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แนวปฏิบัตทิ ี ดี “การตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิจัย”
การทําวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ ถือว่าเป็ นพันธกิจหลักอย่างหนึงของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ผล
การศึก ษาที ได้ จ ากการทํ า วิ จัย สามารถนํ า ไปใช้ ประโยชน์ ใ นการพัฒ นาการจัด การเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ส่วนการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิจัยทั งในประเทศและต่างประเทศ ถื อว่าเป็ นสิงสาคัญ ในอันทีจะ
เผยแพร่ความเป็ นเลิศของผลงานวิชาการออกไปสู่ภายนอก อีกทั งยังสามารถนําไปขอตําแหน่งทางวิชาการได้ อีกด้ วย
รู ปแบบการตีพิมพ์ เผยแพร่
1. การนําเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะของ Proceedings ของการประชุมวิชาการ ซึงทําได้ ง่ายกว่าการตีพิมพ์
ลงวารสาร โดยการนําเสนอนั นสามารถทําได้ ด้วยกัน 2 วิธี คือ นําเสนอปากเปล่า (Oral presentation) และ การ
นําเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
2. ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร (Journal) ซึงจะมีการตรวจสอบด้ วยผู ้ ทรงคุณวุฒ(Peer
ิ
Review) ทีมีความเชียวชาญใน
สาขานั นๆ
เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสาร
1. ต้ องมีเวลาและแบ่งเวลาในการเขียนและพยายาม สร้ างแรงจูงใจ ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการเขียน
2. การเขียนบทความวิจัยต้ องมีกลยุทธ์ในการเขียนทีดีทุกหัวข้ อ ทุกประโยคต้ องมีความสัมพันธ์กันตลอด ใช้ ภาษา
ง่ายๆ แสดงข้ อมูลชัดเจน สะดวกแก่ผู ้ อ่านและให้ ผู ้ อ่านภายนอกทีมีความเชียวชาญเรื องเดียวกันอ่านทวนสอบ เพือ
เพิมความละเอียดถูกต้ อง
3. เขียนให้ ตรงตามคําแนะนําของวารสาร
4. ควรเขียน Manuscript ให้ ต่อเนือง เขียนเรือยๆ อย่ารอให้ มีเวลา เพราะอาจไม่มีเวลา เขียนวันละนิดดีกว่ารอให้ มี
เวลามากแล้ ว ค่อยมาลงมือเขียน เพราะอาจต่อไม่ติด
5. หากได้ รับข้ อแนะนาจาก Peer Reviewers ต้ องพยายามแก้ ไขตามคําแนะนําถึงแม้ จะได้ รับการปฏิเสธ เพราะว่า
Peer Reviewers อาจเป็ นผู ้ ทรงคุณวุฒิให้ กับวารสารอืนๆด้ วย หากเราส่งไปทีอืน ก็อาจมีโอกาสเจอการตรวจสอบ
จากผู ้ ทรงคุณวุฒิคนเดิม
6. ควรอ้ างอิงบทความทีเคยตีพิมพ์ในวารสารทีกําลังต้ องการลงตีพิมพ์ เพราะในปั จจุบัน การอ้ างอิงบทความทีเคย
ตีพิมพ์ในวารสารนั นๆถือว่าเป็ นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตีพิมพ์ การอ้ างถึงเสมือนว่าเป็ นการยอมรับในคุณภาพ
วารสารนั น
7. ควรสร้ างเครือข่ายการทําวิจัยกับนักวิจัยทีมีประสบการณ์การตีพิมพ์ เพือช่วยในการแลกเปลียน ประสบการณ์การ
เขียนและการตีพิมพ์

8. ควรมีการสร้ างเครื อข่ายโดยการจัดประชุมแล้ วเชิญบรรณาธิการวารสารต่างๆ มาเป็ น วิทยากรบรรยาย เพือทํา
ความรู ้ จัก และนําไปสู่แนวทางการขยายแหล่งตีพิมพ์
9. การผลิตผลงานวิจัยเพือให้ ได้ การตีพิมพ์ อาจมาจากงานวิจัยโดยตรง หรื องานประจําทีทํา ทั งการสอนในชั นเรี ยน
ฝึ กภาคปฏิบัติ ปั ญหาพิเศษ หรือ เก็บข้ อมูลจากแหล่งชุมชนต่างๆ (R2R-Routine to Research)
10. ถ้ าต้ องการให้ Manuscript ได้ รับการตีพิมพ์โดยเร็ว การเลือกวารสาร ต้ องดู impact factor โดยเฉพาะวารสาร
ต่างประเทศ และควรส่งไปทีวารสารคะแนนน้ อยก่อน แต่ถ้าส่งไปทีวารสารคะแนนสูงนั นส่วนใหญ่จะมีมาตรฐานสูง
ถ้ าเราได้ การ comment จาก reviewer ทีเก่งก็จะทําให้ งานเรามีค ุณภาพด้ วย
11. ในการตีพิมพ์ ถ้ าผลงานวิจัยมีข้อมูลมากพอทีจะสามารถแยก เป็ น 2 เรือง ผู ้ วิจัยก็สามารถทําได้ แต่ต้องอ้ างอิงถึง
เรื องแรกด้ วย ซึงก็ต้องระวังไม่ควรแบ่งมากจนเกินไป เพราะถ้ าเนื อหางานวิจัย ไม่แน่นมากพอ ก็จะทําให้ ชิ นงาน
ตีพิมพ์มีค ุณภาพน้ อยลงไปได้ เช่นกัน
12. ในการตีพิ มพ์ บ างวารสารจะเน้ น การตรวจสอบคุณ สมบัติของผู ้ ที ต้ องการตีพิมพ์ ด้ ว ย ดังนั นประวัติและ
ประสบการณ์การตีพิมพ์ทีผ่านๆมา จะทําให้ ง่ายต่อการตีพิมพ์ในครั งต่อๆไป
การเขียน Manuscript
ควรเขียนกระชับและสอดคล้ องกับรูปแบบทีทางวารสารกําหนดทุกส่วน เช่น
1. ส่วนหน้ าชือเรือง (Title Page) ประกอบไปด้ วย ชือผู ้ แต่งผู ้ แต่งร่วมทีอยู่ติดต่อได้ อีเมลล์ของทุกคน
2. บทคัดย่อ (Abstract) ต้ องเขียนให้ ได้ ตามจํานวนคําทีระบุไว้ ไม่น้อยเกินไปหรือมากเกินกว่าทีกําหนด
3. ส่วนเนื อหา(Body) เขียนบทความควรใช้ ภาษาทีเข้ าใจง่าย สั นกระชับ เป็ นทีน่าสนใจต่อผู ้ อ่าน
4. เอกสารอ้ างอิง (Reference) แต่ละวารสารมีข้อกาหนดสําหรับรูปแบบการเขียนเอกสาร อ้ างอิงทีแตกต่างกัน จึง
ควรศึกษาให้ ละเอียด
บทสรุป
ในการผลิตผลงานวิจัยให้ ออกมาดีนั น จะต้ องประกอบไปด้ วย การทํางานร่วมกันเป็ นทีมทีดี มีนักวิจัยทีมี
ฝี มือในทีม ซึงจะต้ องมีความละเอียดรอบคอบ มุ่งมัน ทุ่มเท และรักงานวิจัยอย่างแท้ จริ ง การตีพิมพ์ถึงแม้ จะเขียน
ยาก มีปัญหา อุปสรรค และใช้ เวลานานในการผลิต แต่ถ้านักวิจัยทุ่มเททั งกําลังกายและกําลังใจในการเขียน มี
เทคนิคทีดี ประกอบกับการมีทุนในการสนับสนุนเต็มที ก็จะได้ ผลงานทีดีมีค ุณภาพและทรงคุณค่าเพือเป็ นประโยชน์
ทั งต่อตนเองและหน่วยงานอีกทั งยังเป็ นประโยชน์อย่างกว้ างขวางแก่ผู ้ ทีสนใจต่อไป

