
ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง 
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

แนวคดิในการท าวจิัย และการตีพมิพ์งานวจิัย 
เพ่ือใช้ในการขอต าแหน่งทางวชิาการ (ผศ. รศ. ศ.) 



ส่วนที่ 1: แนวความคดิ เพ่ือวางแผน ในการท าวจิัย 



มุมมองของ นักวทิยาศาสตร์ กบัการไม่ท างานวจิัย 

ทุนวจิัย 

เคร่ืองมือ 

เวลา 

คน 



มุมมองของ นักวทิยาศาสตร์ กบัการท างานวจิัย 

ต้องมทุีนวจิัยถึงจะท าวจิัย (สมมุตขิอ วช.) 
 ปีที ่1 เขียนเค้าโครงวจิัย (proposal) 

 ปีที ่2 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 ปีที ่3 ปิดงานเขยีนรายงานฉบับสมบูรณ์ 
                      เขียน Manuscript ส่งวารสารตพีมิพ์ 
 ปีที ่4 วารสารแก้ไข ตอบรับการตพีมิพ์ และได้รับ 
                     การตพีมิพ์จนได้ Reprint (Doi) 



มุมมองของ ผม กบัการท างานวจิัย 

ทุนวจิัย 

เคร่ืองมือ 

เวลา 

คน  



ท่านคณบดเีป๊ียก ของผม 

ผลงาน: งานวจิยัตีพมิพ์ในระดบันานาชาติ 1 เร่ือง 
              งบประมาณ 5,000 บาท 
 วนัที่ 1 เกบ็ตัวอย่างเลือดไก่ป่า  
            ส่งตรวจค่าโลหิตวทิยา 
  วนัที ่4 รับผลเลือด ถ่ายภาพเม็ดเลือดขาว 
 วนัที่ 5 เขยีน Manuscript 

 วนัที ่10 ส่งประเมินตีพมิพ์ 
 เดือนที่ 4 แก้ไขต้นฉบับ และตอบรับตีพมิพ์ 
 เดือนที ่8 ได้รับการตพีมิพ์ (Reprint) 



SCOPUS (Q3) Impact Factor 0.23 

มีฐานองค์ความรู้เพยีงพอไหมทีจ่ะท าวิจัย ?  



  ข้อคดิจาก ประสบการณ์ การท าวจิัย 

อย่าดูคนที ่เส้นชัย ให้ไปดูที ่จุดเร่ิมต้น   



  เส้นชัย ของผม (ผลงานทางวชิาการ) 

ผศ. อายุ 37 รศ. 42 ศ. 46 ปี (ย่ืน ศ11 อายุ 49 ปี)    
หนังสือ/ต าราภาษาไทย 3 เล่ม ภาษาองักฤษ 2 เล่ม    

งานตพีมิพ์ระดบัชาตทิีอ่ยู่ในฐาน TCI มากกว่า 60 เร่ือง    
งานตีพิมพ์ระดับนานาชาติอ ยู่ ในฐาน SCOPUS 

(SNIP) และ ISI Impact factor มากกว่า 160 เร่ือง 
  

บทความวชิาการมากกว่า 60 เร่ือง    
(ไม่รวมการประชุมทางวชิาการ)  



  จุดเร่ิมต้น ของผม 

เรียนจบ ปวช. และ ปวส. (ขอศาสตราจารย์ด้วยวุฒิ ป.โท)     
เรียนปริญญาเอกใช้เวลา 2 รอบ    
ภาษาองักฤษแค่ระดบัพอใช้    

มทีกัษะในการท าแลปเพ่ือท าวจิัยไม่เพยีงพอ   

ไม่มทุีนวจิัยก้อนใหญ่ (ไม่จบ ดร.)   



จุดเร่ิมต้น ท าวจิัยเม่ืออายุ 34 ปี (ตกผลกึทางความคดิ) 

- ดูเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในแลปเท่าทีม่ ี(เร่ิมต้น, เรียนรู้ธุรกจิ) 

- หานักศึกษาปริญญาตรีมาท าแลป (สร้างคน, หาผู้ร่วมลงทุน) 

- เร่ิมท าวจิัยอย่างจริงจัง (สร้างงาน, ขยายธุรกจิ) 

- เร่ิมตั้งกลุ่มวจิัยพนัธุศาสตร์ระดบัเซลล์ (สร้างทมี, ตั้งบริษัท)  
   ต่างประเทศ อาจารย์ นักวทิยาศาสตร์ นศ. ตรี โท เอก 

  จุดเร่ิมต้น (ก้นเหวของชีวติ) ของผม 



ความส าเร็จ ไม่มีทางลดั  



ความมุ่งมัน่  



ความเพยีร 





แจ๊ค หม่า มหาเศรษฐีอนัดับ 1 ของจีน (แปดแสนล้านบาท) 

มีรูปร่างเลก็ผอมแห้ง หน้าตาทีไ่ม่ชวนมอง  
บวกกบัความสามารถในการศึกษา 
ในช้ันเรียนที่ต ่ากว่าเกณฑ์เฉลีย่ทัว่ ๆ ไป  

  

ฟาสต์ฟู้ด KFC เข้ามาเปิดสาขาที่หางโจว มีคนไปสมัครงาน 
ฟาสต์ฟู้ด 24 คน เขายงัเป็น คนเดยีว ทีถู่กคดัออกจากการ 
รับสมัคร  สมัครท างานกถู็กปฏิเสธจากงานมากกว่า 30 คร้ัง 

สมัครเข้าเรียนในช้ันมัธยมกต้็องใช้ 
เวลาสมัครสอบถึง 3 รอบ 

  

  



  ส าเร็จหรือไม่ขึน้อยู่กบัวธีิคดิ 

สังคมไม่ได้มปัีญหา แต่เรา คือ ปัญหาของสังคม    

ปัญหามีไว้แก้ไข ไม่ได้มไีว้เครียด บางคร้ังปัญหากต้็อรอ 
ให้ตาแก่มาช่วย ตาแก่คนน้ันช่ือว่า “กาลเวลา”   

  

ใครขยนั ใครขีเ้กยีจ ใครฉลาด ใครโง่     



  ส าเร็จหรือไม่ขึน้อยู่กบัวธีิคดิ 

ใครทีจ่บมาท างาน สองปี แล้วไม่มผีลงานทางวชิาการ  
มโีอกาสทีจ่ะกลบัมาท าผลงาน 50%  

ใครที่จบมาท างาน ห้าปี แล้วไม่มผีลงานทางวชิาการ  
มโีอกาสทีจ่ะกลบัมาท าผลงาน 5%  



  ส าเร็จหรือไม่ขึน้อยู่กบัวธีิคดิ 

ไม่มทุีนวจิัยให้มองงานวจิัยพืน้ฐาน ตอ. อาจารย์เป๊ียก    
ใช้ส่ิงรอบตวัให้เกดิประโยชน์สูงสุด ในห้องแลป  เพ่ือน    

เม่ือท าวจิัยได้แล้ว ความคดิได้จะเกดิตามมามากมาย 
ตอ. ในงานวจิัยของผม 
 

                            “ว่าวทีต่ิดลมบน”  

  

สร้างคนให้ได้ นศ. ตรี โท เอก และผู้ร่วมวจิัย    



  พนัธุศาสตร์ระดบัเซลล์ของปลา 

ปลาทะเลทั่วโลกทั้งหมด 13,000 ชนิด (ประเทศไทย 2,000 ชนิด) มี
การศึกษาพนัธุศาสตร์ระดบัเซลล์น้อยกว่า 10% 

การศึกษาในสกลุปลาผเีส้ือ (Chaetodon) มี 13 ชนิด  
(9%) ทั้งหมด 88 ชนิด เพิม่ 5 ชนิดจากประเทศไทย 

  

  

การศึกษาในวงศ์ปลานกแก้ว (Scaridae) มี 8 ชนิด  
(4%) ทั้งหมด 99 ชนิด เพิม่ 4 ชนิดจากประเทศไทย 

  



  พนัธุศาสตร์ระดบัเซลล์ของปลา 

ปลาผเีส้ืออนัดามนั  
(Chaetodon andamanensis) 

ปลาผเีส้ือลายทแยงครีบด า 
(Chaetodon decussatus) 

ปลาผเีส้ือลายเส้น 
(Chaetodon lineolatus) 

ปลาผเีส้ือหางเหลีย่มหน้าแดง 
(Chaetodon triangulum) 

ปลาผเีส้ือเหลืองชุมพร 
(Chaetodon wiebeli) 



  พนัธุศาสตร์ระดบัเซลล์ของปลา 

ปลานกแก้วสองสี  
(Cetoscarus bicolor)  

ปลานกแก้วแก้มซีด 
(Chlorurus capistratoides) 

ปลานกแก้วแดง 
 (Scarus niger) 

ปลานกแก้วคางลาย  
(Scarus quoyi)  



ISI impact Factor 0.913 (Q3)  

ปลานกแก้วคางลาย  



ISI impact Factor 0.440 

ตั๊กแตนหนวดส้ันข้าวเลก็จีน 



12 manuscripts and 1 technique note 

ISI impact Factor  0.913 (Q3)  

  CYTOLOGIA Vol. 82 (2017) No. 1 Special Issue 



งานวจัิยในปัจจุบันทีก่ าลงัด าเนินการ  

พนัธุศาสตร์ระดับเซลล์ของปลาน า้จืด   



พนัธุศาสตร์ระดับเซลล์ของสัตว์เลือ้ยคลาน   

งานวจัิยในปัจจุบันทีก่ าลงัด าเนินการ  



พนัธุศาสตร์ระดับเซลล์ของสัตว์สะเทนิน า้สะเทนิบก   

งานวจัิยในปัจจุบันทีก่ าลงัด าเนินการ  



พนัธุศาสตร์เซลล์ของสัตว์กลุ่มสัตว์ปีก   

1                       2                      3                 4                    5  

6                      7                       8                 9                  10  

Z  Z  

11         12      13       14      15       16      17        18      19     20  

21         22       23      24      25       26      27        28      29     30  

31        32       33      34      35        36      37       38      39 

งานวจัิยในปัจจุบันทีก่ าลงัด าเนินการ  



พนัธุศาสตร์เซลล์ของสัตว์กลุ่มแมลง   

ข้าวปีกส้ัน 
2n=23 (XO) 

ข้าวเลก็จีน อกสันสูง ไฮโลไกฟัส 
2n=23 (XO) 2n=23 (XO) 2n=23 (XO) 

งานวจัิยในปัจจุบันทีก่ าลงัด าเนินการ  



งานวจัิยในปัจจุบันทีก่ าลงัด าเนินการ  

พนัธุศาสตร์เซลล์ของสัตว์กลุ่มกุ้ง กั้ง ปู   

กุ้งฝอย (Microbrachium lanchesteri) 
2n=116 



ส่วนที่ 2: การเผยแพร่ผลงานวจิัย (ตีพมิพ์) 



 การวจิยัเปรียบเหมือน การต่อยอดฐานความรู้ ที่มีการส่ังสมกนัมา
จากนักวิจัยที่ตีพิมพ์งานวิจัยก่อนหน้าเรา และเราก็ได้ความรู้มา
จากการเข้าถึงส่ิงตีพมิพ์เหล่าน้ัน  ผลงานวจิยัใหม่จากการวจิัยของ
เราเองกค็วรได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ เพ่ือเป็นการส่ังสมความรู้ให้
เพิ่มขึน้ไปอีก และเพ่ือให้คนอ่ืนน าไปใช้ประโยชน์ได้ ผลงานวิจัย 
ที่ไม่มีการตีพมิพ์ กจ็ะหลุดออกไปจากองค์ความรู้โดยรวม และจะ
เปรียบเสมือนไม่มีผลงานวจิยัช้ินน้ันเกดิขึน้เลย 

(ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์) 

  ท าไมการตีพมิพ์จึงเป็นส่ิงที่มคีวามส าคญั   



ประกาศการน าข้อมูลบทความวจิัยในวารสาร 
ฉบับพเิศษ (special issue) และวารสารฉบับเพิม่เติม 

(supplement issue) เข้าสู่ฐาน TCI 



ประกาศการน าข้อมูลบทความวจิัยในวารสาร 
ฉบับพเิศษ (special issue) และวารสารฉบับเพิม่เติม 

(supplement issue) เข้าสู่ฐาน TCI 



  การตพีมิพ์บทความวจิัยซ้อน (Duplicate publication) 

    เป็นการเขียนบทความเดียวกันตีพิมพ์เผยแพร่ในเวลาเดียวกันในวารสาร
ต่างกันตั้งแต่ 2 ฉบับขึ้นไป หรือการส่งบทความเดียวกันตีพิมพ์ในวารสาร
ต่างกนั ภายหลงัจากการตีพมิพ์บทความน้ันไปแล้ว  
    ถ้าผลงานต่าง ๆ น าเสนอโดยซ ้าซ้อนกัน (เกินร้อยละ 10 ของเน้ือหา 
โดยเฉพาะผลการวิจัย และวิจารณ์ผลการวิจัย) เราจะถือว่าเป็น การตีพิมพ์
บทความวิจัยซ้อน 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สัญญา สุขพณชินันท์) 



  การส่งต้นฉบับบทความวจิัยซ้อน (Duplicate Submission) 

    ผู้วิจัยบางคนส่งบทความวิจัยเดียวกันไปยังกองบรรณาธิการของ
วารสารมากกว่าหน่ึงแห่ง โดยหวังว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับการ
ตีพมิพ์มากขึน้ ท าให้เกดิปัญหาทางจริยธรรมในการน าเสนอผลงาน 

    เป็นส่ิงที่ไม่ควรท า โดยมากแล้ววารสารส่วนใหญ่มักแจ้งให้ ผู้นิพนธ์ส่ง
ต้นฉบับในการพจิารณาส าหรับการลงตพีมิพ์เพยีงฉบับเดียวเท่าน้ัน 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สัญญา สุขพณชินันท์) 



ไม่แน่นอนเสมอไป  

โดยเฉพาะงานวจิัยพืน้ฐาน 

ส าคัญทีต่ีพมิพ์ในวารสารทีว่งการยอมรับ 



  ประสบการณ์งานตพีมิพ์ผลงานวจิัย 

วารสารที่อยู่ใน Scopus ต ่า ๆ (พึ่งเข้าฐาน และเป็น open 

access) ตีพมิพ์ง่ายและรวดเร็วกว่า TCI 1 (ประมาณไม่เกนิ
หกเดือน)  

  

คดิเหมือน ๆ กนั แย่งกนัตีพมิพ์ TCI 1 (รอตีพมิพ์สองปี) 



  ประสบการณ์งานตพีมิพ์ 

การใช้โปรแกรมช่วยเขียนภาษาองักฤษ   



การหาวารสาร SCOPUS ตีพมิพ์ (Scimago) 

การค้นหาว่าวารสารทีต่พีมิพ์อยู่ในฐาน SCOPUS หรือไม่ 



การหาวารสาร SCOPUS ตีพมิพ์ (Scimago) 



การหาวารสาร SCOPUS ตีพมิพ์ (Scimago) 



การหาวารสาร SCOPUS ตีพมิพ์ (Scimago) 



ทีสุ่ดไม่ใช่การได้รับตพีมิพ์ 

แต่คือ การถูก Citation 



การตรวจสอบ Citation จากฐาน Scopus 



การตรวจสอบ Citation จากฐาน Scopus 



การตรวจสอบ Citation จากฐาน Scopus 
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ท าอย่างไร เม่ือบทความวจิัยถูกปฏิเสธการตพีมิพ์ 

แก้ไขตาม Comments และส่งทีอ่ื่น 

 

 เลือกทีม่ ีImpact factor ทีต่ ่ากว่า 



ท าอย่างไร ให้บทความวจิัยเป็นที่สนใจของหัวหน้ากองบรรณาธิการ 

ให้อ้างองิงานวจิัยทีต่ีพมิพ์ในวารสารน้ัน 
เน่ืองจากมผีลต่อการ Citation วารสารน้ัน 
แต่โดยความจริงห้ามประกาศเชิญชวน 



เบ้ีย คือ งานวิจยัท่ีท าเสร็จแลว้ แตย่งัไม่ไดต้ีพิมพ ์  

เกบ็เบีย้ใต้ถุนร้าน 

วิทยานิพนธข์องนกัศึกษาที่จบไปแลว้ 

งานวิจยัที่ส่งรายงานฉบบัสมบูรณแ์ลว้ 

ใตถุ้นรา้น คือ ไม่มี commitment ว่าจะตอ้งตีพิมพ ์  

เก็บ คือ เอามาจดัท าเป็นบทความวิจยัส่งพิมพใ์น

วารสารวิชาการท่ีมี impact factor   

เอาของที่ทิง้แล้วมาสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พฒัโนทยั 



พรหมลขิติเหมือนค่าเฉลีย่ (mean) 
ความจริงของชีวติ คือ กรรมด ีและกรรมช่ัว เปรียบเสมือน 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

มิสโจ (เจือจันทร์ อชัพรรณ) 



  บทสรุปการขอต าแหน่งทางวชิาการ ของผม 

มุ่งมัน่สู่ยอดเขาทีสู่งชัน คดิมาตลอดว่าบนยอดเขามอีะไร  
แต่พอเดนิมาถึง มแีต่ความว่างเปล่า 

อยากใช้เวลาทีเ่หลือ สร้างคนรุ่นต่อไป มารับช่วงงานวจิัย 
และ ช่วยคนรุ่นหลงั ให้ก้าวหน้าทางต าแหน่งทางวชิาการ 

ชีวติเห็นคนรวยมามาก เห็นคนเรียนเก่งมามาก 
แต่เห็นคนมคีวามสุขน้อยลง  
ความสุขทีแ่ท้จริง คือ ครอบครัว (เพ่ือนร่วมงาน) 



คลนิิก รับปรึกษาการขอต าแหน่งทางวชิาการ 

การท าวจิัย การเขยีนงานวจิัย แนวทางในการท าวจิัย    
การเขยีนเอกสารประกอบการสอน และเอกสารค าสอน 
วชิาทีจ่ะเขยีน การก าหนดหัวข้อ และแนวทางในการเขยีน 

  

การเขยีนต ารา และหนังสือ 
วชิาทีจ่ะเขยีน การก าหนดหัวข้อ และแนวทางในการเขยีน  

  

การเลือกสาขาในการขอต าแหน่งทางวชิาการ (ระเบียบใหม่)    
เร่ืองอ่ืน ๆ เช่น การขอต าแหน่ง รายงานการประชุมวชิาการ  
(ปัญหา และแนวทางของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกนั)  

  



ขอบคุณครับ 



  ขอค าถามแลกเปลีย่นความคดิ 

ตอบตามประสบการณ์ทีผ่มมีอยู่ 



  การตดิต่อ 

ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง (ปู) 

tanomtong@hotmail.com 

080-1864518 


