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“ผมไมน่บั ‘คนอยา่งนัน้’ เป็นนกัวชิาการ” – อดตีผูส้ ือ่ขา่วอาวุโสหนงัสอืพมิพ ์The Nation 

 

“อาจารยม์หาลยัไทยสว่นมากยงัมองตวัเองวา่เป็น ‘คร’ู มหีน้าทีส่อนหนงัสอื แต่ของโลกตะวนัตก
เขาจะมองตวัเองวา่เป็น ‘นกัวชิาการ’ หรอื ‘นกัวจิยั’ มหีน้าทีผ่ลติความรู ้เจอกบัเพือ่นๆทีม่าประชุม
ทีฝ่รัง่เศส ค าถามเริม่การคุยยอดฮติคอื ‘คุณก าลงัท างานอะไรอยู?่’ ค าตอบคอื ก าลงัเขยีนหนงัสอื
เลม่นัน้ เขยีน article เรือ่งนี้...” – ศาสตราจารย ์คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ท าไมปจัจุบนัจงึตื่นตวัเรือ่งการตพีมิพ?์  

 ตวัชีว้ดัและเกณฑม์าตรฐานคุณภาพการศกึษา 

 การประเมนิผลการปฏบิตังิานเพือ่เลือ่นขัน้เงนิเดอืน 

 การขอต าแหน่งทางวชิาการ และประเมนิเขา้สู่ต าแหน่งประเภทวชิาชพีเฉพาะ 
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ท าไมนกัวชิาการดา้นสงัคมศาสตรไ์ทยไมต่พีมิพ ์/ ไมใ่หค้า่กบัการตพีมิพ?์ 

 ความเป็นไทย (Thainess) ในระบบการอุดมศกึษาและชุมชนวชิาการ 
 “ผลงานวชิาการ” ไมไ่ดม้คีุณคา่เทา่กบั “คุณเป็นคนของใคร”  

 “ผลงานวชิาการ” ไมไ่ดม้คีุณคา่เทา่กบั “สถาบนัการศกึษาทีจ่บมา”  

 “ผลงานวชิาการ” ไมไ่ดม้คีุณคา่เทา่กบั “ความเป็นครมูธัยม”   

 ระบบการศกึษาปรซิมึ  “การศกึษาสงู แต่ คุณภาพต ่า” 

 ชุมชนวชิาการ  กะลาวชิาการ  ดอ้ยคุณภาพทางวชิาการตามมาตรฐานสากล 
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ประเดน็การบรรยาย 

 การเตรยีมตวัผูเ้ขยีนก่อนตพีมิพ ์

 การวางแผนตพีมิพบ์ทความวชิาการ 

 การเลอืกวารสารวชิาการ 

 เทคนิคเพือ่ใหไ้ดต้อบรบัตพีมิพ ์

 การเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูขา่วสารทางวชิาการ 

 

6 



ประเดน็ที ่1 
การเตรยีมตวัผูเ้ขยีนก่อนตพีมิพ ์
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ทศันคตแิละความเขา้ใจ 

 Publish early, publish often! 

 Publish (in English) or perish? 
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ทศันคตแิละความเขา้ใจ 

 “คนอื่นท าได ้คุณกท็ าได ้!!” : ทกัษะทางวชิาการ ซึง่รวมถงึการเขยีนเป็นเรือ่งของการเรยีนรูฝึ้กฝน 
และประสบการณ์ ไมม่ใีครท าไดต้ัง้แต่เกดิ ไมใ่ชแ่คอ่าจารยม์หาวทิยาลยัทีต่พีมิพไ์ด ้เดก็ปรญิญาตรกี็
ท าได ้ท าไมคุณท าไมไ่ด?้? 

 คุณไมใ่ชพ่ระเจา้: อยา่คดิวา่คุณเก่งเลอเลศิ (แมใ้นระดบัประเทศ) เปิดกะลาดโูลกภายนอก แลว้จะ
พบวา่คุณมนักระจอก 

 ผลงานวชิาการเหมอืนกนัปลกูตน้ไม ้: บทความในวารสารทีไ่ดร้บัการยอมรบันบัถอืเป็นผลของ
กระบวนการอนัยาวนาน ไมไ่ดเ้กดิขึน้ภายวนัสองวนั 

 พรอ้มทีจ่ะเรยีนรู ้และลองผดิลองถกู : ไมต่อ้งกลวัตน้ฉบบัถูก reject เพราะโดนอยูแ่ลว้ โดยเฉพาะ
ส าหรบันกัวชิาการใหม ่ๆ 

 อ่านบทความในวารสารทีเ่ลง็ไวเ้ยอะ ๆ !!! 
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ประเดน็ที ่2 
การวางแผนตพีมิพบ์ทความวชิาการ 
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เริม่ตน้วางแผนตพีมิพอ์ยา่งไร ? 

 ความเขา้ใจทีผ่ดิ: การตพีมิพบ์ทความวชิาการจ าเป็นตอ้งเริม่จาก “ศนูย”์ เขยีนตน้ฉบบัใหม่
ทัง้หมด ดว้ยหวัขอ้ทีท่า้ทาย 

 การวางแผนตพีมิพ ์อาจเริม่ตน้ดว้ยการกลบัไปคน้หาตน้ฉบบัเก่าทีเ่คยเขยีนไว ้เชน่ งานเขยีน
ทีส่ง่ในรายวชิา บทของวทิยานิพนธ ์และบทความทีไ่มไ่ดร้บัการตพีมิพ ์เป็นตน้ 

 ตน้ฉบบัเก่าดงักลา่วสามารถเป็นจุดเริม่ตน้ทีด่ใีนการพฒันาตวับทสูบ่ทความวชิาการเพือ่
ตพีมิพไ์ด ้

 “การแกไ้ขเพิม่เตมิ” (revise) เป็นกุญแจสูก่ารตพีมิพบ์ทความวชิาการ 
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แนวการคดัเลอืกตน้ฉบบัเก่า 

 ค าชืน่ชม (praise): ตน้ฉบบัทีเ่ขยีนสง่ในรายวชิาต่าง ๆ ซึง่ไดค้ะแนนดแีละค าชมจากอาจารย ์
หรอืไดร้บัขอ้เสนอแนะใหส้ง่ตพีมิพ ์

 สุขารมณ์ (pleasure): ตน้ฉบบัทีรู่ส้กึเพลดิเพลนิมคีวามสขุในการเขยีน หรอืด าเนินการ
ศกึษาวจิยั ทีย่งัคงนึกถงึดว้ยความพงึใจ 

 ความสอดคลอ้งสมัพนัธ ์(relevance): ตน้ฉบบัทีก่ลา่วถงึบางแงม่มุของการถกเถยีงรว่มสมยั
ของสาขาวชิา 

 การศกึษาวจิยั (research): ตน้ฉบบัทีผ่า่นการศกึษาวจิยัมาเป็นอยา่งด ีมกีารอ่านทบทวน
วรรณกรรมและขอ้มลูอยา่งสมบรูณ์เพรยีบพรอ้ม และยงัคงมขีอ้มลูเหลา่นัน้อยู่ 

 ขอ้คน้พบ (findings): ตน้ฉบบัทีม่ขีอ้คน้พบทีม่นี ้าหนกั หรอืแตกต่างน่าสนใจ 
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แนวการคดัเลอืกตน้ฉบบัเก่า 

 บทความน าเสนอในการประชุม (conference paper): ตน้ฉบบัทีน่ าเสนอในการประชุมวชิาการ 
ซึง่ไดร้บัการตอบรบัเชงิบวก หรอืไดร้บัความเหน็และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์สามารถ
น ามาประยกุตใ์ชเ้พือ่ปรบัปรุงแกไ้ขตน้ฉบบัเดมิได ้

 สารนิพนธ ์/ วทิยานิพนธ ์(dissertation / thesis): บางสว่นของสารนิพนธ ์หรอืวทิยานิพนธท์ี่
สามารถน ามาแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

 บทความทีไ่มไ่ดร้บัการตพีมิพ ์(rejected article): ตน้ฉบบับทความวชิาการทีถู่กปฏเิสธไมใ่ห้
ตพีมิพ ์และไดร้บัความเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวฒุ ิ
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ตน้ฉบบัเก่าทีม่จีุดอ่อน 

 ทัว่ไป – การส ารวจทบทวนอยา่งกวา้ง (broad surveys): ตน้ฉบบัทีส่ ารวจทบทวนองคค์วามรู้
และสถานะของสาขาวชิามกัไมไ่ดร้บัการตพีมิพ ์บทความวชิาการลกัษณะดงักลา่วมกัเขยีนโดย
นกัวชิาการอาวโุสทีไ่ดร้บัการยอมรบันบัถอืของสาขาวชิา 

 ทัว่ไป – ทฤษฎบีรสิุทธ ์(purely theoretical): ตบ้ฉบบัทีมุ่ง่คน้ควา้วเิคราะหเ์ฉพาะจุดอ่อน-จุด
แขง็ของทฤษฎใีดทฤษฎหีนึ่ง โดยไมม่กีรณศีกึษาหรอืหลกัฐานรองรบั มกัไมไ่ดร้บัการตพีมิพ ์
(ทฤษฎสีว่นใหญ่เริม่จากกรณศีกึษาหรอืหลกัฐานเสมอ) 

 ทัว่ไป – การศกึษาวจิยัทีล่า้สมยั (dated research): หากตน้ฉบบัทีม่อียูถู่กเขยีนมานานแลว้ 
และการศกึษาวจิยัใหม ่ๆ จ านวนมากไดต้ตีกขอ้ถกเถยีงหรอืขอ้คน้พบส าคญัของตน้ฉบบั
ดงักลา่ว ไมค่วรเลอืกมาแกไ้ขเพิม่เตมิ เพราะตอ้งใชเ้วลาและทรพัยากรในการปรบัปรุง หรอื
ศกึษาวจิยัเพิม่เตมิคอ่นขา้งมาก 
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ตน้ฉบบัเก่าทีม่จีุดอ่อน 

 ทัว่ไป – อยูน่อกสาขาวชิาของผูเ้ขยีน (outside your discipline): ตน้ฉบบัทีอ่ยูน่อกเหนือ
สาขาวชิาของผูเ้ขยีนมโีอกาสไดร้บัการตพีมิพน้์อย การเรยีนรายวชิานอกเหนือสาขาวชิา
ตนเองไมไ่ดห้มายความวา่ตน้ฉบบัทีเ่ขยีนสง่ในรายวชิาดงักลา่วจะมเีนื้อหาทีห่นกัแน่นชดัเจน
พอ หรอืใหมเ่พยีงพอทีจ่ะการนัตวีา่จะไดร้บัการตพีมิพ ์

 ทัว่ไป – เหมอืนเดมิเกนิไป (too similar): อยา่เลอืกตน้ฉบบัทีม่สีาระใกลเ้คยีงกบับทความ
วชิาการทีต่พีมิพแ์ลว้ของตนเอง 

 ทัว่ไป – สารนิพนธ ์/ วทิยานิพนธ ์ป.ตร-ีโท (master’s or undergraduate thesis): เนื้อหา
สาระของตน้ฉบบัขา้งตน้ตอ้งถูกยอ่ตดัทอนใหเ้หลอืเทา่กบัจ านวนหน้าทีว่ารสารก าหนด การ
เริม่เขยีนใหมบ่นสาระส าคญัและขอ้ถกเถยีงเดมิอาจเป็นทางเลอืกทีด่กีวา่ 
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ตน้ฉบบัเก่าทีม่จีุดอ่อน 

 ทัว่ไป – เบือ้งตน้ หรอืเน้นการพรรณาเกนิไป (too introductory or descriptive): ตน้ฉบบั
บทความวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพส์ว่นใหญ่ตอ้งไปไกลกวา่การแนะน าเบือ้งตน้ หรอืสรุป
สาระส าคญัของการศกึษาวจิยัในประเดน็เฉพาะ ตน้ฉบบัจ าตอ้งมขีอ้ถกเถยีง แนวคดิทฤษฎ ี
หรอืการด าเนินการวจิยั 

 สงัคมศาสตร ์– รายงาน (reports): ตน้ฉบบัรายงาน (เพือ่จุดประสงคต์่าง ๆ อาท ิเพือ่จดัท า
ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย หรอืน าเสนอหน่วยงานราชการ) มกัเน้นน าเสนอเฉพาะขอ้มลู และ
ขาดขอ้ถกเถยีง 
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ตน้ฉบบัเก่าทีม่จีุดอ่อน 

 สงัคมศาสตร ์– บททบทวนวรรณกรรม (literature reviews): วารสารสว่นใหญ่เน้นรบัตน้ฉบบั
การศกึษาวจิยัทีด่ าเนินการดว้ยตนเอง (original research) ไมใ่ชต่น้ฉบบัทีส่รุปยอ่การ
ศกึษาวจิยัของผูอ้ื่น ตน้ฉบบัในลกัษณะการทบทวนวรรณกรรมอาจท าในรปูแบบของ 
“เรยีงความปรทิศัน์” (review essay) 

 สงัคมศาสตร ์– ไมม่กีารศกึษา (no study): ในสาขาวชิาทางสงัคมศาสตรส์ว่นใหญ่ ตน้ฉบบั
ของบทความวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพจ์ าเป็นตอ้งมกีารศกึษาเชงิคุณภาพหรอืเชงิปรมิาณ
รองรบั ไมอ่าจเป็นเพยีงความพยายามในการสรา้งทฤษฎ ีหรอืการคาดการณ์แต่เพยีงถ่ายเดยีว
ได ้
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ประเภทของบทความวชิาการทีส่ าคญั 

 บทปรทิศัน์หนงัสอื (book review): บทความประเภทน้ีน าเสนอขอ้ถกเถยีงของหนงัสอืใหม ่ๆ ของ
สาขาวชิา มกัเขยีนโดย น.ศ. ป.โท-เอก อยา่งไรกต็ามบทปรทิศัน์หนงัสอืมนี ้าหนกัและนยัส าคญัทาง
วชิาการต่อตวัผูเ้ขยีนน้อย (บทปรทิศัน์หนงัสอื 6-10 บทความ = บทความวจิยั 1 บทความ ทัง้น้ีขึน้อยู่
กบัสาขาวชิา) 

 บทความแปล (translation): บทความประเภทน้ีเป็นการแปลบทความหรอืงานเขยีนอื่นใน
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย แมบ้ทความแปลจะมปีระโยชน์ต่อการเรยีนการสอน หรอืวงวชิาการ
ในวงกวา้ง แต่ไมไ่ดม้นี ้าหนกัหรอืนยัส าคญัทางวชิาการมาก (เพราะไมใ่ชผ่ลงานของผูเ้ขยีน) 

 บทความโตต้อบ (response article): บทความประเภทน้ีเป็นการโตต้อบถกเถยีงกบับทความทีต่พีมิพ์
ก่อนหน้าในวารสารเดยีวกนั อยา่งไรกต็ามบทความประเภทน้ีมกัไมพ่บในวารสารไทย และ
นกัวชิาการรุน่ใหมจ่ าตอ้งใครค่รวญใหด้ถีงึผลทีอ่าจเกดิขึน้ตามมาก่อนตพีมิพบ์ทความตอบโต ้ 
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ประเภทของบทความวชิาการทีส่ าคญั 

 บทความปรทิศัน์ (review article): บทความประเภทนี้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้หรอื
ประเดน็ทีเ่ฉพาะเจาะจง นักวชิาการรุน่ใหม ่โดยเฉพาะในสาขาวชิาทางสงัคมศาสตร ์บางครัง้
ตพีมิพบ์ทความประเภทนี้ทีท่บทวนวรรณกรรมใหม ่ๆ หรอืสาขาวชิายอ่ย (sub-field) 

 บทความทางทฤษฎ ี(theoretical article): บทความประเภทนี้ทบทวนหรอืพฒันาทฤษฎทีี่
เฉพาะเจาะจง บทความประเภทน้ีมกัขาดหลกัฐานทีช่ดัเจนรองรบั ผูเ้ขยีนบทความประเภทน้ี
มกัเป็นนกัวชิาการอาวโุสของสาขาวชิา น.ศ. หรอืนกัวชิาการรุน่ใหม ่ไมม่คีวามจ าเป็นตอ้ง
พยายามเขยีนบทความประเภทน้ี 
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ประเภทของบทความวชิาการทีส่ าคญั 

 บทความวจิยัทางสงัคมศาสตร ์(social science research article): บทความประเภทน้ีเป็นรปูแบบ
บทความมาตรฐานของสาขาวชิาทางสงัคมศาสตร ์มจีุดประสงคเ์พือ่คาดการณ์ขอ้สรปุทัว่ไปจาก
กรณีศกึษาเฉพาะ โดยมกัประกอบดว้ย การทบทวนวรรณกรรม วธิกีารศกึษา และการอภปิรายผล 
 บทความวจิยัเชงิปรมิาณ (quantitative research article): นบัตัง้แต่ทศวรรษ 1950 บทความประเภทนี้ไดร้บัการ

ยอมรบันบัถอืวา่เป็นประเภทบทความทีม่นี ้าหนกัและนยัส าคญัทางวชิาการมากทีสุ่ด 

 บทความวจิยัเชงิคุณภาพ (qualitative research article): มกัน าเสนอขอ้มลูและการวเิคราะหจ์ากการวจิยัแบบชาติ
พนัธุว์รรณา ใชว้ธิกีาร เชน่ การสมัภาษณ์ปลายเปิดกบักลุ่มตวัอยา่งขนาดเลก็ หรอื การสงัเกตการณ์แบบมสีว่น
รว่ม 

 บทความวจิยัเชงิการตคีวาม (interpretive research article): บทความประเภทนี้ไมไ่ดว้างอยูบ่นฐานของ
การศกึษาทดลอง หรอืการวจิยัเชงิประจกัษ ์มกัปรากฏในสาขาวชิาทางสงัคมศาสตรแ์บบอ่อน (soft social 
sciences) ซึง่ผูเ้ขยีนน าแนวการศกึษา (approach) มาใชว้เิคราะหต์คีวามกรณศีกึษาหรอืหวัขอ้ทีศ่กึษา 
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ประเภทของบทความวชิาการทีส่ าคญัในระบบมหาวทิยาลยัไทย 

 บทความวจิยั (research article): บทความทีม่าจากสาระส าคญั หรอืสว่นหนึ่งสว่นใดของ
โครงการวจิยั (ซึง่ไดร้บัทุนสนบัสนุนจากหน่วยงานทีเ่ป็นทางการ เชน่ หน่วยงานสงักดั
มหาวทิยาลยั หรอื หน่วยงานราชการ เป็นตน้) 

 บทความวชิาการ (academic article): บทความทีไ่มไ่ดม้าจากโครงการวจิยัทีเ่ป็นทางการ บาง
วารสารเรยีกบทความประเภทนี้วา่ “บทความปรทิศัน์” 

 บทความบรทิศัน์ (review article): บทความทีท่บทวนวรรณกรรมทีค่ดัสรรมาจากหวัขอ้ที่
เฉพาะเจาะจง 

 บทปรทิศัน์หนงัสอื (book review): แต่ละวารสารก าหนดแนวทางการเขยีนบทปรทิศัน์หนงัสอื
ทีแ่ตกต่างกนัออกไป บา้งอาจเน้นการวพิากษ์ บา้งอาจตอ้งการเพยีงใหส้รุปสาระส าคญั  
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มายาคตเิกีย่วกบัตน้ฉบบัทีต่พีมิพไ์ด ้

 มายาคต ิ1: เฉพาะตน้ฉบบัทีเ่น้นแนวคดิทฤษฎแีละสรา้งผลสะเทอืนเทา่นัน้ทีต่พีมิพไ์ด้ 
 น.ศ. และนกัวชิาการรุน่ใหมจ่ านวนมากไมไ่ดอ้่านบทความวชิาการในวารสารระดบักลาง ท าใหม้แีนวโน้ม

จะมองคุณภาพทีต่พีมิพไ์ดเ้กนิจรงิไปมาก 

 มายาคต ิ2: เฉพาะตน้ฉบบัทีป่ระกอบดว้ยความคดิทีห่ลากหลายน่าสนใจจ านวนมากจงึจะได้
ตพีมิพ ์
 ความคดิ (idea) ทีห่ลากหลายน่าสนใจจ านวนมากไมไ่ดท้ าใหบ้ทความไดต้พีมิพ ์การเขยีนบทความ

วชิาการเพือ่ตพีมิพ ์ไมเ่หมอืนกบัการเขยีนงานสง่ในรายวชิา 
 ตน้ฉบบัทีป่ระกอบดว้ยความคดิทีห่ลากหลายจ านวนมาก โดยเฉพาะทีไ่มส่อดคลอ้งเชือ่มโยงกนั มี

แนวโน้มทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อการตพีมิพ ์
 บทความวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพม์กัถูกออกแบบจดัวางอยูบ่นความคดิทีส่ าคญัเดยีว 
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มายาคตเิกีย่วกบัตน้ฉบบัทีต่พีมิพไ์ด ้

 มายาคต ิ3: เฉพาะบทความทีเ่ป็นความใหมท่ัง้หมดจงึจะไดต้พีมิพ ์
 น.ศ. และนกัวชิาการใหม ่มกัใหเ้ขา้ใจหรอืทกึทกัระดบัของความใหม ่(originality) คาดเคลือ่น 
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อะไรท าใหไ้ดร้บัการตพีมิพ ์และเพราะเหตุใด 

 ตน้ฉบบัทีต่พีมิพไ์ดน้ าเสนอบางสิง่ใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งเชือ่มโยงกบับางสิง่เก่า 
 ตน้ฉบบัทีต่พีมิพไ์ดม้กัเน้นใหค้วามส าคญักบัความคดิใหมท่ีม่นียัส าคญัเดยีว ซึง่ความคดิดงักลา่วแสดงให้

เหน็วา่มคีวามเชือ่มโยงกบัสิง่ทีม่าก่อนหน้า 

 ถา้ตน้ฉบบัเสนอความคดิใหม ่โดยไมม่คีวามสอดคลอ้งเกีย่วเนื่องกบัความคดิเก่า (วรรณกรรมวชิาการทีม่ ี
มาก่อน) กย็ากทีจ่ะไดร้บัการตพีมิพ ์

 ความใหม ่(originality) ไมไ่ดเ้ทา่กบั “ไมเ่คยมมีาก่อน” หรอื “เป็นครัง้แรก” 

 ตวัอยา่ง: ความใหมส่ามารถหมายถงึการแปรผนั (variation) เชน่ การศกึษาโดยใชข้อ้มลูทาง
สถติทิีม่อียูม่าหาสหสมัพนัธก์บัตวัแปรใหม ่หรอืการตคีวามสหสมัพนัธแ์ตกต่างออกไปจากเดมิ 
เป็นตน้ 
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ตวัอยา่งรปูแบบของบทความวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพ์ 

 บทความรปูแบบที ่1: การวเิคราะหแ์ละอธบิายหลกัฐานใหมด่ว้ยวธิกีารเก่า 
 เป็นรปูแบบบทความของ น.ศ. และนกัวชิาการรุน่ใหมท่ีไ่ดร้บัการตพีมิพม์ากทีส่ดุ 

 น าเสนอหลกัฐานใหมเ่พือ่สนบัสนุนวธิกีารศกึษา (ทฤษฎ ีแนวการศกึษา วธิวีจิยั ฯลฯ)ทีม่อียู ่

 หลกัฐานใหมอ่าจมาจากการสงัเกตการณ์ภาคสนาม และการวจิยัขอ้มลู (archival research) เป็นตน้ 

 บอ่ยครัง้หลกัฐานใหมม่กัเป็นกรณีทีช่ดัแจง้เดน่ชดั (hard case)  

 อยา่งไรกต็าม รายละเอยีดของหลกัฐานใหมน้ี่ตอ้งสามารถเชือ่มโยงกบัองคค์วามรูท้ีม่อียูไ่ด ้(ตอ้งจดัวาง
หลกัฐานใหมล่งในบรบิททางวชิาการ) 

 หลกัฐานใหมอ่าจไมส่นบัสนุนวธิกีารเกา่ อยา่งไรกต็ามการดงักลา่วตอ้งอาศยัหลกัฐานทีม่นี ้าหนกัมากพอ
และท าใหค้ลอ้ยตามไดว้า่สามารถลดทอนความน่าเชือ่ถอืและความสมเหตุสมผลของวธิกีารเก่าได ้
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ตวัอยา่งรปูแบบของบทความวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพ์ 

 บทความรปูแบบที ่2: การวเิคราะหแ์ละอธบิายหลกัฐานเก่าดว้ยวธิกีารใหม่ 
 น.ศ. และนกัวชิาการรุน่ใหมม่กัไมต่พีมิพบ์ทความในรปูแบบน้ี เพราะผูเ้ขยีนจ าตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจที่

ถ่องแทเ้กีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิวีทิยาทีม่อียูเ่ดมิ (ซึง่มกัเป็นสิง่ที ่น.ศ. ก าลงัศกึษาอยู)่ 

 บทความรปูแบบน้ีไมไ่ดเ้สนอขอ้มลูหรอืหลกัฐานใหม ่หากแต่พฒันาวธิกีารใหมใ่นการอธบิายและท าความ
เขา้ใจหลกัฐานเก่า วธิกีารใหมน้ี่อาจปรากฏในรปูของทฤษฎใีหม ่วธิวีพิากษ์แบบใหม ่การออกแบบการ
วจิยัแบบใหม ่ฯลฯ 

 วธิกีารใหมต่อ้งสามารถเชือ่มโยงกบัหลกัฐานเดมิทีม่อียูไ่ด ้ 
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ตวัอยา่งรปูแบบของบทความวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพ์ 

 บทความรปูแบบที ่3: การเชือ่มหลกัฐานเก่าเขา้กบัวธิกีารเก่าดว้ยแนวทางใหม่ 
 เป็นรปูแบบบทความของ น.ศ. และนกัวชิาการรุน่ใหมท่ีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ชน่กนั 

 บทความรปูแบบน้ีเชือ่มโยงหลกัฐานและวธิกีารทีไ่มเ่คยถูกน ามาเชือ่มโยงกนัมากอ่น 

 ความใหมส่ามารถสรา้งไดจ้ากการจบัคูส่ ิง่ทีไ่มเ่คยคูก่นัมากอ่น 

 อาจน ามาพจิารณาวธิกีารทีม่อียู ่(เชน่ ทฤษฎ)ี สามารถอธบิายหลกัฐานทีม่อียูแ่ลว้ไดด้เีพยีงใด 
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ประเดน็ที ่3 
การเลอืกวารสารวชิาการ 
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สิง่พมิพส์ าหรบัตพีมิพบ์ทความวชิาการ 

 ผลงานในวารสารวชิาการมนี ้าหนกัมากกวา่ผลงานในสิง่พมิพอ์ื่น ๆ น.ศ. และนกัวชิาการรุน่ใหม ่ควร
เลอืกสง่ตน้ฉบบัเพือ่ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการมากกวา่สิง่พมิพป์ระเภทอื่น  

 สิง่พมิพท์ีไ่มแ่นะน าใหต้พีมิพ ์
 หนงัสอืพมิพ ์และนิตยสาร 
 รายงานหลงัการประชุม (conference proceedings) 

 สิง่พมิพท์ีค่วรพจิารณาใหถ้ีถ่ว้น 
 บทในหนงัสอืรวมบทความ (chapters in edited books) 
 รายงานหลงัการประชุม (conference proceedings) 
 วารสารวชิาการทีไ่มม่ผีูท้รงคุณวฒุกิลัน่กรอง (non-peer-reviewed academic journals) 
 วารสารระดบับณัฑติศกึษา (graduate student journals) 
 วารสารใหม ่(new journals) 
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ขา่วดเีกีย่วกบัวารสาร 

 วารสารวชิาการในประเทศไทย (และประเทศอื่นๆในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต)้ มจี านวนเพิม่ขึน้
อยา่งรวดเรว็ ท าใหม้ทีางเลอืกใหมใ่นการสง่ตน้ฉบบัเพือ่ตพีมิพเ์พิม่มากขึน้ 

 ขัน้ตอนการสง่ตน้ฉบบัใหว้ารสารวชิาการมคีวามยุง่ยากน้อยลงมาก หากเปรยีบเทยีบกบัใน
อดตีซึง่มขี ัน้ตอนทียุ่ง่ยาก 

 มหีน่วยงานกลางท าหน้าทีก่ าหนดเกณฑก์ลางเพือ่วดัมาตรฐานวารสารและควบคุมคุณภาพ
วารสาร 

 ในหลายกรณ ีวารสารวชิาการตอ้งการตน้ฉบบัเพือ่ใหส้ามารถออกไดต้รงตามเวลา ท าให้
ผูเ้ขยีนมอี านาจต่อรองเพิม่มากขึน้ 
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ความส าคญัของการเลอืกวารสาร 

 ผูเ้ขยีน ไมส่ามารถสง่ตน้ฉบบัเดยีวกนัพรอ้มกนัไดห้ลายวารสาร 

 ความเสีย่งซึง่เกดิจากการเลอืกวารสารทีไ่มเ่ขา้กบัตน้ฉบบัมตีน้ทุนสงู 
 ตน้ฉบบัถูกปฏเิสธการตพีมิพ ์เพราะมเีนื้อหา รปูแบบบทความ หรอืแนวการเขยีน ไมส่อดคลอ้งกบั

นโยบายของวารสาร 

 เวลาม ี“มลูคา่” ผูเ้ขยีนอาจเสยีเวลากบักระบวนการพจิารณาหลายเดอืนกวา่ตน้ฉบบัจะถกูปฏเิสธ และ
สามารถสง่วารสารใหมไ่ด ้

 แต่ละวารสารมรีะดบัความยากงา่ยไมเ่ทา่กนั และกระบวนการต่าง ๆ ใชเ้วลาต่างกนัไป ผูเ้ขยีนจ าตอ้ง
ค านึงถงึเงือ่นไขของตนเองใหด้ ี

 การส ารวจและศกึษาวารสารวชิาการทีค่าดวา่จะสง่ตน้ฉบบัเพือ่ตพีมิพม์คีวามส าคญัและจ าเป็น 
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ฐานขอ้มลูดชันีอา้งองิวารสาร 

 ฐานขอ้มลูดชันีอา้งองิวารสาร (indexing databases) ทีไ่ดร้บัการยอมรบันบัถอืในประเทศไทย 
แบง่เป็น 2 ระดบั (ระดบัชาตกิบัสากล) 4 ฐานขอ้มลู ไดแ้ก่ 
 ฐานขอ้มลูดชันีอา้งองิวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index – TCI) แบง่เป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ TCI 

กลุม่ที ่1 2 และ 3 

 ฐานขอ้มลูดชันีอา้งองิวารสารอาเซยีน (ASEAN Citation Index – ACI) ศนูย ์TCI ด าเนินการคดัเลอืก
วารสารทีม่คีุณสมบตัเิขา้ ACI 

 ฐานขอ้มลูดชันีอา้งองิวารสาร Scopus เป็นฐานขอ้มลูสากลทีไ่ดร้บัการยอมรบันบัถอื บรหิารโดย Elsevier 
และจดัท าค่าดชันีผลกระทบการอา้งองิ (impact factor) เรยีกวา่ SCImago Journal Rank (SJR 
indicator) ซึง่จดัท าโดย Scimago 
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ฐานขอ้มลูดชันีอา้งองิวารสาร 

 กลุม่ฐานขอ้มลูดชันีอา้งองิวารสาร Web of Science (เดมิชือ่ Web of Knowledge ในไทยมกัเรยีกวา่ ISI) 
เป็นฐานขอ้มลูสากลทีไ่ดร้บัการยอมรบันบัถอืมากทีส่ดุ บรหิารโดย Thomson Reuters (Clarivate 
Analytics) และจดัท าค่าดชันีผลกระทบการอา้งองิ (impact factor) เรยีกวา่ Journal Citation Reports 
(JCR) 
 กลุ่มฐานขอ้มลูดชันีอา้งองิวารสาร Web of Science ประกอบดว้ยฐานขอ้มลูดชันีอา้งองิวารสารยอ่ย อาท ิ

 Arts & Humanities Citation Index 

 Social Sciences Citation Index (SSCI) 

 Emerging Sources Citation Index เป็นฐานขอ้มลูดชันีอา้งองิวารสารของวารสารทีอ่ยูใ่นกระบวนการ
พจิารณาเขา้ SSCI      
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การสบืคน้รายชือ่วารสารในฐานขอ้มลูดชันีอา้งองิวารสาร 

 ฐานขอ้มลูดชันีอา้งองิวารสาร TCI และ ACI 
 http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 
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การสบืคน้รายชือ่วารสารในฐานขอ้มลูดชันีอา้งองิวารสาร 

 ฐานขอ้มลูดชันีอา้งองิวารสาร Scopus 
 http://www.scimagojr.com/  
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การสบืคน้รายชือ่วารสารในฐานขอ้มลูดชันีอา้งองิวารสาร 

 ฐานขอ้มลูดชันีอา้งองิวารสาร Web of Science 
 http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/  
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ส านกัพมิพแ์ละวารสารมจิฉาชพี 

 ส านกัพมิพแ์ละวารสารมจิฉาชพี (predatory publishers and journals) 

 ทีผ่า่นมามหาวทิยาลยัไทยอา้งองิขอ้มลูตาม Beall’s List ซึง่ปิดตวัแลว้: 
https://scholarlyoa.com/individual-journals/  

 ลกัษณะบางประการของวารสารมจิฉาชพี (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 
 เป็นวารสาร Open Access (OA) 

 เจา้ของวารสารไมใ่ชส่มาคมวชิาการ สมาคมวชิาชพี และหน่วยงานหรอืสถาบนัการศกึษา 

 บรหิารจดัการและจดัพมิพโ์ดยบรษิทัเอกชน หรอืองคก์รซึง่ไมเ่ป็นทีรู่จ้กั 

 มคีา่ธรรมเนียมตพีมิพ ์(วารสารดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรส์ว่นใหญ่ไมม่คีา่ธรรมเนียมตพีมิพ)์ 

 การประชุมวชิาการมจิฉาชพี (ธุรกจิจดัการประชุมวชิาการ) 
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วารสารทีค่วรพจิารณาตพีมิพ ์

 วารสารภมูภิาค (regional journals): วารสารทีจ่ ากดัขอบเขตเชงิภมูศิาสตรเ์ฉพาะ เชน่ 
วารสารญีปุ่น่ศกึษา และ Journal of Southeast Asian Studies 

 วารสารอายนุ้อย (newer journals): ก่อตัง้มา 3-7 ปี วารสารประเภทน้ีมกัมคีวิไมม่าก และ
บอ่ยครัง้ตอ้งหาตน้ฉบบั ผูเ้ขยีนจงึมโีอกาสมากขึน้ทีต่น้ฉบบัจะไดร้บัการตพีมิพค์อ่นขา้ง
รวดเรว็ 

 วารสารสหสาขาวชิา (interdisciplinary journals): วารสารพมิพบ์ทความวชิาการหลายสาขา 
บทความทีค่าบเกีย่วเชือ่มโยงมากกวา่หนึ่งสาขา หรอืทีไ่มไ่ดเ้ชือ่มโยงกบัสาขาวชิาใดวชิาหนึ่ง
โดยตรง (เชน่ วารสารดา้นสทิธมินุษยชน เพศสภาพ) 
 น.ศ. และนกัวชิาการรุน่ใหม ่มโีอกาสไดต้พีมิพใ์นวารสารประเภทนี้มากกวา่วารสารทีเ่จาะจงสาขาวชิา 
 ตวัอยา่งวารสาร อาท ิPertanika Journal of Social Sciences & Humanities 
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วารสารทีค่วรพจิารณาตพีมิพ ์

 วารสารสาขาวชิา (disciplinary journals): วารสารทีเ่ผยแพรบ่ทความวชิาการเฉพาะสาขาวชิา 
 น.ศ. และนกัวชิาการรุน่ใหม ่มโีอกาสน้อยทีต่น้ฉบบัจะไดร้บัการตพีมิพ ์
 อตัราการปฏเิสธสงูกวา่วารสารประเภทอื่น ๆ 

 ตวัอยา่งวารสาร เชน่ American Political Science Review 

 วารสารสาขายอ่ย (field journals): วารสารตพีมิพบ์ทความวชิาการในสาขายอ่ยที่
เฉพาะเจาะจง 
 สาขายอ่ย = ประเภทยอ่ย (subcategory) ของสาขาวชิา (discipline)  

 ตวัอยา่ง ในสาขาวชิารฐัศาสตร ์วารสารสาขายอ่ยอาจจ ากดัลงไปเฉพาะภมูภิาคใดภมูภิาคหน่ึง เชน่ Asian 
Journal of Political Science 
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ขอ้ควรพจิารณาในการเลอืกวารสาร 

 วารสารมกีระบวนการ peer review หรอืไม?่ 

 วารสารเป็นวารสารทีค่วรพจิารณาตพีมิพ ์(หน้า 31-33) หรอืไม?่ 

 วารสารอยูใ่นฐานขอ้มลูดชันีอา้งองิวารสารหรอืไม?่ 

 วารสารบรหิารจดัการและจดัพมิพโ์ดยหน่วยงานทางการศกึษา (คณะ มหาวทิยาลยั 
สถาบนัวจิยั) สมาคมวชิาชพี สมาคมวชิาการ และส านกัพมิพท์ีน่่าเชือ่ถอืหรอืไม่? 

 วารสารก่อตัง้มาแลว้ระยะหนึ่งหรอืไม?่ 

 วารสารออกตรงเวลาหรอืไม?่ 

 วารสารเผยแพรบ่ทความวชิาการของผูเ้ขยีนซึง่มทีีม่าหลากหลายหรอืไม่? 
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ขอ้ควรพจิารณาในการเลอืกวารสาร 

 วารสารออกปีละกีฉ่บบั และพมิพปี์ละประมาณกีบ่ทความ? 

 วารสารใชร้ะยะเวลาด าเนินการนานเพยีงใด? 

 วารสารก าลงัอยูใ่นชว่งเปลีย่นผา่นหรอืไม่? 

 ใครเป็นกลุม่ผูอ้่านของวารสาร? 
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ประเดน็ที ่4 
เทคนิคเพือ่ใหไ้ดต้อบรบัตพีมิพ ์
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ขอ้ถกเถยีง 

 เหตุผลส าคญัประการหนึ่งทีต่น้ฉบบัถูกปฏเิสธ คอื “ขาดขอ้ถกเถยีง” (no argument) 

 ขอ้ถกเถยีง คอื ชุดของขอ้ความทีผู่เ้ขยีนตอ้งการโน้มน้าวใหผู้อ้่านคลอ้ยตาม ดว้ยการตัง้
ค าถามสรา้งความสงสยั และเสนอหลกัฐานเพือ่เอาชนะความสงสยันัน้ 
 ตวัอยา่ง X มผีลต่อ Y ภายใตเ้งือ่นไข Z 

 ขอ้ถกเถยีง คอื ชุดของขอ้ความทีส่อดคลอ้งกนัทีผู่เ้ขยีนชีน้ าผูอ้่านจากขอ้ตัง้ (premise) 
(ความคดิหรอืทฤษฎซีึง่เป็นฐานของขอ้ความนัน้) ทีเ่ฉพาะเจาะจงไปสูข่อ้สรุปทีเ่ฉพาะเจาะจง 

 ขอ้ถกเถยีงจงึประกอบดว้ยขอ้ความอยา่งน้อย 2 สว่นเสมอ คอื ขอ้กลา่วอา้ง (claim) กบั
หลกัฐานส าหรบัขอ้อา้งดงักลา่ว  
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ขอ้ถกเถยีง 

 ถา้ชุดขอ้ความเป็นขอ้ถกเถยีง กต็่อเมือ่สามารถ “เหน็ดว้ย” หรอื “ไมเ่หน็ดว้ย” ได ้
 กระบวนทศัน์การพฒันาเป็นตวัแบบการศกึษาการเปลีย่นผา่นทางการเมอืง 

 กระบวนทศัน์การพฒันาเป็นตวัแบบการศกึษาการเปลีย่นผา่นทางการเมอืงทีม่พีลงัในการอธบิาย
ปรากฏการณ์ทางการเมอืงไทยปจัจบุนั 

 

 บทความน้ีน าเสนอภาพกวา้งของชาวเกาหลใีนญีปุ่น่ตัง้แต่ยคุอาณานิคม (1910-1945) ถงึปจัจุบนั 

 ในบทความน้ี ผูเ้ขยีนเสนอวา่สถานะทางสงัคมทีต่ ่าของชาวเกาหลใีนญีปุ่น่ตัง้แต่ยคุอาณานิคม (1910-
1945) ถงึปจัจุบนัเกดิจากกระบวนการปลดปลอ่ยอาณานิคม การแบง่แยกเกาหลเีหนือและเกาหลใีต ้และ
นโยบายทีไ่มเ่ป็นเน้ือเดยีวกนัของรฐับาลญีป่น่ต่อชาวเกาหลใีนญีปุ่น่ 
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การเลอืกวารสารในฐานขอ้มลู TCI 

 พจิารณาเงือ่นไขความจ าเป็นของตวัผูเ้ขยีนเองเป็นล าดบัแรก วา่ตอ้งการตพีมิพเ์พือ่ตอบโจทยอ์ะไร? 

 ตอ้งการใบตอบรบัด่วน เพือ่ยืน่ส าเรจ็การศกึษา / พจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ / พจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืน? 

 วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี (TCI 2) 

 Veridian E-Journal (TCI 1)  

 วารสารทีไ่ดร้บัการยอมรบันบัถอืและมคีุณภาพดา้นการบรหิารจดัการวารสาร 

 วารสารสงัคมลุม่น ้าโขง (TCI 1) 

 วารสารสงัคมศาสตร ์(คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) (TCI 1) 
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การเลอืกวารสารในฐานขอ้มลูสากล 

 ใหพ้จิารณาวารสารในฐานขอ้มลู Scopus เป็นหลกั (วารสารในฐานขอ้มลู Web of Science 
โอกาสไดต้อบรบัตพีมิพน้์อย ยกเวน้ในฐานขอ้มลูยอ่ย Emerging Sources Citation Index) 

 ใหพ้จิารณาวารสารในประเทศก าลงัพฒันา (โดยเฉพาะในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต)้ เป็นล าดบั
แรก และเลอืกวารสารทีอ่อกหลายฉบบัต่อปี 

 วารสารไทยดา้นสงัคมศาสตรท์ีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู Scopus มวีารสารเดยีว คอื Kasetsart Journal 
of Social Sciences (วทิยาสารเกษตร สงัคมศาสตร ์เดมิ) 

 อาจพจิารณาตพีมิพใ์นวารสารต่อไปนี้ 
 Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities 
 International Journal of Asia Pacific Studies 
 Asia Pacific Social Science Review 
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ประเดน็ที ่5 
การเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูขา่วสารทางวชิาการ 
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เครอืขา่ย 

 TLC (Thailand, Laos, Cambodia Section of the Association of Asian Studies) 
 http://web.sas.upenn.edu/tlc/discussion-and-networking/ 
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เครอืขา่ย 

 กลุม่ในสือ่สงัคม โดยเฉพาะ Facebook อาท ิThai Social Sciences Academia 
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เครอืขา่ย 

 H-Net: Humanities & Social Sciences Online https://networks.h-net.org/ 
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สมาคมวชิาชพี 

 Association for Asian Studies (AAS)  
 http://www.asian-studies.org/ 

 International Studies Association (ISA) 
 http://www.isanet.org/  

 Asian Political and International Studies Association (APISA) 
 http://www.apisa.org/index.html   
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ตวัอยา่งหน่วยงานของสถาบนัการศกึษาทีจ่ดัประชุมรายปี 

 Ritsumeikan Center for Asia Pacific Studies (RCAPS) 
 Asia Pacific Conference (Beppu, Japan) 

 Universitas Indonesia 
 Universitas Indonesia Conferences http://conference.ui.ac.id/ (รวมการประชุมจดัโดย UI)  
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