
การเผยแพรบทความวิจัย 

การเผยแพรผลงานวิจัยตามสากลนิยมสามารถทําได 2 รูปแบบ ดังนี้คือ 

 1. การเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (Conference) เปนการสงบทความวิจัย

เขารวมการนําเสนอในการประชุมวิชาการ ในรูปแบบโปสเตอรหรือแบบปากเปลา โดยบทความวิจัยจะตอง

ผานการพิจารณาประเมินคุณคาและความถูกตองจากบรรณาธิการ และบทความท่ีไดรับอนุมัติใหเขารวมการ

นําเสนอจะไดรับการตีพิมพรวมเลมในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceedings) ซ่ึงผูวิจัยจะตอง

พิจารณาหนวยงานท่ีจัดประชุม คณะกรรมการ บรรณาธิการ ตลอดจนพิจารณาความเก่ียวของของสาขาท่ี

ประชุมวิชาการใหตรงกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัย ขอดีของการเผยแพรรูปแบบนี้คือ ผลงานวิจัยไดรับการ

เผยแพรสูผูสนใจไดอยางรวดเร็ว สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยทานอ่ืนได และเปนการสราง

เครือขายกับนักวิจัยในสาขาเดียวกันเพ่ิมข้ึน แตมีขอจํากัดในกรณีผูเขารวมการประชุมจํานวนมากทําใหการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเปนไปไดยาก 

 2. การเผยแพรในวารสารวิชาการ เปนการเผยแพรท่ีไดรับการยอมรับมากท่ีสุด ซ่ึงสงตนฉบับเผยแพร

ในวารสาร นักวิจัยสามารถลงทะเบียนและทําการสงเอกสารตนฉบับเพ่ือตีพิมพ รวมถึงการติดตามผลทาง

เว็บไซตของแตละวารสาร ผลของการพิจารณาจากบรรณาธิการเปนไปไดท้ังการตอบรับใหตีพิมพ (Accept) 

หรือสงกลับมาแกไข (Revise) หรืออาจถูกปฏิเสธ (Reject) 

 กรณีไดรับการตอบรับใหตีพิมพ นักวิจัยจะไดรับบทความเสมือนจริงสงกลับมาใหตรวจทานอีกครั้ง 

นักวิจัยควรรีบดําเนินการตรวจแกไขและสงกลับคืนอยางรวดเร็ว กรณีสงกลับมาใหแกไข นักวิจัยควรรีบ

ดําเนินการตรวจแกไขและสงกลับตามระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงอาจตองแกไขหลายรอบ กรณีท่ีบทความถูก

ปฏิเสธ นักวิจัยควรแกไขตามท่ีผูพิจารณาผลงาน (Reviewer) แนะนําและสามารถสงไปวารสารอ่ืนได 

“แนะใหไปท่ี Conference กอน เขียน Proceeding ใหไดกอน บางท่ีไมเขมงวดมาก ดูหัวขอเนื้อหาท่ีจะมา

เสนอ กอนเขียน Paper ควรอาน Journal ในแตละเลมกอนวามีแนวทางอยางไรเพ่ือนําไปเขียน Paper ใหไปในทิศทาง

เดียวกันกับ Journal นั้น โดยเร่ิมจากประเภทท่ีไมมี Impact Factor กอนขยับไปในฐานงานวิจัยแบบ Scorpus ท่ีมีคา 

Impact Factor สูงขึ้นเร่ือยๆ ขอแนะนําของผมอยากใหเลือก Journal ท่ีเปนของการประชุมวิชาการนั้นๆ ไมควรเลือก

คา Impact เยอะๆ ควรตีพิมพในวารสารนานาชาติใหไดกอนแลวคอยขยับฐาน” 

                                                                                      ผศ.สมิทธิ์ บุญชุติมา 

                                                                            เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย 

                                                                             วันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤษภาคม 2558 

                                                 อาคารธรรมศาสตร 60 ป คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ทาพระจันทร 

 



การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

ข้ันตอนการเตรียมบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพในวารสาร 

 1. วางแผนเตรียมการเรื่องตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารไวลวงหนาตั้งแตวางแผนทําวิจัย และ

ศึกษาขอมูลวารสารท่ีสนใจ เปนวารสารท่ีไดรับการรับรองในระดับใด ตรงตามเกณฑท่ีตองการหรือไม  หัวขอ

เรื่องท่ีทําวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยสอดคลองกับแนวทางของวารสารท่ีตองการหรือไม การสมัครตีพิมพใน

วารสารจะตองใชงบประมาณเทาไร คาสมัครเปนสมาชิกของวารสารเทาไร เพ่ือวางแผนของบประมาณไว

ลวงหนา 

 2. เม่ือดําเนินการวิจัยแลวเสร็จควรเตรียมบทความเพ่ือตีพิมพเผยแพรตามแนวทางท่ีวารสารท่ี

ตองการตีพิมพกําหนด  ซ่ึงควรปฏิบัติตามขอกําหนดอยางเครงครัดเพราะมีผลตอการพิจารณาตอบรับการ

ตีพิมพ 

 3. เขียนบทความวิจัยใหมีความตอเนื่องเชื่อมโยงกันท้ังเรื่อง และเนนสาระสําคัญท่ีโดดเดนท่ีตองการ

เสนอใหผูอานทราบ 

 4. อานทบทวนตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนอางอิง และบรรณานุกรม

ตามระบบท่ีวารสารกําหนด หรือใหผู อ่ืนท้ังในและนอกสาขาอานเพ่ือตรวจสอบเนื้อหาและภาษาท่ีใชใน

งานวิจัยกอนสงรายงานการวิจัย 

 5. สงบทความไปตีพิมพเผยแพร และมีการติดตามผลจากบรรณาธิการของวารสารเปนระยะๆ ถามี

การแกไข บรรณาธิการของวารสารจะสงตนฉบับกลับมา ผูเขียนควรรีบดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญ (reviewer) ของวารสาร และสงตามเวลาท่ีวารสารกําหนด และติดตามผลการตอบกลับ ซ่ึงอาจจะ

มีการสงกลับมาใหแกไขอีกครั้ง ท้ังนี้ผูเขียนจะตองใหกําลังใจตนเองในการแกไขเพ่ือใหไดรับการตีพิมพใน

วารสารวิชาการท่ีไดรับการรับรอง แมวาบทความจะถูกปฏิเสธ แตมีความเปนไปไดท่ีจะไดรับการตอบรับจาก

วารสารอ่ืนๆ เม่ือบทความไดรับการแกไขปรับปรุงแลว 

 6. วิธีการสงบทความ  ควรศึกษาวิธีการสงบทความ เชน สงขอมูลเปนไฟลท้ังหมดผานอีเมล หรือสง

ในระบบออนไลน (Submit Online) และสงไฟลรูปผูทําวิจัย และภาพกิจกรรมจากการวิจัยพรอมคําบรรยาย

ใตภาพเปนภาคผนวกเพ่ิม (ถามี) 

 

 

 



 

“หากยังไมเคยตีพิมพเลยควรเร่ิมจากการประชุมวิชาการตางๆ Conference ท่ีมีการนําเสนอ Proceeding กอน ลองสง

บทคัดยอกอนแลวคอยสง Fulltext ฉบับเต็มสําหรับ Journal บางฉบับ (เอกสารขอ 6 Asian Conference on Media 

and Masss Communication) โดยปกติจะสง Proceeding ซํ้าอีกไมได โดยมารยาทแลว แตหากมีการปรับปรุงบาง

ประเด็นก็เปนอีกเร่ืองหนึ่ง การตีพิมพบทความวิจัยบางคร้ังเราตองยอมรับในคําวิจารณ แลวนําคําวิจารณไปปรับปรุงวา

เราไมแกเพราะอะไร ถาไมแกก็ตองมีเหตุผลท่ีมารองรับได” 

                                                                                      ผศ.ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช 

                                                                                  เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย  

                                                                                   วันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤษภาคม 2558 

                                                 อาคารธรรมศาสตร 60 ป คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ทาพระจันทร 

            

             

การนําเสนอวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

การเตรียมนําเสนอผลงานวิจัยดวยปากเปลา (Oral Presentation) 

 นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยท่ีทําแลวเสร็จควรแสวงหาเวทีในการนําเสนอผลงานท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติโดยมีข้ันตอนการเตรียมความพรอม ดังนี้ 

 1. คนหาเวทีการประชุมวิชาการท่ีจะนําเสนอผลงานวิจัยใหสอดคลองกับเรื่องท่ีทําวิจัย ท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ เชน จากจดหมายประชาสัมพันธ  การประชาสัมพันธในเครือขายคอมพิวเตอร 

 2. สมัครลงทะเบียนไปนําเสนอผลงาน โดยระบุวิธีการนําเสนอดวยปากเปลา โดยศึกษาวิธีการ

ลงทะเบียนใหละเอียด เชน ลงทะเบียนดวยจดหมายราชการ โทรสาร ทาง e-mail การจายคาลงทะเบียน และ

ตองการใหสงเอกสารประกอบการสมัครอะไรบาง การนําเสนอระดับนานาชาติสามารถศึกษาขอมูลไดจาก 

Call for Abstract โดยอานวิธีการและขอกําหนดในการกรอกขอมูลใหเขาใจและปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

เชน การใชคําข้ึนตนดวยอักษรตัวใหญ เปนตน เนื่องจากมีผลตอการรับลงทะเบียน 

 3. ติดตามผลการตอบรับใหไปนําเสนอจากผูจัดประชุม ซ่ึงสวนใหญจะตอบกลับทางอีเมล ระหวางรอ

ผลการตอบรับควรเตรียมเนื้อหาการนําเสนอไปพรอมกัน 

 4. เม่ือไดรับการตอบรับแลว ควรศึกษารายละเอียดของวิธีการนําเสนอใหเขาใจ โดยผูจัดจะแจงวัน

เวลา สถานท่ี สื่อ และข้ันตอนการนําเสนอ ชวงเวลาการนําสื่อลงเครื่องคอมพิวเตอรในเวลาท่ีกําหนด 

 5. ออกแบบและผลิตสื่อท่ีจะใชประกอบการนําเสนอ โดยกําหนดหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปภาพ กราฟ 

หรือ ตาราง เฉพาะขอมูลท่ีสําคัญ และพิจารณาความเหมาะสมในเรื่อง จํานวนสไลด ขนาดและสีตัวอักษร สี

พ้ืนสไลดท่ีเหมาะสม ดึงดูดตามความสนใจ  อานงายชัดเจน สบายตา มีใจความสําคัญท่ีตองการจะนําเสนอ 

โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับเวลาและกลุมเปาหมาย 

 6. เตรียมตัวในการนําเสนอ โดยฝกซอมการนําเสนอและใชสื่อใหสอดคลองกับกําหนดเวลา 



 7. ศึกษาสถานท่ีจัดประชุม และเสนทางการเดินทางลวงหนา โดยเผื่อเวลาในการเตรียมตัวและลง

ขอมูลในคอมพิวเตอรไดทันกําหนดเวลา 

 

“การนําเสนองานวิจัยในระดับนานาชาติ Conference โดยสวนตัวอยากแนะนําใหนักวิจัยทุกทานต้ังเปาหมาย (Aim) 

ใหสูงไวกอน ซ่ึงจะทําใหเราทํางานวิจัยไดงายขึน้ ท่ีสําคัญตองมีแรงบันดาลใจในการทํางานวิจัย  

สวนเงินทองอยากใหมองเปนรางวัล ท่ีสําคัญควรวางเปาหมายในการใชชีวิตและแบงงานกับชีวิตใหสมดุลกนั 

สวนการทําวิจัยทําเยอะก็ตองมีคุณภาพดวย ทําใหดีท่ีสุดในทุกๆ เร่ือง เพราะถาถูกปฏิเสธจะไดไมเสียใจ” 

        

                                                                               ผศ.ดร.วิกานดา พรสกุลวานชิ 
                                                                                      เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย  

                                                                                      วันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤษภาคม 2558 

                                                 อาคารธรรมศาสตร 60 ป คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ทาพระจันทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอคิดทิ้งทายการทํางานวิจัย 

   

 

“อยากฝากใหทํางานวิจัยเยอะๆ ใหเหนื่อยไปเลย ชีวิตกับงานตองเปนเร่ืองเดียวกัน มีความสุขในการทํา Paper 

เปาหมายในการทํางานในมหาวิทยาลัยและการใชชีวิตตองไปดวยกันไดจะทําใหเรามีความสุข ท่ีสําคัญตองออกกําลังกาย

ใหสม่ําเสมอ/ทานอาหารท่ีมีประโยชน เพ่ือจะไดมีแรงในการทํางาน” 

                  ผศ.สมิทธิ์ บุญชุติมา 

                                                                                 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย 

                                                                                 วันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤษภาคม 2558 

                                                 อาคารธรรมศาสตร 60 ป คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ทาพระจันทร 

 

  

 

 

 

 

“อยากฝากถึงนองๆ อาจารยในคณะวารสารศาสตรฯ อยาลืมคณะ อยากใหคิดถึงการทํางานบริการวิชาการทางสังคม  

เพราะถาไมมีอาจารยทําแลวใครจะทําตอไป” 

              รศ.พรทิพย สัมปตตะวนิช 

       เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย 

                  วันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤษภาคม 2558 

                                                อาคารธรรมศาสตร 60 ป คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ทาพระจันทร 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทคนิคการเขียน Proposal 

 “เทคนิคการเขียน Proposal โดยเฉพาะของ สกว.สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) สิ่งสําคัญท่ีสุด คือ ตองเลือก

หัวขอท่ีมีแนวโนมการไดทุนใหมากท่ีสุดซ่ึงสามารถเลือกดูไดจากรายชื่อของหัวขอท่ี สกว.ระบุมา นอกจากจะเปนเร่ืองท่ี

เราชอบและถนัดแลว ยังตองประเด็นท่ีกําลังมีการพูดถึงตอนนั้น ทันสมัยซ่ึงแตกตางจากการตีพิมพ สิ่งสําคัญการเขียน

ตองกระชับท่ีสุด/ สั้นท่ีสุด ตองเตะตา อธิบายไดวาหัวขอท่ีเราจะทําสําคัญ และแตกตางจากคนท่ีเคยทําอยางไร? มี

ประโยชนตอการศึกษา เชน ในเร่ืองทฤษฎี ผลการวิจัยจะนําไปใชอยางไร? ท้ังในแงการศึกษาและการนําไปใช นอกจากนี้ 

สกว.จะระบุวาจะนําไปตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติอะไรไดบางอีกดวย” 

                        

                                                                                ผศ.ดร.วิกานดา พรสกุลวานชิ                                                                                                              

                                                                                      เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย  

                                                                                      วันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤษภาคม 2558 

                                                 อาคารธรรมศาสตร 60 ป คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ทาพระจันทร 

 

 

การตีความจริยธรรมการวิจัยในมนุษย / Informed Consent  

“โดยสวนตัวคิดวาทุกงานวิจัยควรมีการพูดถึงในเร่ืองนี้ สําหรับแหลงขอมูลในการทําวิจัยในสาขานิเทศศาสตร/วารสาร

ศาสตร อาจยากเพราะมีการรวมเขาไปในสาขาวิทยาศาสตร ไปรวมกับแพทยศาสตรและประยุกตกับนิเทศศาสตร เชน 

การทดลองในผูปวย ซ่ึงอาจเปนเร่ืองยาก โดยในตางประเทศบังคับวาตองขออนุญาต ตอนท่ีศึกษาในระดับปริญญาเอกอยู

ท่ีสหรัฐอเมริกา มีกฎอยูวาการศึกษาในทุกระดับต้ังแตปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เหมือนกับเปนการใหคนท่ี

รวมงานวิจัยไดรับรูวาตองผานขั้นตอนกระบวนการวิจัยอะไรบาง มีกี่ขั้นตอน แตละขั้นตอนในการตอบแบบสอบถามมีกี่

นาที และทราบผลขอมูลไดอยางไร เปนการบอกขอมูลพ้ืนฐานเบ้ืองตน การทําแบบสอบถามจะตองมีการบอก Informed 

Consent ใหกับผูท่ีตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีท้ังแบบบอกปากเปลาโดยตรงกับแบบท่ีเขียนในลักษณะบอกจุดมุงหมายใน

การวิจัยลงไปในแบบสอบถาม เชน ใหทําแบบสอบถามกี่นาที เขียนดวยความเปนจริง ตองบอกขอมูลติดตอ E-mail ซ่ึง

หากจะนําไปตีพิมพบทความในนานาชาติเราก็สามารถบอกไดวาไดมีการบอกเร่ืองนี้กับผูตอบแบบสอบถามแลว” 

 

 

                                                                                           ผศ.ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช                                                                                                                                                                            

                                                                                      เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย  

                                                                                      วันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤษภาคม 2558 

                                                อาคารธรรมศาสตร 60 ป คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ทาพระจันทร 

 


