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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยใน
วารสารของคณาจารยแ์ละนกัวิจยั 2) ศึกษาความตอ้งการในการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสารของ
คณาจารย์และนักวิจยั และ 3) ศึกษาแนวทางส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัในวารสารของ
คณาจารย์และนักวิจยั ซ่ึงเป็นการวิจยั เชิงส ารวจ โดยกลุ่มตวัอย่างได้แก่กลุ่มผูบ้ริหาร จ านวน 15 คน 
คณาจารยแ์ละนกัวิจยั จ  านวน 205 คน โดยใชว้ิธีแบบสุ่มอยา่งง่าย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามชนิดประมาณค่า 5 ระดบั การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามสวนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.2 มีอายุ 50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
56.1 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 72.2 โดยมากส าเร็จการศึกษาในประเทศไทย 
คิดเป็นร้อยละ 68.3 ส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นผูช่้วยศาสตราจารยคิ์ดเป็นร้อยละ 36.0 ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัญหาในการตีพิมพ ์เผยแพร่บทความวิจยัในวารสารในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (  = 3.21, S.D. = 1.016) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่มีปัญหาดา้นบทความวิจยั (  = 3.27, S.D. 

= 1.064) ดา้นบุคคล  (  = 3.23, S.D. = 1.012) การหาแหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่(  = 3.22, S.D. = 0.903) และ

ปัญหาด้านการเงิน (  = 3.13, S.D. = 1.086)  ซ่ึงความคิดเห็นต่อความต้องการการส่งเสริมการตีพิมพ์
เผยแพร่บทความวิจยัในวารสาร มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่องคก์รควรสร้างแรงจูงใจเพื่อชกัจูงให้

บุคคลในองค์กรปฏิบติังานให้ได้ผลผลิตทั้งปริมาณ และคุณภาพ (  = 4.22, S.D. = 0.755) ควรมีศูนย์

ส่งเสริมสนบัสนุนตรวจสอบบทความและด าเนินการส่งตีพิมพเ์ผยแพร่ (  = 4.16, S.D. = 0.928) องค์กร
ควรมีท่ีปรึกษาเม่ือมีปัญหาในการเขียนบทความภาษาต่างประเทศ (  = 4.14, S.D. = 0.805) และแนวทาง
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การส่งเสริมการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัควรปรับกลไกการส่งเสริมให้มีการตีพิมพเ์ผยแพร่เพิ่มข้ึนและ
การสร้างแรงจูงใจในดา้นผลลพัธ์จากการท างานท่ีเหมาะสมและเท่าเทียมกนั 

ค าส าคัญ: การตีพิมพบ์ทความวจิยั, แนวทางส่งเสริม 
 

Abstract 

This survey research is aimed to 1) study the problem situation of research publication in journals 
of lecturers and researchers; 2) study the needs of lecturers and researchers to publish their research in 
journals; and 3) develop guidelines for promoting research publication in journals for the lecturers and 
researchers at Sukhothai Thammathirat Open University. The samples of the research, which are purposive, 
included 15 administrators, and 205 faculty members and researchers. The instruments in this study used 
were an interview form and a 5-rating scale questionnaire. The statistics used for analyzing the collected 
data were percentage, mean and standard deviation. 

The study showed that 72.2 percent of the samples were females, 56.1 percent were over 50 years 
of age, and 72.2 percent hold Doctoral degree. It also appeared that 68.3 percent of the interviewees 
graduated in Thailand and 36 percent of them held the position of assistant professor. The analysis of the 
problem on research publication in journals was at (i.e., x  = 3.21 and S.D. = 1.016) The statistics of each 
problem here as follow: research article problem showed mean (i.e., x  = 3.27 and S.D. = 1.064) personal 
problem resulted with mean (i.e., x  = 3.23 and S.D. = 1.012) publishing resources problem came out with 
mean (i.e., x  = 3.22 and S.D. = 0.903) and financial problem marked mean (i.e., x  = 3.13 and S.D. =  
1.086) The analysis showed that the need for the promotion of research publication was at high level. The 
result stated that the organization should inspire lecturers and researchers to produce  highest quantity and 
quality work possible, resulting with mean (i.e., x  = 4.22 and S.D. = 0.755) The interviewees agreed that 
there should be a center that helps promote, support, read and publish the research, showing numbers of 
mean(i.e., x  = 4.16 and S.D. = 0.928) The statistics concerning the need of English language advisor are 
mean (i.e., x  = 4.14 and S.D. = 0.805) The research suggested guidelines for promoting research 
publication in journals thatsystems and mechanisms to enhance research productivity should be developed. 
It also suggested that the organization should also motivate to pursue higher research productivity by 
allowing appropriate and equal work for all. 

Keyword:  Research Publication, Guidelines 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีพนัธกิจดา้นการจดัการเรียนการสอน 
การวจิยั การบริการวชิาการ และการท านุศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัตระหนกัวา่ภารกิจดา้นการวิจยัถือเป็น
หวัใจของการพฒันา เป็นท่ีมาขององคค์วามรู้ในอนัท่ีจะน าไปสู่การพฒันาการเรียนการสอน การบริการทาง
วิชาการ และเป็นฐานความรู้ให้กบัสังคม ผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยัเป็นส่ิงบ่งบอกถึงศกัยภาพทางดา้น
วิชาการของมหาวิทยาลยั ประกอบกบัปัจจุบนัสถาบนัการศึกษาตอ้งรับการตรวจประกนัคุณภาพการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงหน่วยงานท่ีมีบุคลากรต าแหน่งคณาจารยแ์ละนกัวิจยั ตอ้งรับผิดชอบองคป์ระกอบดา้น
การวิจยั ซ่ึงมีตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนผลงานวิจยั การติมพเ์ผยแพร่ และน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์
ร่วมกัน การเพิ่มคะแนนตวัช้ีวดัด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั และการน าผลงานวิจยัไปอ้างอิง ท่ี
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความส าคญัมากเน่ืองจากในปัจจุบนัการประกนัคุณภาพดา้นการวิจยันั้น สมศ. และ 
สกอ. ไม่เพียงให้ความส าคญัต่อจ านวนช้ินงานวิจยัเท่านั้นแต่ให้ความส าคญักบัการน าผลงานวิจยัไปใช้
ประโยชน์ใน 2 ดา้นคือ 1. ดา้นวิชาการหมายถึง การตีพิมพเ์ผยแพร่มีผูน้ าผลงานของมหาวิทยาลยัไปอา้งอิง 
(Citation) เพื่อน าไปศึกษาต่อยอดท างานวิจยัชั้นสูงยิ่งข้ึนต่อไป และด้านท่ี  2. คือการใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย ์ซ่ึงจะนบัจากดชันีเร่ืองสิทธิบตัรคือหากมีจ านวนงานวิจยัท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัรท่ีเป็นทรัพยสิ์น
ทางปัญญาเพิ่มมากข้ึนคะแนนในการประเมินก็จะเพิ่มมากยิง่ข้ึนดว้ย 

ภารกิจท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาคือ การศึกษาวจิยัเพื่อแสวงหาและ
พฒันาองคค์วามรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อน าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาการเรียนการสอนรวมทั้งการแกไ้ขปัญหาและ
พฒันาประเทศ นอกจากน้ียงัตอ้งเผยแพร่ผลการวิจยัในรูปของบทความวิจยัเพื่อตีพิมพ ์เผยแพร่ในวารสาร
ร ะ ดับ น า น า ช า ติ แ ล ะ ร ะ ดับ ช า ติ  จ า ก ก า ร ร วบ ร ว ม ผ ล ก า รป ร ะ เ มิ น คุณภ าพภ า ย ใ นข อ ง 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ในปี 2553 – 2555 พบวา่ในปี 2553 มีผลงานวิจยัตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร
ระดบันานาชาติ จ  านวน 7 เร่ือง ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ จ  านวน 23 เร่ือง ต่อจ านวนอาจารย ์417 คน คิด
เป็นร้อยละ 7, ในปี 2554 มีผลงานวิจยัตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติ จ  านวน 14 เร่ือง ตีพิมพใ์น
วารสารระดบัชาติ จ  านวน 28 เร่ือง ต่อจ านวนอาจารย ์422 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และในปี 2555 มีผลงานวจิยั
ตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติจ านวน 10 เร่ือง และตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติจ านวน 27 เร่ือง ต่อ
จ านวนอาจารย ์413 คน คิดเป็นร้อยละ 9 จะเห็นไดว้า่จ  านวนผลงานตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติและ
ระดบัชาติของคณาจารยแ์ละนกัวิจยั หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ยงัมีจ  านวนน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบั
จ านวนอาจารยแ์ลนกัวจิยัจากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีมหาวทิยาลยัประสบอยู ่
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการตีพิมพบ์ทความวจิยัในวารสารของคณาจารยแ์ละนกัวจิยั 
2. เพื่อศึกษาความตอ้งการในการตีพิมพบ์ทความวจิยัในวารสารของคณาจารยแ์ละนกัวจิยั 
3. เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการตีพิมพบ์ทความวจิยัในวารสารของคณาจารยแ์ละนกัวจิยั 

 
นิยามศัพท์ 

แนวทางการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ หมายถึง การสนบัสนุนส่งเสริมให้มีการเพิ่มผลผลิตการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบัชาติและนานาชาติทั้งปริมาณและคุณภาพ 

 การตีพิมพ์บทความวิจัย หมายถึง การตีพิมพบ์ทความจากผลงานวิจยัในวารสารวิชาการ (Journal) 
ในระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลท่ีก าหนด รวมถึงบทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) 
ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจยัท่ีได้รับ
การตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในฐานขอ้มูล Thai-Journal Citation Index Center 
(TCI) หรือวารสารวชิาการระดบัชาติตามประกาศของ สมศ. 

 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจยัท่ี
ไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ไดแ้ก่ฐานขอ้มูลการจดัอนัดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index)  หรือฐานขอ้มูล 
Scopus หรือวารสารวชิาการระดบันานาชาติตามประกาศ สมศ. 

 คณาจารย์ หมายถึง คณาจารยป์ระจ าท่ีเป็นขา้ราชการ และพนักงานมหาวิทยาวิทยาลยัสุโขทยั - 
ธรรมาธิราช 

 นักวิจัย หมายถึง นักวิจยัและเจา้หน้าท่ีวิจยัท่ีสังกดัสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธิราช 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ท  าให้ทราบปัญหาและความตอ้งการของคณาจารยแ์ละนกัวิจยัต่อการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความ
วจิยัในวารสาร 

2.  ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงพฒันาการส่งเสริมการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวจิยั 
 3.  ผลจากการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมดา้นการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัสู่ระดบัชาติและนานาชาติ 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ี ใช้รูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งเป็นจ านวน 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่กลุ่มผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และกลุ่มคณาจารยก์บันกัวจิยั 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชประกอบไปดว้ยรองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจยั ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 12 สาขาวิชา ผูอ้  านวยการส านกัเทคโนโลยีการศึกษา  
และผูอ้  านวยการส านักทะเบียนและวดัผล รวมจ านวน 15 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทั้งจ  านวน
ประชากร  

ประชากรท่ีเป็นคณาจารยป์ระจ าสาขาวิชา จ านวน 12 สาขาวิชาประกอบไปดว้ย 1. สาขาวิชาศิลป
ศาสตร์ 2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 3. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 4. สาขาวิชานิติศาสตร์ 5. ส าขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 7. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 8. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 9. 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 10. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 11. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี12. 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และนกัวิจยักบัเจา้หนา้ท่ีวิจยั รวมจ านวน 392 คน การค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง
โดยใช้สูตรของ Yamane (1973) และการให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอย่างร้อยละ 5 ได้กลุ่ม
ตวัอย่าง จ  านวน 205 คน จากนั้น ผูว้ิจยัคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลแบบการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random 
sampling) โดยใช้ตารางเลขสุ่มโดยมีเลขก ากับหน่วยรายช่ือ และท าการจดัส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่ม
ตวัอยา่งเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย รายละเอียด ดงัน้ี 
 1. แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 

 แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู ้บริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นแบบสัมภาษณ์  
แบบเจาะลึก ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
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  ส่วนท่ี 1  ความคิดเห็นต่อปัญหาในการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสารของคณาจารยแ์ละ
นกัวจิยั ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นเงินทุน ดา้นแหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่ ดา้นบทความวจิยั 
  ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสารของ
คณาจารยแ์ละนกัวจิยั 
  2. แบบสอบถาม  
     แบบสอบถาม ประกอบดว้ย รายละเอียด ดงัน้ี 
   ส่วนท่ี 1  เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานท่ีส าเร็จ
การศึกษาสูงสุด ต าแหน่งทางวิชาการ ประสบการณ์ในการท างาน/การสอน ประสบการณ์ในการท าวิจยั 
ลกัษณะงานวิจยั การเขา้รับการฝึกอบรมสัมมนาเก่ียวกบัการเขียนบทความ  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการเป็นค าถามท่ีใหผู้ต้อบ ตอบตามตวัเลือกท่ีก าหนดใหต้รงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัผูต้อบ 

ส่วนท่ี 2  สภาพปัญหาในการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสาร ประกอบดว้ย ปัญหา
ดา้นบุคคล ปัญหาดา้นเงินทุน ปัญหาแหล่งตีพิมพ ์ปัญหาดา้นบทความวจิยั 
  ส่วนท่ี 3  ความตอ้งการในการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวจิยัในวารสาร ประกอบดว้ย องคก์ร
ควรสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพผ์ลงานวิจยัในวารสาร องค์กรควรส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการ
ความรู้ดา้นการเขียนบทความ องคก์รควรสร้างแรงจูงใจเพื่อชกัจูงให้บุคคลในองคก์รในการปฏิบติังานให้
ได้ผลผลิต ทั้ งปริมาณและคุณภาพมากท่ีสุด องค์กรควรมีท่ีปรึกษาเม่ือมีปัญหาในการเขียนบทความ
ภาษาต่างประเทศ  ควรมีศูนยส่์งเสริมสนบัสนุนตรวจสอบบทความและด าเนินการส่งตีพิมพผ์ยแพร่ 
  ส่วนท่ี 4  ปัญหา/อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวจิยัในวารสาร 
  ส่วนท่ี 2,3  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั 
คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  

 การแปลคะแนน สภาพปัญหาในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัในวารสาร และความ
ตอ้งการในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัในวารสารใช้หลกัการแปลผลค่าเฉล่ียในการให้ความหมาย
คะแนนเฉล่ียสภาพปัญหาและความตอ้งการในการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสารดงัน้ี (บุญชม ศรี
สะอาด, 2543)  มีดงัน้ี 

การแปลคะแนน 
4.51 – 5.00 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 

  3.51 – 4.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก 
  2.51 – 3.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
  1.51 – 2.50   หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
  1.00 – 1.50    หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
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วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอน การเก็บขอ้มูลในการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัโดยการโทรศพัท์นดัหมายเวลาการสัมภาษณ์ และท า
การสัมภาษณ์จ านวน 15 คน และจดัท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามไปยงัคณาจารยแ์ละ
นกัวิจยัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยวิธีการแบบเจาะจง จ านวน 205 ชุด โดยใช้ระยะเวลาในการ
สัมภาษณ์และใชร้ะยะเวลาในการแจกแบบสอบถามระหวา่งเดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม พ.ศ.2556 และได้
เก็บขอ้มูลเพิ่มเติมอีก 1 รอบ ในเดือน กุมภาพนัธ์ - มีนาคม 2557  เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลตามจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีค านวณได ้ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามมาตรวจความถูกตอ้งสมบูรณ์ และน ามาท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ี
ตอบกลบัมาทุกชุดก่อนจะน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดท าการวเิคราะห์ โดยวเิคราะห์ขอ้มูลตามรายละเอียดดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานท่ีส าเร็จการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งทางวิชาการ ประสบการณ์ในการท างาน/การสอน ประสบการณ์ใน
การท าวิจยั ลกัษณะงานวิจยั การเขา้รับการฝึกอบรมสัมมนาเก่ียวกบัการเขียนบทความโดยใช้การแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับตวัแปรอายุ ประสบการณ์ในการท างาน/การสอน 
ประสบการในการท าวจิยั จ  านวนเขา้อบรม ใชก้ารหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. วเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของคณาจารยแ์ละนกัวิจยั ต่อแนวทางการส่งเสริมการตีพิมพเ์ผยแพร่
บทความวิจยัในวารสารของคณาจารยแ์ละนกัวิจยั มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชโดยการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) จากแบบสัมภาษณ์และค าถามปลายเปิดจากแบบสอบถามโดยการจดัหมวดหมู่ตาม
เน้ือหาและใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และการจดัอนัดบัเพื่อจดักลุ่มขอ้มูล 
วเิคราะห์และการสังเคราะห์ขอ้มูล 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวจัิย 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานและขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถามแนวทาง
ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัในวารสาร จ านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 205 คน พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 57 
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คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 ส่วนใหญ่มีอาย ุ50 ปีข้ึนไป จ านวน 115 คนคิดเป็นร้อยละ 56.1 รองลงมาอาย ุ41 - 50 
ปี จ  านวน 47 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.9  อายุ 30 – 40 ปี จ  านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และอายุต ่ากวา่ 30 
ปี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5   มีระดับการศึกษาปริญญาเอก จ านวน  148 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 
รองลงมามีระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และปริญญาตรีจ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.0  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยจ์  านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.0 รองลงมาต าแหน่งรองศาสตราจารย ์จ  านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 ต าแหน่งอาจารย ์จ  านวน 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.3 ต าแหน่งนักวิจัย/เจ้าหน้าท่ีวิจัย จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5  

ประสบการณ์ในการท าวิจัย 5 -10 เ ร่ือง จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 รองลงมามี
ประสบการณ์ในการท าวจิยันอ้ยกวา่ 5 เร่ือง จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 และมีประสบการณ์ในการท า
วิจยัมากกวา่ 10 เร่ือง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2  เป็นหวัหนา้โครงการวิจยันอ้ยกวา่ 5 เร่ือง จ านวน 
155 คน คิดเป็นร้อยละ 75.6 รองลงมาเป็นหวัหนา้โครงการวิจยั 5 – 10 เร่ือง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.0 และเป็นหวัหนา้โครงการวิจยัมากกวา่ 10 เร่ือง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 เป็นผูร่้วมวิจยันอ้ยกวา่ 
5 เร่ือง จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 รองลงมาเป็นผูร่้วมวิจยั 5 – 10 เร่ือง จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.6 และเป็นผูร่้วมวจิยัมากกวา่ 10 เร่ือง 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 ลกัษณะงานวจิยัส่วนใหญ่เป็นการวิจยั
เพื่อการพฒันาจ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 75.6 รองลงมาเป็นการวิจยัเชิงทดลองเพื่อหาความรู้ใหม่ และ
การวจิยัเพื่อการประเมินซ่ึงมีจ านวนเท่ากนั 75 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6   

การตีพิมพใ์นวารสารในรอบ 10 ปี 5-10 เร่ือง จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 56 .0 รองลงมามีการ
ตีพิมพ์ในวารสารในรอบ 10 ปี น้อยกว่า 5 เร่ือง จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 และมีการตีพิมพ์ใน
วารสารในรอบ 10 ปี 11 เร่ืองข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0  มีการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติใน
รอบ 10 ปี 5-10 เร่ือง จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมามีการตีพิมพ์ผลงานวิจยัในวารสาร
ระดบัชาติในรอบ 10 ปีนอ้ยกวา่ 5 เร่ือง จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 มีการตีพิมพผ์ลงานวจิยัในวารสาร
ระดับชาติในรอบ 10 ปี 11 เร่ืองข้ึนไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติในรอบ 10 ปี น้อยกว่า 5 เร่ือง จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2  รองลงมามีการตีพิมพ์ใน
วารสารระดบันานาชาติในรอบ 10 ปี 5 - 10 เร่ือง จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8  

ส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการเขียนบทความเพื่อตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติ
และระดบันานาชาติจ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 และเคยเขา้รับการอบรมจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.7 มีการทราบหลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวจิยั จ  านวน 128 คน คิดเป็น 
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ร้อยละ 62.4 ไม่ทราบหลกัเกณฑก์ารสนบัสนุน จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและความตอ้งการในการส่งเสริม
การตีพิมพบ์ทความวจิยัในวารสาร  ดงัตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 1  สภาพปัญหารายดา้นท่ีส่งผลต่อการตีพิมพบ์ทความวจิยัในวารสาร 

สภาพปัญหาในการตีพิมพบ์ทความวจิยัในวารสาร X  S.D. ความหมาย 

1. ปัญหาดา้นบุคคล 3.23 1.012 เห็นดว้ยปานกลาง 

2. ปัญหาดา้นการเงิน 3.13 1.086 เห็นดว้ยปานกลาง 

3. ปัญหาแหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่ 3.22 0.903 เห็นดว้ยปานกลาง 

4. ปัญหาดา้นบทความวจิยั 3.27 1.064 เห็นดว้ยปานกลาง 

รวม 3.21 1.016 เห็นดว้ยปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัญหาในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัใน 

วารสารในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ความคิดเห็นต่อสภาพ
ปัญหาในการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบัปานกลางไดแ้ก่ ปัญหาดา้นบทความวจิยั (ค่าเฉล่ีย 3.27)  ปัญหา
ดา้นบุคคล (ค่าเฉล่ีย 3.23) ปัญหาแหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่ (ค่าเฉล่ีย 3.22) และปัญหาดา้นการเงิน (ค่าเฉล่ีย 3.13) 

1.  ความคิดเห็นต่อปัญหาดา้นบทความวิจยั ท่ีส่งผลต่อการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสาร
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27)  ซ่ึงความคิดเห็นต่อปัญหาดา้นบทความวิจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสารระดบัปานกลางไดแ้ก่ ไม่มีศูนยบ์ริการเทคนิคเบ้ืองตน้ในการเขียน
บทความวิจยั (ค่าเฉล่ีย 3.48) ประเภทของงานวิจยัมีผลต่อการพิจารณาของบรรณาธิการในการคดัเลือก
ผลงานตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ (ค่าเฉล่ีย 3.40) และไม่มีศูนยป์ระเมินบทความวิจยัท่ีส่งไปตีพิมพ์
เผยแพร่ (ค่าเฉล่ีย 3.37) 

2.  ความคิดเห็นต่อปัญหาดา้นบุคคล ท่ีส่งผลต่อการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสารโดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.23) ซ่ึงความคิดเห็นต่อปัญหาด้านบุคคลท่ีส่งผลต่อการตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจยัในวารสารระดบัมากคือปัญหาดา้นเวลาเน่ืองจากภาระงานประจ าและงานอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.21) 
มีความคิดเห็นปานกลางไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะภาษาต่างประเทศมีความส าคญัต่อการเขียนบทความวิจยั 
(ค่าเฉล่ีย 3.46) และ ความรู้และทกัษะในการเขียนบทความวจิยัมีผลต่อการตีพิมพเ์ผยแพร่ (ค่าเฉล่ีย 3.33) 
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3.  ความคิดเห็นต่อปัญหาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ท่ีส่งผลต่อการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยใน
วารสารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.22) ซ่ีงความคิดเห็นต่อปัญหาแหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่ ท่ีส่งผล
ต่อการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสารในระดบัมากไดแ้ก่ วารสารมีค่า Impact Factor สูงมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกส่งผลงาน (ค่าเฉล่ีย 3.71) ขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขของแหล่งตีพิมพ ์มีผลต่อการตีพิมพเ์ผยแพร่
บทความวิจยั (ค่าเฉล่ีย 3.65) และมีความเห็นระดบัปานกลางคือความมีช่ือเสียงของวารสารมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกตีพิมพผ์ลงานวจิยั (ค่าเฉล่ีย 3.33) 

4.  ความคิดเห็นต่อปัญหาดา้นการเงิน ท่ีส่งผลต่อการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสารระดบั
ปานกลางคือ การท่ีตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพผ์ลงานลงในวารสารเป็นอุปสรรคต่อการตีพิมพผ์ลงาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.13) 

ตารางท่ี 2  ความตอ้งการการส่งเสริมการตีพิมพบ์ทความวิจยัในวารสาร 

ความตอ้งการการส่งเสริมการตีพิมพบ์ทความวิจยัในวารสาร X  S.D. ความหมาย 

1. องคก์รควรสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการตีพิมพผ์ลงานในวารสาร 4.10 0.80 เห็นดว้ยมาก 

2. องคก์รควรส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการความรู้ดา้น 3.90 0.92 เห็นดว้ยมาก 

    การเขียนบทความ    

3. องคก์รควรสร้างแรงจูงใจ เพื่อชกัจูงใหบุ้คคลในองคก์าร 4.22 0.75 เห็นดว้ยมาก 

   ปฎิบติังานใหไ้ดผ้ลผลิต ทั้งปริมาณและคุณภาพมากท่ีสุด    

4. องคก์รควรมีท่ีปรึกษาเม่ือมีปัญหาในการเขียนบทความ 4.14 0.80 เห็นดว้ยมาก 

   ภาษาต่างประเทศ    

5. ควรมีศูนยส่์งเสริมสนบัสนุนตรวจสอบบทความและ 

   ด าเนินการส่งตีพิมพเ์ผยแพร่ 

4.16 0.928 เห็นดว้ยมาก 

รวม 4.10 0.84 เห็นดว้ยมาก 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัความตอ้งการการส่งเสริมการตีพิมพบ์ทความวิจยัใน
วารสารมีความตอ้งการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) ความคิดเห็นต่อความตอ้งการการส่งเสริม 
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัในวารสารในระดบัมาก ได้แก่  องค์กรควรสร้างแรงจูงใจ เพื่อชักจูงให้
บุคคลในองค์การปฏิบติังานให้ได้ผลผลิต ทั้งปริมาณ และคุณภาพมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.22) ควรมีศูนย์
ส่งเสริมสนับสนุนตรวจสอบบทความและด าเนินการส่งตีพิมพ์เผยแพร่ (ค่าเฉล่ีย 4.16) องค์กรควรมีท่ี
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ปรึกษาเม่ือมีปัญหาในการเขียนบทความภาษาต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.14) องคก์รควรสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใน
การพิมพผ์ลงานในวารสาร (ค่าเฉล่ีย 4.10) และองคก์รควรส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการความรู้ดา้นการ
เขียนบทความ (ค่าเฉล่ีย 3.90)  

สรุปความคิดเห็นจากผู้บริหาร 
ความคิดเห็นต่อปัญหาในการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสารของคณาจารยแ์ละนกัวิจยั

ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    
1.  ด้านบุคลากร  คณาจารยแ์ละนักวิจยัส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลยั ยงัไม่ให้ความส าคญักบั

งานวิจยัเท่าท่ีควร เน่ืองจากอาจารยมี์ภาระกิจอ่ืนๆ ท่ีเป็นภาระงานประจ ามากส่วนหน่ึง และมองวา่งานวิจยั
เป็นงานรองท่ีจะไม่ท าถา้ไม่ปลอดจากภาระกิจอ่ืนๆ อยา่งแทจ้ริง  อีกประการหน่ึงคือคณาจารยแ์ละนกัวิจยั
ไม่สนใจในการวิจยัเชิงลึกในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู้และเป็นผูรู้้จริงในเร่ืองนั้น มกัจะเปล่ียน
ความสนใจตามความสนใจของแหล่งทุน ท าให้งานวิจยัไม่น่าสนใจพอท่ีวารสารจะรับตีพิมพ ์คณาจารยมี์
ภาระงานผลิตชุดวิชา ท าให้มีขอ้จ ากดัดา้นการผลิตบทความเพื่อการตีพิมพเ์ผยแพร่และดา้นการท าวิจยั เพื่อ
น ามาเขียนบทความไดอ้ย่างต่อเน่ือง  ควรจดับุคลากรเพื่อแนะน า/ประสานงานในการตีพิมพฯ์ ตามแหล่ง
ต่างๆ และมีขอ้มูลเก่ียวกบั ขอ้ก าหนดในการตีพิมพ์วารสารแต่ละฉบบั เช่นรูปแบบการเขียน Font  Size 
ลกัษณะการพิมพ ์การอา้งอิง เพื่อบุคลากรจะไดเ้ตรียมตน้ฉบบัให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขของวารสารแต่ละ
ฉบบัและมีข้อมูลเก่ียวกับระยะเวลาการส่งต้นฉบบัของวารสารแต่ละฉบบั ควรจดับุคลากรท่ีช่วยแปล
บทคดัย่อเป็นภาษาองักฤษ เฉพาะของแต่ละศาสตร์เพราะวิชาการต่างๆ จะมีศพัท์เฉพาะของตนเอง  ขาด
แรงจูงใจในการตีพิมพ ์แรงจูงใจในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงเงิน แต่หมายถึงก าลงัใจ ควรมีระบบท่ีส่งเสริมก าลงัใจ 
เช่นมีบอร์ดเผยแพร่ผลงานท่ีบุคลากรได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว ควรมีการสนับสนุน โดยเฉพาะ Peer 
Review หรือการช่วยดา้นภาษาบุคลากรยงัขาดความรู้ ทกัษะ เร่ืองภาษาต่างประเทศเป็นปัญหา อุปสรรค
ส าคญั อาจารยท่ี์บรรจุใหม่ขาดประสบการณ์ในการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสารโดยเฉพาะระดบั
นานาชาติ ท าให้ไม่ทราบถึงกระบวนการขั้นตอน และแนวปฏิบติัท่ีดี ดว้ยภาระงานของคณาจารยด์า้นการ
เรียนการสอนและงานเชิงธุรการท่ีมีเป็นจ านวนมากท าให้อาจารยไ์ม่สามารถมุ่งจุดสนใจในการท าวิจยั
ส าหรับการตีพิมพใ์นวารสารไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและอยา่งต่อเน่ือง ควรมีท่ีปรึกษาในดา้นการเขียนโครงการวิจยัท่ี
มีศกัยภาพและตอบโจทย ์ซ่ึงจะน าไปสู่การเพิ่มโอกาสของการตีพิมพเ์ผยแพร่ ควรมีนกัภาษาองักฤษระดบั
สากล ท่ีจะช่วยขดัเกลาภาษาก่อนส่งไปวารสารต่างประเทศ หรือหากมีแลว้ก็ควรประชาสัมพนัธ์ หรือเปิดตวั 
และแนะน าการใชบ้ริการตอนน้ี ไม่รู้วา่มีหรือไม่มีซ่ึงไม่ใช่แค่การแปลภาษาแต่เป็นการช่วยกนัร่างบทความ 

2.  ดา้นเงินทุน  ทุนวิจยัของมหาวิทยาลยัค่อนขา้งจ ากดั นกัวิจยัหรือคณาจารยจึ์งสนใจทุนวิจยั
จากหน่วยงานภายนอกมากกว่า เม่ือไดผ้ลงานวิจยัออกมา ส่วนใหญ่จึงเป็นลิขสิทธ์ิของแหล่งทุน ท าให้ไม่
สามารถตีพิมพไ์ด ้เงินทุนเพื่อส่งเสริมการวิจยัยงัมีค่อนขา้งจ ากดั ท าใหผู้ต้อ้งการท าวจิยั บางส่วนยงัไม่ไดรั้บ
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การสนับสนุนให้ท าวิจยัท่ีสนใจ ซ่ึงจะน ามาสู่การเขียนบทความ ควรจดัสรรค่าตอบแทนในการแปล
บทคดัยอ่/แปลบทความเป็นภาต่างประเทศเพื่อสนบัสนุนการลงบทความในวารสารนานาชาติ ควรมีระบบ 
สนบัสนุนเงินทุนในการตีพิมพเ์ผยแพร่(ไม่ใช่ตีพิมพแ์ลว้ให้การสนบัสนุน) แต่ควรเป็นการสนบัสนุนเม่ือ
ตีพิมพ์ได้ในวารสารใดท่ีต้องมีค่าบริการ (เงินค่าตีพิมพ์) หากมีการส ารองจ่ายควรเบิกจ่ายได้ ไม่ควรมี
ขอ้จ ากดัหรือเพดานส าหรับค่าตีพิมพ ์(จ านวนตามจ่ายจริง) มหาวิทยาลยัมีเงินสนบัสนุนนอ้ยและมีระเบียบ
ขั้นตอนยุง่ยากตามนโยบาย มหาวิทยาลยัฯ แต่ควรสนบัสนุนการไปเผยแพร่ ประชุมวิชาการเพราะเป็นทาง
ลดัไปสู่การเขียนบทความ เน่ืองจากไดเ้ห็นแนวทางของคนอ่ืนๆ กวา้งขวาง 

3.  ดา้นแหล่งตีพิมพ ์ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่ท่ีมีคุณภาพมีจ านวนไม่มากนกั บางแห่งมีขอ้ก าหนด
ในการตีพิมพ์ยุ่งยาก และตอ้งมีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีอยู่ในฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ
ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ยงัมีไม่มากนกั ควรมีฐานขอ้มูลวารสารต่างๆ ท่ีอยูใ่นฐาน TCI เพื่อบุคลากรจะไดเ้ลือก
การเผยแพร่ไดถู้กแหล่ง ตามตวัช้ีวดัการประกนัคุณภาพ ควรผลกัดนัในวารสารของมหาวิทยาลยั/สาขาวิชา 
เขา้สู่ฐาน TCI  ควรมีการจดัสัมมนาให้ความรู้เร่ืองการหาแหล่งตีพิมพ์ ขาดการประชาสัมพนัธ์อย่างเป็น
ระบบให้บุคลากรไดรั้บทราบ ควรมีการประชาสัมพนัธ์แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่ของแต่ละสาขาให้คณาจารยไ์ด้
ทราบโดยเฉพาะอาจารยท่ี์ยงัมีประสบการณ์น้อยในด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ ผูตี้พิมพ์ควรหูตากวา้งไกล 
คน้ควา้เอาเองเป็นหลกั และรู้  Keyword ของเร่ืองตนเองวา่อยูใ่นวารสารประเภทใด เหมาะกบักลุ่มเป้าหมาย
ใด ท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ห้องสมุดกลางจะมีคนท าหน้าท่ีช่วยสืบคน้ทางเทคนิคเพื่อหาแหล่งขอ้มูล
โดยเฉพาะบางคร้ังจะลงวารสารใดก็ตอ้งไดอ่้านบทความจากวารสารนั้นๆ ก่อน และตอ้งสามารถเขา้ถึงไป 
Download บทความออกมาได ้ส่วนมากจะตอ้งใชช่้องทางสมาชิกหรือเครือข่าย  

4.  ดา้นบทความวจิยั  บทความวจิยัของมหาวทิยาลยั จากงานวจิยับางประเภทไม่สามารถตีพิมพ์
ในวารสารอ่ืนๆ ภายนอกมหาวิทยาลยัได ้เช่น การวิจยัเก่ียวกบัหลกัสูตรชุดวิชา ของมหาวิทยาลยัเอง การ
ก าหนดให้บทความวิจยัต้องมีเน้ือหาอย่างเดียวกบัรายงานวิจยั ก็เป็นปัญหาอุปสรรคหน่ึงในการตีพิมพ์
เน่ืองจากวารสารท่ีรับตีพิมพอ์าจจะไม่สนใจผลงานวิจยัทั้งหมดของเร่ืองนั้น จึงไม่รับตีพิมพ ์แต่ถา้มีการน า
บางส่วนท่ีน่าสนใจก็อาจจะไดรั้บการพิจารณาตีพิมพ ์การตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวจิยั ไดต้อ้งเร่ิมดว้ยการท า
วิจยั ซ่ึงอาจารยบ์างส่วนโดยเฉพาะนักวิจยัมือใหม่ยงัไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าท่ีควร ควรมีฐานข้อมูล 
รูปแบบการเขียนบทความของวารสารต่างๆ การอนุมติัหัวขอ้วิจยั บางคร้ังก าหนดว่าเป็นความลบั ไม่ให้
ตีพิมพเ์ผยแพร่ท าให้ไม่สามารถตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารได ้ควรจดักลุ่มผูเ้ขียนบทความวิจยัเป็นกลุ่ม เช่น 
กลุ่มสังคมศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ เพื่อให้เกิดบรรยากาศการแลกเปล่ียน เรียนรู้ และปรับปรุง
บทความวิจยั ขาดการอบรมแนวทางการเขียนท่ีมีความเป็นสากล ควรจดัให้มีหน่วยงานสนับสนุนการ
ตรวจสอบบทความท่ีเป็นภาษาองักฤษ ส าหรับอาจารย ์และนกัวจิยัท่ีตอ้งการ เพื่อใหไ้ดบ้ทความท่ีมีคุณภาพ
การเขียนในระดบัสากลไดค้วรจดัใหมี้ท่ีปรึกษาในมหาวิทยาลยั ส าหรับให้อาจารยแ์ละนกัวิจยัปรึกษาหารือ
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ถึงกระบวนการการจดัท าบทความวิจยัเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ เพิ่ม/ให้มีทีมพี่เล้ียงด้านการจดัท าข้อมูลสถิติ
ประยกุต ์เพราะเป็นขอ้มูลส่วนท่ีเพิ่มความสมบูรณ์และน่าเช่ือถือเชิงสถิติ ควรเป็นบทความท่ีมีมาตรฐานตาม
เกณฑข์องแหล่งตีพิมพเ์ป็นการเขียนข้ึนเพื่อใหส้ามารถลงตีพิมพเ์ฉพาะวารสารนั้นๆ 

 อภิปรายผล 
 แนวทางการส่งเสริมการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสาร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
คณาจารย ์มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พบว่าความคิดเห็นต่อความตอ้งการในการส่งเสริมการตีพิมพ์
บทความวิจยัในวารสารระดบัมากไดแ้ก่  องคก์รควรสร้างแรงจูงใจเพื่อชกัจูงให้บุคคลในองคก์รปฏิบติังาน
ให้ไดผ้ลผลิตทั้งปริมาณ และคุณภาพมากท่ีสุด  ควรมีศูนยส่์งเสริมตรวจสอบและการส่งตีพิมพ ์ องคก์รควร
มีท่ีปรึกษาเม่ือมีปัญหาในการเขียนภาษาต่างประเทศ  จากสรุปผลการวิจยัจะเห็นไดว้า่ แนวทางการส่งเสริม
การตีพิมพบ์ทความวิจยัในวารสารคือ องคก์รควรสร้างแรงจูงใจเพื่อชกัจูงให้บุคคลในองคก์รปฏิบติังานให้
ได้ผลผ ลิตทั้ งป ริมาณและ คุณภาพมาก ท่ี สุ ด  ซ่ึ งสอดคล้องกับ  ทฤษฎีความ เสมอภาค  ของ  
J. Stacy  Adams (1965) และทฤษฎีความคาดหวงั ของวกิเตอร์ วรูม (1964)  ท่ีกล่าววา่กระบวนการจูงใจของ
มนุษยใ์นการท างาน มีการท่ีจะจูงใจให้พนกังานท างานเพิ่มข้ึนนั้นจะตอ้งเขา้ใจกระบวนการทางความคิด
และการรับรู้ของบุคคลก่อน โดยปกติเม่ือคนจะท างานเพิ่มข้ึนจากระดบัปกติเขาจะคิดวา่เขาจะไดอ้ะไรจาก
การกระท านั้นหรือการคาดคิดวา่อะไรจะเกิดข้ึนเม่ือเขาไดแ้สดงพฤติกรรมบางอยา่ง ในกรณีของการท างาน 
พนกังานจะเพิ่มความพยายามมากข้ึนเม่ือเขาคิดวา่การกระท านั้นน าไปสู่ผลลพัธ์บางประการท่ีเขามีความพึง
พอใจ เช่น เม่ือท างานหนกัข้ึนผลการปฏิบติังานของเขาอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีข้ึนท าให้เขาไดรั้บการพิจารณาเล่ือน
ขั้น เล่ือนต าแหน่งและไดค้่าจา้งเพิ่มข้ึนค่าจา้งกบัต าแหน่งเป็นผลของการท างานหนกัและเป็นรางวลัท่ีเขา
ตอ้งการเพราะท าให้เขารู้สึกว่าได้รับการยกย่องจากผูอ่ื้นมากข้ึน แต่ถ้าเขาคิดว่าแมเ้ขาจะท างานหนักข้ึน
เท่าไรก็ตามหวัหนา้ของเขาก็ไม่เคยสนใจดูแลยกยอ่งเขาจึงเป็นไปไม่ไดท่ี้เขาจะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้น
เล่ือนต าแหน่งเขาก็ไม่เห็นความจ าเป็นของการท างานเพิ่มข้ึน ความรุนแรงของพฤติกรรมท่ีจะท างานข้ึนอยู่
กบัการคาดหวงัท่ีจะกระท าตามความคาดหวงันั้นรวมถึงความดึงดูดใจของผลลพัธ์ท่ีจะไดรั้บซ่ึงจะมีเร่ือง
ของการดึงดูดใจ การเช่ือมโยงรางวลักบัผลงาน และการเช่ือมโยงระหวา่งผลงานกบัความพยายามโดยทฤษฎี
น้ีจะเนน้เร่ืองของการจ่ายและ การให้รางวลัตอบแทนเนน้ในเร่ืองพฤติกรรมท่ีคาดหวงัเอาไวต่้อเร่ืองผลงาน 
ผลรางวลัและผลลพัธ์ของความพึงพอใจต่อเป้าหมายจะเป็นตวัก าหนดระดบัของความพยายามของพนกังาน 
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ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
1.  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการท างานวิจยัในเชิงบูรณาการเพิ่มมากข้ึนทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยัเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท างานวิจยัให้มากข้ึน และเพื่อรองรับกบัผลกระทบจากการเกษียนอายุ
ราชการของนกัวจิยัในระยะ 5-10 ปีขา้งหนา้ 

2.  ควรปรับกลไกในการส่งเสริมใหมี้การตีพิมพเ์ผยแพร่มากข้ึน ตั้งแต่กลไกของการขอทุนวจิยั การ
พิจารณารายงานการวิจยั ควรมีความกระชบั เพื่อให้มีผลงานวิจยัแล้วเสร็จมากข้ึนจะส่งผลต่อการตีพิมพ์
เผยแพร่มากข้ึน 

3.  สร้างระบบสนบัสนุนในใหมี้ทุนส าหรับการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวจิยั 
4.  สนบัสนุนใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมาช่วยตรวจขดัเกลา 

แกไ้ขส านวนและการใชภ้าษาในบทความวจิยั 
ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1.  ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จใจการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัของคณาจารยแ์ละ
นกัวจิยัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 2.  ควรศึกษาถึงจ านวนผลงานวจิยัท่ีแลว้เสร็จและสามารถตีพิมพใ์นวารสารท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลสากล 
 3.  ควรศึกษาถึงการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย  ของคณาจารย์และนักวิจัย  มหาวิทยาลัย - 
สุโขทยัธรรมาธิราช 
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