมไปถึงเขียน
บรรณานุกรมรอไว้ก่อน และเครื่องมือจากเว็บไซต์โดยการเข้าไปค้นหาบทความงานวิจัยต่าง ๆ โดยบันทึกเก็บไว้
เมื่อเจอข้อมูลที่สามารถนาไปอ้างอิงในการเขียนบทความและหนังสือได้ อีกทั้งใช้เว็บไซต์ในการตรวจสอบการตัด
ลอกผลงาน เพื่อให้ทราบว่าไม่ได้คัดลอกงานของคนอื่น อีกทั้งการอ้างอิงควรอ้างอิงจากต้นฉบับ เพื่อป้องกันการ
อ้างอิงจากแหล่งที่มาที่ไม่ชัดเจน และการอ้างอิงรูปภาพควรดูว่ารูปมีลิขสิทธิ์ไหม ก่อนนามาใช้งาน
ประเด็นที่ 4 การคัดลอกผลงาน ต้องให้อ้างอิงตลอดว่านาคาพูดตรงไหนมา ตอนที่สรุปให้ข้อเสนอแนะ
เกิดสิ่งใหม่ ๆ จากการเขียนบทความ การตรวจสอบงานว่ามีการคัดลอกผลงานมากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์หรือไม่ ถ้า
เกิดมีสิทธิ์ปฏิเสธกลับมา รวมทั้งภาษาอังกฤษมีโอกาสที่จะถูกปฏิเสธ อันเนื่องมาจากการใช้ภาษาที่ผิด ดังนั้น ถ้า
copyตัวทฤษฎีต้องมีการเปลี่ยนคา หรือใช้คาเหมือนเพื่อป้องกันการตรวจจับคัดลอกผลงาน แต่ในการเขียนผลงาน
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ก็จะต้องมีการคัดลอกผลงานกันบ้าง อันเนื่องมาจากทฤษฎีบ้างอันเป็นทฤษฎีแม่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคาได้ แต่
ต้องอธิบายให้เกี่ยวข้องกับผลงานเพื่อป้องกันการคัดลอกผลงาน
ประเด็นที่ 5 บทความหรือวลีที่ต้องยกมาก็จะต้องพยายามจดแหล่งที่มา อีกทั้งเราก็ต้องไปดูรูปแบบการ
อ้างอิงว่า มาจากหนังสือ มาจากบทความเพราะจะมีการอ้างอิงที่แตกต่างกัน รวมไปถึงการอ้างอิงต้องศึ ก ษา
รู ป แบบของAPA ต้องอ้างอิงอย่ างพอเพีย งและสม่ าเสมอ ต้องพยายามคัดเลื อกค้นหางานวิจัยมาอ้างอิ ง จาก
ต่างประเทศให้มากขึ้น นอกจากนี้ต้องระวังความน่าเชื่อถือของแหล่งที่จะต้องเผยแพร่
ประเด็นที่ 6 การเขียนเขียนสรุปเป็นภาษาของตนเองเพื่อเป็นการสังเคราะห์ในการอ้างอิง การเข้า
โปรแกรมตรวจสอบว่ามีเปอร์เซ็นต์ในการคัดลอกผลงานเท่าไหร่ ส่วนของการเขียนอ้างอิง ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าจะ
ไปตีพิมพ์วารสารใด โดยการศึกษาข้อมูลการอ้างอิงและรูปแบบเพื่อทาให้สอดคล้องและถูกต้อง
ประเด็นที่ 7 การอ้างอิงในรูปแบบเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เหมาะสม เนื้อหาในการอ้างอิง
ควรมีความทันสมัย ส่วนการคัดลอกผลงานทางวิชาการอาจจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล การเขียนที่
เป็นเครื่องหมายอัญประภาศ ระมัดระวังว่าจะเป็นข้อความเหมือนกับการไปคัดลอกมา และอ้างอิ ง บรรณานุกรม
การเขียนเชิงอ้างอิง ควรจะต้องมีโปรแกรมตรวจสอบของการเขียนบรรณานุกรมและการเขียนเชิงอ้างอิงให้ถูกต้อง
และผู้เขียนควรตระหนักถึงโทษของการคัดลอกผลงาน การอ้างอิงหาเพิ่มเติมให้เป็นปีใหม่ๆ ไม่ควรเกิน 5 ปี รวมทั้ง
อ้างอิงจากหนังสือเป็นหลัก อีกทั้งควรมีการจดบันทึกไว้ก่อนเพื่อความสะดวกในการที่จะมาอ้างอิง
ประเด็นสาคัญ/เคล็ดลับความสาเร็จ
1. ศึกษารูปแบบการเขียนบรรณานุกรมให้ชัดเจนถูกต้อง
2. ระมัดระวังการคัดลอกผลงาน ตระหนักถึงโทษการคัดลอกผลงาน
3. การอ้างอิงจากต้นฉบับ
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การถอดบทเรียนด้านการวิจัยครั้งที่

4

ประเด็นความรู้ เทคนิคการคัดเลือกตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ .
ครั้งที่

4

. วันที่

25

/

กุมภาพันธ์

/ 2565

.

ประเด็นที่ 1 พิจารณาถึงประโยชน์ของการนางานวิจัยใช้ อาทิเช่น 1) ถ้านามาใช้ในการคิดเป็นภาระงาน
ก็อาจจะเป็นการประชุมวิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับส่วนใหญ่
จะเป็ น TCI ฐาน 2 2) การน ามาใช้ป ระกอบในการขอผลงานทางวิชาการ เช่น งานวิจัยจะต้องเลื อกวารสาร
ที่สอดคล้องกับศาสตร์ที่จะขอผลงานทางวิชาการ และควรเลือกวารสารที่จะตีพิมพ์อย่างน้อย TCI ฐาน 2 และ TCI
ฐาน 1 ส่วนตาราเลือกที่เป็นโรงพิมพ์ เพราะว่าโรงพิมพ์จะมี peer ให้ ในกรณีของโอเดียนสโตร์ โรงพิมพ์จะมี
เงื่อนไขในการมี Peer อ่านให้เรา แต่ก็เป็นการการันตีว่าเราได้เผยแพร่แล้วมีคุณภาพและมีหนังสือรับรองจาก
โรงพิมพ์ ว่าผ่านาการพิสูจน์จากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว และก็มีแหล่งเผยแพร่ที่ชัดเจน อีกอันหนึ่งก็คือเล่มล่าสุดที่เข้า
ร่ ว มกับ สวพ ถือว่าเป็ น โอกาสที่ดี เนื่ องจากมีส านักพิมพ์ตีพิมพ์ที่ชัดเจน มีตัว รูปแบบหรือตัว แบบฟอร์มของ
สานักพิมพ์ให้เรียบร้อย รวมถึงผู้ทรงคุณวุ ฒิที่จะประเมินตารา ทาให้กระบวนการต่าง ๆ รวดเร็วและเป็นระบบ
ส่วนในกรณีที่ไม่ได้ให้ ผู้เชี่ยวชาญของสานั กพิมพ์เป็นคนตรวจ จะต้องมีเลข isbn และนาไปเผยแพร่ที่ห อสมุด
แห่งชาติ 1 ที่ แล้วก็ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 10 มหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้รับใบตอบรับกลั บมา ในประเด็น
ที่เกณฑ์ใหม่กาลังศึกษาในช่วงของระยะเวลาเกณฑ์ในการเผยแพร่ของตาราอาจจะมีต้องการผ่านผู้ทรงอีกทีหนึ่ง
ก็ต้องเผื่อเวลาไว้ด้วยสาหรับในการให้ผู้ทรงในการอ่าน และ 3) การนามาใช้ในการปิดทุนวิจัย ถ้าเงื่อนไขทุนระบุว่า
ต้องตีพิมพ์ใน TCI ฐาน 1 ขึ้นไป ซึ่งเราก็ต้องไปคัดเลือกการตีพิมพ์ที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 ขึ้นไป
ประเด็ น ที่ 2 การเลื อ กวารสารที่ อ ยู่ ใ นศาสตร์ ข องเราดู Thaijo ที่ ร องรั บ ในศาสตร์ เ รา ตอนนี้ เ ป็ น
อิเล็ กทรอนิ กส์ ทั้งมด สามารถสื บ ค้น หาข้อมูล ได้ห มดขั้นตอน และในบางศาตร์ที่มีความจาเพาะ เช่น ในสาย
พละศึกษา วารสารส่วนใหญ่จะอยู่ในสายของสั งคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เพราะฉะนั้นก็จะให้ เกี่ยวข้องกับ งาน
วิชาการของศาสตร์ด้วย เพื่อจะให้มีความสัมพันธ์กันในการที่จะไปลงตีพิมพ์บทความของเราไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
หรือนโยบายของวารสารแล้วส่วนใหญ่จะไม่รับ
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ประเด็ น ที่ 3 การสอบถามผู้ เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ หรือสอบถามทางวารสารโดยตรง เช่น การ
เผยแพร่ตารา จะศึกษาว่ามหาวิทยาลัยไหนมีศาสตร์ของปฐมวัย เนื่องจากไม่ได้มีในทุกมหาวิทยาลัย มีเพื่อนอยู่ต่าง
มหาวิทยาลัยสามารถสอบถามข้อมูลในเบื้องต้น เพื่อความรวดเร็วในการประสานงาน การกากับและการติดตาม
ในงานวิจัยก็เช่นเดียวกัน สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคาแนะนาต่าง ๆ ในการเลือกวารสารที่จะตีพิมพ์ หรือ
หากมีข้อสงสัยอีกทางหนึ่งที่สามารถได้ข้อมูลได้รวมเร็วเช่นเดียวกัน คือการโทรไปสอบถามกับวารสารที่เราจะ
ตีพิมพ์ได้โดยตรง เนื่องจากข้อมูลในบางครั้งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ประเด็นที่ 4 ระยะเวลาในการตีพิมพ์ เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ควรพิจารณา เนื่องจากระยะเวลานี้ได้ เป็น
ข้อจากัดและเงื่อนไขให้กับผู้วิจัยค่อนข้างมาก อาทิเช่น การได้ทุนทาวิจัย จะมีเงื่อนไขอยู่ว่าต้องตีพิมพ์เผยแพร่
ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูวารสารที่เราตีพิมพ์ว่าเป็นวารสารที่ตีพิมพ์ ปีละกี่ฉบับ แล้วอาจจะ
ไปต่อคิวฉบับที่ 4 ที่ 5 อาจจะเป็น 2 ปี 3 ปี ซึ่งส่งผลให้ผิดเงื่อนไขของการได้รับทุน
ประเด็นที่ 5 การขอจริยธรรมในการวิจัย ในบางวารสารจะมีข้อกาหนดเรื่องการขอจริยธรรมในงานวิจัย
ดังนั้นในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการควรจะต้องศึกษาว่าวารสารใดมีข้อกาหนดว่าผู้วิจัยจะต้องมีการขอจริยธรรม
ในการวิจัยถึงจะสามารถตีพิมพ์ในวารสารนี้ได้

ประเด็นสาคัญ/เคล็ดลับความสาเร็จ
1. ศึกษาฐานของวารสารที่ต้องการตีพิมพ์ และทาตามเงื่อนไข
2. ศึกษาเงื่อนไขการส่ง การประเมิน ต่าง ๆ การขอจริยธรรมการวิจัย
3. การตีพิมพ์ตรงศาสตร์เพื่อความสอดคล้องขอตาแหน่งวิชาการ
4. ข้อมูลจากครือข่ายต่าง ๆ มีส่วนสาคัญ
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การถอดบทเรียนด้านการวิจัยครั้งที่

5

ประเด็นความรู้ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ครั้งที่

5

. วันที่

4

/

มีนาคม

/ 2565

.

ประเด็นที่ 1 การศึกษาแหล่งตีพิมพ์ หลักเกณฑ์ในการเขียนงานวิจัยแหล่งที่ตีพิมพ์ เพราะว่าบทความวิจัย
บางแหล่งมีบทคัดย่อ บางแห่งไม่มี ศึกษาแบบฟอร์มให้ชัดเจน งานวิจัยมีจานวนเนื้อหาที่เยอะ แต่ต้องสามารถสรุป
ให้ได้ เช่น มี 8 หน้า จึงต้องเรียบเรียง ส่วนตัวเรื่องของเนื้อหา เขียนให้ชัดเจน ตกผลึก สรุปให้ได้ จะเขียนแบบใน
รายงานวิจัยไม่ได้ เพราะการเขียนวารสารต้องเรียบเรียงใหม่ จากประสบการณ์ส่วนตัวได้เขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ ก็จะได้รับคอมเม้นต์เรื่องความไม่ชัดเจน เพราะฉะนั้น ควรใช้ภาษาง่าย ๆ และอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องก็ตัดส่วน
นั้นออก สิ่งที่ต้องชัด ได้แก่ วัตุประสงค์ วิธีการดาเนินการวิจัย สุดท้ายแล้ วผลการวิจัยต้องตอบวัตถุประสงค์
จานวนหน้าที่เขียนก็เป็นไปตามเงื่อนไขแหล่งที่ตีพิมพ์ ก็ทาตามเกณฑ์ที่ขอจากแหล่งทุน หรือเกณฑ์เผยแพร่ต่าง ๆ
ส่วนตัวประสบการณ์ก็จะตีพิมพ์ที่ มหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาา แต่การเป็นผู้ประเมินอ่านหลากหลาย จึง
เน้นว่าควรเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจในทุก ๆ ขั้นตอน
ประเด็นที่ 2 เน้นเรื่องรูปแบบ เมื่อทราบแหล่งที่จะตีพิมพ์แล้ว ใช้รูปแบบ จานวนหน้า การอ้างอิงรูปแบบ
ใด ศึกษาให้ถูกต้อง เพราะการเรียบเรียง ตอนทาเนื้อหา เขียนอ้างอิงไว้ และก็ศึกษารูปแบบอ้างอิงให้ถูกต้อง
ครบถ้วน อ้างอิงในเนื้อหา ก็ให้มีในส่วนท้ายด้วย นอกจากนี้ การสะกดคา แสดงถึงความละเอียดถี่ถ้วน แสดงความ
ตั้ ง ใจมากน้ อ ยแค่ ไ หน ตรวจสอบให้ ถู ก ต้ อ ง จ านวนหน้ า มี ผ ลต่ อ การเรี ย บเรี ย ง ผลงานวิ จั ย จะมี 8 หน้ า
โดยประมาณ หากเกินต้องมีการตัดออก แต่ต้องเขียนให้เข้าใจในจานวนหน้าจากัด จะเรียบเรียงให้ชัดเจน ผู้อ่าน
งานมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนั้น จึงต้องดูประเด็นให้ครบถ้วน เช่น มีการให้คะแนน ส่วนสรุป ส่วนการเขียน
อภิปราย ทาให้ครบถ้วนในประเด็นต่าง ๆ
ประเด็นที่ 3 การเขียนบทความ หากมีคัดลอกจากบทที่ 5 มา ควรมีการเรียบเรียงใหม่ และอ้างอิงของ
วารสาร อ้างอิงจากในวารสารที่จะตี พิมพ์ที่เกี่ยวกับงานตนเองเป็นสิ่งสาคัญ ให้ความระมัดระวังในการเขียนตัวเลข
เพราะประสบการณ์ เคยเขียนตัวเลขในหัวข้อ ตาราง ไม่ตรงกัน ก็ผู้ทรงแนะนามาให้เขียนตรงกัน การใช้คา การ
จัดการเรียน ผู้เรียน หรือนักเรียน จะผู้สอนก็ผู้สอนทั้งหมด คือ การใช้คาคงที่ ไม่เปลี่ยนไปมา การเขียนคาอภิปราย
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ผล สิ่งที่ทาวิจัย อภิปรายพอจะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างไร ไม่ใช่แค่สอดคล้องกับ A,B แต่ให้เขียนองค์ความรู้ที่ได้มา
ใส่ลงไปให้ชัดเจน
ประเด็ น ที่ 4 การเลือกประเด็นวัตถุประสงค์ที่เด่นที่สาคัญจากรายงานวิจัย เพื่อนามาเลื อกเขียนใน
บทความวิจัย ระบุแนวคิดทฤษฎีให้ชัดเจน ส่วนตัวเองให้ความสาคัญกับอภิปรายผลมากที่สุด จากประสบการณ์
ตอนเรียนอาจารย์ให้คาแนะนาว่าอภิปรายสาคัญที่สุด เพราะส่วนนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้วิจัย ที่จะ
สะท้อนให้ผู้อ่านเห็นว่าผู้วิจัยเข้าใจเรื่องนั้นมากน้อยเพียงใด เหมือน/ต่างกับงานผู้อื่น ความแตกต่างสาคัญว่าเป็น
เพราะเหตุใด เครื่องมือหรือข้อมูลก็แสดงความคิดเห็นไป งานวิจัยทุกคาที่แสดงความเห็นไป ต้องมีการกล่าวอ้าง
จากหนังสือ ตารา เพื่อมาสนับสนุนให้งานน่าเชื่อถือ นอกจากนี้สิ่งที่วารสารเน้น คือ รูปแบบความถูกต้อง ตัวอักษร
ขนาดอักษร การอ้ างอิง ส่ ว นเน้ น เรื่ องเนื้ อหาดูระเบียบวิธีวิจัย ออกแบบงาน จุดประวงสงค์ ผลการศึกษาให้
สอดคล้องกัน เน้นการอภิปราย เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ส่วนข้อเสนอแนะเน้นให้เกิดประโยชน์ และการต่อยอด
นาไปใช้ยกตัวอย่างการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มีบรรณาธิการ มีผู้อ่าน จานวนคา การอ้างอิง ตรวจสอบให้ดี ในส่วน
ผล และการอภิปราย มีประเด็นอะไรใหม่ อะไรเป็นประโยชน์ ความสอดคล้อง ระหว่างจุดประสงค์และผล เน้นการ
ตรวจเอกสาร มีการอ้างอิง มีบริบท หรือจะไปเสริมอะไร และดูเน้นส่วนอภิปรายผล
ประเด็นที่ 5 ประสบการณ์ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ กองบรรณาธิการพิจารณาเนื้อความว่ายังไม่มีความคมชัด
จึงรับข้อเสนอแนะ ได้รับคาแนะนาให้ดูงานที่คล้ายกันในวารสาร และนาไปปรับเขียนให้สอดคล้อง รูปแบบ และ
การอ้างอิง แก้ไขไปครั้งที่ 2 ก็เขียนได้ดีขึ้น และส่งต่อไปให้ผู้ทรงฯตรวจสอบ แต่ปรากฏว่าเนื้อหาแก้ไขเล็กน้อย
ส่วนที่แก้เยอะ แก้รูปแบบ เช่น จุด วรรค เคาะ ต่าง ๆ เก็บรายละเอียดทุกประเด็น ตอนนี้ในหลายวารสารจะต้องมี
การขอจริยธรรมการวิจัย ถึงจะตอบรับ บางทีต้องดูวารสารแต่ละที่ดูจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ เช่น มีหัวข้อที่มีความรู้
ใหม่อย่างไร และต้องสังเคราะห์ให้เห็น ก็ได้เรียนรู้จากข้อเสนอแนะ บางวารสาร มีการบูรณาการหลายศาสตร์ มี
โอกาสถูกปฏิเสธงาน ค่อนข้างที่จะรักษาคุนภาพ การถูกปฏิเสธจึงเป็นเรื่องปกติเพื่อการเรียนรู้แก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป
ประเด็นที่ 6 งานวิจัยเสร็จแล้วได้ผลแล้ว และมาคัดเลือก มีคุณภาพระดั บหนึ่งสาหรับการตีพิมพ์วารสาร
มีความคิดริเริ่ม มีความใหม่ของประเด็นเนื้อหา จากนั้นคานึงถึงว่าวารสารมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเล่ มนั้น
หรื อไม่ และถ้าหากถูกส่ งกลั บ มาแก้ไข คานึงเวลา เงื่อนไขในการแก้ ให้ เป็นไปในระยะเวลา ดูข้อเสนอแนะ
ข้อสังเกต ที่ได้รับมาว่าแก้ไขได้ครบถ้วนไหมถ้าครบถ้วนก็มีโอกาสได้ตีพิมพ์
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ประเด็นสาคัญ/เคล็ดลับความสาเร็จ
สรุปเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์ในการตีพิมพ์ของบทความวิจัย
1.1 เทมเฟลต/แบบฟอร์มของวารสาร หัวข้อที่เป็นข้อกาหนดของวารสาร หรือรูปแบบของวารสารต้อง
เป็นไปตามแหล่งที่ตีพิมพ์ จานวนหน้า แบบอักษร ขนาดตัวอักษรเป็นไปตามข้อกาหนดของวารสาร เป็นต้น
1.2 รูปแบบการอ้างอิงต้องถูกต้องตามแบบที่วารสารกาหนด อ้างอิงได้ครบถ้วน ควรตรวจสอบรูปแบบ
การอ้างอิงให้ครบถ้วนถูกต้องและสอดคล้องกับงานวิจัยของผู้เขียน
2. ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเนื้อหาของบทความ
2.1 การเรียบเรียงเนื้อหา เรียบเรียงข้อความในบทความใหม่ให้กระชับได้ใจความ ไม่คัดลอกมาจากเล่ม
รายงาน 5 บท
2.2 ความถูกต้องของการเขียน ตรวจสอบตัวเลข ข้อความที่ปรากฏในบทความทุกตาแหน่งให้ถูกต้องและ
สัมพันธ์กันทั้งหมดเช่น ค่าเฉลี่ยที่ปรากฏในบทคัดย่อค่าหนึ่งแต่ในตารางวิเคราะห์อีกค่าหนึ่ง เป็นต้น
2.3 ความคงที่ของใช้คาคงที่ทั้งหมดในบทความ เช่น การสอน/การจัดการเรียนรู้/การจัดการเรียนการ
สอน ผู้สอน/ครู/อาจารย์ ผู้เรียน/นักเรียน/นักศึกษา เป็นต้น
2.4 ตรวจสอบจานวนของคา โดยเฉพาะในวารสารนานาชาติ
2.5 ศึกษารูปแบบการเขียน แนวโน้มการเขียน ความลุ่มลึกของเนื้อหาการเขียนที่ตรงกับวารสารที่จะ
ตีพิมพ์
3. เทคนิคการเขียนบทความ
3.1 เลือกประเด็นวัตถุประสงค์การวิจัยที่เด่น ๆ มาเขียนบทความวิจัย
3.2 การเขียนเนื้อหาบทความต้องมีความชัดเจน ออกแบบระเบียบวิธีวิจัยให้ชัดเจน ด้านวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยต้องชัดเจน วิธีดาเนินการวิจัย และการอ้างอิง ควรมีการอ้างอิงจากบทความในวารสารปัจจุบัน ไม่ล้าสมัย
15

และถ้าเป็นไปได้ ควรมีการอ้างอิงบทความในวารสารนั้นๆด้วย และควรตรวจสอบว่าเป็นการอ้างอิงแบบใดเช่น
APA หรือ MTA
3.3 สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ต้องมีความชัดเจน อ่านแล้วต้องเข้าใจครบถ้วนทุก
กระบวนการและสะท้อนให้เกิดความรู้ใหม่
3.4 การตรวจสอบการพิมพ์ ตัวสะกด จุด วรรค เคาะ รวมทั้งคาตกหล่นต่างๆ ควรตรวจสอบให้เรียบร้อย
3.5 ให้ความสาคัญกับการเขียนอภิปรายผลการวิจัย ซึ่งส่วนนี้จะเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้วิจัย ที่
สะท้อนความเหมือน ความต่างของงานวิจัยที่ผ่านมา เป็นต้น
3.6 ให้ความสาคัญกับประเด็นของการเขียนข้อเสนอแนะในการวิจัย ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่สะท้อนให้เห็น
ประโยชน์ของการนาผลการวิจัยไปใช้ต่อยอดได้
3.7 มีการขอจริยธรรมการวิจัย
3.8 อธิบายจุดเด่นการวิจัย หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากงานวิจัย
3.9 ควรมีการบูรณาการหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน
3.10 คัดเลือกงานวิจัยที่เป็นคุณภาพระดับหนึ่ง เช่น มีความคิดริเริ่ม ในแง่ของความใหม่หรือนวัตกรรม
ใหม่ๆ
3.11 คัดเลือกวารสารที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของผู้เขียนด้วย
3.12 กรณีที่ส่งกลับมาแก้ไข ควรคานึงถึงระยะเวลา หรือเงื่อนไขตามที่ทางผู้เป็นเจ้าของวารสารกาหนด
ด้วยทั้งต้องตอบข้อคาถามต่างๆให้มีความครบถ้วนก็จะทาให้ได้รับการตีพิมพ์
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ประเด็นความรู้ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ครั้งที่
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ประเด็นที่ 1 การที่ส่งบทความและวารสารจะพิจารณา จากงานทันสมัย อยู่ในกระแสช่วงเวลานั้น เช่น
จากประสบการณ์ตนเอง ทาเรื่องโควิด เป็นปัจจุบัน ในบทบาทช่วยเหลือสังคม ข้อคานึงแรก เรื่องทันสมัย อาจจะ
เป็นเรื่องที่เกิดในกระแสสังคมไทย สังคมโลก เชื่อมโยงศาสตร์ ของตนเอง การทาอะไรมีผลกระทบ การช่วยเหลือ
เล่าสิ่งที่เป็นไป เชื่อมทฤษฎี สื่อต่างๆ ที่ปรากฏ นอกจากนี้ ให้มีการวางโครงเรื่องที่ชัดเจน พยายามหาเอกสาร
หลักฐานมาสนับสนุน โครงเรื่องหลัก มีการใช้ภาษา อ่านเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องภาษาขั้นสูง ยกตัวอย่าง งาน
ตนเองที่ผู้ทรงให้คาแนะนา คือ นาเสนอชัดเจน แยกประเด็นชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ก็
จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ และการจะส่งบทความไปที่วารสารที่ตีพิมพ์แล้ว ใช้วารสารเดิม เพราะมีความคุ้นเคย
รู้จักแล้วก็เป็นช่องทางหนึ่ง
ประเด็นที่ 2 เทคนิคแนวทางที่เน้นความแตกต่าง ระหว่างบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพราะ จาก
ประสบการณ์ตนเอง ที่ตีพิมพ์บทความวิจัย แต่บทความวิชาการมีน้อยกกว่า อยากมาฟังความคิดเห็น คาแนะนา
จากการเข้าร่วมครั้งนี้ ส่วนตัวมีผลงานวิจัย เคยตีพิมพ์นานแล้ว ขึงมองว่าความแตกต่าง บทความวิชาการจะมี
วิชาการที่ลุ่มลึกในเนื้อหา ต้องอาศัยประสบการณ์ เรื่องต่าง ๆ เหล่านั้น เรื่องทันสมัย ประเด็นที่น่าสนใจ
เทคโนโลยีน่าสนใจ เช่น metaverse มาประยุกใช้
ประเด็นที่ 3 บทความวิชาการจะคล้ายบทความวิจัย แต่จะมีความลุ่มลึก ศึกษากระแสนิยม มีอะไรมาใหม่
หรือจะเสริมอะไร ในประเด็นใด เพราะบทความวิชาการจะคล้ าย ๆ กับลักษณะของบทความวิจัย วิชาการมี
ประเด็นอะไรที่ใหม่และที่สาคัญเราจะเสนออะไรที่คิดว่ามันใหม่ เพราะฉะนั้น สิ่งที่สาคัญประเด็นแรกที่จะดูก็คือ
ที่มาและความสาคัญ เรื่องทบทวนวรรณกรรม อีกอย่างที่สาคัญอ่านบทความวิชาการควรมีสถิติว่าแต่ละปี มีอะไร
เพิ่มขึ้นไหม ในส่วนที่สาคัญและต้องศึกษา ศึกษาอะไรมาแล้ว ที่อื่นมาเป็นอย่างไรบ้าง แล้วงานของตนเองนั้น
อยากจะเสนออะไร ที่สาคัญคือทฤษฎี จะใช้อะไรเชื่อมโยงไปสู่ทฤษฎีทางการศึกษา สุดท้ายต้องรีวิวงานวิจัยให้มาก
พอสมควรแล้วก็งานวิจัยที่ดี ก็ต้องไม่ควรเกินห้าปี ถ้าเป็นบทความวิชาการนไม่ควรเกินห้าปี ไม่ควรอ้างอิ งผ่าน
เว็บไซต์ให้มาก ศึกษางานต่างประเทศให้มากขึ้น การเขียนบทความความวิชาการ เน้นการพรรณนาวิเคราะห์อย่าง
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มาก สาหรับผู้ทาวิจัยเชิงคุณภาพก็จะได้เปรียบในส่วนนี้ เน้นให้ความสาคัญบทที่ 2 การใช้คาบุพบท เพราะมี
โอกาสผิดต้องแก้ไข แต่ที่สาคัญสุดท้ายดูว่างานมีอะไรใหม่จริง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ประเด็นที่ 4 เทคนิคแนวทางจากประสบการณ์ ได้กล่าวไว้ว่าตอนนี้กาลังเขียนเรื่อง PLC และต้องการ
เขียนส่งTCI ฐาน1 เทคนิคของตัวเองก็คือ อาจจะต้องใส่วิธีการในเรื่องที่กาลังทาอยู่ไปหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ทั้งหมด กลับไปพื้นฐานว่าการทา PLC มีหลายวิธีมาก โดยสาหรับผู้ที่จะเริ่มต้น ต้องตั้งเป้าหมายตอบวัตถุประสงค์
เป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่สนใจในงานของเราต่อไป
ประเด็ น ที่ 5 เทคนิ คการเขีย นบทความทางวิช าการ กระบวนการในการเขีย น เกิดจากความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ในการสังเคราะห์จากงานวิจัย รวมไปถึ งเรื่องที่เขียนควรอยู่ในกระแสที่กาลังได้รับความนิยม รวมทั้ง
เรื่องที่เขียนควรเป็นเรื่องที่มีความแตกต่างจากคนอื่น
ประเด็นที่ 6 บทความวิชาการควรจะต้องมีความเชี่ยวชาญในประเด็นหรือในศาสตร์ที่สนใจมาก ๆ ความ
เชี่ยวชาญ การสะสมประสบการณ์ โดยที่เราจะไปสืบค้นแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบทความวิชาการบทความ
วิจัยเพื่อสนับสนุนประเด็น เขียนในหัวข้อที่ยังไม่ได้ทา นอกจากนี้ก็ควรมีการอ้างอิงต้องเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
ที่มีแหล่งอ้างอิง เป็นการสะสมประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยการเขียนจะมีความกระชับและจะเป็นกระแสของสมัยใหม่
ประเด็นที่ 7 การเรียบเรียงทบทวนตรวจเอกสารเพื่อนามาเขียนเป็นสาคัญ จากประสบการณ์ที่เคยทา
บทความวิชาการมีผู้เชี่ยวชาญแนะนาให้ยกตัวอย่างประกอบให้เข้าใจ เพราะในบางทฤษฎีผู้อ่านอาจจะยังไม่เข้าใจ
อยากต้องการข้อมูลอธิบายตรงนี้ให้ชั ดเจนก็จะเป็นแนวทางที่ดี นอกจากนี้ บทความวิชาการควรจะเขียนเพิ่มเติม
ในบทวิเคราะห์วิจารณ์หรือเสนอแนวคิดใหม่ก็เป็นประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับ สนใจในประเด็นไหนมีความแตกต่าง
จากองค์ความรู้เดิมมากน้อยเพียงใด
ประเด็นสาคัญ/เคล็ดลับความสาเร็จ
1. ศึกษากระแสนิยม ความน่าสนใจ ของประเด็น
2. ความแตกต่าง ระหว่างบทความวิจัยและบทความวิชาการ ที่วิชาการจะเน้นความลุ่มลึก และเปิดประเด็นใหม่ ๆ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3. การเรียบเรียง ตรวจเอกสาร การใช้ภาษาให้เข้าใจง่าย
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ประเด็นความรู้ เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ/นานาชาติ
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ประเด็นที่ 1 การเลือกวารสาร ข้อสังเกตแรก จานวนเล่มวารสารแต่ละที่มีการออกเล่มถี่มากน้อยแค่ไหน
ถ้ามีการออกเป็นจานวนมาก ออกเดือนละเล่ม ถ้าวารสารใดที่มีจานวนเล่มที่ออกถี่ สิบสองเล่ม ก็จะมีโอกาสสูงใน
การตีพิมพ์เพราะออกถี่ พิจารณา จานวนงานตีพิมพ์ในแต่ละเล่ม แต่ละปี สิบบทความขึ้นไป เราก็มีโอกาสได้รับการ
ตีพิมพ์เพราะต้องการจานวนมาก ดูตามเล่มจานวนเยอะ มีเยอะก็มีความหวัง จานวนบทความที่ลง มีโอกาสสูงใน
การตอบรับการตีพิมพ์ นอกจากนี้ การพิจารณารับบทความอย่าง บรรณาธิการ ดูตามข้อกาหนดเป็นไปตามรูปแบบ
ที่กาหนดหรือไม่ บรรณาธิการ จะดูข้อกาหนด การเขียนต่าง ๆ ขนาดอักษร การอ้างอิง มีโอกาสสูง ถ้าเราทาอย่าง
เคร่งครัด จากประสบการณ์ถ้าไม่ทาตามกาหนด เช่น จานวนหน้า ก็เขียนเกิน ผู้ทรงก็จะให้แก้ไข อะไรที่ตัดได้ควร
จะตัด อะไรที่ต้องทาตาม ก็จะได้รับการตีพิมพ์ที่ค่อนข้างสูง
การปฏิบัติตามคาแนะนาให้แก้ไข ก็จะได้รับการตีพิมพ์ ย้อนไปที่การเลือกวารสาร ที่เกี่ยวข้อง หรือเฉพาะ
ทาง พิจารณาในเชิงลึก บางวารสารเกี่ยว บางวารสารปฏิเสธงาน ก็อาจจะสอบถามว่าทาไมเกี่ยวข้องแต่ไม่รับ อาจ
เพราะความชอบกองบรรณาธิการ เน้นเฉพาะทางใดทางหนึ่ง อาจจะเขียนไปไม่ตรงใจ อาจไม่ชอบแนวคิด หรือคิด
แนวทางเดียวกัน ก็ต้องมีความละเอียดตรงนี้ เพื่อให้เข้าใจเหตุผล สอบถามผู้มีประสบการณ์ ในทางไหน สอดคล้อง
ไปแนวทางเดียวกันด้วย ก็เป็นแนวทางเบื้องต้น
ประเด็นที่ 2 วารสารวิชาการระดับชาติ เคยส่งฐานวารสารในฐานข้อมูล Scopus ก็จะรับ เขียนระเบียบ
วิธีวิจัยให้ชัดเจน ดูตามเทรนด์ ฐานสมรรถนะ ประกอบกับเทคโนโลยี ดูตัวชื่อเรื่อง ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มของ
วารสาร เพราะจะส่งผลต่อมาตรฐานTCI คุณภาพของตัววารสารจะเข้าไปอยู่ในฐานTCI1/2ได้หรือไม่ ต้องละเอียด
หากตีพิมพ์ในระดับชาติ ถ้าเป็นการสังเคราะห์ ควรให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ มีสถิติขั้นสูง จะช่วยให้ได้รับตีพิมพ์ ส่วนใน
ระดับนานาชาติ ศึกษาฐานว่าวารสาร การอ้างอิง บางวารสารตรวจสอบในเว็บให้เป็นปัจจุบัน ว่ายังมีปรากฏอยู่ใน
ฐานหรือไม่ เพราะบางวารสารอาจจะไม่มีการอ้างอิงถึงเลย
ประเด็นที่ 3 การนาเสนอ proceedings เทคนิค คือ คล้ายคลึงกัน อย่างแรก เทรนด์ แนวโน้มหัวข้อ
ทันสมัย เพื่อให้โดดเด่นขึ้นมา การใช้ภาษา ใช้คาที่อ่านง่าย กระชับ จะนาไปสู่การได้ตีพิมพ์ ตัว template รูป
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แบบฟอร์ม จะมีผลต่อคุณภาพวารสาร เพราะเคยเห็นการตีพิมพ์ที่เกินจานวนหน้าอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มต้องระวัง
ตรงส่วนนี้ การเขียนบทคัดย่ อ กาหนดตามคีย์เวิดต่าง ๆ ไม่ว่าระดับไหน abstract ตรวจสอบ ใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษช่วยตรวจสอบ เพราะจะทาให้มีคุณภาพ ถูกต้องด้วย
ประเด็นที่ 3 ในด้านความลุ่มลึกของเนื้อหา ระดับชาติ นานาชาติ วารสารบางเล่ม เปรียบเสมือนการหาคู่
คือ การหาวารสารที่เหมาะสมกับงานของตนเอง การหาวารสารนั้นหากได้รับการปฏิเสธก็มองให้เป็นจุดแข็งถูก
ปฏิเสธ ก็เพื่อจะมีคาแนะนา ให้ได้แก้ไขต่อไปได้ เช่น หัวข้อที่เกี่ยวกับวารสารก็จะได้พิจารณารวดเร็ว ดูระบบ
ThaiJO โดยเฉลี่ยนะ ลาดับคิวฐานTCI 4-6 เดือน ฐาน Scopus ผู้ทรงก็จะมีความเข้มข้นในการตรวจ หรือถ้า
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ก็จะมีการได้กลับมาแก้จนกว่าจะสมบูรณ์ บางวารสารผู้ทรงจะส่งคาแนะนามาทีละคน
พยายามจัดการให้มากที่สุด ให้ได้งานตรงนั้น แก้ตามผู้ทรงแนะนาก็จะได้รับการตีพิมพ์เร็วขึ้น
ประเด็นที่ 6 การศึกษาเงื่อนไข แหล่งทุนของที่ไหนอย่างไร ศึกษาการเปลี่ยนฐานของวารสารที่จะตีพิมพ์
ฉบับที่จะใช้อยู่ฐานใด ศึกษาPeer review การตีพิมพ์ต่อเนื่อง การสืบค้น เมื่อเลือกได้แล้ว ดูรายละเอียดเงื่อนไข
อย่างเรื่องรูปแบบ ต้องศึกษากระบวนการส่งบทความ เพื่อทาให้เรามีความพร้อมที่จะส่งตีพิมพ์ นอกจากนี้การดู
เนื้อหาข้อมูลตรวจสอบความใหม่ ค่าใช้จ่าย เรียบเรียงเป็นไปตามฟอร์มที่กาหนดเป็นแนวทางที่ดี
เทคนิคเลือกแหล่งตรงสาขา ตรงศาสตร์ คานึงจานวนหน้า ตัวอย่าง ให้สอดคล้องตามกาหนด ก็จะเพิ่ม
อัตราการตอบรับ โดยศึกษาเรื่องงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ด้วย

ประเด็นสาคัญ/เคล็ดลับความสาเร็จ
1. คุณภาพฐานวารสารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ฐานที่จะตีพิมพ์
2. การเลือกวารสารให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ตรงตามสาขา ตรงศาสตร์

รูปภาพประกอบการดาเนินการองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
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