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เวบ็วารสารเป็นแหล่งใหอ่้านบทความ

หาก อยากเป็นผู้เขียน ใหเ้รียนรู้ 12 จุดบนเวบ็ 

เกบ็มาประกอบการตดัสินใจเลือกคู่ครองใหง้านของเรา
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งานทีเ่ราทาํดว้ยความรัก มหีลักวชิาการ

ย่อมมวีารสารในฐานข้อมูล เกดิมารองรับ

แค่ตอ้งหาใหพ้บ อ่านใหร้อบ 

แล้วส่งงานมาตรฐานคู่ควรกันไป



เทคนิคการใช้ฐานข้อมูลเสริมการเขยีน
บทความ
และการเตรียมต้นฉบับเพ่ือการตีพมิพ์ใน
วารสารวจิัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์เยาวเรศ ศิริสถติยกุ์ล

ผู้จัดการ วารสารวจิัยเพือ่การพฒันาเชงิพืน้ที่
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เทคนิคการใช้ฐานข้อมูลเสริมการเขียนบทความ17

 การคน้หาบทความวิจยัใน TCI https://tci-thailand.org/

http://tci.noip.in.th/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/advance_search.html

https://tci-thailand.org/
http://tci.noip.in.th/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/advance_search.html


เทคนิคการใช้ฐานข้อมูลเสริมการเขียนบทความ (CONTD.)

• การค้นหาบทความวิจัยใน ISI
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=Gene
ralSearch&SID=E2gJ84FHaf7oZYikP6J&preferencesSaved=
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เทคนิคการใช้ฐานข้อมูลเสริมการเขียนบทความ (CONTD.)

• การค้นหาบทความวิจัยใน Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?zone=TopNavBar&origin=sbrowse&display=basic
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การเตรียมต้นฉบับเพ่ือการตีพมิพ์ในวารสารวจัิย

• เลือกวารสาร

• ศึกษาวิธีการจัดเตรียมตน้ฉบับ

• ศึกษาจากบทความวิจัยทีเ่ผยแพร่ในวารสาร

• ศึกษาวิธีการส่งบทความ
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การเตรียมต้นฉบับเพ่ือการตีพมิพ์ในวารสารวจิัย
เลือกวารสาร21



การเตรียมต้นฉบับเพ่ือการตีพมิพ์ในวารสารวจิัย
เลือกวารสาร22



การเตรียมต้นฉบับเพ่ือการตีพมิพ์ในวารสารวจิัย
ศึกษาวธีิการจัดเตรียมต้นฉบับ23



การเตรียมต้นฉบับเพ่ือการตีพมิพ์ในวารสารวจิัย
ศึกษาจากบทความวจิัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร24



การเตรียมต้นฉบับเพ่ือการตีพมิพ์ในวารสารวจิัย
ศึกษาวธีิการส่งบทความ25



โครงสรางรายงานวิจัย / บทความวิจัย

•บทนํา (Introduction)

• งานวิจัยที่เก่ียวของ (Literature Review)

• วิธีดําเนินการวิจัย (Material and Methods)

•ผลการวิจัย (Results)

•อภิปรายและสรุปผล (Discussion and Conclusions)

• กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)

 



โครงสรางรายงาน / บทความวิจัย

• เปนมุมมองของนักวิจัย ซึ่งเริ่มจากนักวิจัยทําการวิจัย โดยศึกษาบริบท

พ้ืนที่ ความรูที่เกี่ยวของ จากนั้นทําอะไร กับใคร อยางไร ผลเปน

อยางไร อภิปรายและสรุปผล

• ทําใหผลวิจัยในบทความ มีผลการศึกษา

• บริบทพ้ืนที่ ปญหาของชุมชน คาตาง ๆ ที่ไดจากแบบสอบถาม 

กิจกรรมตาง ๆ 

• สงผลให บทความไมสามารถอธิบายรายละเอียด ของกระบวนการ 

ข้ันตอน ในการแกปญหาของพ้ืนที่ไดครบถวน



โครงสรางบทความวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

• การเขียนบทความ ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี ควร

มองจาก 

มุมมองของชุมชน

ซ่ึงเริ่มจาก ชุมชนมีปญหาอะไร นักวิจัยทําอยางไรจึงจะแกปญหา

นั้น ความรูท่ีใชประกอบในการแกปญหา ผลของการแกปญหา

นั้นในชุมชน



โครงสรางบทความวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

• บทความจึงมีลําดับการเขียน 

• เริ่มตนจากปญหาที่ชุมชนมีอยูเปนอยางไร 

• นักวิจัยใชกระบวนการใดในการแกไขปญหา และดําเนินการ

อยางไร 

• สรุปความรูที่จําเปนตองใชงานมีเรือ่งใดบาง (จากบทความวิจัย 

งานวิจัย หนังสือ ขอมูลใดบาง) 

• จากนั้นผลที่เกิดกับชุมชนเปนอยางไร 

• หลังจากที่นํากระบวนการที่นกัวิจัยนําเสนอไปประยุกตใชในชุมชน 

ี่ ิ ั  โ  ั่ ื ี่ ิ



โครงสรางบทความวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

• หัวขอในบทความวิจัย

• สถานการณที่เปนอยูเดิม 

• กระบวนการที่ใชในการเปลีย่นแปลงและการยอมรับของชมุชน

เปาหมาย 

• ความรูหรือความเชีย่วชาญที่ใช 

• สถานการณใหมที่เปลีย่นแปลงไปจากเดิม 

• ผลกระทบและความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง 



เปรียบเทียบโครงสรางบทความ

บทนํา

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ผลการวิจัย

บริบทพ้ืนที่ 

ปญหาของชุมชน 

คาตางๆ ที่ไดจากแบบสอบถาม 

กิจกรรมตาง ๆ

อภิปรายและสรุปผล 
ผลกระทบและความย่ังยืนของการ

เปลี่ยนแปลง 

บทนํา

สถานการณที่เปนอยูเดิม 

กระบวนการที่ใชในการเปลี่ยนแปลงและ

การยอมรับของชุมชนเปาหมาย 

ความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ใช 

สถานการณใหมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
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