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บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการตีพิมพผลงาน
วิชาการในวารสารระดับนานาชาติ และเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีเอ้ือตอการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับ
นานาชาติ ระหวางป พ.ศ. 2555-2559 ของอาจารย และนักวิจัย ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางท่ีเปนอาจารย และนักวิจัย จํานวน 
57 คน การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพันธดวยไคสแควร 
ทําการวิเคราะหขอคําถามปลายเปดดวยเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา ผลการศึกษาพบวา ในชวงป พ.ศ. 2555-2559 
กลุมตัวอยางท่ีไดสงผลงานวิชาการลงตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติมี รอยละ 43.9 เมื่อวิเคราะห
ความสัมพันธถึงปจจัยสวนบุคคลกับการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติพบวา อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณในการทํางาน/การสอน แหลงการศึกษาท่ีจบ สถานการณทํางาน มีความสัมพันธ
ตอการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับการวิเคราะหถึงปจจัยท่ี
เอ้ือตอการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ พบวา อาจารยและนักวิจัย ใหความเห็นตรงกันวา 
ความรูและทักษะภาษาตางประเทศ การสนับสนุนคาใชจายจากหนวยงานในการตีพิมพ ความมีช่ือเสียงของ
วารสาร และวารสารท่ีมีคา Impact Factor ท่ีสูง มีความสําคัญตอการสงผลงานตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ ในระดับมากท่ีสุด สถาบันฯควรจัดใหมีหนวยตรวจสอบบทความ โดยมีผูเช่ียวชาญทางดาน
ภาษาตางประเทศ มาชวยตรวจสอบ ขัดเกลา แกไขสํานวนและการใชภาษาในบทความ จัดอบรมใหความรูเรื่อง
การหาแหลงตีพิมพ รวมถึงการจัดทําฐานขอมูลวารสารวิชาการท่ีปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล และสนับสนุนให
มีกิจกรรมเพ่ือเปนกลไกสงเสริมในเรื่องตีพิมพผลงานวิชาการอยางตอเน่ือง  
คําสําคัญ: ปจจัย วารสารระดับนานาชาต ิการตีพิมพ ผลงานวิชาการ 
 

Abstract 
The purposes of this study were to investigate the relationships between personal 

factors and the publishing of scientific articles in international journals, and to examine the factors 
supporting academic staff and researchers of Institute of Population and Social Research (IPSR), 
Mahidol University, published scientific articles in international journal during 2012-2016. 
Questionnaire data collection method was used for the sample size of selected 57 faculty members 
and researchers. The averages of percentage, standard deviation and Chi-square test were used for 
data analysis,and the content analysis was also used for analyzing the open-ended 
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questionnaires. The findings of the study revealed that 43.9 percent of sample size members sent 
academic articles for publishing in international journals during 2012-2016. Regarding 
the relationships between personal factors and the publishing of articles in international journals, 
the investigated result was found that age, education level, working /teaching experiences, 
sources of academic completion, and working status were statistically significant associated. 
Regarding the factors supporting the scientific articles published in international journals, in 
accordance with the agreed opinions given by the faculty members and researchers, found that 
the knowledge and skills of foreign language, the supporting expenses from institute for article 
publishing, the popularity of journal and high impact factor journals were the most important 
factors supporting the articles publishing in international journals. It was suggested that 
the IPSR setting up the editorial team which included the foreign language experts in the team 
to assist in editing, refining language grammatically and idioms for the articles; conducting 
the training courses providing knowledge to explore the publishing resources; 
implementing the international scientific journal database system and also providing 
continued support for activities to promote the articles be published in International Journals. 
Keywords: factor, international journal, publishing, research article 
 

บทนํา 
การตีพิมพบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ถือเปนข้ันตอนสําคัญในการนําเสนอผลงานวิจัยและ

เผยแพรองคความรูในแวดวงวิชาการหรือวิชาชีพ การตีพิมพผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ นับเปนภารกิจหลัก
อยางหน่ึงของอาจารยมหาวิทยาลัย ท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2555) และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2557) กําหนดเปนหน่ึงในมาตรฐานและตัวบงช้ีคุณภาพหนวยงานดาน
การวิจัยของภาครัฐ หน่ึงในตัวบงช้ีของคุณภาพงานดานการวิจัย คือ รอยละของงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพใน
ระดับนานาชาติ การเผยแพรผลงานวิจัยจึงนับเปนภารกิจท่ีสําคัญภารกิจหน่ึงของนักวิชาการและนักวิจัย เพ่ือใช
วัดคุณภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยในดานของผลงานวิจัยและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งตัวบงช้ี
ดังกลาวแสดงใหเห็นวา งานวิจัยท่ีไดดําเนินการไปแลวน้ันจะตองมีคุณภาพ ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับ
นานาชาติ มีความนาเช่ือถือ มีผูนําไปอางอิงหรือนําไปใชประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการนําไปอางอิงใน
วารสารท่ีมีการประเมินคุณภาพบทความโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) ท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ   

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันทางวิชาการที่มีภารกิจดาน
การดําเนินการวิจัย การเรียนการสอน และการใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบตางๆ มีการดําเนินการ
ภายใตวิสัยทัศนของสถาบันฯ กลาวคือ “เปนสถาบันช้ันนําในระดับนานาชาติ ท่ีสรรสรางวิทยาการดาน
ประชากรและสังคมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2561ก) การตีพิมพบทความ
ทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ท่ีจะผลักดันใหการดําเนินงานของสถาบันฯ มี
คุณภาพระดับมาตรฐานสากลมากยิ่งข้ึน  

จากผลการดําเนินการของสถาบันฯ ท่ีผานมาในป พ.ศ. 2555-2559 มีบทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ
ในวารสารระดับนานาชาติจํานวน 40, 44, 11, 22 และ 38 บทความ โดยมีผลงานตีพิมพตอบุคลากรสายวิชาการ
เทากับ 1.29, 1.38, 0.34, 0.69 และ 1.13 ตามลําดับ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2559ก) เห็นไดวา
บทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติมีแนวโนมไมคงท่ี สัดสวนของผลงานตีพิมพตอบุคลากร
สายวิชาการในบางป พ.ศ.ไมถึง 1.00 และจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา เหตุปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จใน
การตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ นอกจากปจจัยสวนบุคคลแลว ยังมีปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ ท่ี
สงผลตอความสําเร็จในการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ เชน การสนับสนุนจากหนวยงาน 
ประเภทของงานวิจัย ประเภทวารสาร ทักษะดานภาษาตางประเทศ รวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการเวลา 
(ชโรชีนีย และประภาพันธ, 2551) ผูจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงบริบทของสถาบันฯ วามีปจจัยใดบางท่ีเอ้ือตอ
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การสงผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ เพ่ือเปนขอมูลใหแกสถาบันฯ สําหรับสงเสริมสนับสนุนอาจารย 
และนักวิจัย ในการสงผลงานวิชาการไปตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ใหมากยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับ
นานาชาติ ระหวางป พ.ศ. 2555-2559 ของอาจารย และนักวิจัย ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ระหวางป 
พ.ศ. 2555-2559 ของอาจารย และนักวิจัย ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี มุงศึกษาเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 67 คน ประกอบไปดวยอาจารยจํานวน 29 คน และนักวิจัยจํานวน 38 คน (นักวิจัย 
หมายถึง นักวิจัยสถาบันฯ และนักวิจัยโครงการ) 

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี คือกลุมตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจง ประกอบดวยอาจารย และ
นักวิจัย จํานวน 67 คน โดยผูวิจัยไดสงแบบสํารวจไปยังกลุมตัวอยางดังกลาว ไดรับแบบสํารวจกลับคืนมา
จํานวน 57 คนจากท้ังหมด 67 คน คิดเปนรอยละ 85.1  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็น ซึ่งดัดแปลงมาจากชโรชีนีย 
และประภาพันธ (2551) ใหเหมาะสมกับบริบทของกลุมตัวอยาง โดยเน้ือหาในแบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)   
สวนท่ี 2 ปจจัยดานตางๆ ท่ีคิดวามีผลตอความสําเร็จในการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ 
สวนท่ี 3 ปจจัยท่ีเปนสาเหตุท่ีทําใหไมสงผลงานไปตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 
โดยสวนท่ี 2 และ 3 มีลักษณะแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 อันดับ 

คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด มีเกณฑการใหคะแนนเพ่ือแปลความหมายคาเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นดังน้ี 1) 1.00-1.80 หมายถึง นอยท่ีสุด 2) 1.81-2.60 หมายถึง นอย 3) 2.61-3.40 หมายถึง ปาน
กลาง 4) 3.41-4.20 หมายถึง มาก และ 5) 4.21-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีเปนคําถามปลายเปด (Open- ended) 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล กับอาจารย และนักวิจัย ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
ท้ังท่ีมีและไมมีผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ระหวางป พ.ศ. 2555-2559 โดยผลงานท่ีไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) ฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index 
Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) ฐานขอมูล Scopus หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2560 

การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 3 สวน คือ 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Means) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช
วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน และปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จในการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาต ิ

66  
 



วารสารวิชาการ ปขมท. 7(3): 64 - 73  เรวดี สุวรรณนพเกา และ ภคพร พุทธโกษา  

2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการตีพิมพ
ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ดวยการทดสอบไคสแควร (Chi-square Test) และ 3) ขอมูลในสวน
คําถามปลายเปด ใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) สรุปออกมาเปนปญหาและขอเสนอแนะ 

 
ผลการวิจัย 

1. คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบดวย อาจารย และนักวิจัย รวมท้ังสิ้น 57 คน เปนผูหญิงรอยละ 

77.2 และผูชายรอยละ 22.8 มีอาจารยท่ีเปนผูหญิง รอยละ 76.9 และอาจารยท่ีเปนผูชาย รอยละ 23.1 สําหรับ
นักวิจัยท่ีเปนผูหญิงมีรอยละ 77.4 และเปนผูชาย รอยละ 22.6 เมื่อพิจารณาถึงโครงสรางอายุในภาพรวมพบวา 
เกือบครึ่งอยูในรุน Generation Y (อายุนอยกวาหรือเทากับ 37 ป) รอยละ 49.1 รองลงมาเปนรุน Generation X 
(อายุ 38-52 ป) รอยละ 28.1 และ รุน Baby Boomer (มากกวา 53 ปข้ึนไป) รอยละ 22.8 อาจารยจะอยูในรุน 
Baby Boomer มากท่ีสุด รองลงมาอยูในรุน Generation X และ Generation Y (รอยละ 46.2, 34.6 และ19.2 
ตามลําดับ) นักวิจัยอยูในรุน Generation Y มากท่ีสุด รองลงมาอยูในรุน Generation X และ Baby Boomer 
(74.2, 22.6 และ 3.2 ตามลําดับ)  

กลุมตัวอยางจบการศึกษาระดับปริญญาเอกมากท่ีสุด รอยละ 45.6 รองลงมาปริญญาโท รอยละ 38.6 
และปริญญาตร ีรอยละ 15.8 อาจารยทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก รอยละ 100 นักวิจัยจบปริญญาโท
มากท่ีสุด รอยละ 71.0 และจบปริญญาตรี รอยละ 29.0 กลุมตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย รอยละ 68.4 และสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาจากตางประเทศ รอยละ 
31.6 อาจารยสําเรจ็การศึกษาจากสถาบันตางประเทศ รอยละ 57.7 และสําเร็จการศึกษาจากสถาบันในประเทศ 
รอยละ 42.3 สําหรับนักวิจัย สวนใหญสําเร็จการศึกษาจากสถาบันในประเทศ รอยละ 90.3 มีเพียง รอยละ 9.7 
เทาน้ันท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันจากตางประเทศ  

เกือบครึ่งมีประสบการณทํางาน/การสอน นอยกวาหรือเทากับ 5 ป รอยละ  47.4 รองลงมา มากกวา 
16 ปข้ึนไป รอยละ 29.8 และ 6-15 ป รอยละ 22.8 ตามลําดับ อาจารยมากกวาครึ่งที่มีประสบการณใน
การทํางาน/การสอน มากกวา 16 ปข้ึนไป รอยละ 57.7 สําหรับนักวิจัยสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน/
การสอนนอยกวาหรือเทากับ 5 ป รอยละ 67.7 กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเขารวมฝกอบรมการเขียนบทความ
เพ่ือตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ รอยละ 64.9 มีเพียงรอยละ 35.1 ท่ีเคยเขารับการฝกอบรม อาจารยเคย
เขารวมฝกอบรมการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ มากกวานักวิจัย อาจารย รอยละ 46.2 
และนักวิจัย รอยละ 25.8   

ในชวง 5 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2555-2559) กลุมตัวอยางไดสงผลงานวิชาการลงตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ รอยละ 43.9 โดยสงผลงานจํานวน 1-2 บทความ รอยละ 31.6 มีเพียงรอยละ 12.3 เทาน้ัน ท่ีสงผลงาน
ไปตีพิมพมากกวา 3 บทความข้ึนไป จํานวนผลงานท่ีสงไปตีพิมพของอาจารย อยูระหวาง 1-2 บทความ มากท่ีสุด 
(รอยละ 57.7) สําหรับนักวิจัยสวนใหญยังไมมีผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานชาติ (รอยละ 90.3)  (ตารางท่ี 1) 
2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ  

การวิเคราะหความสัมพันธดวยไคสแควร (Chi-Square Test) ระหวาง ปจจัยสวนบุคคลกับการตีพิมพ
ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ระหวางป พ.ศ. 2555-2559 พบวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีพบความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษาท่ีสําเร็จ สถานะการทํางาน และ
ประสบการณในการทํางาน/การสอน โดยพบความสัมพันธดังน้ี (ตารางท่ี 2)  

อายุ: มีความสัมพันธตอการสงผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.01 ซึ่งมีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99.0 อายุท่ีเพ่ิมมากข้ึนรอยละของความสําเร็จในการตีพิมพผลงานวิชาการใน
วารสารระดับนานาชาติก็เพ่ิมมากข้ึนเชนกัน พบวา คนรุน Baby Boomer (อายุมากกวา 53 ปข้ึนไป) มีการสงผลงาน
วิชาการตพิีมพในวารสารระดับนานาชาติ รอยละ 76.9 รองลงมารุน Generation X (อายุ 38-52 ป) รอยละ 56.3 
และ รุน Generation Y (นอยกวาหรือเทากับ 37 ป) รอยละ 21.4 ตามลําดับ   
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ปจจยัที่เอือ้ตอการตีพมิพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ของสถาบันวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2555-2559 

การศึกษา: มีความสัมพันธตอการสงผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ี 0.001 ซึ่งมีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99.9 พบวา ผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีการสงผลงานวิชาการ
ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ รอยละ 84.6 สําหรับผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี มีรอยละ 
9.7 เทาน้ัน  

สถาบันการศึกษาท่ีสําเร็จ: มีความสัมพันธตอการสงผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.001 ซึ่งมีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99.9 พบวา ผู ท่ีจบการศึกษาจากสถาบันจาก
ตางประเทศ มีการสงผลงานวิชาการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ รอยละ 77.8 สําหรับผูท่ีจบการศึกษาจาก
สถาบันในประเทศ มรีอยละ 28.2 

สถานะทํางาน: มีความสัมพันธตอการสงผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี 0.001 ซึ่งมีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99.9 พบวา อาจารยมีการสงผลงานวิชาการตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ รอยละ 84.6 สําหรับนักวิจัย มีรอยละ 9.7  

ประสบการณในการทํางาน/การสอน: มีความสัมพันธตอการสงผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.001 ซึ่งมีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99.9 พบวา ผูท่ีมีประสบการณในการทํางาน/
การสอน มากกวา 16 ปข้ึนไป มีการสงผลงานวิชาการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ รอยละ 76.5 สําหรับผูท่ีมี
ประสบการณในการทํางาน /การสอน 6-15 ป มีรอยละ 53.8 และผูท่ีมีประสบการณในการทํางาน/การสอน นอยกวา
หรือเทากับ 5 ป มีรอยละ 18.5   

 
ตารางท่ี 1 รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลท่ัวไป (N=57) 

ปจจัย 
ประเภทบุคลากร 

รวม 
อาจารย นักวิจัย 

เพศ       
   ชาย 23.1 22.6 22.8 
   หญิง 76.9 77.4 77.2 
อาย ุ 

      นอยกวาหรือเทากับ 37 ป (Generation Y) 19.2 74.2 49.1 
   อายุ 38-52 ป (Generation X) 34.6 22.6 28.1 
   มากกวา 53 ปขึ้นไป (Baby Boomer) 46.2 3.2 22.8 
ระดับการศึกษา 

      ปริญญาตรี 0.0 29.0 15.8 
   ปริญญาโท 0.0 71.0 38.6 
   ปริญญาเอก 100.0 0.0 45.6 
สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก 

      สถาบันการศึกษาในประเทศไทย 42.3 90.3 68.4 
   สถาบันการศึกษาจากตางประเทศ 57.7 9.7 31.6 
ประสบการณในการทํางาน/การสอน 

      นอยกวาหรือเทากับ 5 ป 23.1 67.7 47.4 
   6-15 ป 19.2 25.8 22.8 
   มากกวา 16 ปขึ้นไป 57.7 6.5 29.8 
การเขารวมฝกอบรมการเขียนบทความ 

      ไมเคย 53.8 74.2 64.9 
   เคย 46.2 25.8 35.1 
การตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาต ิ     
   ไมไดตีพิมพ 15.4 90.3 56.1 
   ตีพิมพ 84.6 9.7 43.9 
จํานวนผลงานที่ไดตีพิมพในวารสารระดับนานาชาต ิ     
   ไมม ี 15.4 90.3 56.1 
   1-2 บทความ 57.7 9.7 31.6 
   มากกวา 3 บทความขึ้นไป 26.9 0.0 12.3 
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ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการสงผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาต ิ
ระหวางป พ.ศ. 2555 -2559  (N=57)  

ประเภท ปจจัย 
รอยละของการตีพิมพ Pearson 

Chi-Square 
P-value 

ไมไดตีพิมพ ตีพิมพ 
เพศ 
  

ชาย 46.2 53.8 0.682 0.409 
หญิง 59.1 40.9 

  อายุ  
  
  

นอยกวาหรือเทากับ 37 ป (Generation Y) 78.6 21.4 12.491 0.002** 
อาย ุ38-52 ป (Generation X) 43.8 56.3   
มากกวา 53 ปขึ้นไป (Baby Boomer) 23.1 76.9   

ระดับการศึกษา 
  

ปริญญาตรี/ปริญญาโท 90.3 9.7 32.250 0.000*** 
ปริญญาเอก 15.4 84.6 

  สําเร็จการศึกษา
สูงสุดจาก 

สถาบันการศึกษาในประเทศไทย 71.8 28.2 12.292 0.000*** 
สถาบันการศึกษาจากตางประเทศ 22.2 77.8   

สถานะการทํางาน 
  

อาจารย 15.4 84.6 32.250 0.000*** 
นักวิจัย 90.3 9.7 

  ประสบการณในการ
ทํางาน/การสอน 

นอยกวาหรือเทากับ 5 ป 81.5 18.5 14.911 0.001*** 
6-15 ป 46.2 53.8 

  มากกวา 16 ปขึ้นไป 23.5 76.5 
  การเขารวมฝกอบรม

การเขียนบทความ  
ไมเคย 64.9 35.1 3.260 0.071 
เคย 40.0 60.0 

  ** นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01,  ***นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001 

 
3. ปจจัยท่ีเอ้ือตอการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ 

เมื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางถึงปจจัยตางๆ ท่ีเอ้ือตอการตีพิมพผลงานวิชาการใน
วารสารระดับนานาชาติระหวางป พ.ศ. 2555-2559 แบงออกเปน ดานภาษาตางประเทศ การสนับสนุนจาก
หนวยงาน ประเภทของงานวิจัย ดานการเลือกวารสาร และดานเวลา กลุมตัวอยางสะทอนความคิดเห็น 
(ตารางท่ี 3) ดังน้ี 

ดานภาษาตางประเทศ: อาจารย และนักวิจัย เห็นดวยวา ความรูและทักษะภาษาตางประเทศมี
ความสําคัญตอการเขียนผลงานวิชาการ โดยเห็นดวยอยูในระดับมากท่ีสุด การสําเร็จการศึกษาจากสถาบันใน
ตางประเทศทําใหมีทักษะและมีความสามารถในการใชภาษา เห็นดวยอยูในระดับมาก สําหรับความคิดเห็นท่ีวา 
การสําเร็จการศึกษาจากสถาบันในประเทศไทยทําใหขาดทักษะและมีอุปสรรค อาจารยเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง 
สวนนักวิจัยเห็นดวยอยูในระดับมาก  

 การสนับสนุนจากหนวยงาน: หนวยงานควรสนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพผลงานในวารสารระดับ
นานาชาติ อาจารย และนักวิจัยเห็นดวยในระดับมากท่ีสุด การขาดท่ีปรึกษาเมื่อมีปญหาในการเขียนผลงาน
วิชาการภาษาตางประเทศ อาจารยเห็นดวยในระดับปานกลาง นักวิจัยเห็นดวยในระดับมาก  

ประเภทของงานวิจัย: อาจารย และนักวิจัย เห็นดวยวาประเภทของงานวิจัยมีผลตอการพิจารณา
คัดเลือก โดยเห็นดวยอยูในระดับมาก เชนเดียวกันกับเหตุผลท่ีวา ผลงานวิจัยประยุกต/งานวิจัยพัฒนา จะไดรับ
การคัดเลือกเพ่ือลงตีพิมพมากกวา ท้ังอาจารยและนักวิจัย เห็นดวยอยูในระดับมาก  

ดานการเลือกวารสาร: ความมีช่ือเสียงของวารสาร และวารสารท่ีมีคา Impact Factor สูง มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกสงผลงานไปตีพิมพ อาจารยและนักวิจัย เห็นดวยอยูในระดับมากท่ีสุด สําหรับอัตราคาใชจาย
ในการตีพิมพผลงานก็มีผลตอการตัดสินใจเลือกวารสารท่ีจะสงผลงาน อาจารยเห็นดวยในระดับปานกลาง สวน
นักวิจัยเห็นดวยอยูในระดับมาก 

ดานเวลา: ภาระงานประจํามีมาก ทําใหไมมีเวลาเขียนผลงาน อาจารย และนักวิจัย เห็นดวยอยูใน
ระดับมาก 
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ปจจยัที่เอือ้ตอการตีพมิพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ของสถาบันวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2555-2559 

ตารางท่ี 3 ปจจัยท่ีเอ้ือตอการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาต ิระหวางป พ.ศ. 2555-2559 (N=57)  

ปจจัย 
อาจารย นักวิจัย รวม 

𝑋𝑋� S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
𝑋𝑋� S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

𝑋𝑋� S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ดานภาษาตางประเทศ                   
1) การสําเร็จการศึกษาจากสถาบันใน 
    ตางประเทศทําใหมีทักษะและมี

ความสามารถในการใชภาษา 

3.6 0.898 มาก 3.6 1.170 มาก 3.6 1.046 มาก 

2) การสําเร็จการศึกษาจากสถาบันในประเทศ
ไทยทําใหขาดทักษะและมีอุปสรรค 

2.9 0.909 ปานกลาง 3.4 1.089 มาก 3.2 1.037 ปานกลาง 

3) ความรูและทักษะภาษาตางประเทศมี
ความสําคัญตอการเขียนผลงานวิชาการ 

4.3 0.951 มากที่สุด 4.5 0.568 มากที่สุด 4.4 0.776 มากที่สุด 

การสนับสนุนจากหนวยงาน          
1) หนวยงานควรสนับสนุนคาใชจายใน 
    การตีพิมพผลงานในวารสารระดับ

นานาชาติ 

4.3 0.981 มากที่สุด 4.3 0.739 มากที่สุด 4.3 0.851 มากที่สุด 

2) ขาดที่ปรึกษาเมื่อมีปญหาในการเขียน
ผลงานวิชาการภาษาตางประเทศ 

2.9 1.177 ปานกลาง 3.5 1.121 มาก 3.2 1.172 ปานกลาง 

ประเภทของงานวิจัย 
1) ประเภทของงานวิจัยมีผลตอการพิจารณา

คัดเลือก 
3.9 0.993 มาก 4.1 0.772 มาก 4.0 0.876 มาก 

2) ผลงานวิจัยประยุกต/งานวิจัยพัฒนาจะ
ไดรับการคัดเลือกในเพื่อลงตีพิมพมากกวา 

3.5 0.948 มาก 3.9 0.700 มาก 3.7 0.835 มาก 

ดานการเลือกวารสาร 
1) ความมีชื่อเสียงของวารสารมีผลตอ       

การตัดสินใจเลือกสงผลงานไปตีพิมพ 
4.3 0.724 มากที่สุด 4.4 0.558 มากที่สุด 4.3 0.636 มากที่สุด 

2) วารสารที่มีคา Impact Factor สูง มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกสงผลงานไปตีพิมพ 

4.3 0.919 มากที่สุด 4.3 0.748 มากที่สุด 4.3 0.823 มากที่สุด 

3) อัตราคาใชจายที่ตางกันในการตีพิมพผลงานมี
ผลตอการตัดสินใจเลือกวารสารที่จะสงผลงาน 

3.3 1.079 ปานกลาง 3.6 0.919 มาก 3.5 1.001 มาก 

ดานเวลา 
1) ภาระงานประจํามีมาก ทําใหไมมีเวลา 
   เขียนผลงาน 

4.1 1.093 มาก 3.9 0.991 มาก 4.0 1.034 มาก 

  
4. ปญหาและขอเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะหเน้ือหาท่ีไดจากขอคําถามปลายเปด พบวา ปญหาหลักท่ีสําคัญของการสงผลงาน
วิชาการไปตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ คือ ขอจํากัดเรื่องของภาษาท่ีใชในการเขียนบทความ วารสารท่ีมี
ช่ือเสียงและมีคา Impact factor ท่ีสูง จะใหเวลาในการพิจารณาคอนขางยาวนาน รวมถึงการปรับแกบทความ
ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิประจําวารสาร ซึ่งเปนข้ันตอนท่ียากในการปรับแกบทความใหม ใหเปนไปตาม
ความตองการของผูทรงคุณวุฒิประจําวารสารน้ัน ประเด็นการบริหารจัดการเวลา เน่ืองจากมีภารกิจจํานวนมาก 
ไมวาจะเปนในเรื่องของการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งเปนภาระกิจหลักท่ีสถาบันการศึกษาสวนใหญ
จะตองดําเนินการ จึงทําใหไมสามารถจัดการเวลาในการเขียนบทความท่ีมีคุณภาพ เพ่ือตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติได  นอกจากน้ีการหาวารสารท่ีเหมาะสมกับบทความท่ีเขียนคอนขางยาก เน่ืองจากรูจักวารสาร
ท่ีไมหลากหลาย 
 กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมถึงชองทางในการสนับสนุนให อาจารย และนักวิจัยผลิตผลงาน
วิชาการเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ โดยจัดใหมีกิจกรรมอบรมการเขียนงานวิชาการอยางตอเน่ือง เพ่ือ
เปนการชวยกระตุนใหสรางผลงาน เชน กิจกรรม Writing club เปนกิจกรรมท่ีควรสนับสนุนตอไป อาจารยรุนใหม 
รุนกลาง ควรไดรับโอกาสในการจัด week เบรก เพ่ือการเขียนบทความ เชน กิจกรรม a week for write club 
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วารสารวิชาการ ปขมท. 7(3): 64 - 73  เรวดี สุวรรณนพเกา และ ภคพร พุทธโกษา  

ใหทุกคนไดไปเขาคายเขียนงานรวมกัน 1 สัปดาห โดย วางแผนลวงหนาใหทุกคนมีจะตองมีบทความออกมา
อยางนอยคนละ 1 ช้ิน นอกจากน้ีการมนีโยบายในการสงเสริมใหบุคลากรสามารถเขารวมเรียนรูและการฝกอบรม
ในตางประเทศ ในระยะเวลา 4-6 เดือน ยอมสามารถพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ อันเปนปจจัยพ้ืนฐาน
ในการเขียนงานในระดับนานาชาติไดอยางยั่งยืน  

การสนับสนุนใหมีการทํางานเปนทีม หรือรวมกันเขียนบทความอยางนอย 2 คนตอ 1 บทความ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีงานเขียนรวมกับอาจารยชาวตางประเทศท่ีมีประสบการณดานการเขียนบทความ หรือ
การมีพ่ีเลี้ยงท่ีมีประสบการณในการเขียนบทความระดับนานาชาติคอยใหคําปรึกษา จะชวยทําใหงานเขียน
ออกมามีคุณภาพ นอกจากน้ีควรมีผู เช่ียวชาญดานภาษาตางประเทศประจําของสถาบันฯ เพ่ือทําหนาท่ี
ตรวจสอบ แกไข และเปนท่ีปรึกษาใหแกผูท่ีตองการเขียนบทความ โดยไมตองจางชาวตางประเทศจากที่อื่น
มาตรวจสอบแกไขเรื่องของภาษา 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

การศึกษาน้ี ไดขอคนพบวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธตอการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสาร
ระดับนานาชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ อายุ ระดับการศึกษา แหลงการศึกษาท่ีจบ สถานะการทํางาน 
ประสบการณในการทํางาน/การสอน ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา เมื่อมีอายุ และประสบการณในการทํางาน/
การสอนท่ีมากข้ึน ความสําเร็จในการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติก็เพ่ิมมากข้ึนเชนกัน 
เชนเดียวกันกับการศึกษาท่ีสูงข้ึนยอมผานกระบวนการคิด วิเคราะหท่ีเปนระบบมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ี
จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ถือไดวา ผานการฝกฝนในการทําวิจัยในสาขาเฉพาะดานมาอยางดีและสวนใหญ
มีประสบการณตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติมาแลว เน่ืองจากเปนขอกําหนดวา ผลงานหรือสวนหน่ึงของ
ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ผูประเมิน (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) สิ่งท่ีตามมาก็คือผูท่ีจบปริญญาเอกจึงสามารถสรางผลงานวิจัยท่ีมีความ
ลึกซึ้งและมีคุณภาพไดดีกวาผูท่ีจบระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี ดังน้ันจึงเห็นไดวาในมหาวิทยาลัยท่ีมีสัดสวน
อาจารยหรือนักวิจัยท่ีจบปริญญาเอกมากกวาระดับอ่ืนๆ จะมีผลงานวิจัยออกมามากกวาและมีผลงานตีพิมพใน
ระดับนานาชาติสูงกวาดวยเชนกัน (กรธัช, 2561) ผลการวิจัยในครั้งน้ีก็พบเชนกันวา ผูท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก มีผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ มากกวาผูท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปรญิญาตรี  

ผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ สงผลงานวิชาการไปตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติมากกวา
ผูสําเร็จการศึกษาภายในประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชโรชีนีย และประภาพันธ (2551) ท่ีได
ทําการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติของอาจารยและ
นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท้ังน้ีเหตุผลท่ีผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ สงผลงาน
วิชาการไปตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติมากกวา อาจเปนเพราะการศึกษาจากตางประเทศท่ีมีการใช
ภาษาอังกฤษในการศึกษาเลาเรียน ยอมมีความรูและทักษะทางภาษาอังกฤษดีกวาผูท่ีจบการศึกษาในประเทศไทย 
จึงทําใหมีศักยภาพในการเขียนผลงานวิจัยเปนท่ียอมรับและไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

สถานะการทํางาน ผูท่ีเปนอาจารยมีการสงผลงานวิชาการไปตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ มากกวา
นักวิจัยสถาบันฯ /นักวิจัยโครงการ อาจเปนเพราะอาจารยจําเปนตองมีบทบาทและหนาท่ีทางวิชาการ ท่ีจะตอง
ศึกษาและพัฒนาความรูทางวิชาการใหเห็นอยางเดนชัด (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) ดังน้ันอาจเปนสาเหตุท่ีทําให
อาจารยตองมีการเขียนผลงานทางวิชาการเพ่ือเผยแพรความรู และศักยภาพของตนเอง มากกวากลุมนักวิจัย
สถาบันฯ หรอืนักวิจัยโครงการ บวกกับมาตรฐานในการขอตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนของอาจารย จําเปนตองมี
การเขียนผลงานทางวิชาการ ท่ีมีการกําหนดเผยแพรตีพิมพผลงานทางวิชาการอยางเดนชัด และมีความเปนสากล  

นอกจากน้ี เมื่อทําการวิเคราะหถึงปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเอ้ือตอการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับ
นานาชาต ิพบวา ปจจัยดานความรูและทักษะภาษาตางประเทศ ความมีช่ือเสียงของวารสารและวารสารท่ีมีคา 
Impact Factor ท่ีสูง รวมถึงการสนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพผลงานจากหนวยงาน ปจจัยเหลาน้ี อาจารย 
และนักวิจัย ใหความเห็นวา มีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจกลาวไดวา ความรูและทักษะ
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ปจจยัที่เอือ้ตอการตีพมิพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ของสถาบันวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2555-2559 

ภาษาตางประเทศมีความสําคัญตอการเขียนผลงานวิชาการ ดวยการตีพิมพบทความวิชาการในวารสารระดับ
นานาชาติน้ัน จะตองตีพิมพเปนภาษาอังกฤษ ดังน้ันการมีความรูและทักษะภาษาตางประเทศ จึงมีความสําคัญ
ตอการเขียนผลงานวิชาการ สอดคลองกับการศึกษาของ ลัคนา (2558) ไดทําการศึกษาถึงแนวทางการสงเสริม
การตีพิมพบทความวิจัยในวารสารของอาจารยและนักวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา ความรูและ
ทักษะภาษาตางประเทศมีความสําคัญตอการเขียนบทความวิจัยเชนกัน นอกจากเรื่องของภาษาตางประเทศแลว 
การเลือกวารสารก็มีสวนสําคัญในการสงผลงานไปตีพิมพ โดยเฉพาะอยางยิ่งวารสารท่ีมีช่ือเสียงและมีคา 
Impact Factor ท่ีสูง ถึงแมวารสารดังกลาวจะมีขอกําหนดในการตีพิมพท่ีคอนขางจะยุงยาก แตการไดตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีความนาเช่ือถือ ก็เปนการยืนยันไดวา บทความน้ันเปนบทความท่ีมี
คุณภาพ จะมีผูนําไปอางอิงหรือนําไปใชประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการนําไปอางอิงในวารสารท่ีมีการประเมิน
คุณภาพบทความโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) ท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 

การตีพิมพบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีความนาเช่ือถือน้ัน บางแหงอาจจะตองเสีย
คาใชจายในการลงตีพิมพบทความคอนขางสูง ซึ่งเปนอุปสรรคตอการสงผลงานวิชาการไปลงตีพิมพของอาจารย 
และนักวิจัย การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานถือเปนอีกชองทางหน่ึงในการสนับสนุนใหอาจารย และ
นักวิจัยมีแรงผลักดันในการผลิตผลงานวิชาการเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งปจจุบันสถาบันฯ ก็ไดมี
กลไกในการสนับสนุนคาใชจายในการลงตีพิมพบทความวิชาการเชนกัน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2558)
สอดคลองกับงานวิจัยของลัคนา (2558) ท่ีไดศึกษาแนวทางสงเสริมการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารของ
คณาจารย และนักวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท่ีไดใหขอเสนอแนะวา ควรมีการสรางระบบสนับสนุน
ใหทุนสําหรับการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัย 
ขอเสนอแนะ 
 ขอคนพบจากผลการวิจัยสามารถนํามาเปนขอเสนอแนะเพ่ือเปนประโยชนตอสถาบันฯ ในการสงเสริม
ใหอาจารย และนักวิจัย ผลิตผลงานวิชาการเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ โดยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. จัดใหมีหนวยตรวจสอบบทความ โดยมีผูเช่ียวชาญทางดานภาษาตางประเทศ มาชวยตรวจสอบ 
ขัดเกลา แกไขสํานวนและการใชภาษาในบทความ  

2. จัดอบรมใหความรูเรื่องการหาแหลงตีพิมพ โดยเฉพาะอาจารยท่ีบรรจุใหม และนักวิจัย ท่ียังมี
ประสบการณนอยในดานการตีพิมพเผยแพรบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดทํา
ฐานขอมูลวารสารวิชาการท่ีปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกวารสารใน
การสงบทความเพ่ือตีพิมพ  

3. สนับสนุนใหมีกิจกรรม เพ่ือเปนกลไกสงเสริมในเรื่องตีพิมพผลงานวิชาการอยางตอเน่ือง เชน
กิจกรรม Writing club  จัดทุกวันพุธชวงบาย เดือนละ 2 ครั้ง เปนเวทีวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น
ในกลุมอาจารย นักวิจัย และเจาหนาท่ีฝายสนับสนุน โดยเชิญผูเช่ียวชาญหรือผูมีประสบการณของสถาบันฯ ท่ีไดรับ
การตีพิมพมาพูดคุยและบอกเลาถึงประสบการณในการเขียนบทความวิชาการ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 
2561ข.)   

4. อาจารยรุนใหม รุนกลาง และนักวิจัย ควรไดรับโอกาสในการจัด week เบรก เพ่ือการเขียน
บทความ เชน กิจกรรม a week for write club โดยจัดใหมีกิจกรรมเขาคายเขียนงานรวมกัน 1 สัปดาห ใหทุกคน
ไดไปเขาคายรวมกัน โดยจัดเปนแผนงาน วางแผนลวงหนาใหทุกคนมีผลงานออกมาอยางนอยคนละ 1 ช้ิน 

 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ี กลุมตัวอยางคือ อาจารย และนักวิจัย จํานวน 57 คน พบวา ในชวง 5 ปท่ีผานมา 
(พ.ศ. 2555-2559) กลุมตัวอยางไดสงผลงานวิชาการลงตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ รอยละ 43.9 โดย
สงผลงานจํานวน 1-2 บทความ รอยละ 31.6 มีเพียงรอยละ 12.3 เทาน้ัน ท่ีสงผลงานไปตีพิมพมากกวา 
3 บทความข้ึนไป เมื่อทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการตีพิมพผลงานวิชาการใน
วารสารระดับนานาชาต ิระหวางป พ.ศ. 2555-2559 ดวยไคสแควร (Chi-Square) พบวา อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณในการทํางาน/การสอน แหลงการศึกษาท่ีสําเร็จ สถานการณทํางาน มีความสัมพันธตอการตีพิมพ
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ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อทําการวิเคราะหถึงปจจัยอ่ืนๆ ท่ี
เอ้ือตอการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ พบวา อาจารย และนักวิจัย ใหความเห็นตรงกันวา 
ความรูและทักษะภาษาตางประเทศ การสนับสนุนคาใชจายจากหนวยงานในการตีพิมพ ความมีช่ือเสียงของ
วารสาร และ วารสารท่ีมีคา Impact Factor ท่ีสูง มีความสําคัญตอการสงผลงานตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ ในระดับมากท่ีสุด ปญหาหลักท่ีสําคัญของการสงผลงานวิชาการเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
คือ ขอจํากัดเรื่องของภาษาท่ีใชในการเขียนบทความ รวมถึงการหาวารสารท่ีเหมาะสมกับบทความท่ีเขียน
คอนขางยาก เน่ืองจากรูจักวารสารท่ีไมหลากหลาย สถาบันฯ ควรจัดใหมีหนวยตรวจสอบบทความ โดยมี
ผูเช่ียวชาญทางดานภาษาตางประเทศ มาชวยตรวจสอบ ขัดเกลา แกไขสํานวนและการใชภาษาในบทความ จัด
อบรมใหความรูเรื่องการหาแหลงตีพิมพ รวมถึงการจัดทําฐานขอมูลวารสารวิชาการท่ีปรากฏอยูในฐานขอมูล
สากล และสนับสนุนใหมีกิจกรรมเพ่ือเปนกลไกสงเสริมในเรื่องตีพิมพผลงานวิชาการอยางตอเน่ือง  
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