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สามารถจ าแนกบทความชนิดต่างๆที่ปรากฏในวารสารวิชาการได้ 



ชนิดของบทความที่ปรากฏในวารสารทางวิชาการ                 
- บทความวชิาการทัว่ไป ( General Article )                                                       
- บทความปริทศัน์ ( Review Article )                                                     
- นิพนธ์ต้นฉบับ ( Original Article or Research Article )          
- บันทึก (Notes) / จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letters to Editor)                         
- บทบรรณาธิการ ( Editorials )                                                       
- รายงานผู้ป่วย ( Case Report )  

วารสารทางวิชาการ :  ส่ิงตพีมิพ์ทีส่รุปผลงานวชิาการ
ตั้งแต่ต้นจนจบให้พอเหมาะสมกบัเนือ้ทีท่ีจ่ ากดัและ
เงือ่นไขของแต่ละวารสาร โดยมกีลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 















Peer Review  หมายถึง กระบวนการของวารสารทาง
วชิาการทีใ่ห้มผู้ีเช่ียวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้พจิารณาตรวจสอบ 

อ่านบทความและตัดสินว่า บทความดงักล่าวเป็นที่ยอมรับ            
( Accepted ) หรือ ปฏิเสธ ( Rejected ) หรือ ให้ปรับปรุงแก้ไข      

( Revised ) เป็นการควบคุมคุณภาพและรับประกนัว่าผลงานวจิยั
ทีไ่ด้รับการตพีมิพ์นีเ้ป็นผลงานวจิัยทีด่แีละมคุีณภาพผ่านการ

ตรวจสอบจากคณะผู้เช่ียวชาญ (Referees)                                                 

วารสารที่มีกระบวนการนี ้ เรียกว่า  Peer-reviewed 
Journals หรือ Refereed Journals 

การพิจารณาวารสารที่จะลงบทความวิชาการ 



วารสารจึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่   คอื 

Peer-reviewed หรือ                
Refereed Journals 

ไม่ใช่ Peer-reviewed / 
Refereed Journals 

ฐานข้อมูลสากล/TCI ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล และไม่อยู่ใน TCI 

วารสารทางวิชาการ :  สิ่งตีพิมพ์ที่สรุปผลงานวิชาการต้ังแต่    
ต้นจนจบให้พอเหมาะสมกับเนื้อที่ที่จ ากัดและเงื่อนไขของ       

แต่ละวารสาร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 



1. Journal Impact factor (JIF)  วารสารใน ISI                          
2. SJR  ของฐานข้อมูล  Scopus : Q1, Q2, Q3, Q4 

ดชันีคุณภาพวารสาร/การจัดล าดบัวารสารตามมาตรฐานสากล 

ดชันีคุณภาพวารสาร/การจัดล าดบัวารสารตามมาตรฐานไทย 

1.  Thailand citation index (TCI) (ACI)                            
2.  สกอ. / สมศ. / กพอ. (ขอต าแหน่งวชิาการ) 

การพิจารณาวารสารที่จะลงบทความวิชาการ (ต่อ) 



ส าหรับวารสารที่อยู่ใน TCI (ทั้งระดับชาต ิTCI 1 และ TCI 2) สามารถเปิดดูจาก
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 



43. วารสารสารธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา  
       (มหาวิทยาลัยบรูพา)  

46. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 
      (มหาวิทยาลัยมหิดล)  

ตัวอย่างวารสารที่อยู่ใน TCI (ทั้งระดับชาต ิ   
TCI กลุ่ม 1  และ TCI กลุ่ม 2)  



ฐานข้อมูล Scopus มีวารสารมากกว่า                     
17,284 วารสาร  แบ่งเป็น                                                                          
- สาขา Social Science, Arts & Humanities 31.3%                   
- สาขา Medicine 30.8%                                                               
- สาขา Engineering 16.2%                                                          
- สาขา อื่นๆ  รวม 21.7% 

วารสารวิชาการในฐานข้อมลูสากล : ISI & Scopus 





  

  

ตัวอย่างการค้นข้อมลูของวารสารใน
ฐาน Scopus (SJR) 



  

  

ตัวอย่างการค้นข้อมูลของวารสารในฐาน ISI (JCR) 



  

  

ตวัอย่างการค้นข้อมูลของวารสารใน
ฐาน ISI (JCR) 

ตัวอย่างการค้นข้อมูลของวารสารในฐาน 
Scopus (SJR) 



ฐาน ISI : Impact Factor  เป็นการวดัค่าความถี่ของ
การอ้างองิบทความทีต่ีพมิพ์ในวารสารน้ันในแต่ละปี (คดิ 2 ปี)  

        สมมุตต้ิองการหา Impact factor ในปี 2018 = 

จ านวนบทความทั้งหมดที่ตีพมิพ์ในปี 2017+ จ านวนบทความทั้งหมดทีต่ีพมิพ์ในปี 2016  

จ านวนคร้ังที่อ้างองิในปี 2017 + จ านวนคร้ังที่อ้างองิในปี 2016  

ดงัน้ัน Impact factor  จึงเป็นการบอกคุณภาพของวารสาร 
มากกว่าของบทความ 



Quartile เป็นการจดัล าดบัของวารสาร แยกตาม    
สาขา ในฐานข้อมูล Scopus  (ISI กม็ีแล้ว) 

Q4 = เป็นควอไทล์ต า่สุด เป็นกลุ่มของวารสารทีอ่ยู่ต า่กว่า
เปอร์เซ็นไทล์ที ่25 หรือ 25% ของทั้งหมด  
Q3 = เป็นกลุ่มของวารสารทีอ่ยู่ระหว่างเปอร์เซ็นไทล์ที ่25 
และค่ามัธยฐาน (median)  
Q2 = เป็นกลุ่มของวารสารทีอ่ยู่ระหว่างค่ามธัยฐาน 
(median) และเปอร์เซ็นไทล์ที ่75  
Q1 = เป็นควอไทล์สูงสุด เป็นกลุ่มของวารสารทีอ่ยู่เหนือ
เปอร์เซ็นไทล์ที ่75  



ค่า Q หมายถึง Quartile score ของวารสารในแต่ละสาขา 
• Q1 = top position (the highest 25%) เป็นกลุ่มวารสารทีด่ทีีสุ่ด 
            ในสาขานี ้
• Q2 = middle-high position (อยู่ระหว่าง top 50% & top 25%)  
• Q3 = middle-low position (อยู่ระหว่าง top 75% & top 50%)  
• Q4 = bottom position (bottom 25%)  
 

สืบค้นคุณภาพวารสารฐาน SJR ได้จาก
http://www.scimagojr.com/index.php 

สืบค้นคุณภาพวารสารฐาน JCR ได้จาก
http://admin.apps.webofknowledge.com/ 

JCR/JCR 

http://ruchareka.files.wordpress.com/2011/05/quartile.gif


h-Index   เป็นค่าที่แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง
จ านวนการอ้างองิ (Citation) กบัล าดับของ

บทความทีถู่กอ้างองิ   เช่น 
h-index = 13  แปลว่า นักวจิัยคนนีม้ ีpaper อย่างน้อย 13 
เร่ืองทีม่ีผู้อ้างองิในระดบันานาชาตฐิานสากล  ≥ 13 คร้ัง 

 

(ปัจจุบันเอาไป apply กบัวารสารตามการอ้างองิมาก/น้อย) 



โอกาสที่จะได้ตีพมิพ์ผลงานวจิัยใน
วารสารระดบันานาชาตฐิานข้อมูลสากล 

1. เป็นเร่ืองใหม่ ความรู้ใหม่ ก าลงัดงั                             
2. เป็นเร่ืองเก่าแต่มีข้อมูลใหม่                                 
น่าสนใจ/ขัดแย้งกบัที่เคยรายงานมา         
(ทั้งน้ีกระบวนการวจิยัตอ้งถูกตอ้ง
เหมาะสม เน้ือหาครอบคลุม เขียนได้
ชดัเจนเขา้ใจง่าย) 

High Priority  



Question ? 

THANK YOU  FOR                       
YOUR ATTENTION 



ความอยากรู้        ปรากฏการณ์ต่างๆ              ทฤษฎ ี

การเลอืกประเดน็ปัญหาการวจิยั    

การทบทวนวรรณกรรม/เอกสารทีเ่กีย่วข้อง   

การตั้งวตัถุประสงค์ & สมมุตฐิานการวจิยั 

               การออกแบบการวจิัย (วธีิด าเนินการวจิัย ) 
             - รูปแบบการวจิยั/ขนาดตัวอย่าง/การสุ่มตวัอย่าง 
             - เคร่ืองมือการวจิยั/การเกบ็รวบรวม/การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
          การแปลผล & สรุปผล 

การเขยีนรายงานการวจิยัและการเผยแพร่ 



การเขียนรายงานการวิจัย/บทความวจิยั                                                                             
เป็นการถ่ายทอดเรื่องท่ีท าวิจัยให้ผู้อ่านทราบ/เข้าใจ :                
- จะท าอะไร  ท าไมจึงท า                                                               
- ท ากับใคร/ที่ไหน/เมื่อไร/อย่างไร                                                   
- ได้ผลอะไรที่ส าคัญ                                                                    
- ท าไมได้ผลเช่นนั้น  เหมือนหรือต่างกับผู้อื่นอยา่งไร   ข้อดี/
ข้อเสีย   เอาไปใช้ประโยชน์อย่างไร  ควรท าอะไรต่อ ...     

ถ่ายทอดในวงจ ากัด    

  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์                     
วิทยานิพนธ ์  

ถ่ายทอดอย่างกว้างขวาง  
 

- น าเสนอในทีป่ระชุมวิชาการ                

- ลงวารสาร / สื่อมวลชน 



ลักษณะทั่วไปของบทความวิจัย 

1. ความเป็นกลาง : เสนอผล/อภิปรายผลอย่างเป็นกลาง มีเหตุผล    
มีการอ้างอิง                                                                                                                
2. ความถูกต้อง : เสนอผลการศึกษา  ถูกต้อง ตรงตามที่ด าเนินการ                                                                      
3. ความชัดเจน :  เสนอให้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  มีการแปล
ผลการศึกษา  หากมีค าย่อให้เขียนค าเต็ม หรือ ค านิยามก่อน                                                                        
4. ความเรยีบง่ายและกระทัดรัด : ใช้ภาษาอ่าน/เข้าใจง่าย  
กระทัดรัด แต่มีจุดเด่นหรือจุดเน้น 
5. ความสละสลวย : มีเอกภาพ ต่อเน่ือง ล าดับเร่ืองดี  

“ เป็นศาสตร ์และ ศิลป์  จึงต้องฝึกเขยีนบ่อยๆ ” 



1. การจัดหมวดหมู่ แยกแยะข้อมูล                             
( ตาม Spec. Obj.) 

2. เขียนอย่างรวดเรว็ 

3. ได้ร่างเค้าโครงตาม    
spec. obj.                    

แสดงจุดเน้นของงานวิจัย 

4. ได้เค้าโครงบทความวจิัย (ปรับ wording ให้เข้าใจง่าย)   

5. อ่านทบทวนและปรับตามรูปแบบ
วารสารที่เลือก 

6. ให้ผู้ร่วมงานอ่าน/ปรับแก้ 

7. ลองประเมินดูแล้วส่งวารสาร  

ขั้นตอนการเขียนบทความวจิัยลงวารสาร 



การเลือกวารสารทีจ่ะลงตีพิมพ์   ควรพิจารณา                                                   
1. คุณภาพของวารสาร  VS คุณภาพงานวิจัยของเรา                                        
(คุณภาพของวารสาร ดูจาก Peer Review / Impact factor / 
Quartile / h-Index และอื่นๆ เช่น การออกสม่ าเสมอ  รูปแบบเป็น
แบบสากล  มีการเรียกหลักฐานหรือให้ใส่การขอจริยธรรม  เป็นต้น) 

2. มกีลุ่มเป้าหมายที่อ่านชัดเจน                                                                                                                            

วารสารทางวิชาการ :  สิ่งตีพิมพ์ที่สรุปผลงานวิจัย
ตั้งแต่ต้นจนจบให้พอเหมาะสมกับเนื้อที่ท่ีจ ากดัและ

เงื่อนไขของแต่ละวารสาร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 



รูปแบบของ    
บทความวิจัย
ในวารสาร 

เขียนเป็นความเรียง 



บทคัดย่อ
แบบที่ 1 



บทคัดย่อ
แบบที่ 2 



การอ้างองิเอกสาร (มี 2 ระบบ) ระบบที่ 1 : ใช้ตวัเลข 



ระบบที่ 2  
ใช้

นามสกุล 
ปี คศ. 



ค าแนะน าการเขียนบทความ
วิจัยลงวารสารวิชาการ  

มุมมองจาก Editor/Reviewer 



ชื่อเรื่อง (พิพัฒน์ , 2546  และ  สกว., 2553) 

- ควรประกอบด้วย Key words มีความกระทัดรัด แต่ชัดเจน 
น่าสนใจ ปกติจะไม่ใช้ค าที่กว้างเกินไปและค าฟุ่มเฟอืย                     
เช่น                                                                                             

 
- บางครั้งอาจบอกแบบการวิจัย และทิศทางของผลการวิจัย  เช่น 
“ ผลของภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ก่อนจากมารดาต่อการตอบสนอง
ทางภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนหัดในทารก”                                           
“ High hepatitis C seroprevalence in some Thai 
injecting drug abusers and qualitative risk analysis ”     



บทคัดย่อ (พิพัฒน์ , 2546 และ  สกว., 2553) 

- ต้องมีความสมบูรณ์ เนื้อหาครบถ้วน ตั้งแต ่(การเกริ่นน า)    
วัตถุประสงค์การวิจัย  วิธีด าเนินการวิจัย  ผลการศึกษาท่ี
ส าคัญ (ครบตาม Specific Objectives)  ไม่ต้องมีบท
วิจารณ์/อ้างอิง  แต่อาจมีข้อเสนอแนะสั้นๆ ได้                                                              
- ไม่เกิน  3 ใน 4 ของกระดาษ A4  +  ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้วิจัย   
หน่วยงานของผู้วจิัย  ทุน และ Key words                             
รวมแล้วไม่ เกิน 1 หน้า A4  (ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของวารสาร)                                                           

กรณีที่มีทั้งภาษาอังกฤษและไทย ต้องมีเนื้อหาตรงกัน 







  

  



 



บทน า  (พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล, 2546 และ สกว. 2553) 

ควรน าเสนอ : ความส าคัญของปัญหา  ประเด็นปัญหา 
และ  เหตุผลการวิจัย  โดยมีเอกสารอ้างอิง                    
อาจมีการอ้างอิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และผลการศึกษาใน
อดีตบ้าง  ตอนท้ายควรแสดงวัตถุประสงค์  + สมมุติฐาน 

( บางวารสารอาจแยกเป็นหัวข้อต่างหาก ก็ได้ )  

ความยาวไม่ควรเกิน 1-2 หน้า 



Objective 



อีกตวัอยา่ง    
ช่ือเร่ือง 



วิธีการด าเนินการวิจัย ( Methods ) 
(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล, 2546 และ สกว. 2553) 

ควรบอกรูปแบบการวิจัย ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง      
ขนาดตวัอย่าง การคัดเลือกตัวอย่าง / การสุ่ม

ตัวอย่าง  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  สถานที ่ เวลา                                          
เครื่องมือที่ใช ้ วิธีใหค้ะแนน / การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ  และ วิธ ีวิเคราะห์ข้อมูล                 
ปัจจุบันต้องบอก Ref. No. /  ข้อมูลการผ่าน

คณะกรรมการจริยธรรมฯ ด้วย 





การเขียนวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการขึ้นอยู่กับแต่ละวารสาร 
เขียนอย่ำงละเอียด เขียนสั้นๆ 



ผลการศึกษา ( Results )                                 
(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล, 2546) 

ให้น าเสนอข้อมลูที่คัดเลือกไว้ แล้ว  โดยน าเสนอ         

- ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างกอ่น                                    
- แล้วตามด้วยวัตถุประสงค์ทีละข้อ พร้อมตาราง
หรือรูป ประกอบ ให้เข้าใจง่าย                                             

- ไม่ควรแสดงตารางที่มีแต่ค่าทางสถิติ เท่านั้น 



............................ ……………..                               

...........   





  

  



การอภิปรายผล ( Discussion ) 
(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล, 2546 และ สกว. 2553) 

-เขียนในเชงิวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล                                  
- มี การเปรียบเทียบผลการศึกษา เหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร ท าไมเป็นเชน่นัน้  
 

- กล่าวถึงขอ้ดี/ขอ้เสีย                                                         
- เสนอแนะการน าไปใช้ประโยชน์ หรือการวิจัยต่อ                                                                                    
- บางวารสารต้องการให้สรุปผลสั้นๆ ตอนท้ายดว้ย  

โดยมีเอกสารอ้างอิง 





- การสรุป/
ข้อเสนอแนะ 

- กิตติกรรมประกาศ                                         
(Acknowledgement)    

(ควรขอบคุณกลุ่ม         
ตัวอย่างด้วย) 



การอ้างองิเอกสาร : ใช้ระบบของวารสารนั้นๆ 

.........................................   



ตัวอย่างบทความวิจัยที่ดี                       
ที่ลงในวารสารพัฒนาการ

เรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยรังสิต :    

แนวทางการท าให้ดียิ่งขึ้น 





 



 



 



 







 



 



 



 



 



THANK YOU  FOR                       
YOUR ATTENTION 


