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การเผยแพร่ผลงานวิจยั

สามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น

 การตีพิมพ์ในวารสาร (นานาชาต)ิ

 การจดสทิธบิัตร

 การสมัมนา การประชุมวิชาการ (เช่น Proceeding, Poster)
 การถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯลฯ

*  การตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงาน เป็นขั้นตอนส าคัญของงานวิจัย



วารสารนานาชาติ : ความส าคญัและจ าเป็น

 สมรรถนะของนักวิจัย

 สมรรถนะระดับองค์กร/สถาบัน

 ประกนัคุณภาพหน่วยงาน

 ประกนัคุณภาพผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับ PhD

 ตัวชี้ วัดการจัดสรรทุนแก่นักวิจัย

 ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

 ความเป็นสากลของบุคคลและหน่วยงาน



สถานภาพของการตีพมิพผ์ลงานของนกัวิจยัไทย

(ทั้งทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์

 ไม่ติดอนัดับ 500 มหาวิทยาลัยของโลกหรือแม้แต่ 100 อนัดับแรกในเอเชีย

 การตพิีมพ์น้อยและจ ากดัอยู่ในวารสารที่มผู้ีอ่านคับแคบ

 การตรวจสอบ ( Peer Review ) คุณภาพของบทความยังน่าสงสยั
 บ่อยคร้ังตพิีมพ์ในวารสารฯ ของสถาบันตนเองที่มคีวามย่อหย่อน 

ทางด้านคุณภาพ

 มค่ีา Journal Impact Factor ต ่า



ค่า Impact Factor  
หรือ Journal Impact Factor คอือะไร

 หมายถงึ จ านวนคร้ังโดยเฉล่ียที่บทความของวารสารน้ัน

จะได้รับการอ้างองิในแต่ละปี

 หรือสตูร ดังนี้

จ านวนคร้ังที่ถูกอ้างองิ (2016-2017)

จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ (2016-2017)



ค่า Impact Factor  ใช้ประเมนิคุณภาพ
ผลงานวจิัยได้จริงหรือ?

 จะหาค่า Impact Factor จากที่ใด

- หาไดจ้าก Social Citation Index

- หาไดจ้าก Journal Citation Report (JCR)

- หาไดจ้าก Web Citation Index



ใน Journal Citation Report (JCR)
ยงัมีตวัช้ีวดัอ่ืนๆ ทีใ่ชป้ระเมินวารสารไดง่้าย

Total Cites

Imediacy Index

Cited Half – Life
(รายละเอียดโปรดดูใน รุจเรขา อศัวิษณุ)

“ค่า Impact Factor ความส าคญัทีม่ีต่อบทความวิจยัระดบั
นานาชาติ” http: //stang.li.mahidol.ac.th/text/IF.htm



ชนิดของวารสารนานาชาติทางสงัคมศาสตร์

 ระดบัภูมิภาค เช่น 

- Southeast Asian Studies ของมหาวิทยาลยั Kyoto

- Journal of Southeast Asian Studies, 

ของมหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร ์ฯลฯ

 ระดบั World - Class เช่น 
Economica J. of Political Economy,                                                                     

Americana Economic Review                          



บทความทีจ่ะไดร้บัตีพิมพใ์น

วารสารนานาชาติ คือ

“ สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ”



สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทีส่ าคญั คือ

 คน้พบ หรือวิจารณแ์นวคิด หรือทฤษฎีในดา้นต่างๆ ว่ามี

จุดอ่อนอย่างไร

 สรา้งระเบียบวิธีวิจยัใหม่ๆ เพือ่น าไปสู่ขอ้คน้พบใหม่ๆ

 คน้พบและสงัเคราะหข์อ้มูลใหม่ๆ เพือ่ตอบปัญหาส าคญั  

ทางเศรษฐศาสตร ์หรือสงัคมศาสตรอ่ื์นๆ 

 ขอ้เสนอแนะนโยบายใหม่ๆ



 บทความทีจ่ะตีพิมพใ์นวารสารนานาชาติจะตอ้ง Concise 

(มีขอ้มูลครบถว้นแต่ตอ้งสั้น กะทดัรดั ไม่ยดืเยื้ อ)

 บทความจะตอ้งบอกถงึ “หวัใจ” ซ่ึงบ่งบอกถงึความใหม่

ของงานวิจยัช้ินทีก่ าลงัเสนอไดอ้ย่างกระชบัว่า

อะไร (What?)

ท าไม (Why?)

และอย่างไร (Why?)



ดงันั้น ผูวิ้จยัตอ้งสามารถน า “ขอ้มูล” มาผ่านการ 

(digested data) โดยผ่านระเบียบวิธีวิจยั / แนวคิด

ซ่ึงจะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัค าถามขา้งล่างนี้  คือ

 อะไรคือปัญหาท่ีไดศึ้กษา ?

 ท าการศึกษาอย่างไร ?

 ไดพ้บอะไรจากการศึกษา ?



จากค าถามขา้งตน้ก็จะน ามาเป็น

ส่วนต่างๆ ของบทความคือ 

 Introduction

 Method

 Results

 Discussion



การวางแผนการเขียนบทความ

 ส ารวจว่ามี “จุดขาย” หรือมีความแตกต่างจากบทความอ่ืนอย่างไร

 ส ารวจ “Literature Review” ว่ามีงานประเภทนี้ มากหรือนอ้ย  

อย่างไร

 มองภาพรวมทีเ่ป็นเนื้ อหาส าคญัของเรือ่ง (Concept หรือ 

theme of work) ใหไ้ดท้ั้งหมด

 พยายามเขียน Keywords ใหม้ากทีสุ่ด แลว้เรียงล าดบั  
ความส าคญัของ Keywords จะท าใหเ้ราทราบ Concept หรือ theme
ของงานได้



การเลือกวารสารฯ เพือ่ตีพิมพ ์:
ส ารวจดู Theme ของวารสารว่าเนน้เร่ืองอะไร

 เศรษฐศาสตรเ์นน้ทฤษฎี

 เศรษฐศาสตรป์ระยกุต์

 เศรษฐศาสตร์ VS สังคมศาสตร์

 พื้ นทีศึ่กษา (Area Studies) - กวา้ง  ลึก  ทัว่ไป

 ประเด็นศึกษา (Issue Studies)

 นโยบายศึกษา (Policy studies)

 เศรษฐศาสตรเ์ฉพาะดา้น (เช่น Urban Studies  Public Finance 
Economic History)



เขียนตามส่วนประกอบของบทความ :

(1) ช่ือเรื่อง (Title)  : ตอ้งกระชบัและแสดงถงึ

ภาพรวมของเนื้ อหาทั้งหมด การตั้งช่ือเร่ืองไม่ตอ้ง

เป็นประโยค เป็นแค่การเรียงค า หรือตั้งช่ือใหไ้ด้

ตามความหมาย

“ ไม่ยาว  ไม่เว่อร์ ไม่เบลอร”์

(2) Author (S) : ช่ือและที่อยู่ รวมทั้ง ผูร่้วมเขียน
บทความ หรือร่วมวิจยั



(3) Abstract : เป็นส่วนที่แสดง
สาระส าคญัของเรื่องและควรจะเป็นส่วน

สุดทา้ยที่จะเขียน มีความส าคญัมาก

ในบางกรณีผูป้ระเมินผลงาน ตดัสินใจจะ

พิจารณาโดยดูจาก Abstract ก่อน



(4) Introduction : เป็นการแสดงถงึ
ความส าคญัของปัญหา ท าไมตอ้งศึกษา 

โจทย ์หรือวตัถุประสงค ์รวมทั้ง เป็นการ 

review งานวิจยัที่เกีย่วขอ้ง พรอ้มทั้ง    

ระบุว่าท าไมตอ้งศึกษาเรื่องนี้



(5) Research Methodology : บอกถงึ 
วิธีการของการวิจยั รวมถงึ ขอ้เด่น

ขอ้ดอ้ยของการใชวิ้ธีการศึกษาดงักล่าว

(6) Results : แสดงผลในรูป ตาราง 
กราฟ สมการหรือสถติิอ่ืนๆ



(7) Discussion: อภิปรายผล สรุป
ความสมัพนัธ ์รวมทั้ง เขียนเพือ่ใหเ้กิดความ

มัน่ใจว่า ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั

สมมติฐาน หรือทฤษฎีที่ตั้งไว้

(8) Conclusion : ขอ้สรุป

(อาจจะซ ้ าหรือไม่ซ ้ ากบั Abstract) ก็ได้

(9) Policy Implication (ถา้ม)ี



Attributes of contribution
 1.What is the major contribution of this work in the 

field of…………?

 2.How novel is this contribution?

 3.How significant is this contribution?

 4.Is this situation suitable for he journal ?

 5.Is this contribution of broad international interest ?



Attributes of research
 1. Are the objectives stated clearly ?

 2.Are the methods appropriate? Are the mathematics 
correct?

 3.Are the data good quality ?

 4.Are the assumption and analyses valid?

 5.To what extent are the interpretations/conclusions 
supported by data/analyses ?

 6. What is the overall quality of research?



Attributes of presentation?
 1. Is this paper well organized ?

 2. Is this paper to the point/concise?

 3  Is this paper written clearly using correct grammar 
and syntax?

 4.Is the informative and a reflection of the content?

 5.Are the objectives, methods, results and conclusions 
intelligible from the abstract alone?

 6.Are the figures/tables useful and all necessary ?

( suggest deletion )



Attributes of presentation?
 7.Are the figures /tables of good quality ? (Suggest 

improvement)

 8. Is the referencing relevant and up -to –date? 
(Suggest additions)

 9.Is the referencing excessive or inaccessible ? (Suggest 
deletions)

 10.What is the overall quality of presentation?

Source: Journal of hydrology  cited by 

กิจการ พรหมมา และ ลลิตกร พรหมมา อาจารยม์หาวิทยาลยั :

ชีวิต กลยทุธการท าผลงานทางวิชาการและการขอต าแหน่งทางวิชาการ



ก่อนน าส่งบทความเพือ่ตีพิมพ์

 อ่านซ ้ าหลาย ๆ ครั้ง

ใหเ้พือ่ร่วมวิชาการและบุคคลทีไ่ม่มีความช านาญในสาขา

ของตนเองไดอ่้าน

ใหผู้เ้ช่ียวชาญภาษาองักฤษดูดว้ย

 ศึกษา Instruction to Authors (Contributors) อย่าง

เคร่งครดัก่อนส่ง (เพือ่เขา้ใจขอบเขต นโยบายของวารสาร)

ท าตามความแนะน าและขอ้ช้ีแจงของวารสารอย่างเคร่งครดั



 บุคคลอ่ืน ๆ หรือผูท้รงคุณวุฒิประเมินผลงานของตนเองก่อนส่ง

บทความในดา้นต่าง ๆ

 การคดัเลือกหวัขอ้วิจยั

การตั้งค าถามและวตัถุประสงคข์องงานวิจยั

แหล่งขอ้มูล

ขอ้คน้พบ อภิปรายผล และสรุปท่ีส าคญั คือ

 การจดัรูปแบบท่ีดี (good organization)

 การเขียนท่ีดี (good writing)

 การน าเสนอที่ดี (good presentation)



อย่าลืม !

 เขียน Acknowldement แต่ เจา้ของทุน (ไม่ควร 

รวม บิดา มารดา สามี ญาติพีน่อ้ง หรือเพือ่นสนิท)

 เขียนให ้Reference ใหมี้รายละเอียดมากท่ีสุด ตาม 

Formatt ของวารสารนั้น ๆ

 เขียน Footnote ใหน้อ้ยที่สุด



หนงัสือน าส่งบทความส่งบรรณาธิการ

ระบุจุดประสงคว่์าขอส่งบทความ เรือ่งใด มาใหพ้จิารณา

ตีพมิพ์

ระบุ ขอ้คน้พบทีส่ าคญัอย่างสั้น ๆ และตรงประเด็น

ระบุและโนม้นา้วบุคคลว่าหากบทความดงักล่าวไม่ไดร้บัการ

ตีพมิพจ์ะส่งผลเสียอย่างไรต่อวงวิชาการเศรษฐศาสตร์

ขอ้ความสุดทา้ย บทความวิจยัทีส่่งมานี้ เป็นบทความวิจยัทีส่่ง

ทีใ่หม่ (original) ไม่เคยตีพมิพ ์และส่งไปตีพมิพที์่ใด



ผูวิ้จยัจะไดร้บัจดหมายจากบรรณาธิการแจง้ผลการพจิารณา

จากผูป้ระเทิน แบ่ง

ออกเป็น 4 แบบ คือ

(1) ใหตี้พิมพไ์ดเ้ลยโดยไม่ตอ้งแกไ้ข

(2) ใหพ้ิมพโ์ดยตอ้งแกไ้ขเล็กนอ้ย

(3) ใหตี้พิมพไ์ดแ้ต่ตอ้งแกไ้ข/เพิม่เติมมากมายหลายแห่ง 

และ/หรือตอบขอ้ขอ้งใจของผูป้ระเมินใหก้ระจ่างเสียก่อน

(4) ไม่อนุญาตใหตี้พิมพ์



 การไดร้บัการปฏิเสธทีจ่ะตีพิมพ ์หรือแกไ้ขบทความ (อย่างมาก) เพือ่ทีจ่ะตีพิมพใ์นวารสาร

นานาชาติเป็นเรือ่งปรกติ

 นกัวิจยัควรทีจ่ะ

(1) ไม่เสียก าลงัใจ

(2) การตอบโตข้อ้สงสยัของผูป้ระเมินจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงั และใชภ้าษาใหสุ้ภาพ

(3) หากมีการปฏิเสธควรมีการปรบัปรุงและทบทวนเพือ่ส่งบทความในวารสารอืน่ ๆ (แต่

จะตอ้งส่งทีละบทความ)

ขอใหทุ้กคนโชคดี


