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เทคนิคการน าเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ 

1. การน าเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation)  
โปสเตอร์ คือ การน าเสนอบทความวิจัย ที่ท าด้วยกระดาษแข็ง ป้ายไวนิล หรือไม้ 

มีขนาดประมาณ 1 × 0.5 ตารางเมตร ซึ่งนักวิจัยจะให้โปสเตอร์ท าหน้าที่บอกเรื่องราว 
ของผลงานวิจัย โดยนักวิจัยมีหน้าที่ต้องรออยู่ ใกล้ๆโปสเตอร์ และคอยตอบค าถาม  
หรือให้ค าอธิบายเพิ่มเติมแก่ผู้ชม ดังน้ี  

1.1 รูปแบบโปสเตอร์ผลงานวิจัย มีองค์ประกอบ 5 สว่น ดังนี ้ 
1) ช่ือเรื่อง (title) ช่ือเรื่องงานวิจัย เป็นข้อความระบุวัตถุประสงค์หลัก

ของการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย และบริบทของงานวิจัย ในกรณีงานวิจัยเชิงปริมาณ 
และเป็นวลีสั้นๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์หลักและประเด็นวิจัยหลัก โดยมีการเล่นค า
สัมผัสได้ ในกรณีงานวิจัยเชิงคุณภาพ  

2) บทคัดย่อ (Abstract) บทคัดย่อเป็นเนื้อหาสาระสรุปของงานวิจัย 
โดยมากนิยมเขียนเพียง 3 ประโยค คือ วัตถุประสงค์การวิจัย  วิธีการวิจัย  
และผลการวิจัย เพื่อให้ผู้อา่นเห็นภาพรวมของงานวิจัยท้ังเรื่อง  

3) บทน าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Introduction and related literature) 
บทน าและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เป็นข้อความที่อธิบายถึงที่เป็นมาและ
ความส าคัญของงานวิจัย ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักวิจัยสังเคราะห์
สรุปสร้างเป็นกรอบแนวคิด และสมมติฐานวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยต้องพิจารณาคัดสรร
เฉพาะส่วนส าคัญที่สุดไปจัดท าโปสเตอร์และออกแบบให้น่าสนใจด้วย  

4) วิธีด าเนินการวิจัย (Research methods) วิธีด าเนินการวิจัย กรณีการ
วิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง ตัวแปรและเครื่องมือวิจัย 
วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล กรณีการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย สถานท่ี 
การเลือก และลักษณะของกรณีที่ศึกษา (Case) ขอบข่ายของข้อมูล วิธีการ  
และเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  

5) ผลการวิจัย (Research results) ผลการวิจัย เป็นการเสนอสาระส่วน
ที่ เป็น สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัย รวมทั้งข้ อเสนอแนะ  
เชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป  
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1.2 แนวทางการเตรียมโปสเตอร์ผลงานวิจัย  
1) การวางแผน นักวิจัยต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่น าเสนอโปสเตอร์ 

ขนาดของโปสเตอร์  ข้อก าหนดในการน าเสนอโปสเตอร์ลักษณะและจ านวน 
ผู้ เข้าชมโปสเตอร์ เพื่อใช้ในการวางแผนการน า เสนอโปสเตอร์ผลงานวิจัย  
หากนักวิจัยมีข้อมูลมากเท่าไร การวางแผนเสนอโปสเตอร์ผลงานวิจัยยิ่งได้ผลดีมาก
ขึ้นเท่านั้น แนวทางส าหรับการวางแผนงาน คือ การตอบค าถามว่าจะเสนออะไร 
เสนออย่างไร เหตุใดจึงเลือกวิธีเสนอแบบนั้น และผลที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้ง
ก าหนดระยะเวลา ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเตรียมโปสเตอร์ดว้ย  

2) การออกแบบโปสเตอร์นักวิจัยต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเนื้อหาสาระ 
ส่วนใดจากรายงานวิจัยทั้งฉบับไปจัดท าเป็นโปสเตอร์ผลงานวิจัย โดยต้องก าหนด
วัตถุประสงค์ของการเสนอโปสเตอรผลงานวิจัยก่อนว่า ต้องการให้เกิดผลเกิด 
ประโยชน์อะไรต่อผู้เข้าชม หรือต้องการขายความคิด หรือต้องการเสนอนวัตกรรม 
เพราะวัตถุประสงค์ที่ต่างกันท าให้แนวการเตรียมโปสเตอร์แตกต่างกันด้วย  
เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์แล้วจึงตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบของโปสเตอร์  ซึ่งมี 
หลักการดังนี ้ 

1. เสนอเนื้อหาสาระแบบเรียบง่าย สั้น ชัดเจน เต็มพื้นท่ีโปสเตอร์  
2. ใช้ภาพและแผนภูมิประกอบ เพราะภาพและแผนภูมิสื่อความหมาย 

ได้ดีกวา่ขอ้ความ  
3. ใช้สีพอเหมาะ ไม่มากไม่น้อยเกินไป และใช้โทนสีไม่ขัดกัน สีพื้นหลัง

และสีของภาพควรเสริมให้ภาพเด่นชัด  
4. เลือกชนิดและขนาดของตัวอักษร เหมาะสมกับต าแหน่งที่ผู้เข้าชม

โปสเตอร์เห็นชัดเจน ไม่ควรใช้อักษรภาษาอังกฤษที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร 
เพราะท าให้อ่านยากกว่าปกติและพยายามอย่าใช้ชนิดอักษรมากเกินกว่าสองชนิด
ในโปสเตอร์ หากต้องการเน้นค าหรือข้อความให้ใช้อักษรตัวหนา แต่อย่าเปลี่ยน 
ชนิดของตัวอักษร ควรใช้สัญลักษณ์น้อยที่สุด ควรใช้หลักความคงเส้นคงวา และที่
ส าคัญที่สุดคือการพิสูจน์อักษรอยา่ใหม้ีค าผิด  

5. ควรเตรียมสาระของผลงานวิจัยเป็นส่วนๆ ลงในกระดาษขนาด A4 
แล้วออกแบบการติดผลงานวิจัยแต่ละ สวนลงบนโปสเตอร์ให้มีลักษณะเป็นการ 
เล่าเรื่อง (story telling)  

6. ควรมีการตรวจทานโปสเตอร์ผลงานวิจัยหลายๆรอบ ก่อนจัดพิมพเ์ป็น
โปสเตอร์ที่ใช้จริง 
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2. การน าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)  

การเตรียมการ  
1. ค้นหาแหล่งการจัดประชุมนานาชาติที่จะไปน าเสนอผลงานวิจัยที่สอดคล้อง 

กับเรื่องที่ท าวิจัย ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ เช่น จากจดหมายประชาสัมพันธ์ หรือการ
ประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยต้องตรวจสอบว่าที่ประชุมวิชาการ
นานาชาตินั้นๆ มีรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) ด้วยหรือไม่ และควร
เตรียมบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ไว้ด้วยเพื่อการตีพิมพ์ ในการประชุมวิชาการ 
ในระดับนานาชาติ งานประชุมนั้นๆ ควรระบุว่า มีกองบรรณาธิการจัดท าการประชุม 
ใน Proceedings แต่ถ้างานประชุมนั้นไม่มีผู้น าเสนอสามารถน าบทความฉบับสมบูรณ์ 
ไปตีพิมพ์ในวารสารทาง วิชาการอื่นๆ ได้ คณะกรรมการจัดประชุมนานาชาติจะต้อง
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากประเทศต่างๆ  

2. เตรียมบทคัดย่อของงานวิจัยที่จะน าไปเสนอ และดูรายละเอียดที่งานประชุมนั้น
ต้องการ เช่น จ านวนค าของช่ือเรื่อง และบทคัดย่อ เนื่องจากที่ประชุมบางแห่งมีการจ ากัด
จ านวนค าของช่ือเรื่องและบทคัดย่อโดยไม่ต้องการให้ยาวเกินไป  

3. ศึกษาวิธีการลงทะเบียนให้ละเอียด เช่น ลงทะเบียนผ่านทางอีเมล์ หรือเว็บไซต์
ของงานประชุม และต้องศึกษาด้วยว่าที่ประชุมให้ช าระค่าลงทะเบียนก่อนหรือสามารถ
ลงทะเบียนได้เมื่อไปถึงที่ประชุมแล้ว แต่ส่วนใหญ่การช าระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าจะถูกกว่า
การช าระเมื่อไปถึงที่ประชุม  

4. ติดตามผลการตอบรับให้ไปน าเสนอจากผู้จัดการประชุม ระหว่างรอผลการตอบ
รับควรเตรียมเนื้อหาส าหรับการน าเสนอไปพร้อมกันด้วย  

5. หาแหล่งเ งินทุนที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปน าเสนอ  
และขออนุญาตเดินทางไปราชการ ในการไปน าเสนอจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยแนบ 
แบบตอบรับจากที่ประชุมไปด้วย  

6. เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ศึกษารายละเอียดของวิธีการน าเสนอให้ดี ผู้จัดการ
ประชุมจะแจ้งเวลาและขั้นตอนการน าเสนอมาให้ว่าใช้เวลาคนละกี่นาที ภาษาที่ใช้ในการ
น าเสนอ สถานท่ี / ห้องประชุม สื่อประกอบการพูด เช่น PowerPoint ผู้จัดให้น าสื่อไปเตรียม
ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเวลาพูดเมื่อไหร่ ที่ไหน เพื่อจะได้เตรียมตัวล่วงหน้าได้ทันตาม
ก าหนดเวลา 
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การเตรียมเอกสารผลงานประกอบการน าเสนอ  
โดยทั่วไปในปัจจุบันการน าเสนอด้วยวาจาจะมีเวลาค่อนข้างจ ากัด ประมาณ 10-30 

นาที ดังนั้น ภายในเวลาที่ก าหนดนี้ผู้น าเสนอจะต้องเผื่อเวลาไว้ส าหรับการตอบค าถาม 
และการแสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าฟังด้วย นอกจากนี้ผู้น าเสนอความเตรียมเอกสาร 
ที่ใช้ในการน าเสนอไปแจกในที่ประชุมด้วย ในปัจจุบันสื่อที่ใช้ในการน าเสนอผลงานส่วนใหญ่
ใช้สไลด์ PowerPoint โดยนักวิจัยจะต้องเตรียม ดังน้ี  

1. ออกแบบรูปแบบของสไลด์ ผู้น าเสนอควรเลือกเนื้อหาสาระที่ส าคัญไปน าเสนอ
เท่านั้น โดยปกติหากใช้เวลาน าเสนอ 10-30 นาที สไลด์ไม่ควรเกิน 20 แผ่น ซึ่งประกอบด้วย  

1. ช่ือเรื่องและช่ือผู้วิจัย  
2. ความเป็นมาหรือปัญหาการวิจัย  
3. ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย  
4. วัตถุประสงค์การวิจัย  
5. ระเบียบวิธีวิจัย - กลุ่มตัวอย่าง - เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  

- การวิเคราะห์ข้อมูล  
6. ผลการวิจัย  
7. อภิปรายผล  
8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

2. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) หรือรูปภาพ ต้องใช้ภาพเคลื่อนไหวหรือรูปภาพบ้าง 
เพื่อดึงดูดความสนใจ แต่ไม่ควรมีมากเกินไป ผู้วิจัยต้องตระหนักว่าผู้ฟังต้องการฟังเนื้อหา
มากกว่า  

3. ตัวอักษร เลือกชนิดและขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับต าแหน่งที่ผู้เข้าประชุมจะ
เห็นได้ชัด หากใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ควรใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด เพราะท าให้อ่านยาก และไม่
ควรใช้ชนิดของตัวอักษรมากกว่า 2 ชนิด หากต้องการ เน้นค าให้ใช้ตัวหนาดีกว่าใช้สีตัวอักษร
ที่แตกต่างกัน ควรใช้สัญลักษณ์ให้น้อยท่ีสุด และควรพิสูจน์อักษรอย่าให้มีค าผิด  

4. ส ีใช้สีพอเหมาะไม่มากหรือน้อยเกินไป และใช้โทนสีพื้นท่ีช่วยให้สามารถมองเห็น
ตัวอักษรได้เด่นชัด  

5. ข้อความ จ านวนข้อความต่อหนึ่งสไลด์ ไม่ควรมีมากเกินไปและหลีกเลี่ยงการน า
ตารางหรือข้อความจากบทความวิจัยมาวางลงบนสไลด์  
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6. ตรวจทานความถูกต้อง ควรมีการตรวจทานการสะกดค าในทุกสไลด์ให้ถูกต้อง
โดยไม่ให้มีค าผิดปรากฏอยู่  

การเตรียมตัวน าเสนอ  
จะต้องเตรียมตัวก่อนน าเสนอ ระหว่างน าเสนอ และหลังน าเสนอ โดยมีแนวทาง

กว้างๆ ส าหรับผู้น าเสนอจะต้องเตรียมการดังนี ้ 
1. ก่อนน าเสนอ ควรปฏิบัติดังนี ้ 

1.1 ต้องมีการซ้อมน าเสนอโดยท าเสมือนจริง ได้แก่ น าเสนอพร้อมกับการ
แสดงสไลด์ และลักษณะ การวางตัว เช่น ยืนหรือน่ัง ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย การ
สบตาผู้ฟังขณะน าเสนอ นอกจากนี้จะต้องน าเสนอตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
อาจน าเสนอให้เพื่อนช่วยวิจารณ์  

1.2 เตรียมเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ  
1.3 เตรียมไฟล์ส ารอง โดยอาจบันทึกทั้งในแผ่นซีดี และ Flash Drive 

หรืออาจส่งไฟล์ที่ใช้ในการ น าเสนอถึงตนเองในอีเมล์ เพื่อเป็นไฟล์ส ารองในกรณีที่
แผ่นซีดีหรือ Flash Drive ที่เตรียมไปเสียหายไม่สามารถเปิดได้  

1.4 สอบถามรุ่นของ PowerPoint ที่สถานท่ีประชุมใช้  
1.5 ควรไปถึงที่ประชุมก่อนเวลาเพื่อตรวจสอบไฟล์ข้อมูล เพราะบางครั้ง

อาจมีความคลาดเคลื่อนของ สีตัวอักษร และตรวจสอบห้องที่น าเสนอ  
1.6 ควรพักผ่อนให้เต็มที่ในวันก่อนน าเสนอ  

2 ระหว่างการน าเสนอ ควรปฏิบัติดังนี ้ 
2.1 ควรตั้งสติและสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง อย่าสร้างความกดดัน  

ให้ตนเอง หากรู้สึกตื่นเต้นให้หายใจเข้าออกลึกๆ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย  
2.2 เริ่มต้นด้วยการทักทายผู้ฟัง และแนะน าตัวเองและเรื่องที่จะน าเสนอ  
2.3 การน าเสนอควรเป็นในลักษณะการเล่าเรื่อง ไม่ใช่การอ่านสไลด์ให้ฟัง 

หรือก้มหน้าอ่านจาก ข้อความที่เตรียมมาตลอดเวลา (อาจเหลือบดูได้บ้าง) ควรมี
การสบตาผู้ฟังเป็นระยะ ควรพูดให้ชัดเจนตาม หลักการออกเสียง พูดช้าๆ ชัดๆ 
หากมีผู้สอบถามอาจตอบค าถามในทันที หรือช้ีแจงว่าขอตอบหลังจากการ น าเสนอ
เสร็จสิ้นลง และพยายามยิ้มให้ผู้ฟัง ไม่ควรท าหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลา หรือท าท่า
เหมือนไม่มั่นใจใน ผลงานของตนเอง ไม่ควรโบกมือหรือขยับมือไปมามากเกินไป  

2.4 หากยืนน าเสนอ ระวังอย่ายืนบังสไลด์ และไม่ควรเดินไปมาบนเวที
มากเกินไป และควรยืนด้วย ท่าทีที่สุภาพไม่แยกขาออกจากกันมากจนเกินไป  

2.5 ต้องน าเสนอและตอบข้อซักถามภายในเวลาที่ก าหนด  
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3 ช่วงหลังการน าเสนอ ควรปฏิบัติดังนี ้ 
3.1 ขอบคุณผู้ด าเนินรายการ หรือผู้ประสานงาน  
3.2 อย่ารีบปิดสไลด์ที่น าเสนอ เพราะอาจมีผู้สนใจซักถาม หากมีผู้ซักถาม

ควรตั้งใจฟังค าถามและตอบค าถามด้วยความสุภาพ บางค าถามหากตอบไม่ได้  
ก็ไม่ควรฝืน หรือตอบแบบไม่ถูกต้อง ควรขอบคุณผู้ถาม  และบอกว่าประเด็นนี้ 
จะน าไปหาข้อมูลเพิ่มเติม  

3.3 บางครั้งอาจมีคนให้ข้อเสนอแนะ (แต่ไม่ใช่ค าถาม) ถ้าเป็นไปได้  
ควรน้อมรับข้อเสนอแนะนั้น ไม่ควรพยายามอธิบายหรือช้ีแจง ซึ่งจะท าให้เหมือน
เป็นการโต้แย้ง หรือโต้เถียง  

3.4 ไม่ควรบอกแก่ผู้ฟังว่าหมดเวลาการน าเสนอ หรือหมดเวลาการ
ซักถามแล้ว แต่ควรรอให้กรรมการหรือผู้ด าเนินรายการเป็นผู้บอก  

3.5 เมื่อกรรมการหรือผู้ด าเนินรายการบอกหมดเวลา ควรขอบคุณอีกครั้ง
แล้วปิดสไลด์ และลงจากเวทีน าเสนอ 
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เทคนิคการเขียนบทความวิจัยส าหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 
ก่อนเขียนบทความวิจัย 
 1. นักวิจัยควรก าหนด หรือตั้งเป้าหมายวารสารที่จะลงตีพิมพ์ล่วงหน้าตอนเริ่มท าวิจัย 
 2. ศึกษาเนื้อหา ขอบเขตของบทความที่ลงพิมพ์ในวารสารที่สนใจ 

หลักการเขียนบทความวิจัย 
 1. สร้างบทความวิจัยจากผลการวิจัย 
  ท าอะไร > ผลเป็นอย่างไร > แปลว่าอะไร > ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น >  
คนอ่ืนท าแล้วได้เหมือนหรือแตกต่างจากเราอย่างไร เพราะอะไร 

2. ยึดหลัก ดังนี้ 
1) มีประเด็นหรือแนวคิดทางวิชาการที่ชัดเจน  
2) มีความทันสมัย และวิเคราะห์เป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีที่เหมาะสม

และชัดเจน 
3) มีทัศนะของผู้เขียนบนฐานของข้อเท็จจริงทางวิชาการ 
4) ควรค้นคว้าอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเช่ือถือได้  
5) ควรใช้ศัพท์และภาษาทางวิชาการที่ถูกต้องเหมาะสม  
6) มีการน าเสนออย่างเข้าใจง่าย 

 3. ขั้นตอนการเขียนบทความวิจัยจะต้องเรียงล าดับ ดังนี้ 
  - บทความวิจัย และชื่อเรื่อง (Abstract /Title) 
  - ค าน า หรือบทน า (Introduction) 
  - อุปกรณ์ วิธีการ และสถิติที่ใช้ในการวิจัย (Materials & Methods) 
  - ผลการวิจัย (Results) 
  - การอภิปรายผลการวิจัย (Discussion) 
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องค์ประกอบของการเขียนบทความวิจัย 
 1. ชื่อเร่ือง (Title) 
  - สื่อความหมาย กะทัดรัด ผู้อ่านจับใจความได้ / คาดหวังได้ว่าจะมี
เนื้อหาอย่างไร 
  - ไม่ยาว ไม่เวอร์ ไม่เบลอ 

 2. บทคัดย่อ (Abstract) 
  - ระบุประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีการ หรือแนวทางการศึกษา 
  - เน้นผลการศึกษาท่ีส าคัญที่ค้นพบ 
  - ไม่มีอ้างอิง ไม่อ้างถึงภาพ / ตารางในเนื้อหาหลัก 
  - ปกติทั่วไปจะมีความยาวประมาณ 200 – 250 ค า 

 3. ค าน า หรือบทน า (Introduction) 
  - ระบุประเด็นปัญหาที่น ามาสู่การวิจัย 
  - รวบรวมข้อมูลการวิจัยที่เกี่ยวข้องจากอดีตถึงปัจจุบัน 
  - แสดงถึงเหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องท าวิจัยในเรื่องนี้ ไม่ท าไม่ได้ 
  - วัตถุประสงค์ (Objectives) ของการวิจัย 
  - หัวข้อน้ีเขียนยากควรเขียนหลังจากเขียนหัวข้ออื่นๆแล้ว 

 4. อุปกรณ์ วิธีการ และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย (Materials & Methods) 
  - บอกรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการศึกษา (อ้างอิงวิธีการที่เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล) 
  - กระชับ ชัดเจน 
  - นักวิจัยคนอื่นสามารถด าเนินการตามได้ 
  - เขียนง่ายที่สุด ควรเขียนเป็นหัวข้อแรก (เพื่อเป็นก าลังใจให้กับตนเอง) 

 5. ผลการวิจัย (Results) 
  - ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Objectives) ที่ระบุไว้ 
  - เขียนแบบกระชับ ไม่บรรยายยืดยาว 
  - แสดงข้อมูลด้วยตาราง รูปภาพ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายกว่าการเขียน
บรรยายเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ต้องบรรยายข้อมูลทั้งหมดที่มีในตาราง, ภาพ, กราฟ 
  - เขียนไม่ยากมาก เขียนเป็นล าดับที่ 2 ต่อจาก Materials & Methods 
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 6. การอภิปรายผลการวิจัย (Discussion) 
  - ไม่น าผลมาเขียนซ้ า 
  - ช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผลการศึกษาว่าคล้อยตาม หรือขัดแย้งกับ
ทฤษฎี หรือสมมติฐานท่ีมีการน าเสนอมาก่อน 
  - เปรียบเทียบผลการศึกษากับผลของการศึกษาอื่น สอดคล้อง หรือ
ขัดแย้งเพราะเหตุใด 

 7. ข้อสรุปของการวิจัย (Conclusion) 
  - ข้อความปิดท้ายที่เน้นย้ าความส าคัญของงานวิจัย 
  - อาจมีประเด็นเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในประเด็นเดียวกันในอนาคต 
  - ควรแตกต่างจากบทคัดย่อ 

8. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) 
 - ขอขอบคุณแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย (ส าคัญที่สุด) 
 - ขอบคุณบุคคลที่มีส่วนช่วยในงานวิจัย (ต้องส าคัญมากๆ เท่านั้น) 
 - ขอบคุณผู้ที่ช่วยแสดงความคิดเห็น หรือตรวจแก้ไขต้นฉบับบทความวิจัย 

แต่ไม่จ าเป็นต้องขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่วิจารณ์บทความวิจัย 
 - บุคคลที่ขอบคุณต้องไม่มีช่ือร่วมในผลงานช้ินนี้ 

9. การอ้างอิง (References) 
  - เขียนตามรูปแบบที่วารสารก าหนดทุกประการ 
  - อ้างอิงเฉพาะงานที่จ าเป็น และเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานท่ีเขียน 
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การเลือกวารสารเพ่ือตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
 
 1. ลักษณะของวารสารที่มีคุณภาพ 
  - เป็นวารสารส่วนกลาง เช่น สมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรที่ไม่มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เช่น Nature Journal, Science Journal 
  - มีเนื้อหาสาระดี ได้แก่ เคารพหลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือหลัก
วิชาการของตน มีการตรวจสอบโดยผู้ที่อยู่ในวงการ ไม่ล าเอียงเนื้อหามีความใหม่ 
  - มีการออกตามก าหนดที่แน่นอน 
  - มีรายละเอียดด้านบรรณานุกรม (Bibliographic details) ส าหรับการ
อ้างอิง (volume, issue, page numbers) 
  - มีผู้อ้างอิงบทความจ านวนมาก (Impact Factor สูง) นอกเหนือจากการ
อ้างงานของตนเองโดยผู้วิจัย 
  - ได้รับครอบคลุมโดยวารสารทุติยภูมิ (Abstract, Indexes) ที่แพร่หลาย 
เช่น Science Citation Index, Scopus 

 2. Journal Impact Factor 
  - Journal Impact Factor หมายถึง จ านวนการอ้างอิงทั้งหมดต่อจ านวน
บทความทั้งหมด 
  - Journal Impact Factor ไม่ใช่ข้อสรุปส าหรับทุกสิ่ง แต่ค่า Impact 
Factor บ่งช้ีวารสารมีการน าผลงานวิจัยไปใช้อ้างอิง 
  - ค่า Impact Factor สูงบ่งช้ีว่าบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารนั้นๆ 
ได้รับความสนใจจากผู้อ่านจ านวนมาก 
  - ค่า Impact Factor ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัย 
   1) ลักษณะของวารสาร เช่น จ านวน Volume, Issue ต่อป ี
   2) เนื้อหาครอบคลุมด้านใดบ้าง เ ช่น Science Journal, 
Nature Journal ครอบคลุมทุกแขนงของวิทยาศาสตร์ แต่ Molecular Ecology Journal  
มีเฉพาะบทความเกี่ยวกับ Population Genetics และ Evolution 
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 3. การเลือกวารสารส าหรับตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
  - ลักษณะของงานวิจัยเป็นอย่างไร? สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายและ
ขอบเขต ของวารสารหรือไม่? 
  - ข้อก าหนดต่างๆของวารสารที่ส าคัญ เช่น วิธีการที่ใช้ศึกษา วารสารบาง
วารสารมีข้อก าหนดว่าไม่รับงานวิจัยท่ีใช้ วิธีการศึกษาบางประเภท เช่น Molecular Ecology 
Journal ไม่รับ การวิจัยที่ใช้วิธีตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์ 
  - การเลือกวารสารควรดูจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนั้นๆว่าคล้ายคลึง 
หรืออยู่ในระดับเดียวกันกับงานวิจัยของเราหรือไม่? 
  - ดูจากการอ้างอิง ที่เกี่ยวข้องกับบทความวิจัยของเรา 
  - ใช้เครือข่าย อาจารย์ – ลกูศิษย์ ไปตีพิมพ์ในสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
  - ใช้บริการบริษัทรับพิสูจน์อักษรบทความวิจัยเพื่อหาท่ีตีพิมพ์เผยแพร่  

 4. สิทธิในบทความ (Rights for author)  
- บางวารสารให้สิทธิผู้เขียนบทความในการเผยแพร่หรือน า ไปใช้ใหม่ 

หลังจากได้รับการตีพิมพ์แล้ว  
 - อนุญาตให้เผยแพร่เฉพาะบางเวอร์ช่ันของบทความ เช่น เวอร์ช่ันท่ีผ่าน

ขั้นตอน peer review หรือเวอร์ชั่นสมบูรณ์ ท้ายสุด (final version) ในเว็บไซต์ของสถาบัน  
- อนุญาตให้ใช้รูปภาพ กราฟ หรือตารางในบทความไปใช้ในหนังสือ เป็นต้น 

 5. ค่าใช้จ่ายส าหรับการตีพิมพ์ (page charge) 
  - วารสารบางวารสารต้องมีค่าใช้จ่ายส าหรับการตีพิมพ์ ซึ่งมีหลักเกณฑ์
แตกต่างกันออกไปต้องศึกษารายละเอียดให้ดีใน ค าแนะน าส าหรับผู้เขียน (Instruction to 
author) 
  - เกือบทุกวารสารจะต้องจ่ายค่าภาพสีประกอบบทความ (Color figure)  
  - การจ่ายค่าตีพิมพ์ไม่ได้การันตีว่าบทความวิจัยจะได้รับการตีพิมพ์ 

 6. ระยะเวลาในการวิจารณ์งานวิจัย และการตีพิมพ ์
  - บางวารสารใช้เวลาไม่นาน (2-3 สัปดาห์) สามารถทราบผลการพิจารณา 
บางวารสารใช้เวลานาน (มากกว่า 6 เดือน) 
  - วารสารส่วนใหญ่ใช้เวลา 2-3 เดือน ในการพิจารณา 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AA


 7. เอกสารที่ต้องส่งพร้อมบทความ 
  - ต้นฉบับบทความวิจัย 
  - รูปภาพประกอบ (ไฟล์รูปภาพท่ีแยกจากต้นฉบับบทความ) 
  - จดหมายน าส่ง (cover letter) 

 8. หนังสือน าส่งบทความ (cover letter)  
  จดหมายที่ เ จ้ าของบทความ ( corresponding  author)  เขี ยนถึ ง 
บรรณาธิการ (editor) เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะส่งบทความวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาลง
ตีพิมพ์ มี 3 ตอน ดังนี ้
  1) ระบุว่าต้องการส่งบทความเรื่องใด ผู้เขียนมีใครบ้าง ต้องการให้วารสาร
ลงในหมวดหมู่ใด (Research article, short communication ฯลฯ) 
  2) ระบุการค้นพบที่ส าคัญของงานวิจัย 
  3) ระบุว่าบทความนี้ไม่เคยตีพิมพ์ และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาโดย
วารสารอื่น 

 9. การโต้ตอบกับบรรณาธิการและผู้ประเมิน 
  ผลการพิจารณาบทความเป็นไปได้ 4 ทาง 
  1) Accept in the current form 
  2) Accept with minor revision 

  - อ่าน ค าวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ อย่างระมัดระวังหลายๆ 
รอบ และใจเย็นๆ 
  - พิจารณาในประเด็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิที่วิจารณ์บทความวิจัย 
(Reviewer) (หรือ บรรณาธิการ (editor)) เสนอแนะ หรือมีค าถาม  
ตอบให้ตรงประเด็น และมีเหตุผลทางวิชาการรองรับ 

   - อย่าตอบโต้โดยใช้อารมณ์ความรู้สึก 
  3) Accept with major revision 

  - อ่าน ค าวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ อย่างระมัดระวังหลายๆ
รอบ และใจเย็นๆ 
  - พิจารณาในประเด็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิที่วิจารณ์บทความวิจัย 
(Reviewer) (หรือ บรรณาธิการ (editor)) เสนอแนะ หรือมีค าถาม  
ตอบให้ตรงประเด็น และมีเหตุผลทางวิชาการรองรับ 

   - อย่าตอบโต้โดยใช้อารมณ์ความรู้สึก 
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  4) Reject 
   4.1) Encourage re-submission 
   4.2) No further consideration 

 10. การสืบค้น / ตรวจสอบวารสารในฐานข้อมูล 
  1) การสืบค้นในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal. Citation Index Center) 
   www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 

2) วารสารใน ISI web of knowledge 
http://apps.webofknowledge.com 

3) วารสารใน Scopus 
http://www.scopus.com 

  4) การตรวจสอบรายช่ือวารสารใน Jeffrey Beall’s List of Predatory, 
Open-Access Publishers 
   http://scholarlyoa.com/individual-journals/   
 
เคล็ดลับการเขียนบทความวิจัย  

1) อ่านบทความวิชาการมากๆ โดยเฉพาะที่เขียนโดยนักวิชาการ 
2) จดจ าวิธีการเขียนและลีลาการเขียน 
3) พยายามเข้าร่วมสัมมนาบ่อยๆ  
4) รู้จักเลือกเรื่องหรือประเด็นท่ีน่าสนใจมาเขียน 
5) ไม่ควรน าวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยทั้งเรื่องมาเขียน บทความ เพราะไม่ใช่ Mini 

Thesis 
6) ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการเขียนแบบวิชาการ 
7) ใช้ภาษาวิชาการ (Academic Writing)  
8) ระวังเรื่องการใช้ผลงานคนอ่ืน อย่าขโมยงานผู้อื่น (Plagiarism) 
9) รักษากฎระเบียบของระบบการอ้างอิง  
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เทคนิคการท างานวิจัย และเตรียมผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 
(อาจารย์ณัฐรินทร์  ศิรริัตนนันท์) 
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ท า Journal List ของตนเอง ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
ซึ่งเป็น Journal ที่เกี่ยวข้องกับสาขาของเรา และสามารถตีพิมพ์ได้  

โดยเรียงล าดับความยากง่ายของการตีพิมพ์ รวมถึงค่า Impact Factor 

วางแผนการท างานวิจัยในเรื่องที่น่าสนใจ มีความทันสมัย มคีวามส าคัญ 
ต่อวงการวิชาการ และไม่ซ้ าซ้อนกับงานวิจัยของคนอ่ืน 

วางแผนการทดลองให้เป็นมาตรฐานสากล เน้นใหม้ีความถูกต้องและแม่นย า
มากที่สุด มีความละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในเรื่องการวาง

แผนการทดลอง ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับในผลการทดลองที่จะตามมาภายหลัง 

เลือก Journal ที่เราสามารถตีพิมพ์ได้ โดยอาจเรยีงล าดบั 1 2 3 เอาไว้  
โดย Journal ล าดับที่ 1 ควรเป็น Journal ที่ดีท่ีสุด และมีความยากที่สุด

มากกว่าล าดบัท่ี 2 และ 3 โดยเลือกส่งผลงานไปยัง Journal ล าดับที่ 1 ก่อน 

เขียนบทความวิจัยตามรปูแบบท่ีแต่ละ Journal ก าหนดไว้ ควรเขียน 
ให้ดีที่สุด เขียนเฉพาะส่วนท่ีจ าเปน็และส าคัญ เน้นความกระชับ และชัดเจน 

ไม่เลอะเทอะฟุ่มเฟือยซ้ าซ้อนในการอธิบาย หรือขยายความตา่งๆ 

ด าเนินตามขั้นตอนท่ี Journal ก าหนด อย่ารัดกมุและเคร่งครัด 
จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการ 



เทคนิคการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
(อาจารย์นุชจรี  ทัดเศษ) 

 
 
  
ฃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางแผนการท าวิจัย 

หาข้อมูลวารสารท่ีน่าสนใจ 
     - วารสารได้รับการรับรองในระดับใด ตรงตามเกณฑ์หรือ
ความต้องการหรือไม่ 
     - หัวข้อ และระเบียบวิจัยสอดคล้องกับแนวทางของวารสาร
หรือไม่ 
     - งบประมาณในการสมัครตีพิมพ์ และการสมัครเป็นสมาชิก 
     - ระยะเวลาในการตอบรับการตีพิมพ์ 

การเลือกวารสาร 
     - ควรเลือกวารสาร
ในสาขาวิชาท่ีตรงกับ
สาขาท่ีด าเนินการวิจัย 
     - ค้นหาบทความท่ี
มีลักษณะใกล้เคียงกับ
บทความของนักวิจัย 
เพื่อน ามาเป็นแนวทาง
ในการเขียน 
     - ควรเลือกวารสาร
ท่ีได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ โดย
ตรวจสอบรายชื่อ
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 
     - ควรเลือกวารสาร
ท่ีมีค่า Impact Factor 
(IF) หรือ Journal 
Impact Factor สูง 
(JIF) 

เตรียมบทความเพื่อตีพิมพ ์ตามข้อก าหนดวารสารอย่างเคร่งครัด 
เน่ืองจากมีผลต่อการพิจารณา 

 
บทความต้องเชื่อมโยงกันท้ังเรื่อง เน้นส่วนสาระส าคัญให้โดดเด่น 
 

อ่านบทความ และตรวจสอบความถกูต้องของเน้ือหา ระเบียบวิจยั 
การเขยีนอ้างอิง และบรรณานุกรม ตามข้อก าหนดของวารสาร 

ตรวจสอบเนื้อหา และภาษาท่ีใช้ในการเขียน โดยมีบริษัทท่ีรับ
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา เช่น Proof-Reading-

Service.com Academic & Scientific Paper Proofreading 
& Editing Service 
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การส่งบทความไปตีพิมพ์ ควรติดตามผลจากบรรณาธิการเป็น
ระยะ หากมีการแก้ไข ควรรีบด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอของ

ผู้เชี่ยวชาญ (Reviewer) และส่งตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ควรศึกษาวิธีการส่ง เช่น ส่งเป็นไฟล์ผ่าน E-mail หรือระบบ
ออนไลน์ (Submit online) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer) 
 1. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    
 3. รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ   
 4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวางแผน   
 5. หัวหน้าส านักงานคณบดี 

ทีมงานจัดการความรู้ด้านการวิจัย (Research Knowledge Management Team) 
 1. อาจารย์ปิยพงศ์  บางใบ   
 2. อาจารย์ณัฐพล  ชัยทวิชธานันท์   
 3. อาจารย์ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง   
 4. อาจารย์นุชจรี  ทัดเศษ    
 5. อาจารย์ณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์   
 6. อาจารย์ศิริวรรณ  พลเศษ   
 7. อาจารย์ธนภัทร  วรปัสสุ   
 8. อาจารย์นฤมล  วันน้อย   

คณะผู้จัดท าเล่มและออกแบบปก 
 1. นางสาวบุษยามาส  นามพุทธา 
 2. นางกุหลาบ  ชาติชะนะ 
 3. นางสาววิชชุลดา  เสนานุช 
 4. นางณัฐณิชา  อินจ าปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


