
แบบฟอรม์การเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู ้ด้านเทคนิคการวิจยั 

  

 

1. ช่ือ-สกุล ผู้เล่าเร่ือง      อาจารย ์คณิตศร เทอดเผา่พงศ ์                   คณะบญัชี 

2. ช่ือ-สกุล ผู้บันทึก        …........................................................คณะบญัชี 

3. บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้เล่าเร่ือง 

     หวัหนา้หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (นานาชาติ ) อาจารยป์ระจาํ คณะบญัชี มหาวิทยาลยัรังสิต 

4.  เร่ืองท่ีเล่า    

การตีพิมพบ์ทความวิจยัในวารสาร 

5.  ความเป็นมาของเร่ืองท่ีเล่า  

 เม่ือทาํงานวิจยั ส่ิงสาํคญัส่ิงหน่ึงท่ีนกัวิจยัควรทาํคือ การตีพิมพผ์ลงานสวิจยัในวารสารท่ีไดรั้บการยอมรับ ซ่ึง

โดยปกติ จะวดัการยอมรับในวารสารจาก Ranking ของวารสาร เช่น อยู่ใน Quartile 1,2, 3 หรือ 4 หรือวารสารท่ีมี 

impact factor สูง นกัวิจยัท่ีพ่ึงเร่ิมตน้การวิจยั อาจไม่มีประสบการณ์ในการตีพิมพม์ากนกั และอาจมีความกลวั หรือกงัวล

ใจในการนาํผลงานของตนไปตีพิมพ ์หรือนักวิจยัเองอาจกลวัจะถูก reviewers วารสารท่ีมี impact factor สูงเหล่านั้น

ปฏิเสธ (reject) การตีพิมพ ์จากความกงัวลใจน้ี ทาํให้นกัวิจยัส่วนหน่ึงไม่ทาํการตีพิมพผ์ลงานของต เม่ือทาํงานวิจยัเสร็จ

แลว้ จากเหตุน้ีเอง จึงเป็นท่ีมาของการถอดประสบการณ์น้ี เพ่ือให้ขอ้แนะนาํกบันกัวิจยัมือใหม่ หรือนกัวิจยัท่ีพ่ึงเขา้สู่

วงการวิจยั เขา้ใจความสําคญัของการตีพิมพ ์โดยการถอดประสบการณ์น้ีเป็นไปในลกัษณะถามตอบ คาํถามทั้งหมดมา

จากการทาํวิจยัในเบ้ืองตน้ว่า นกัวิจยัมือใหม่จะมีคาํถามอะไร ทั้งน้ีการตอบคาํถามน้ี เป็นการตอบคาํถามท่ีถ่ายทอดมา

จากประสบการณ์ตรงของผูเ้ล่าเร่ือง   

6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการท่ีทําให้งานนั้นประสบความสําเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ท่ีใช้  ผู้มีส่วนร่วม อุปสรรค

หรือปัญหาในการทํางาน และแนวทางการแก้ไข 

 - จุดเร่ิมต้นของการทํางานวิจัย  

สําหรับใครบางคน การจะเร่ิมตน้ทาํงานวิจยัอาจเป็นเร่ืองยาก อาจเป็นยาขม อาจจาํเป็นตอ้งทาํเพราะมีความ

จาํเป็นบงัคบั เช่น การทาํวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของการเรียน การทาํวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของการเล่ือนขั้นเล่ือนเงินเดือน (อนัน้ี

มกัจะเป็นส่วนหน่ึงของผูท่ี้ทาํงานอยูใ่นวิชาชีพครู) ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอยา่งไร ในปัจจุบนั ทุกคนมีความเขา้ใจกนั (มาก

บา้ง น้อยบา้ง) ถึงความสําคญัของการทาํวิจยั การจะเร่ิมตน้ทาํงานวิจยัให้ไดดี้ ควรเร่ิมตน้ท่ี ‘ใจ’ ก่อน คือตอ้งมีใจรักใน

งานวิจยั การท่ีจะมีใจรักในงานวิจยัได ้คงตอ้งมาจากความสนใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นพิเศษ และมีความสนใจใคร่รู้ อยาก

คน้ควา้เพ่ิมเติม หากผูวิ้จยัสามารถเร่ิมท่ีใจของตนไดก่้อน การทาํวิจยัจะเป็นเร่ืองสนุก เพราะทาํเพ่ือตอบสนองต่อความ

อยากรู้ของตน ตอบสนองต่อความตอ้งการขององคก์ร ตอบสนองต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้น การทาํวิจยัเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วย

ในการคน้หาคาํตอบเพ่ือแกไ้ขปัญหานั้น ๆ หากน่ีคือจุดเร่ิมตน้ของการทาํงานวิจยั ท่ีมีโจทยปั์ญหาเป็นตวัตั้ย มีความ

สนใจ ใคร่รู้ของนกัวิจยัเป็นส่วนสนบัสนุนอนัสาํคญั การทาํวิจยัจะเป็นเร่ืองสนุก 

- ทํางานวิจัยเสร็จแล้ว ต้องตีพมิพ์หรือไม่ ไม่ตีพมิพ์ได้มั้ย  

หากการทาํวิจยั เป็นเพียงเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ หรือความอยากรู้ส่วนบุคคล เม่ือทาํวิจยัเสร็จแลว้ คงไม่

ต้องตีพิมพ์ แต่การทาํวิจัยในปัจจุบนั ส่วนใหญ่เป็นการทาํเพ่ือแก้ไขปัญหาของสังคม เป็นการทาํตามโจทยท่ี์ไดรั้บ

มอบหมายมาจากผูใ้ห้ทุนวิจยั หรือเป็นการทาํตามโจทยท่ี์ผูวิ้จยัสนใจ โดยไดรั้บการสนบัสนุนทุนวิจยัจากหน่วยงานใด



 
 
หน่วยงานหน่ึง การเผยแพร่ผลงานวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผูกมดัท่ีนกัวิจยัตอ้งทาํ อย่างไรก็ดี การเผยแพร่ผลงานวิจยั

ถือว่ามีประโยชน์อยา่งมากในแง่ของการเผยแพร่ผลงานวิจยัท่ีผูวิ้จยัทาํมา ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกวา้ง หากการ

ทาํวิจยัเป็นไปเพ่ือแกไ้ขปัญหาใด หรือขอ้สงสัยใด การคน้พบ หรือคน้ไม่พบ ผูวิ้จยัจึงควรเผยแพร่ผลงานนั้นเพ่ือให้

ผลงานนั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคม และต่อผูท้าํวิจยัรุ่นต่อไป ให้ทาํการคน้ควา้เพ่ิมเติม การเผยแพร่ผลงานวิจยัจึงควรถือ

เป็น A Must ท่ีนกัวิจยัควรทาํ และควรทาํการเผยแพร่ในวารสารท่ีมีช่ือเสียง หรือท่ีไดรั้บการยอมรับ เพ่ือให้เกิดการขยาย

ผลการวิจยั และการนาํไปใชต้่อไป เน่ืองจากวารสารท่ีมีช่ือเสียง หรือท่ีไดรั้บการยอมรับ จะมีผูอ่้านจาํนวนมาก การ

เผยแพร่บทความในวารสารเช่นน้ี ทาํให้ผลงานวิจยัเขา้ถือผูค้นในวงกวา้ง 

- ทํางานวิจัยยังไม่เสร็จตีพมิพ์ได้หรือไม่  

แมว่้างานวิจยัยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ นกัวิจยัก็สามารถทาํการตีพิมพผ์ลงานได ้ไม่มีขอ้แมว่้าจะตอ้งทาํงานวิจยัให้

เสร็จ 100% แลว้จึงค่อยเร่ิมคิดเร่ิมเขียนบทความวิจยั ทั้งน้ีหากนักวิจยัเห็นว่าส่ิงท่ีตนทาํนั้นมี contribution ก็สามารถ

นาํมาเรียบเรียง และเขียนออกมาเป็นบทความเพ่ือตีพิมพไ์ด ้เช่น นกัวิจยัอาจทาํการทบทวนวรรณกรรม และเห็นว่าผล

จากการทบทวนวรรณกรรมมีประโยชน์อย่างมาก เห็นถึง Gap หรือช่องว่างท่ีเกิดขึ้น นกัวิจยัอาจทาํการสังเคราะห์และ

สรุปผลออกมา และนาํมาเผยแพร่ได ้

- ทราบได้อย่างไรว่าควรตีพมิพ์ในวารสารใด 

ให้พิจารณาจาก คําสําคัญ หรือ Keywords ของบทความของตน นําคําสําคัญนั้ นไปค้นใน Website: 

https://www.scimagojr.com/  จะได ้list ของวารสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัคาํคาํนั้นท่ีคน้ ให้ลองเลือกขึ้นมา แลว้เขา้ไปอ่านใน 

Scope ของวารสาร ว่าตรงกบัเร่ืองท่ีผูวิ้จยัทาํหรือไม่ ทั้งน้ี การคน้จาก website ดงักล่าว จะทาํให้ทราบถึงรายละเอียดของ

วารสารว่าอยูใ่น Ranking ใด ใครเป็นบรรณาธิการ จากประเทศอะไร และรายละเอียดสาํหรับการ submission บทความ 

- การ submit ผ่านระบบยากหรือไม่ 

การ submit บทความผ่านระบบ Online ของวารสารไม่มีความยุ่งยากเลย เน่ืองจากวารสารพยายามออกแบบ

การ submit ให้มีความง่าย ไม่ยุ่งยาก และเป็นแบบ friendly user เม่ือทาํขั้นตอนใดไม่ถูกตอ้ง ระบบจะขึ้นขอ้ความแจง้ 

หากผูวิ้จยัทาํการแกไ้ขตามท่ีระบบแนะนาํ ก็จะสามารถผา่นในแต่ละขั้นตอนของการ submit ไดโ้ดยง่าย 

- เม่ือบทความผ่านการอ่าน หรือการ review ของ reviewers มาแล้วมีคําแนะนําให้แก้ไข ผู้วิจัยควรทําการแก้ไข

ตามคําแนะ 100 % หรือไม่อย่างไร 

ผูวิ้จยัควรพิจารณาคาํแนะนาํให้ละเอียดถ่ีถว้น โดยปกติ ผูป้ระเมินบทความจะเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจ หรือ

มีประสบการณ์ตรงในเร่ืองดงักล่าว จึงไดรั้บการมอบหมายให้เป็นผูป้ระเมิน การท่ีผูป้ระเมินให้คาํแนะนาํมาแลว้ ผูวิ้จยั

ตอ้งอ่านอยา่งละเอียด และพิจารณาว่าคาํแนะนาํดงักล่าวถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่ ควรทาํการแกไ้ขตามท่ีไดรั้บคาํแนะนาํ 

แต่อยา่งไรก็ดี หากทาํแนะนาํดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง ผูวิ้จยัไม่เห็นดว้ยกบัคาํแนะนาํนั้น ผูวิ้จยัสามารถท่ีจะยืนยนั คือไม่แกไ้ข

ตามคาํแนะนาํท่ีไดรั้บ และควรมีเหตุผลสนบัสนุนกบัการไม่แกไ้ขอย่างหนกัแน่น เน่ืองจากโดยปกติแลว้ ผูวิ้จยัจะตอ้ง

เขียนขอ้สรุปของการแกไ้ข หรือไม่แกไ้ข ตามคาํแนะนาํท่ีไดรั้บจากผูป้ระเมิน ดงันั้น การไม่แกไ้ขตามคาํแนะนาํ ผูวิ้จยั

ตอ้งมัน่ใจว่า ตนเองมีเหตุผลสนบัสนุนท่ีเหมาะสม มีหลกัฐาน ทฤษฎี หรืองานวิจยัในอดีต หรือเหตผลอ่ืนๆ สนบัสนุน 

 

7. ผลลพัธ์หรือความสําเร็จท่ีเกิดขึน้ และส่ิงท่ีผู้เล่าเร่ืองท่ีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว 

 จากการท่ีผูเ้ล่าเร่ืองไดท้าํการวิจยัมาอย่างต่อเน่ือง ผูเ้ล่าเร่ืองมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัในวารสารต่าง ๆ ทั้งใน

และต่างประเทศ อยา่งต่อเน่ือง   

 

https://www.scimagojr.com/%20%20%E0%B8%88%E0%B8%B0

