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เร่ืองท่ีเล่า 

ผูเ้ล่าเร่ืองมบีทความวิจัยตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสารนานาชาติท่ีอยู่ใน

ฐานข้อมลู SCOPUS ระหว่างปี ค.ศ. 2009 – 2019 

จ านวน 6 เร่ือง ซ่ึงตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร 

1) Teaching English with Technology 

2) Journal of Applied Linguistics และ 

3) Journal of Intercultural Communication



บทความท้ัง 6 เร่ือง

1. Tananuraksakul, N. (2019). Influences of teacher power and the use of phonetics website over EFL 
undergraduate students’ attitudes toward speaking English intelligibly. Teaching English with 
Technology, 19(4), 27-36. 

2. Tananuraksakul, N. (2017). Building up Thai EFL students’ positive attitudes toward their non-native 
English accented speech with the use of phonetics website. Teaching English with Technology, 17(4), 52-
63.

3. Tananuraksakul, N. (2016). Blended E-learning: A requirement for teaching EFL in a Thai academic 
context. Teaching English with Technology, 16(4), 48-55.

4. Tananuraksakul, N. (2015a). The effect of online dictionaries usage on EFL undergraduate students’ 
autonomy. Teaching English with Technology, 15(4), 3-15.

5. Tananuraksakul, N. (2015b). Interrelationship between linguistic identity, perception, psychological 
wellbeing and context: Use of global English in an Australian context. Journal of Applied Linguistics, 6.2, 
143-163.

6. Tananuraksakul, N. (2009). An exploratory investigation of Asian students’ sense of dignity in a non-
native English language learning context: A case study. Journal of Intercultural Communication, Issue 19. 
https://immi.se/intercultural/nr19/noparat.htm

https://immi.se/intercultural/nr19/noparat.htm


ความเป็นมาของเร่ืองท่ีเล่า 

ผูเ้ล่าเร่ืองมีประสบการณ์การเขียนบทความเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ด้วยการใช้เทคโนโลยี และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆเพือ่ตีพมิพใ์นวารสาร

นานาชาติฐานข้อมลู SCOPUS ในฐานะอาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสตูรจึงควร

พฒันางานให้มคีุณภาพเชิงวิชาการสามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ 

ท้ังนี้ ในปัจจบุัน สถาบันการศึกษาและแวดวงวิชาการท้ังในและต่างประเทศให้

ความส าคัญกับการตีพมิพใ์นวารสารนานาชาติฐานข้อมลู SCOPUS ท่ียังแบ่ง

ออกเป็น Q1-Q2-Q3 และ Q4 อีกด้วย ผูเ้ล่าเร่ืองจึงต้องการผลิตผลงานให้มี

เกณฑ์สงูข้ึนกว่าท่ีเคยท ามาแล้ว



ความรู้เดิม 

ในขณะท่ีผูเ้ล่าเร่ืองศึกษาระดับปปริญญาโทสาขา International Communication 
และปริญญาเอก สาขา Linguistics ท่ี Macquarie University, Australia ซ่ึง
สนับสนนุให้นักศึกษาทกุคนเผยแพร่ผลงานวิจัยในรปูแบบบทความวิจัย ผูเ้ล่าเร่ืองได้เร่ิม
เขียนบทความและส่งไปยังวารสารท่ีเก่ียวข้องกับผลงานวิจัยหลายวารสาร แต่ได้รับการ
ปฏิเสธการตีพมิพ ์ประสบการณ์ท่ีได้มีคณุค่าอย่างย่ิงเพราะบางวารสารปฏิเสธการ
ตีพมิพผ์ลงานโดยให้ค าวิจารณ์ท่ีท าให้หมดก าลังใจ แต่มีวารสาร 2 ฉบับท่ีให้ข้อเสนอแนะท่ี
มีคณุค่าเป็นประโยชน์และเปิดโอกาสให้ผูเ้ล่าเร่ืองได้แก้ไขงานท าให้ผูเ้ล่าเร่ืองได้เรียนรู้
วิธีการอภิปรายผลวิจัยเชิงคณุภาพให้ได้องค์ความรู้ใหม่ท่ีต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมใน
วงการการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมในออสเตรเลีย 



ผลท่ีเกิดข้ึนน้ีท าให้ผูเ้ล่าเร่ืองมคีวามภาคภมูิใจคือได้ตีพมิพบ์ทความท่ีเขียน

จากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท 1 เร่ืองและบทความท่ีเขียนจากวิทยานิพนธ์

ปริญญาเอก 1 เร่ือง ปี ค.ศ. 2009 จากน้ันผูเ้ล่าเร่ืองมคีวามมั่นใจท่ีจะ

ผลิตผลงานวิชาการในรปูแบบบทความวิจัยมากข้ึนและได้ตีพมิพใ์นวารสาร

นานาชาติอีกหลายฉบบั



กระบวนการท่ีท าให้ผูเ้ล่าเร่ืองประสบความส าเร็จในการตีพมิพใ์นวารสารระดับ

นานาชาติคือ 

1) วางแผนในขณะท่ีท างานวิจัยว่าจะน าไปตีพมิพท่ี์ใด 

2) ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้โดยศึกษารปูแบบการตีพมิพบ์ทความฉบับ

ท่ีผา่นมาและเขียนบทความให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีวารสารก าหนด ส่ิงน้ี

ส าคัญห้ามละเลยเพราะฐานข้อมลูระดับ SCOPUS มบีทความให้เลือก

มาก



ผลลัพธ์หรือความส าเร็จท่ีเกิดข้ึน และความรู้ใหม่ท่ีผูเ้ล่า

เร่ืองท่ีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว

ผูเ้ล่าเร่ืองมคีวามมัน่ใจมากข้ึนและมเีป้าหมายชัดเจนในการตีพมิพบ์ทความ
วิชาการในวารสารในฐานข้อมลูตามเกณฑ์ กพอ. ความรู้ใหมท่ี่ผูเ้ล่าเร่ืองได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าวคือ 

1) การวางแผนการตีพมิพม์ีความส าคัญมากเพราะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 
6-12 เดือน จึงจะรู้ผลการตอบรับ 

2) การเพิม่คณุค่าของอาจารย์ผูส้อน อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ประจ าหลักสตูร และอาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสตูร เน่ืองจาก
เป็นเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย สกอ.


