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1) บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (International Journal 

     Publication) ในฐานขอมูล ISI Web of Knowledge (Thomson 

     Reuters JCR Impact Factors) และ Scimago Journal & Country  

     Rank  จํานวน  93  บทความ 

2)  บทความวิจัยในวารสารการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 

     (International Conference Proceedings) ในฐานขอมูล Scopus 

      จํานวน  192 บทความ  

3)  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (National Journal 

     Publication)  จํานวน  13  บทความ 

4)  บทความวิจัยในวารสารการประชุมทางวิชาการระดับชาติ (National 

     Conference Proceedings)  จํานวน  52 บทความ 
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ประเภท ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ  

ขอมูล ณ วันที่ 8 ก.ค. 2562 
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ประเภท ตํารา (1) ผลงานทางวิชาการ  

2544 2547 (1) 2556 (4) 
2551 (2) 

2552 2548 (1) 2555 (2) 
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ประเภท ตํารา (2) ผลงานทางวิชาการ  

2545 

2556 2557 

2548 (1)-2553 (7) 
2553 (e-book) 

2550 (1)-2553 (3) 
2553 (e-book) 

2555 2556 
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     ระบบการศึกษาระบไุววา ในการวัดวาทานจะ มีปญญามาก หรือ 

มีปญญาที่นาชื่นชม หรือไมนั้น ทานเหลานั้นตองมีความสามารถในการ  

“ทําวิจัย” เพื่อคนควาองคความรู ใหมๆ ในสาขาที่ ตัวเองสําเร็จ

การศึกษา และนี่ จึ ง เปนที่ มาของการที่ เขา เหล านั้ นจะตองทํ า 

“วิทยานิพนธ”  
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ทําไมตองทําผลงานวิจัย? 

มหาบัณฑิต แปลวา ผูมีปญญามาก   

  ในขณะที่ ดุษฎีบัณฑิต แปลวา ผูมีปญญาที่นาชื่นชม 
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หลักสูตรแผน ก  -->  ตองทําวิจัย  (ทําใจยอมรับวา เรียนระดับ 

                          บัณฑิตศึกษา แผน ก  ตองทําบทความวิจัย) 
 

นศ. ป. โท  -->  จบการศึกษา  1 conf. paper (อยางนอย) 

  (ตาม list ของบัณฑิตศึกษา)  
 

นศ. ป. เอก  -->  จบการศกึษา 2 full papers หรือ 1 full + 2 short  
 

ตัวอาจารย  -->  Career path (วิถีอาชีพ), ภาระงาน, การปรับขึ้น 

                     เงินเดือนประจําป, ตําแหนงทางวิชาการทีสู่งขึน้  
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ทําไมตองเขียนบทความวิจัย? 

ศาตราจารย วรพงศ ตั้งศรีรัตน, “ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการสรางผลงานวิจัยสูความสําเร็จ”,  คณะวิศวกรรมศาสตร   สจล.,   24 ก.ค. 62 
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ทําวิทยานิพนธอยางไร?  ไมเครียดและใหจบได? (1) 

ถามีการวางแผนและมีการจัดการท่ีดี  การทําวิทยานิพนธจะไมเกิดความเครียดอะไรมากมาย 

(และอาจจะมีความสนุก) กลยุทธมีดังนี้ 

1) เลือกหัวขอที่ตัวเองสนใจจริง ขนาดที่วาถาไมไดทําจะนอนตายตาไมหลับ ดังนั้นทําเร่ืองที่

เรามี passion กับเร่ืองนั้นจริงจะมีความสุขกวาโดยไมตองไปใสใจวาเร่ืองนี้จะดูแปลก

แหวกแนวอะไรหรือไม (มีความคิดนอกกรอบ คิดอะไรแปลกๆ  พยายามบุกเบิกแนวคิด

ใหมๆ ในสาขาของตน) 

2) หาอาจารยที่ปรึกษาที่เขาใจในหัวขอแปลกๆ ของเรา และตรงจริตกับเรา 

3) กรณีท่ีอาจารยท่ีปรึกษาไมชอบในหัวขอของเรา ในขณะท่ีเราเองก็ไมจริงจังอะไรกับขอ

นั้น ใหยึดตามอาจารยท่ีปรึกษาท่ีอยากทํางานดวยเปนหลัก และใหทําหัวขอตามท่ี

อาจารยที่ปรึกษาเห็นสมควร อยางนอยอาจารยที่ปรึกษาก็ยังมีความตื่นเตนที่อยากดูแล 

4) หม่ันไปหาอาจารยท่ีปรึกษาใหบอย (อยางนอยสองอาทิตยคร้ัง) หลังจากสงงานให

อาจารยอานแลว ไมตองรอแกตอบกลับเพราะแกจะใชเวลาอานนานมาก ขอใหเร่ิมทําตอ

เลยจะไดไมเปนการเสียเวลา 
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5) เร่ิมทําวิทยานิพนธไดตั้งแตยังเรียน Coursework ไมจบ ดังนั้นเม่ือจบ coursework 

แลวเราก็จะพรอมท่ีจะทําเร่ืองขอเสนอวิทยานิพนธ (Dissertation Proposal) ไดเลย 

โดยการนําเสนอวิทยานิพนธควรที่จะตองเสร็จแลวประมาณ 70% ของทั้งหมด   

6) ตั้งปณิธานไว (และทําจริงดวย) วา “จะไมมีวันไหนเลยแมแตวันเดียวท่ีเราจะไมทํา

วิทยานิพนธ” โดยไมวาจะไปเท่ียวกับเพื่อน หรือมีงานปารตี้ เม่ือกลับถึงท่ีพัก พยายาม

เปดคอมพิวเตอรเพื่อมาเขียนงานสักหนึ่งบรรทัดก็ยังดีหรือแกคําผิดก็ยังดี (โดยสวนตัว

ลองทํามาแลวพบวา ถาทําทุกวันจริงๆ ไมถึงปก็เสร็จ) 

7) พยายามทํางานในลักษณะของงานวิจัยยอยๆ ในเร่ืองใหญๆ ขอดีคือ ไดจํานวนบทความ

หลายเร่ือง มีปริมาณงานในวิทยานิพนธมากเหมาะสมกับการนําไปใชจบการศึกษา 

ครอบคลุมทุกประเด็น ทุกมิติในหัวขอที่ทําวิจัย ไมเหลือใหใครเอาไอเดียไป copy ทําตอ 

ทําวิทยานิพนธอยางไร?  ไมเครียดและใหจบได? (2) 
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ศ. ดร. วรพงศ ตั้งศรีรัตน, “การเขียนบทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ”, คณะวิศวกรรมศาสตร สจล., 24 ก.ค. 62 
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Google Scholar Citations  (2) 



สิ่งสําคัญในการทําบทความวิจัย (1) 

1) ใจ  --> สิง่สาํคัญทีสุ่ดในการทําผลงานวิชาการ (ใจสั่งมา มุงม่ัน

ที่จะทําใหสําเร็จ  มีความตอเนื่อง ทุมเท กัดไมปลอย)  
 

2) เวลา --> การทํางานวิจัยเปนงานที่ตองทําภายใตกรอบที่

แนนอน ดังนั้นการมี commitment ที่จะสงงานอยางมีคุณภาพ

ตามเวลาที่กําหนด เปนเรื่องสําคัญมาก และสําคัญยิ่งชีพ   
 

3)  Mentor -->  Advisor, Supervisor, พี่เลี้ยง 
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ศาตราจารย วรพงศ ตั้งศรีรัตน, “ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการสรางผลงานวิจัยสูความสําเร็จ”,  คณะวิศวกรรมศาสตร   สจล.,   24 ก.ค. 62 



สิ่งสําคัญในการทําบทความวิจัย (2) 

3)  Mentor -->  Advisor, Supervisor, พี่เลี้ยง 
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ศาตราจารย วรพงศ ตั้งศรีรัตน, “ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการสรางผลงานวิจัยสูความสําเร็จ”,  คณะวิศวกรรมศาสตร   สจล.,   24 ก.ค. 62 



ประเภทของบทความทางวิชาการ 

1)  บทความวิชาการ (academic article) 

2)  บทความวิจัย (research  article) 

2.1)  บทความวิจัยฉบับเต็ม (full paper, regular paper, original paper) 

2.2)  บทความวิจัยฉบับสั้น (short paper, letter, brief, express,  

             communications) 

2.3)  บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (proceedings)  

3) บทความปริทัศน (review article) 

4) บทความลักษณะอื่น เชน จดหมายถึงบรรณาธิการ (letter to the editor) 

    จดหมายโตตอบ (correspondence)      ขอเสนอแนะ (comments) 
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ศาตราจารย วรพงศ ตั้งศรีรัตน, “ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการสรางผลงานวิจัยสูความสําเร็จ”,  คณะวิศวกรรมศาสตร   สจล.,   24 ก.ค. 62 



ผลงานวิชาการที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบ ดวยวิธี

วิทยาการวิจัย (research methodology) ที่เปนที่ยอมรับใน

สาขาวิชานั้น ๆ และมีที่มาและวัตถุประสงคที่ชัดเจน เพื่อใหไดมาซึ่ง

ขอมูลคําตอบหรือขอสรุปรวม ที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ 

(งานวิจัยพื้นฐาน) หรือ การนําวิชาการนั้นมาใชประโยชน (งานวิจัย

ประยุกต) หรือ การพัฒนาอุปกรณหรือกระบวนการใหมที่เกิดประโยชน 

* ตองมี research methodology ที่ชัดเจน 

นิยาม (สกอ.) 
[เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ., 30 ต.ค. 2560] 

บทความวิจัย  (1) 
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ศาตราจารย วรพงศ ตั้งศรีรัตน, “ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการสรางผลงานวิจัยสูความสําเร็จ”,  คณะวิศวกรรมศาสตร   สจล.,   24 ก.ค. 62 



 Research Methodology?  (วิธีวิทยาการวิจัย, ระเบียบวิธีวิจัย) 

• ตองแสดงใหผูอานทราบวา  ผูวิจัยมีวิธีการหาคําตอบใหกับปญหา 

หรือ คําถามการวิจัยอยางไร?  

• ตองแสดงใหเห็นถึง วิธีการ ขั้นตอน  การเลือกตัวอยาง  การเก็บ

ขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  สถิติ  เครื่องมือและอุปกรณวิจัย  สูตร

และสมการที่ใชในการวิเคราะห   

16 

บทความวิจัย  (2) 

ศาตราจารย วรพงศ ตั้งศรีรัตน, “ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการสรางผลงานวิจัยสูความสําเร็จ”,  คณะวิศวกรรมศาสตร   สจล.,   24 ก.ค. 62 



ลักษณะของบทความวิจัย 
• มีลักษณะกระชับตรงประเด็น ครอบคลุมปญหาการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย  

การอภิปราย และ ขอเสนอแนะ (ตองมี research methodology ที่ชัดเจน)  

• มีความทันสมัย และวิเคราะหตามแนวคิดและทฤษฎีที่ถูกตอง เหมาะสมและชัดเจน 

• ตองมีความรูใหม  หลักการใหม  องคความรูใหม หรือกระบวนการใหม ที่นําองคความรู  

สูการผลิต หรือการบริการ (มีผลไปสูการประดิษฐและพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยี) 

• เปนผลงานตอเนื่องสกัดมาจากงานวิจัย  โดยประมวลสรุปกระบวนการวิจัยใหมีความ

กระชับและสั้น สําหรับนําเสนอในวารสาร หรือท่ีประชุมสัมมนาวิชาการ  โดยตองผาน

การตรวจสอบเนื้อหาสาระ และรูปแบบการจัดพิมพใหไดตามเกณฑมาตรฐานของวารสาร 

หรือคณะกรรมการประเมิน (peer review) 

• บทความวิจัยท่ีจะเผยแพรตองเปนบทความวิจัยท่ีใหม ไมเคยตีพิมพท่ีใดมากอน 

(บทความวิจัยเรื่องเดียวกันจะทําไดเพียงครั้งเดียว ไมสามารถลงซํ้าได) 17 

บทความวิจัย  (3) 



การเขียนบทความวิจัย เปนทั้ง ศาสตร และ ศิลป 

• เปนศาสตร เพราะ มีหลักการ ขั้นตอน และแนวทางการเขียนที่ชัดเจน  

กําหนดไวเปนที่เขาใจไดตรงกัน 

• เปนศิลป เพราะ เปนสิ่งที่สามารถทําไดเฉพาะตนในแตละคน ไมสามารถ

ทําใหเขียนไดเหมือนกันทุกคน  ทั้งที่มีแนวทาง และความเขาใจ 

ขอกําหนดของการเขียน และวิธีการเขียนตรงกันก็ตาม ความสามารถใน

การเขียนที่ไมเหมือนกันน้ีเปนศิลปะของการเขียนที่ตองมีการฝกและ

พัฒนาในแตละบุคคลเทาน้ัน ความสามารถน้ีจึงเปนความสามารถ

เฉพาะตนอยางแทจริง 
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บทความวิจัย  (4) 

ศาตราจารย วรพงศ ตั้งศรีรัตน, “ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการสรางผลงานวิจัยสูความสําเร็จ”,  คณะวิศวกรรมศาสตร   สจล.,   24 ก.ค. 62 



1) จะไดรูวาในวงวิชาการ เรื่องเหลานี้  มีใครเขียนหรือทําอะไรไวบาง  

2) จะไดรูวาในวงวิชาการ ดานนี้ มีจุดเดนจุดดอยอะไรเปนชองที่เราจะ 

 แทรกเขาไปได  

3) จะไดรูวาถาเราเลือกเรื่องนี้  เราจะมีบทความของใครที่ไหนที่เขา 

 เก่ียวของกับเราไวบาง  เพื่อจะไดเอามาใชอางอิง สนับสนุน หรือ 

     เอามาเปนขอโตแยงของเรา  

การเขียนบทความวิจัย ตองอานใหมาก อานใหหมด เพราะ  
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บทความวิจัย  (5) 

* ตองมี literature review 

ศาตราจารย วรพงศ ตั้งศรีรัตน, “ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการสรางผลงานวิจัยสูความสําเร็จ”,  คณะวิศวกรรมศาสตร   สจล.,   24 ก.ค. 62 



กลุมที่ 1 : กลุมวารสาร ISI journal  ในฐานขอมูล Web of Sciences (WoS) 

             มีคา Journal Impact Factor (JCR) 

กลุมที่ 2 : กลุมวารสาร SJR journal ในฐานขอมูล Scopus มีคา SJR indicator 

กลุมที่ 3 : กลุมวารสารไทย ในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) 

        เชน วิศวสารลาดกระบัง, วารสารวิชาการ มอบ., วารสารวิจัย มข. เปนตน 

กลุมที่ 4 :  กลุมวารสารไทย ที่ไมอยูในฐานขอมูล TCI  เชน  

              วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ เปนตน 

กลุมที่ 5 :  Proceedings ของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

กลุมที่ 6 :  Proceedings ของการประชุมวิชาการระดับชาติ 

เรียงตามลําดับความสําคญั 

20 

วารสารระดับชาต/ินานาชาต ิ

ศาตราจารย วรพงศ ตั้งศรีรัตน, “ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการสรางผลงานวิจัยสูความสําเร็จ”,  คณะวิศวกรรมศาสตร   สจล.,   24 ก.ค. 62 



21 

องคประกอบของบทความวิจัยที่มีคุณภาพ 

 1)  ประเด็นปญหาที่สงสัยตองการหาคําตอบ (โจทย)  

 2)  ระเบียบวิธีวิจัย (research methodology) (แนวคิด  มโนทัศน 

      วิธีการที่ใชในการรวบรวม  วิเคราะห และเรียบเรียงขอมูล)  

 3)  ความรูใหม  หลักการใหม  องคความรูใหม หรือกระบวนการใหม  

      ที่นําองคความรู  สูการผลิต หรือ การบริการ 

ขอคิดการสรางบทความวิจัยท่ีมีคุณภาพ (1) 

ศาตราจารย วรพงศ ตั้งศรีรัตน, “ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการสรางผลงานวิจัยสูความสําเร็จ”,  คณะวิศวกรรมศาสตร   สจล.,   24 ก.ค. 62 
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ขอคิดการสรางบทความวิจัยท่ีมีคุณภาพ (2) 

หลักการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ 

 มีประเด็น หรือ แนวคิดทางวิชาการที่ชัดเจน 

 มีความทันสมัย ล้ําสมัย  เกิดนวัตกรรมใหม และวิเคราะหเปน 

     ไปตามแนวคิดและทฤษฎีที่เหมาะสมและชัดเจน 

 มีทัศนะของผูเขียนบนฐานของขอเท็จจริงทางวิชาการ 

 คนควาอางอิงจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได 

 ใชศัพทและภาษาทางวิชาการที่ถูกตองเหมาะสม 

 มีการนําเสนออยางเขาใจงาย 

ศาตราจารย วรพงศ ตั้งศรีรัตน, “ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการสรางผลงานวิจัยสูความสําเร็จ”,  คณะวิศวกรรมศาสตร   สจล.,   24 ก.ค. 62 
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ขอคิดการสรางบทความวิจัยท่ีมีคุณภาพ (3) 

สิ่งที่ไมควรทําในการเขยีนบทความวิจัย 

  นําผลงานวิจัยของผูอื่น มาคัดลอก ดัดแปลง แลวนําเสนอใหม  

  บทความที่ไมมีประโยชนตอสังคมและตอวงวิชาการ เชน งานที่ศึกษาอยูในสถาบัน 

      ของตนเอง บุคคลภายนอกและสาธารณะชนไมสามารถใชประโยชนจากงานนั้นได  

  เปนบทความที่ผิดหลักวิชาการ เชน การอางอิงไมถูกตอง  ระเบียบวิธีวิจัยหรือ 

      วิธีการขั้นตอนไมถูกตอง  

  มีขอบกพรองมากเกินไป พิมพผิดเยอะเกินไป จัดรูปแบบบทความไมสมบูรณ 

      (reviewer จะไมมาเสียเวลาในการพิสูจนอักษรใหกับเรา) 

  โครงสรางในการเขียนไมดี คือ ไมมีประเด็นหลักในการเขียน  อานแลวไมสามารถ 

      เขาใจเรื่องราวได  สื่อสารไมชัดเจน 
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แนวทางการหาแหลงตีพิมพบทความวิจัย 

 1)  แหลงเผยแพรบทความวิจัย ไดแก วารสารวิชาการ และ การประชุมสัมมนา 

     ทางวิชาการ เปนไปตามเกณฑบัณฑิตศึกษา 

 2)  บทความวิจัยท่ีจะเผยแพรตองเปนบทความวิจัยใหม ไมเคยตีพิมพที่ใด ซ่ึงแหลง

เผยแพรหลายแหลงจะระบุไววา ในการเสนอตนฉบับเพ่ือตีพิมพเผยแพร จะตองไม

เคยหรืออยูในระหวางการนําเสนอเพ่ือตีพิมพเผยแพรในแหลงอื่น ดังนั้นบทความ

วิจัยเรื่องเดียวกันจะทําไดเพียงครั้งเดียว ไมสามารถลงซํ้าได 

 3)  องคความรูของผูวิจัย ผูที่จะพิมพเผยแพรตองรูลึกซ้ึงในรื่องนั้น 

      (ทําผิวเผิน ไมมีทางไดลงตีพิมพ ตองใหเวลากับงานวิจัย) 

 4)  เลือกวารสารเปาหมายหรือวารสารที่ตองการตีพิมพ ใหสอดคลองกับสาขาที่ทําวิจัย  

 5)  หาบุคคลที่สามารถชวยเหลือได นําเขาสูชองทางของวารสารไดถูกตอง (mentor) 

 6)  สรางเครือขายนักวิจัยที่อยูในความสนใจเหมือนกัน (connection) 
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** แนวคิดขางตนเกิดจากประสบการณตรงในการทํางานวิจัย และผานการ

ซึมซับจากผูทรงคุณวุฒิหลายทาน ซึ่งทั้งหมดเปนความคิดเห็นสวนตัว อาจมี

ผิดบางถูกบาง  (แตผมทําแลวมันถูก) จึงขอฝากไว พอนําไประยุกตใชไดบาง 
 

วรพงศ ต้ังศรีรัตน (24 ก.ค. 62)  

เปนกําลังใจให นศ. ใหมทุกทาน 

ศาตราจารย วรพงศ ตั้งศรีรัตน, “ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการสรางผลงานวิจัยสูความสําเร็จ”,  คณะวิศวกรรมศาสตร   สจล.,   24 ก.ค. 62 
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