
   

บันทึกการเล่าเรื่อง 
กลุ่ม ชุมชนคนวิจัย 

เรื่อง การตีพิมพ์บทความวจิัยและการเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 2561 

เผยแพร่ใน RMUTP CoP Web Blog 
 

ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัย

ราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ด้านการวิจัย เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  สามารถ
สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
      ก า ร ตี พิ ม พ์ เ ผ ย แ พ ร่ ตั้ ง แ ต่ เ ริ่ ม ต้ น เ ป็ น ต้ น ฉ บั บ 
(Manuscript) จนกระทั้งการน าเสนอแบบถ้ามีความพยายาม
มุ่งมั่นตั้งใจแล้ว ต้องประสบความส าเร็จแน่นอน จะมีขั้นตอน
ต่างๆ ที่จ าเป็นในการไปสู่เป้าหมายในการตีพิมพ์ และการ
น าเสนอในที่ประชุมระดับชาติ และนานาชาติ ดังนี้  

1. วางแผนเตรียมการเรื่องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วางแผนท าวิจัย และศึกษา
ข้อมูลวารสารที่สนใจ เป็นวารสารที่ได้รับการรับรอง
ในระดับใด ตรงตามเกณฑ์ที่ต้องการหรือไม่ หัวข้อ
เรื่องที่ท าวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยสอดคล้องกับ
แนวทางของวารสารที่ต้องการหรือไม่ การสมัคร
ตีพิมพ์ในวารสารจะต้องใช้งบประมาณเท่าไร ค่า
สมัครเป็นสมาชิกของวารสารเท่าไร เพ่ือวางแผนขอ
งบประมาณไว้ล่วงหน้า  

2. เมื่อด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จควรเตรียมบทความเพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่ตามแนวทางที่วารสารที่ต้องการ
ตีพิมพ์ก าหนด ซึ่งควรปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่าง
เคร่งครัดเพราะมีผลต่อการพิจารณาตอบรับการ
ตีพิมพ์ 

3. เขียนบทความวิจัยให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทั้ง
เรื่อง และเน้นสาระส าคัญท่ีโดดเด่นที่ต้องการเสนอให้
ผู้อ่านทราบ โดยการเขียนบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ ถูกต้อง จะต้องครอบคลุมสาระตาม
กระบวนการวิจัย โดยเขียนให้กระชับ ครบถ้วน 
ชัดเจน และศึกษารูปแบบการเขียนตามที่แหล่ง
เผยแพร่ก าหนด เช่น ใช้ตัวอักษร (Fonts) อะไร 
ขนาดเท่าใด (Point) ตั้งค่าขอบกระดาษอย่างไร ซึ่ง
ต้นฉบับมักใช้เป็น Word (*.doc) รวมทั้งสิ้นไม่ควร

    การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย สรุปได้
ดังนี ้
       โดยการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่เริ่มต้นเป็น
ต้นฉบับ (Manuscript) จนกระทั้งการน าเสนอ
แบบถ้ามีความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว ต้อง
ประสบความส าเร็จแน่นอน จะมีขั้นตอนต่างๆ 
ที่จ าเป็นในการไปสู่เป้าหมายในการตีพิมพ์ และ
การน า เสนอในที่ประชุมระดับชาติ  และ
นานาชาติ ดังนี้  

1. วางแผนเตรียมการเรื่องตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารไว้
ล่วงหน้าตั้งแต่วางแผนท าวิจัย และ
ศึกษาข้อมูลวารสารที่สนใจ เป็น
วารสารที่ได้รับการรับรองในระดับ
ใด ตรงตามเกณฑ์ที่ต้องการหรือไม่ 
หัวข้อเรื่องที่ท าวิจัยและระเบียบวิธี
วิจัยสอดคล้องกับแนวทางของ
วารสารที่ต้องการหรือไม่ การสมัคร
ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร จ ะ ต้ อ ง ใ ช้
งบประมาณเท่าไร ค่าสมัครเป็น
สมาชิกของวารสารเท่าไร เพื่อ
วางแผนของบประมาณไว้ล่วงหน้า  

2. เมื่อด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จควร
เตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ตามแนวทางที่วารสารที่ต้องการ
ตีพิมพ์ก าหนด ซ่ึงควรปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดอย่างเคร่งครัดเพราะมีผล
ต่อการพิจารณาตอบรับการตีพิมพ์ 

3. เ ขี ย นบทคว ามวิ จั ย ให้ มี ค ว า ม
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งเรื่อง และ
เน้นสาระส าคัญที่โดดเด่นที่ต้องการ
เสนอให้ผู้อ่านทราบ โดยการเขียน
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ที่ถูกต้อง จะต้องครอบคลุมสาระ
ตามกระบวนการวิจัย โดยเขียนให้
กระชับ ครบถ้วน ชัดเจน และศึกษา
รูปแบบการ เขี ยนตามที่ แ หล่ ง
เผยแพร่ก าหนด เช่น ใช้ตัวอักษร 
(Fonts) อะไร ขนาดเท่าใด (Point) 
ตั้ ง ค่าขอบกระดาษอย่ างไร  ซ่ึ ง
ต้นฉบับมักใช้เป็น Word (*.doc) 
ร ว ม ทั้ ง สิ้ น ไ ม่ ค ว ร เ กิ น  8 
หน้ากระดาษ A4 ภาษาไทยใช้

http://blog.rmutp.ac.th/narusorn.m/files/2016/01/25610516__df0ae482-7681-46e7-b846-550ac7e6ec78_-1.pdf
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เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 ภาษาไทยใช้ตัวอักษร 
Angsana New ขนาด 16 Point ซึ่งการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดเป็นสิ่งส าคัญและส่งผลต่อการรับพิจารณา
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ จึงควรตรวจสอบ
รูปแบบรายละเอียดการเขียนของแต่ละวารสารจาก
หัวข้อ ค าแนะน าในการเขียนบทความและการเตรียม
ต้นฉบับ“Guide for authors” ซึ่งส่วนประกอบของ
บทความวิจัยทั่วไป มีดังนี ้

3.1 ชื่อเรื่อง ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3.2 ชื่อผู้วิจัย ให้ระบุชื่อเต็ม – นามสกุลเต็ม ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งระบุหลักสูตร
สาขาวิชา หน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัด หมายเลข
โทรศัพท์/โทรสาร และE-mail address ที่สามารถ
ติดต่อได้ 

3.3 บทคัดย่อ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ควรศึกษาว่ าบทคัดย่อ ให้ เขียนได้ทั้ งหมดกี่ค า 
โดยทั่วไปความยาวไม่เกินอย่างละ 250 ค า หรือ 10 
บรรทัด โดยมีเฉพาะสาระส าคัญ ครบถ้วน ตรง
ประเด็น สั้นแต่กระชับ ขึ้นอยู่กับวารสารนั้นๆ 

3.4 ค าส าคัญ ให้ระบุค าส าคัญที่เหมาะสมส าหรับ
การน าไปใช้เป็นค าค้นในระบบฐานข้อมูลให้ระบุทั้ง
ค าในภาษาไทยและภาษาอังกฤษใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อ
ของแต่ละภาษาอย่างละไม่เกิน 5 ค า 

3.5 บทน า(Introduction)อธิบายภูมิหลังที่มา 
ความส าคัญของปัญหาและเหตุผล(Background/ 
Significance and Rationale) ที่น าไปสู่การ
ศึกษาวิจัย หรือการปรับปรุง พัฒนา ให้ดีขึ้นกว่าที่ 
เป็นอยู่จะก่อให้เกิดประโยชน์ อะไรบ้าง และผู้ได้รับ
ประโยชน์คือใคร มีแนวคิดอย่างไร ในการแก้ปัญหา 
หรือพัฒนาปรับปรุงแก้ไข และแนวคิดดังกล่าวได้มา
อย่างไร (อาจได้มาจากการศึกษาเอกสาร หรือจาก 
ประสบการณ์ตรงที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ 
เป็นต้น) พร้อมระบุแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือและ
ตรวจสอบได้ 

3.6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย ระบุว่าต้องการท า
อะไร กับใคร และจุดหมายปลายทางหรือผลลัพธ์

ตัวอักษร Angsana New ขนาด 
16 Point ซ่ึงการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดเป็นสิ่งส าคัญและส่งผล
ต่อการรับพิจารณาบทความวิจัย
หรื อบทความวิ ชาการ  จึ งควร
ตรวจสอบรูปแบบรายละเอียดการ
เขียนของแต่ละวารสารจากหัวข้อ 
ค าแนะน าในการเขียนบทความและ
การเตรียมต้นฉบับ        

4. อ่านทบทวนตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหา ระเบียบวิธีวิจัย การ
เขียนอ้างอิง และบรรณานุกรมตาม
ระบบที่วารสารก าหนด หรือให้ผู้อื่น
ทั้ ง ใ นแ ละนอก สาขาอ่ า น เพื่ อ
ตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใช้ใน
งานวิจัยก่อนส่งรายงานการวิจัย 

5. ส่งบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ และมี
การติดตามผลจากบรรณาธิการของ
วารสารเป็นระยะๆ ถ้ามีการแก้ไข 
บรรณาธิการของวารสารจะส่ง
ต้นฉบับกลับมา  ผู้ เขี ยนควรรีบ
ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ (reviewer) ของ
วารสาร และส่งตามเวลาที่วารสาร
ก าหนด และติดตามผลการตอบ
กลับ ซ่ึงอาจจะมีการส่งกลับมาให้
แก้ไขอีกครั้ง ทั้งนี้ผู้เขียนจะต้องให้
ก าลังใจตนเองในการแก้ไขเพื่อให้
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ได้รับการรับรอง แม้ว่าบทความ
จะถูกปฏิเสธ แต่มีความเป็นไปได้ที่
จะได้รับการตอบรับจากวารสาร
อื่นๆ เมื่อบทความได้รับการแก้ไข
ปรับปรุงแล้ว 

6. วิธีการส่งบทความ ควรศึกษาวิธีการ
ส่งบทความ เช่น ส่งข้อมูลเป็นไฟล์
ทั้งหมดผ่านอีเมล์ หรือส่งในระบบ
ออนไลน์ (Submit Online) และส่ง
ไฟล์รูปผู้ท าวิจัย และภาพกิจกรรม
จากการวิจัยพร้อมค าบรรยายใต้
ภาพเป็นภาคผนวกเพิ่ม (ถ้ามี) 

       การเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร ่  

       1.  ควรเลือกวารสารในสาขาที่ตรงกับ
สาขาที่ด าเนินงานวิจัย และลองค้นหาบทความ
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบทความของนักวิจัยที่
จะขอตีพิมพ์  เพื่อน ามาพิจารณาแนวทาง
เกี่ยวกับวิธีการเขียน รูปแบบการน าเสนอ
เนื้อหา รูป กราฟ ตาราง เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในการส่งผลงานตีพิมพ์และพิจารณาโอกาสการ



   
สุดท้ายที่ผู้วิจัยต้องการคืออะไร 

3.7 ขอบเขตของการวิจัย ให้ระบุทั้งขอบเขตด้าน
เนื้อหา และด้านประชากร/กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูล
หลัก/ตัวแปรที่ศึกษา (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

3.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย/สมมติฐานการวิจัย ให้
เสนอกรอบแนวคิดการวิจัย หรือสมมติฐานการวิจัย 

3.9 วิธีด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย 

3.10 ผลการวิจัย (Results) เสนอผลการวิจัยอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ถ้าเป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณที่มีตัว เลขหรือตัวแปรจ านวนมาก ควร
น าเสนอด้วยตารางหรือแผนภูมิ ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 3 
ตาราง โดยมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลที่
ค้นพบร่วมด้วย 

3.11 การอภิปรายผล หรือการวิจารณ์และ
สรุป (Discussions) เป็นการชี้แจงผลการวิจัยว่าตรง
กับวัตถุประสงค์ / สมมติฐานการวิจัย สอดคล้อง 
หรือขัดแย้งกับหลักทฤษฏี หรือผลการวิจัยของผู้อ่ืนที่
มีอยู่ก่อนหรือไม่ การที่ผลการวิจัยออกมาเป็นเช่นนั้น
เพราะเหตุใด 

3.12 ข้อเสนอแนะ ให้ข้อเสนอแนะในการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และให้แนวทางส าหรับการ
วิจัยต่อไป 

3.13 บรรณานุกรม (References) ควรระบุรายการ
แหล่งข้อมูลในการอ้างอิงเนื้อหา (cite index) และ
การอ้างอิงท้ายเล่ม ( reference) โดยเลือก
แหล่งข้อมูลที่ส าคัญซึ่งใช้อ้างอิงบ่อยจ านวน 5-10 
รายการ ตามรูปแบบของแหล่งเผยแพร่นั้นๆ ก าหนด 

       4. อ่านทบทวนตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 
ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนอ้างอิง และบรรณานุกรมตามระบบที่
วารสารก าหนด หรือให้ผู้ อ่ืนทั้งในและนอกสาขาอ่านเพ่ือ
ตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใช้ในงานวิจัยก่อนส่งรายงานการ
วิจัย 

       5. ส่งบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ และมีการติดตามผล
จากบรรณาธิการของวารสารเป็นระยะๆ ถ้ามีการแก้ไข 
บรรณาธิการของวารสารจะส่งต้นฉบับกลับมา ผู้เขียนควรรีบ

ตอบรับของวารสาร 

        2. ควรเลือกวารสารที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติหรื อนานาชาติ  ซ่ึ งสามารถ
พิจารณาจากองค์กรหรือสถาบันที่เป็นผู้จัดท า
วารสาร กรณีที่ต้องการน าบทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
สามารถศึกษารายชื่อวารสารวิชาการที่ได้รับ
การยอมรับจากฐานข้อมูล ICT ของ สกอ. ดังนี้ 

            2.1 วารสารวิชาการระดับชาติ 

                 1) การตรวจสอบรายชื่อ
วารสารวิชาการระดับชาติ ในฐานข้อมูล TCI 
สามารถค้นหาได้ 

จาก  http://www.kmutt.ac.th/jif/public_h
tml/search.html 

                 2) การตรวจสอบค่า Impact 
Factor สามารถตรวจสอบได้ตามที่อยู่  

เว็บไซต์ http://www.kmutt.ac.th/jif/Impac
t/impact_h.php กา รต ร ว จ สอ บ  Ranking 
วารสารตามสาขาที่หน้าแรกของ TCI คลิก ที่ 
Thai-Journal Impact Factors 

            2.2 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

                  1) ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ร า ย ชื่ อ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

                     ก .  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ชื่ อ
วารสารวิชาการ (Journal) สายสังคมศาสตร์ 
(Social Science) จาก 

                         ฐานข้อมูล SJR SCImago 
Journal & Country Rank เมื่อต้องการสืบค้น
จากฐานข้อมูล SJR www.scimagojr.com ซ่ึง
ได้รับการสนับสนุนจากฐานข้อมูล Scopus 
ส า ม า ร ถ ค้ น ห า ไ ด้ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://www.scimagojr.com/journalrank. 
php?area=3300 
&category=3301&country=all&year=20
12&order=sjr&min=0&min_type=cd 

                     ข .  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
วารสารวิชาการสายวิทยาศาสตร์ ในฐานข้อมูล 
SCOPUS 

                          ฐ า น ข้ อ มู ล  SCOPUS 
ส่วนใหญ่จะเป็นวารสารสายวิทยาศาสตร์ มีการ
จัดแบ่งหมวดวิชาออกเป็น 4 หมวด คือ Life 
Sciences, Physical Sciences, Health 
Sciences, and Social Sciences & 
Humanities ซ่ึงแบ่งเป็นหมวดย่อยๆอีก 27 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html
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ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ (reviewer) 
ของวารสาร และส่งตามเวลาที่วารสารก าหนด และติดตามผล
การตอบกลับ ซึ่งอาจจะมีการส่งกลับมาให้แก้ไขอีกครั้ง ทั้งนี้
ผู้เขียนจะต้องให้ก าลังใจตนเองในการแก้ไขเพ่ือให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการรับรอง แม้ว่าบทความจะ
ถูกปฏิเสธ แต่มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการตอบรับจาก
วารสารอื่นๆ เมื่อบทความได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้ว 

        6. วิธีการส่งบทความ ควรศึกษาวิธีการส่งบทความ เช่น 
ส่งข้อมูลเป็นไฟล์ทั้งหมดผ่านอีเมล์ หรือส่งในระบบออนไลน์ 
(Submit Online) และส่งไฟล์รูปผู้ท าวิจัย และภาพกิจกรรม
จากการวิจัยพร้อมค าบรรยายใต้ภาพเป็นภาคผนวกเพ่ิม (ถ้ามี) 

       การเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่  

        1. ควรเลือกวารสารในสาขาที่ตรงกับสาขาที่ด าเนิน
งานวิจัย และลองค้นหาบทความที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
บทความของนักวิจัยที่จะขอตีพิมพ์ เพื่อน ามาพิจารณาแนวทาง
เกี่ยวกับวิธีการเขียน รูปแบบการน าเสนอเนื้อหา รูป กราฟ 
ตาราง เพ่ือสร้างความมั่นใจในการส่งผลงานตีพิมพ์และ
พิจารณาโอกาสการตอบรับของวารสาร 

        2. ควรเลือกวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ซึ่งสามารถพิจารณาจากองค์กรหรือสถาบันที่
เป็นผู้จัดท าวารสาร กรณีที่ต้องการน าบทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สามารถศึกษารายชื่อ
วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากฐานข้อมูล ICT ของ 
สกอ. ดังนี้ 

            2.1 วารสารวิชาการระดับชาติ 

                 1) การตรวจสอบรายชื่อวารสารวิชาการ
ระดับชาติ ในฐานข้อมูล TCI สามารถค้นหาได ้

จาก http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.ht
ml 

                 2) การตรวจสอบค่า Impact Factor สามารถ
ตรวจสอบได้ตามที่อยู่  

เว็บไซต์ http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_h.p
hp การตรวจสอบ Ranking วารสารตามสาขาที่หน้าแรกของ 
TCI คลิก ที่ Thai-Journal Impact Factors 

วิชาหลัก และมากกว่า 300 วิชารอง ส าหรับ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ จ า ก
เว็บไซต์ http://www.elsevier.com/subject
s/social-sciencesหน้าเว็บไซต์จะระบุหัวข้อ 
subject ที่มีหลายหมวดวิชา สามารถเลือกคลิก
ดูตามหมวดวิชาที่ต้องการได้ เช่น Arts and 
Humanities และ Social Science เข้าไปที่
เว็บไซต์ http://www.elsevier.com/journal
s/subjects/social-sciences/ title/s เมื่อเข้า
ไปในหมวดวิชาแล้วจะพบรายชื่อหนังสือและ
วารสารวิชาการด้ านสั งคมศาสตร์  เ รี ย ง
ตามล าดับตัวอักษร A –Z 

          2) ควรเลือกวารสารที่มีค่า Impact 
Factor สูง 

              การพิจารณาคุณภาพของวารสาร 
สามารถพิจารณาได้จากดัชนีอ้างอิงของวารสาร
ว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ซ่ึงฐานข้อมูลซ่ึงเป็นที่นิยม
ในปัจจุบันคือ ฐานข้อมูลที่มีการคิดค่าดัชนี
อ้างอิง ( Impact Factor) หรือ Journal 
Impact Factor (JIF) ค่า Impact Factor คือ 
ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสาร วัดจาก
จ า น ว น ค รั้ ง โ ด ย เ ฉ ลี่ ย ที่ บ ท ค ว า ม ข อ ง
วารสารวิชาการนั้นได้รับการอ้างอิงในแต่ละปี 
ข้ อมู ลที่ เ ป็ นของคนไทย คือ  ดั ชนี อ้ า งอิ ง 
Thailand Citation Index (TCI) ซ่ึงดูแลโดย
ศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทย ส าหรับฐานข้อมูล
ของต่างประเทศ ได้แก่ ดัชนีอ้างอิง SCImago 
ซ่ึงอยู่ ในฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท 
Elsevier และต้นต าหรับคือดัชนีอ้างอิง ISI ซ่ึง
เป็นของบริษัทใหญ่ผู้ให้บริการด้านข้อมูล คือ 
Thomson Reuters การตรวจสอบค่า Impact 
Factor ของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ จ า ก
เว็บไซต์ http://www.uk.sagepub.com/isira
nking/default.sp 

           การเตรียมน าเสนอผลงานวิจัยด้วย
ปากเปล่า (Oral Presentation) การ
น า เสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ (Poster 
Presentation)  

            1. วางแผนเตรียมการเรื่องการจัดท า
โปสเตอร์ไว้ล่วงหน้า และศึกษาระเบียบค่า
จัดท าโปสเตอร์ตั้ งแต่วางแผนท าวิจัย เพื่อ
จัดเตรียมงบประมาณในการท าโปสเตอร์ไว้
ล่วงหน้าก่อนเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย  

            2. ค้นหาเวทีการจัดประชุมวิชาการ
เช่นเดียวกับการน าเสนอแบบปากเปล่า  

            3. เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ควร
ศึกษารายละเอียดของโปสเตอร์เกี่ยวกับขนาด
ของโปสเตอร์ กว้าง x ยาว เท่าไร ติดตั้งใน
แนวตั้งหรือแนวนอน ใช้ติดตั้งบนพื้นที่แบบใด 
รวมทั้งชนิดของวัสดุในการติด เช่น เจาะมุมใส่
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            2.2 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

                  1) การตรวจสอบรายชื่อวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

                     ก .  การตรวจสอบชื่ อว ารสารวิ ช าการ 
(Journal) สายสังคมศาสตร์ (Social Science) จาก 

                         ฐานข้อมูล SJR SCImago Journal & 
Country Rank เมื่อต้องการสืบค้นจากฐานข้อมูล 
SJR www.scimagojr.com ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก
ฐานข้อมูล Scopus สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์
http://www.scimagojr.com/journalrank. 
php?area=3300 
&category=3301&country=all&year=2012&order=sjr
&min=0&min_type=cd 

                     ข.  การตรวจสอบวารสารวิชาการสาย
วิทยาศาสตร์ ในฐานข้อมูล SCOPUS 

                          ฐานข้อมูล SCOPUS ส่วนใหญ่จะเป็น
วารสารสายวิทยาศาสตร์ มีการจัดแบ่งหมวดวิชาออกเป็น 4 
หมวด คือ Life Sciences, Physical Sciences, Health 
Sciences, and Social Sciences & Humanities ซึ่ง
แบ่งเป็นหมวดย่อยๆอีก 27 วิชาหลัก และมากกว่า 300 วิชา
ร อ ง  ส า ห รั บ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ จ า ก
เ ว็ บ ไ ซ ต์  http://www.elsevier.com/subjects/social-
sciencesหน้าเว็บไซต์จะระบุหัวข้อ subject ที่มีหลายหมวด
วิชา สามารถเลือกคลิกดูตามหมวดวิชาที่ต้องการได้ เช่น Arts 
and Humanities และ Social Science เข้าไปที่
เว็บไซต์ http://www.elsevier.com/journals/subjects/so
cial-sciences/ title/s เมื่อเข้าไปในหมวดวิชาแล้วจะพบ
รายชื่อหนังสือและวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ เรียง
ตามล าดับตัวอักษร A –Z 

          2) ควรเลือกวารสารที่มีค่า Impact Factor สูง 

              การพิจารณาคุณภาพของวารสาร สามารถ
พิจารณาได้จากดัชนีอ้างอิงของวารสารว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด 
ซึ่งฐานข้อมูลซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันคือ ฐานข้อมูลที่มีการคิด
ค่าดัชนีอ้างอิง (Impact Factor) หรือ Journal Impact 
Factor (JIF) ค่า Impact Factor คือ ดัชนีผลกระทบการ
อ้างอิงวารสาร วัดจากจ านวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของ

ห่วง หรือติดด้วยเทปกาว หรืออุปกรณ์แขวน  
            4. ออกแบบโปสเตอร์ ให้ครอบคลุม

เนื้อหาการวิจัยที่ส าคัญ เหมาะสมกับขนาดของ
โปสเตอร์ เพื่อมิให้ตัวอักษรเล็กเกินไป เลือกใช้สี
ที่เหมาะสมดึงดูดความสนใจ อ่านได้ชัดเจนใน
ระยะ 1 เมตร ใช้ภาษาที่ เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย มีการน าเสนอด้วยรูปภาพ กราฟ 
หรือตาราง โดยเลือกเฉพาะข้อมูลที่ส าคัญ และ
โดดเด่น  

             5. เลือกใช้วัสดุในการท าโปสเตอร์ที่
เหมาะสม สวยงาม คงทน ไม่มันวาวหรือมีแสง
สะท้อน สามารถพกพาในระหว่างการเดินทาง
ได้สะดวกไม่ช ารุดเสียหายง่าย  

             6. วางแผนเรื่องการอธิบายให้เข้าใจ
ง่ายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการ
น าเสนอในต่างประเทศควรเตรียมเรื่องภาษาที่
ใช้ในการส่ือสารให้เข้าใจง่ายชัดเจน และเตรียม
ตอบค าถาม โดยทดลองให้ผู้อื่นช่วยอ่านและตั้ง
ค าถามเพื่อเป็นการเตรียมหาค าตอบล่วงหน้า 
ลดอาการต่ืนเต้น  

             7. ศึกษาเรื่องเวลา และสถานที่ ที่
ผู้จัดการประชุมก าหนดให้ติดตั้ งโปสเตอร์
ล่วงหน้า 
นักวิ จัยที่มีผลงานวิจัยที่ท าแล้ ว เสร็จควร
แสวงหา เวที ในการน า เสนอผลงานทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติโดยมีขั้นตอนการ
เตรียมความพร้อม ดังนี้ 

1.1 ค้นหาเวทีการประชุมวิชาการที่จะน าเสนอ
ผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับเรื่องที่ท าวิจัย ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ เช่น จากจดหมาย
ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ในเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

1.2 สมัครลงทะเบียนไปน าเสนอผลงาน โดย
ระบุวิธีการน าเสนอด้วยปากเปล่า โดยศึกษา
วิธีการลงทะเบียนให้ละเอียด เช่น ลงทะเบียน
ด้วยจดหมายราชการ โทรสาร ทาง e-mail 
การจ่ายค่าลงทะเบียน และต้องการให้ส่ง
เอกสารประกอบการสมัครอะไรบ้าง การ
น าเสนอระดับนานาชาติสามารถศึกษาข้อมูลได้
จาก Call for Abstract โดยอ่านวิธีการและ
ข้อก าหนดในการกรอกข้อมูลให้เข้าใจและ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การใช้ค าขึ้นต้น
ด้วยอักษรตัวใหญ่ เป็นต้น เนื่องจากมีผลต่อการ
รับลงทะเบียน 

1.3 ติดตามผลการตอบรับให้ไปน าเสนอจากผู้
จัดประชุม ซ่ึงส่วนใหญ่จะตอบกลับทางอีเมล์ 
ระหว่างรอผลการตอบรับควรเตรียมเนื้อหาการ
น าเสนอไปพร้อมกัน 

1.4 เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ควรศึกษา
รายละเอียดของวิธีการน าเสนอให้เข้าใจ โดยผู้
จัดจะแจ้งวันเวลา สถานที่ สื่อ และขั้นตอนการ
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https://www.elsevier.com/subjects/social-sciences
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วารสารวิชาการนั้นได้รับการอ้างอิงในแต่ละปี ข้อมูลที่เป็นของ
คนไทยคือ ดัชนีอ้างอิง Thailand Citation Index (TCI) ซึ่ง
ดูแลโดยศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทย ส าหรับฐานข้อมูลของ
ต่างประเทศ ได้แก่ ดัชนีอ้างอิง SCImago ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล 
Scopus ของบริษัท Elsevier และต้นต าหรับคือดัชนีอ้างอิง 
ISI ซึ่งเป็นของบริษัทใหญ่ผู้ให้บริการด้านข้อมูล คือ Thomson 
Reuters การตรวจสอบค่า Impact Factor ของ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ สามารถตรวจสอบได้จาก
เว็บไซต์ http://www.uk.sagepub.com/isiranking/defaul
t.sp 

           การเตรียมน าเสนอผลงานวิจัยด้วยปากเปล่า (Oral 
Presentation) การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์(Poster 
Presentation)  

            1. วางแผนเตรียมการเรื่องการจัดท าโปสเตอร์ไว้
ล่วงหน้า และศึกษาระเบียบค่าจัดท าโปสเตอร์ตั้งแต่วางแผนท า
วิจัย เพ่ือจัดเตรียมงบประมาณในการท าโปสเตอร์ไว้ล่วงหน้า
ก่อนเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  

            2. ค้นหาเวทีการจัดประชุมวิชาการเช่นเดียวกับการ
น าเสนอแบบปากเปล่า  

            3. เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ควรศึกษารายละเอียด
ของโปสเตอร์เกี่ยวกับขนาดของโปสเตอร์ กว้าง x ยาว เท่าไร 
ติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน ใช้ติดตั้งบนพ้ืนที่แบบใด รวมทั้ง
ชนิดของวัสดุในการติด เช่น เจาะมุมใส่ห่วง หรือติดด้วยเทป
กาว หรืออุปกรณ์แขวน  

            4. ออกแบบโปสเตอร์ ให้ครอบคลุมเนื้อหาการวิจัยที่
ส าคัญ เหมาะสมกับขนาดของโปสเตอร์ เพ่ือมิให้ตัวอักษรเล็ก
เกินไป เลือกใช้สีที่เหมาะสมดึงดูดความสนใจ อ่านได้ชัดเจนใน
ระยะ 1 เมตร ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีการ
น าเสนอด้วยรูปภาพ กราฟ หรือตาราง โดยเลือกเฉพาะข้อมูล
ที่ส าคัญ และโดดเด่น  

             5. เลือกใช้วัสดุในการท าโปสเตอร์ที่เหมาะสม 
สวยงาม คงทน ไม่มันวาวหรือมีแสงสะท้อน สามารถพกพาใน
ระหว่างการเดินทางได้สะดวกไม่ช ารุดเสียหายง่าย  

             6. วางแผนเรื่องการอธิบายให้เข้าใจง่ายเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการน าเสนอในต่างประเทศควร
เตรียมเรื่องภาษาที่ใช้ในการสื่อสารให้เข้าใจง่ายชัดเจน และ
เตรียมตอบค าถาม โดยทดลองให้ผู้อ่ืนช่วยอ่านและตั้งค าถาม
เพ่ือเป็นการเตรียมหาค าตอบล่วงหน้า ลดอาการตื่นเต้น  

             7. ศึกษาเรื่องเวลา และสถานที่ ที่ผู้จัดการประชุม
ก าหนดให้ติดตั้งโปสเตอร์ล่วงหน้า 

น าเสนอโดยทั่วไปจะก าหนดให้เรื่องละไม่เกิน 
15 นาที ช่วงเวลาการน าสื่อลงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในเวลาที่ก าหนด 

1.5 ออกแบบและผลิตสื่อที่จะใช้ประกอบการ
น าเสนอ โดยก าหนดหัวข้อเร่ือง เนื้อหา รูปภาพ 
กราฟ หรือ ตาราง เฉพาะข้อมูลที่ส าคัญ และ
พิจารณาความเหมาะสมในเรื่อง จ านวนสไลด์ 
ขนาดและสีตัวอักษร สีพื้นสไลด์ที่เหมาะสม 
ดึงดูดตามความสนใจ อ่านง่ายชัดเจน สบายตา 
มีใจความส าคัญที่ต้องการจะน าเสนอ โดย
พิ จ า ร ณ า ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ เ ว ล า แ ล ะ
กลุ่มเป้าหมาย 

1.6 เตรียมตัวในการน าเสนอ โดยฝึกซ้อมการ
น าเสนอและใช้สื่อให้สอดคล้องกับก าหนดเวลา 

1.7 ศึกษาสถานที่จัดประชุม และเส้นทางการ
เดินทางล่วงหน้า โดยเผื่อเวลาในการเตรียมตัว
และลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ให้ดี 
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นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ท าแล้วเสร็จควรแสวงหาเวทีในการ
น าเสนอผลงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยมีขั้นตอนการ
เตรียมความพร้อม ดังนี้ 

1.1 ค้นหาเวทีการประชุมวิชาการที่จะน าเสนอผลงานวิจัยให้
สอดคล้องกับเรื่องท่ีท าวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เช่น 
จากจดหมายประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ในเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

1.2 สมัครลงทะเบียนไปน าเสนอผลงาน โดยระบุวิธีการ
น าเสนอด้วยปากเปล่า โดยศึกษาวิธีการลงทะเบียนให้ละเอียด 
เช่น ลงทะเบียนด้วยจดหมายราชการ โทรสาร ทาง e-mail 
การจ่ายค่าลงทะเบียน และต้องการให้ส่งเอกสารประกอบการ
สมัครอะไรบ้าง การน าเสนอระดับนานาชาติสามารถศึกษา
ข้อมูลได้จาก Call for Abstract โดยอ่านวิธีการและ
ข้อก าหนดในการกรอกข้อมูลให้เข้าใจและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด เช่น การใช้ค าขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ เป็นต้น 
เนื่องจากมีผลต่อการรับลงทะเบียน 

1.3 ติดตามผลการตอบรับให้ไปน าเสนอจากผู้จัดประชุม ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะตอบกลับทางอีเมล์ ระหว่างรอผลการตอบรับควร
เตรียมเนื้อหาการน าเสนอไปพร้อมกัน 

1.4 เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ควรศึกษารายละเอียดของ
วิธีการน าเสนอให้เข้าใจ โดยผู้จัดจะแจ้งวันเวลา สถานที่ สื่อ 
และขั้นตอนการน าเสนอโดยทั่วไปจะก าหนดให้เรื่องละไม่เกิน 
15 นาที ช่วงเวลาการน าสื่อลงเครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลาที่
ก าหนด 

1.5 ออกแบบและผลิตสื่อที่จะใช้ประกอบการน าเสนอ โดย
ก าหนดหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปภาพ กราฟ หรือ ตาราง เฉพาะ
ข้อมูลที่ส าคัญ และพิจารณาความเหมาะสมในเรื่อง จ านวน
สไลด์ ขนาดและสีตัวอักษร สีพ้ืนสไลด์ที่เหมาะสม ดึงดูดตาม
ความสนใจ อ่านง่ายชัดเจน สบายตา มีใจความส าคัญที่
ต้องการจะน าเสนอ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับเวลาและ
กลุ่มเป้าหมาย 

1.6 เตรียมตัวในการน าเสนอ โดยฝึกซ้อมการน าเสนอและใช้
สื่อให้สอดคล้องกับก าหนดเวลา 

1.7 ศึกษาสถานที่จัดประชุม และเส้นทางการเดินทางล่วงหน้า 
โดยเผื่อเวลาในการเตรียมตัวและลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ให้ดี  

 


