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สาระที่ส าคัญ – แนวทางการปฏิบัติการเลือกวารสารเพื่อตีพมิพ์บทความวิจัย  

 

1. วิธีการในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 โดยทั่วไป นักวิจัยสามารถเลือกการส่งผลงานที่ตนเองด าเนินการศึกษาเสร็จสิ้น พร้อมส าหรับการสรุป

และรายงานผลการค้นพบให้แก่ผู้อื่นที่สนใจ หรือกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยนั้นๆ ได้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 

คือ การเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ และการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ส าหรับ การเผยแพร่ในงานประชุม

วิชาการนั้นเป็นรูปแบบการเผยแพร่ และรายงานผลการค้นพบให้แก่ผู้อื่นที่สนใจ หรือกลุ่มเป้าหมายของ

งานวิจัยได้อย่างรวดเร็วและไม่ได้ยากนัก เพราะมีการก าหนดช่วงระยะเวลาของการจัดประชุมที่ขัดเจน 

ก าหนดการแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ อาจไม่ได้เป็นที่ยอมรับหรือให้ความน่าเชื่อถือมากกว่าอีกวิธีการ

หนึ่ง นั่นก็คือ การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ อันเป็นรูปแบบการเผยแพร่ และรายงานผลการค้นพบให้แก่ผู้อ่ืน

ที่สนใจ หรือกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หาก

วารสารที่ได้งานวิจัยนั้นๆได้รับการยอมรับและถูกตีพิมพ์ เป็นวารสารที่มีเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือก

งานวิจัยที่จะตีพิมพ์อย่างมีคุณภาพสูง ซึ่งในท่ีนี้จะกล่าวเน้นถึงการตีพิมพ์ในวารสารเป็นหลัก 

 

2. ข้อควรปฏิบัติเมื่อตดัสินใจจะตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร 
 เมื่อผู้วิจัยไดล้งมือท างานวิจัยใดๆแล้วนั้น ย่อมมีความคาดหวังในเรื่องการส่งงานวิจัยของตนเองเพ่ือ

เผยแพร่ต่อไปเป็นส าคัญ ดังนั้นควรมีการเตรียมการวางแผนเรื่องแหล่งหรือรายชื่อวารสารที่มุ่งหวังในการ

ตีพิมพ์ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มต้นท าการวิจัย ควรศึกษาหาข้อมูลว่าวารสารที่ผู้วิจัยสนใจ และคาดหวังไว้นั้น เป็น

วารสารที่ได้รับการรับรองอยู่ในระดับใด (ทั้งในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ) เรื่อง เนื้อหา และระเบียบ

วิธีวิจัยของเรามีความสอดคล้องกับแนวทางท่ีทางวารสารต้องการให้มาลงตีพิมพ์หรือไม่ ตรงกับนโยบายของ

วารสาร (หรืองานประชุมที่ต้องการน าผลงานไปเผยแพร่หรือไม่) 

 เมื่อได้ด าเนินงานวิจัยเสร็จแล้ว ในการเตรียมบทความเพ่ือเผยแพร่ ให้ศึกษาค าแนะน าในการส่ง

บทความอย่างละเอียด และควรปฏิบัติตามข้อก าหนดของวารสารที่ประสงค์จะตีพิมพ์เผยแพร่อย่างเคร่งครัด 

เนื่องจากจะมีผลต่อการที่จะรับพิจารณาให้ลงตีพิมพ์ ในส่วนของเทคนิคการเขียนจะไม่ได้กล่าวถึง ณ ที่นี้    

 



3. การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์เผยแพร ่

ในการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่นั้น สามารถมองได้หลายแบบ เมื่อมองจากมุมมองของ
ผู้วิจัยเอง บางครั้งผู้วิจัยอาจเลือกตีพิมพ์ในวารสารระดับนานชาติ โดยเริ่มจากวารสารที่มีค่า impact factor 
น้อยๆก่อน เพราะมีข้อได้เปรียบคือ จะรู้ผลการพิจารณาได้เร็วกว่าวารสารที่มี ค่า impact factor สูงๆ หรือมี
ชื่อเสียงมาก และถือว่าเป็นการเริ่มต้น บางทีหลังจากท่ีได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการผู้อ่านและพิจารณา
ผลงานวิจัย หรือที่เราเรียกกันว่า reviewers ผู้วิจัยจะได้น ามาปรับปรุงงานเขียนของตน และอาจจะลองส่งใหม่
ต่อไปยังวารสารที่มีค่า ค่า impact factor สูงเพ่ิมข้ึนกว่าเดิม  

แต่ยังอาจมีอีกมุมมองหนึ่ง Suvira Srivastav ซึ่งเป็น Editorial Director Journals ของ ส านักพิมพ์ 
Springer Nature ได้เสนอมุมมองส าหรับประเด็นที่ควรพิจารณาในการเลือกวารสารเพ่ือตีพิมพ์บทความทาง
วิชาการ ไว้ดังนี้ ควรให้ความส าคัญท่ีวารสารนั้นจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้เขียนได้ดีที่สุดหรือไม่เพ่ือเพ่ิม
ผลกระทบสูงสุดในสาขาวิชาที่ศึกษา มากกว่าการให้ความส าคัญที่ผลกระทบของวารสาร เช่น ค่า Impact 
Factor ของวารสาร ให้พิจารณาว่า ผลการศึกษาและข้อค้นพบในบทความนั้นเกี่ยวข้อง ระหว่าง ทั่วโลก หรือ 
ในท้องถิ่น/เฉพาะที่ หากเป็นทั่วโลกควรเลือกวารสารนานาชาติเพ่ือเข้าถึงผู้อ่านทั่วโลก แต่หากเป็นในท้องถิ่น/
เฉพาะที่ควรเลือกวารสารระดับภูมิภาคเพ่ือเข้าถึงผู้อ่านในท้องถิ่นนั้นๆ ให้ค านึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษา 
ระหว่าง เฉพาะในสาขาวิชาที่ศึกษา หรือ รวมสาขาวิชาอ่ืนๆ หากผลการศึกษาเกี่ยวข้องเฉพาะในสาขาวิชาที่
ศึกษาควรเลือกวารสารเฉพาะสาขาวิชานั้นๆ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในสาขาวิชาดังกล่าว แต่หากผล
การศึกษารวมสาขาวิชาอ่ืนๆ ควรเลือกวารสารที่กว้างเพ่ือเข้าถึงผู้อ่านข้ามสาขาวิชา และสุดท้าย ประเด็นของ
การเข้าถึงท่ีต้องการ ระหว่าง วารสารที่ต้องบอกรับเป็นสมาชิกซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ผู้อ่านจึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงและอ่าน
บทความได้ (Subscription) กับ วารสารแบบเปิด (Open Access) ที่ผู้อ่านทุกคนทั่วโลกมีสิทธิ์เข้าถึงและอ่าน
บทความโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วารสารและบทความแบบเปิด (Open Access) มีข้อความพิจารณาในแง่ของ
ประโยชน์ ได้แก่ สามารถเผยแพร่ทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว เป็นการเพ่ิมการเข้าถึงผลการศึกษา จึงมีการ
ดาวน์โหลดบทความได้เพ่ิมข้ึน และช่วยให้นักวิจัยท่านอ่ืนสามารถเข้าถึงงานวิจัยของผู้วิจัยได้อย่างเสรี ไม่มี
ข้อจ ากัด และผู้วิจัยก็สามารถมีสิทธิในงานของตนเอง แต่ความยากอยู่ที่การเลือกว่า วารสารแบบเปิด (Open 
Access) ใดสมควรจะถูกพิจารณาให้เป็นที่ไว้วางใจได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่วารสารแบบเปิด (Open Access) 
ทุกชื่อจะดี ควรพิจารณาวารสารที่ไว้วางใจได้ โดยพิจารณาจาก ชื่อเสียงของส านักพิมพ์ กองบรรณาธิการที่
เป็นที่รู้จักว่ามีความเชียวชาญและเป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ อย่างไรก็ตามให้พึงระวังวารสารที่มีการเรียกเก็บ
ค่าตีพิมพ์ตั้งแต่แรกท่ีผู้วิจัยยื่นเสนอติดต่อเพื่อขอตีพิมพ์  

อ้างอิงจาก 
Srivastav, S. (2020, August 26). How to get your research published [Webinar]. Springer 
Nature. 



ต่อไปนี้คือ ข้อแนะน า เกี่ยวกับ 5 เครื่องมือเพ่ือช่วยคัดเลือกวารสารส าหรับตีพิมพ์บทความวิชาการ ส าหรับ
นักวิจัยและนักวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย (อ้างอิงจาก http://www.thailibrary.in.th/2020/08/26/tools-
for-finding-journal-for-publication/) 

1. Elsevier Journal Finder 
2. Springer Journal Suggester 
3. Journal / Author Name Estimator (JANE) 
4. Publish or Flourish Open Access 
5. Think. Check. Submit 

Elsevier Journal Finder 

Elsevier Journal Finder เป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยผู้ใช้ค้นหาวารสารของส านักพิมพ์ Elsevier ที่น่าจะเหมาะ
ส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ จุดเด่น คือ การใช้เทคโนโลยีการค้นหาอัจฉริยะ (smart search 
technology) และค าศัพท์เฉพาะด้านการวิจัยเพื่อจับคู่บทความที่ต้องการตีพิมพ์กับวารสารของส านักพิมพ์ 
Elsevier 

ผู้ใช้สามารถป้อนชื่อบทความ บทคัดย่อ และค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ต้องการตีพิมพ์ รวมถึงสามารถ
ระบุสาขาวิชา นอกจากนี้ Elsevier Journal Finder ยังมีฟังก์ชั่นเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยค้นหาวารสารที่ต้องการ คือ 
การระบุว่าต้องการวารสารประเภทที่ต้องบอกรับเป็นสมาชิก (Subscription) และ/หรือ วารสารแบบเปิด 
(Open Access) การระบุค่า Impact Factor และ CiteScore ของวารสาร ตลอดจนเการระบุวลาในการ
พิจารณาและตีพิมพ์บทความในวารสารที่ก าลังมองหา  

 

 

http://www.thailibrary.in.th/2020/08/26/tools-for-finding-journal-for-publication/
http://www.thailibrary.in.th/2020/08/26/tools-for-finding-journal-for-publication/
https://journalfinder.elsevier.com/
http://www.thailibrary.in.th/wp-content/uploads/2020/08/20200826-Elsevier-Journal-Finder.png


Springer Journal Suggester 

Springer Journal Selector เป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยผู้ใช้ค้นหาวารสารของส านักพิมพ์ Springer และ BioMed 
Central ซึ่งมีจ านวนมากกว่า 2,500 ชื่อ ส าหรับตีพิมพ์บทความ 

การใช้งาน Springer Journal Selector คล้ายกันกับ Elsevier Journal Finder คือ ผู้ใช้สามารถป้อนชื่อ
บทความและบทคัดย่อของบทความ รวมถึงระบุสาขาวิชา ระบุค่า Impact Factor ขั้นต่ าของวารสาร ระบุ
อัตราการยอมรับขั้นต่ า ระบุเวลาสูงสุดในการตัดสินใจครั้งแรกในการตอบรับ ระบุบริการจัดท าดัชนี ตลอดจน
การระบุประเภทวารสารเพ่ือตีพิมพ์  คือ วารสารที่ต้องบอกรับเป็นสมาชิก (Subscription) และ/หรือ วารสาร
แบบเปิด (Open Access)   

 

 

Journal / Author Name Estimator (JANE) 

Journal / Author Name Estimator (JANE) เป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยผู้ใช้ค้นหาวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความ 
ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับ PubMed/MEDLINE 

Journal / Author Name Estimator (JANE) ใช้งานง่าย โดยผู้ใช้สามารถป้อนค าส าคัญ บทคัดย่อ หรือชื่อ
เรื่องของบทความ เพ่ือค้นหาวารสารที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีฟังก์ชั่นเพิ่มเติมเพ่ือช่วยค้นหาวารสารอย่างเช่น 
Springer Journal Selector และ Elsevier Journal Finder เช่น  การระบุค่า Impact Factor ขั้นต่ าของ
วารสาร และ การระบุเวลาสูงสุดในการตัดสินใจครั้งแรกในการตอบรับ ทั้งนี้ในการแสดงรายชื่อวารสารของ 
Journal / Author Name Estimator (JANE) จะมี Article influence หรือความถ่ีที่บทความในวารสารชื่อ
นั้นๆ ถูกอ้างอิง ในช่วง 5 ปีแรก นับตั้งแต่บทความถูกตีพิมพ์ เพ่ือช่วยผู้ใช้ในการตัดสินใจเลือกวารสาร 

https://journalsuggester.springer.com/
https://jane.biosemantics.org/index.php
http://www.thailibrary.in.th/wp-content/uploads/2020/08/20200826-journalsuggester.springer..png


 

Publish or Flourish Open Access 

FlourishOA แหล่งข้อมูลส าหรับค้นหาวารสารประเภท Open Access ของส านักพิมพ์ต่างๆ พัฒนาโดย 
University of Washington Information School 

 

Think. Check. Submit 

Think. Check. Submit เป็นแคมเปญที่ช่วยให้นักวิชาการ/นักวิจัยระบุวารสารที่มีความน่าเชื่อถือ โดยมี
รายการตรวจสอบ (check list) อย่างง่าย แบ่งเป็น 3 หมวด คือ Think Check และ Submit ที่ผู้ใช้สามารถ
ใช้เพื่อประเมินวารสารหรือส านักพิมพ์ ความน่าสนใจของ Think. Check. Submit คือการให้ความรู้แก่
นักวิชาการ/นักวิจัย การส่งเสริมการโปรโมทความซื่อสัตย์ และการสร้างความไว้วางใจในการวิจัยและสิ่งพิมพ์ 

http://flourishoa.org/
https://thinkchecksubmit.org/
http://www.thailibrary.in.th/wp-content/uploads/2020/08/20200826-jane.png
http://www.thailibrary.in.th/wp-content/uploads/2020/08/20200826-flourishoa.png


 

ที่น าเสนอข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องมือเพ่ือช่วยผู้เขียนบทความค้นหาวารสารที่น่าจะเหมาะส าหรับ
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่ผลิต ทั้งนี้อาจใช้เครื่องมือมากกว่า 1 เครื่องมือ เพื่อค้นหา เปรียบเทียบ และ
พิจารณาผลการสืบค้น เพ่ือให้ได้วารสารที่ตอบสนองความต้องการของผู้เขียนมากท่ีสุด 

ส าหรับ open access ตัวอย่างเครื่องมือเพื่อช่วยค้นหารายชื่อวารสารที่ท าดัชนี  เช่น Directory of 
Open Access Journals (DOAJ) 

 

o รู้จัก DOAJ และ DOAJ Seal http://www.thailibrary.in.th/2019/05/30/doaj-seal/ 
o การค้นหารายชื่อวารสารที่ท าดัชนีใน SCIE Web of Science, Scopus และ Scimago 

http://www.thailibrary.in.th/2020/02/05/journal-indexed/ 

 

https://doaj.org/
https://doaj.org/
http://www.thailibrary.in.th/2019/05/30/doaj-seal/
http://www.thailibrary.in.th/2020/02/05/journal-indexed/
http://www.thailibrary.in.th/wp-content/uploads/2020/08/20200826-TCS.png
http://www.thailibrary.in.th/wp-content/uploads/2020/08/20200826-doaj.png


4. แหล่งสืบค้นเพิ่มเตมิที่น่าสนใจ 

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก http://www.thailibrary.in.th/ ซึ่งยังมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์
งานวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. รู้จัก (Green) Tick ของ DOAJ  
2. รู้จัก DOAJ Seal  
3. เครื่องมือเพ่ือช่วยเลือกวารสารตีพิมพ์บทความ  
4. ความส าคัญของ OER และ Open Access ในช่วงวิกฤต COVID-19  
5. แนวทางการเลือกวารสาร OA  
6. การค้นหารายชื่อวารสารที่ท าดัชนีใน SCIE Web of Science, Scopus และ Scimago  
7. Open APC  
8. ห้องสมุดกับการสนับสนุนการสู้ศึก COVID-19  
9. แนวทางการจัดท าวารสาร Open Access  
10. การหา Quartile ของวารสารทั้งหมดในฐานข้อมูล Scopus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thailibrary.in.th/
http://www.thailibrary.in.th/2019/06/04/green-tick-doaj/
http://www.thailibrary.in.th/2019/05/30/doaj-seal/
http://www.thailibrary.in.th/2020/08/26/tools-for-finding-journal-for-publication/
http://www.thailibrary.in.th/2020/04/23/oer-oa-covid19/
http://www.thailibrary.in.th/2020/11/29/open-access-journals-evaluation/
http://www.thailibrary.in.th/2020/02/05/journal-indexed/
http://www.thailibrary.in.th/2021/01/07/open-apc/
http://www.thailibrary.in.th/2020/03/17/library-activities-covid19/
http://www.thailibrary.in.th/2019/08/24/oaj-guides/
http://www.thailibrary.in.th/2020/08/30/journal-quartiles-scopus/


 
กราบเรียนท่านคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ และเรียนท่านคณาจารย์ทุกท่านเพื่อโปรดทราบ 

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่ มีผลท าให้คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ต้อง

ปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์เป็นระยะเวลาต่อเนื่องหลายเดือน ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 ทาง

คณะท างาน KM วิจัย มีความจ าเป็นต้องขอปรับแผนการด าเนินงานเป็น 2 รูปแบบ คือการรับชมคลิป

วิดีโอ YOUTUBE ของ รศ.ดร.ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว และการเข้าชมลิงค์ของ Thailibrary.in.th ซึ่งมี

เนื้อหามีเกี่ยวกับเทคนิคการตีพิมพ์บทความวิจัย เป็นการทดแทนการจัดอบรมตามปกติ จึงใคร่ขอความ

ร่วมมือทกุท่านโปรดรับชมเนื้อหา ดังสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ซึ่งประกอบด้วย 

1. วิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ 

https://www.youtube.com/watch?v=ceBKQbAd3yk 

2. การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย

http://www.thailibrary.in.th/2020/08/26/choosing-appropriate-journal/ 

3. เครื่องมือเพื่อช่วยเลือกวารสารตีพิมพ์บทความ 

http://www.thailibrary.in.th/2020/08/26/tools-for-finding-journal-for-publication/ 

 เมื่อการสรุปเอกสาร และการจัดท าแนวทางปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว จะขออนุญาตเรียนแจ้งให้ทราบ
ต่อไป ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  
                                                        คณะท างาน KM วิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม 
        29 มิถุนายน 2564 
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