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คณะบริหารธุรกิจ
องค์ ความรู้ ที่ 1 เทคนิคการเขียนงานวิจัยในระดับนานาชาติ
นักวิจยั ควรจะตรวจสอบด้วยว่า งานประชุมวิชาการนั้นๆ จัดโดยมีวตั ถุประสงค์อะไร เพราะบางงาน
อาจถูก listed ไว้ใน Bealls list คืองานประชุมวิชาการที่ไม่มีคุณภาพ ขาดความน่าเชื่อถือ
Beall’s list of predatory publishers (http://scholarlyoa.com/publishers/) เป็ นรายชื่อสานักพิมพ์ที่มีแนวโน้มว่า
ไม่ได้ดาเนินการเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และอาจเป็ นการหลอกลวงเพื่อหารายได้ ในบางกรณี อาจพบวารสาร
ลักษณะนี้ที่ไม่ได้ดาเนินการโดยสานักพิมพ์ก็จะมีบญั ชีรายชื่อวารสาร (http://scholarlyoa.com/individualjournals/) แยกต่างหาก รายชื่ อเหล่านี้ รวบรวมโดยบรรณารักษ์ของ University of Colorado Denver ชื่อ
Associate Professor Jeffrey Beall โดยได้ review วารสาร และสานักพิมพ์ จานวนมาก และรวบรวมเป็ นรายชื่อ
สานักพิมพ์/วารสาร ที่อาจจะเข้าข่ายวารสารที่ไม่ควรส่ งรายงานไปตีพิมพ์ (Beall ไม่ใช้คาว่าหลอกลวง) เพื่อ
นักวิจยั จะได้ใช้ประกอบการพิจารณาว่าควรจะตีพิมพ์หรื อเป็ นกองบรรณาธิ การ หรื อเป็ นผูป้ ระเมิน (reviewer)
ให้หรื อไม่ รายชื่อเหล่านี้มีการปรับปรุ งเสมอๆ โดยมีการถอนออก หรื อเพิ่มเข้าไปใหม่ และเปิ ดโอกาสให้มีการ
อุทธรณ์ โดยหลักการคือ แนะนาว่าไม่ควรตีพิมพ์วารสารทีปรากฎใน Beall’s list
ข้อสังเกตง่ายๆ ของ วารสาร predatory publishers เหล่านี้ คือ
1. เป็ นวารสาร online เป็ นส่ วนใหญ่ อาจมีการพิมพ์เป็ นเล่มบ้าง (ทั้งนี้ Beall สนใจเฉพาะวารสารที่เป็ น
online แต่ไม่ได้หมายความว่า วารสารที่ตีพิมพ์เป็ นเล่มจะมีคุณภาพดีกว่า)
2. เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ในราคาสู ง
3. มีกระบวนการพิจารณาเรื่ องเพื่อตีพิมพ์ รวดเร็ วทันใจ อาจมีการประเมินบทความแบบอะลุ่มอล่วยและ
ส่ งให้ปรับปรุ งบ้างพอเป็ นพิธี
4. สานักพิมพ์ไม่มีชื่อเสี ยงในวงการ
5. อาจตั้งอยูใ่ นประเทศที่ไม่น่าเชื่อว่ามีความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขานั้นๆ (กรณี น้ ีไม่จ าเป็ นเสมอไป
หลายสานักพิมพ์ต้ งั อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา อังกฤษ แคนาดา ยุโรปบางประเทศ)
6. หลายวารสารตั้งชื่ อคล้ายคลึงกับวารสารมีชื่อเสี ยง เช่นเติม s ไปท้ายชื่อวารสารเดิม

7. ใช้ภาษาไม่ถูกต้องมากมาย (ผิดไวยากรณ์/มีค าผิด) พบทั้งใน website และเรื่ องที่ตีพิมพ์ ฯลฯ
วิธีพิจารณาของคุณ Beall ละเอียดกว่านี้มาก สามารถติดตามได้ใน blog http://scholarlyoa.com/
เนื่องจากการดาเนินการของ Beall ก็มีหลักการที่ชดั เจนและน่าเชื่อถือได้ จึงท าให้ Beall’s list ได้รับการเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง และเป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการทัว่ โลก อย่างไรก็ตาม Beall’s list ไม่ได้บอกว่าวารสารเหล่านั้น
ไม่มีคุณภาพ ซึ่ งอาจเป็ นเพราะอาจน าไปสู่ การฟ้ องร้องกันตามมา จึงท าให้การน า Beall’ list มาให้นกั วิจยั ใช้
เป็ นทางเลือกในการตัดสิ นใจว่าจะส่ งตีพิมพ์ในวารสารใดถึงจะเหมาะสม (ทั้งนี้ วารสารในโลกที่ดียงั มีอีก
จานวนมาก) และองค์กรที่ให้ทุนวิจยั ก็สามารถลดความเสี่ ยงที่ผลงานวิจยั ที่ให้ทุนไปกลายเป็ นงานที่ไม่มีใคร
ยอมรับ โดยไม่สนับสนุนทุนวิจยั ให้แก่นกั วิจยั ที่นิยมตีพิมพ์ใน Beall’s list ข้อมูลประกอบการพิจารณาเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ แม้จะเป็ นการยากที่จะห้ามไม่ให้ตีพิมพ์ในวารสารเหล่านี้ แต่ถา้ ท่านเลือกจะตีพิมพ์ใน
วารสารเหล่านี้ ท่านก็อาจพบปั ญหาดังนี้
1. ผลงานไม่เป็ นที่ยอมรับในวงการวิชาการ ท าให้เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ซึ่ งหมายรวมถึง
2. การขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ
3. การพิจารณาทุนวิจยั
4. การพิจารณารางวัล
5. การสมัครเข้ารับต าแหน่งในบางกรณี ฯลฯ
6. ขาดโอกาสในการปรับปรุ งตนเอง
7. อาจตกเป็ นเครื่ องมือของมิจฉาชีพที่หาโอกาสจากการต้องการตีพิมพ์ของนักวิจยั
หลายมหาวิทยาลัยก าหนดให้นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อ
ยกมาตรฐานการวิจยั ของสถาบัน และของประเทศ การตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่มีคุณภาพนี้ จึงเป็ นอันตรายต่อ
ระบบการศึกษาวิจยั ของประเทศไทยแม้วา่ การใช้ Beall’s list อาจมีขอ้ สงสัยว่าท าไมถึงให้ความส าคัญสู ง เมื่อ
เทียบกับองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านการทาดัชนีมาอย่างยาวนาน เช่น Science Citation Index หรื อ Scopus
ทั้งนี้ จากการที่มีวารสารทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆเป็ นทวีคูณ ท าให้การประเมินคุณภาพอาจไม่สมบูรณ์
แบบ อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับข้อมูลเพียงพอ ฐานข้อมูลเหล่านี้ก็จะถอดวารสารเหล่านั้นออกจากดัชนี อยูเ่ รื่ อยๆ
ดังนั้น Beall’s list จึงเปรี ยบเสมือน จุดเริ่ มต้นเพื่อให้เราสังเกตได้วา่ วารสารใดน่าจะไม่มีคุณภาพ ซึ่ งในทาง
ปฏิบตั ิก็มีความจ าเป็ นในการตรวจสอบว่าจริ งหรื อไม่

อ้างอิง : ข้อมูลบางส่ วนจากเวบไซต์ของสถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KURDI)
การนาเสนอผลงานผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
“การวิจยั (Research)” หลายคนรู ้จกั คาๆนี้และใช้กนั อย่างกว้างขวางแต่จะให้ความหมายที่แตกต่างกัน
ออกไปตามสิ่ งที่เคยได้ยนิ กันมา หรื อจากประสบการณ์ที่เคยผ่านไปแล้ว หลายคนคิดว่างานวิจยั เป็ นสิ่ งที่มีแต่
เรื่ องของนักวิชาการหรื ออาจารย์ที่อยูใ่ นมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว ภาษาที่ใช้เป็ นภาษาที่ยากคนทัว่ ไปฟังแล้ว
ไม่เข้าใจ เป็ นสิ่ งที่ไกลเกินกว่าที่จะจับต้องได้ นักวิชาการหรื อนักวิจยั บางกลุ่มอาจไม่สนใจหรื อให้ความสาคัญ
กับความหมายที่ชดั เจนของการวิจยั เพียงแต่จะศึกษาค้นคว้าไปเองโดยอิสระด้วยความชอบในเรื่ องที่กาลังสนใจ
เป็ นพื้นฐาน อาจไม่ได้อยูใ่ นกรอบของระบบ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง
เรื่ องที่ใกล้ตวั นักวิชาการอย่างอาจารย์ในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะระบบงานอุดมศึกษาของรัฐ คือ
“ผลงานวิจยั ” อาจจะกล่าวได้วา่ หากอาจารย์ได้ทาผลงานวิจยั กันแล้วก็จะมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ
ซึ่ งก็จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนและเงินสนับสนุนตามมาอีกด้วย งานวิจยั จึงเริ่ มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในปั จจุบนั
แม้แต่ในการเรี ยนการสอนก็มุง่ เน้นให้นิสิตนักศึกษาสามารถพัฒนาความรู ้ทางทฤษฏีมาประยุกต์ใช้กบั
เหตุการณ์ที่ตอ้ งการค้นคว้าหาคาตอบอย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้สมมุติฐานที่ต้ งั ขึ้นตามความน่าจะ
เป็ นโดยใช้วธิ ี ทางตรรกวิทยาอย่างมีระบบ และควบคู่กบั การวิเคราะห์อย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน หรื อพิสูจน์
ข้อเท็จจริ งแบบเดิม เพื่อวิเคราะห์ผลก่อนหลังของความสัมพันธ์ระหว่างกันได้
งานวิจยั ที่ดีไม่จาเป็ นเสมอไปที่ตอ้ งใช้งบประมาณที่มาก เนื่องจากงานวิจยั มีอยูห่ ลายประเภท เช่น แบบ
บริ สุทธิ์ (Pure Research) คือ งานวิจยั ที่นกั วิจยั มุ่งค้นคว้า เจาะลึกลงไปในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยไม่คานึงถึง
การนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร มุ่งแสวงหาความรู ้ในเชิ งทฤษฏีให้เพิ่มขึ้นในด้านเดียวเท่านั้น งานวิจยั อีก
ประเภท คือ การวิจยั แบบประยุกต์(Applied Research) เป็ นงานวิจยั ที่มีจุดประสงค์ที่จะนาผลการวิจยั นั้นไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน เช่น งานวิจยั สร้างสิ่ งประดิษฐ์ เป็ นต้น
การทาวิจยั เพื่อมุ่งสู่ การแสดง และนาเสนองานวิจยั ในระดับนานาชาติ
สาหรับขั้นตอนในการวิจยั โดยทัว่ ไปแล้วอยากจะแนะนาขั้นตอนกว้างๆได้ 4 ขั้นตอน โดยทั้ง 4
ขั้นตอนนี้จะเป็ นแนวทางที่น่าจะเป็ นประโยชน์กบั อาจารย์ ที่กาลังจะเริ่ มทา หรื อเหมาะกับนักวิจยั หน้าใหม่

การเตรี ยมการ เลือกหัวเรื่ อง และชื่อเรื่ องอะไร
ในขั้นแรกนี้จะเหมือนกับการกาหนดปั ญหาที่จะทางานวิจยั ซึ่ งจะต้องใช้การระดมสมองกันในทีม ว่า
จะเลือกหัวเรื่ อง และชื่อเรื่ องอะไร ที่สาคัญมองหาแหล่งทุนว่ามีที่ใดบ้างที่จะให้การสนับสนุน จากประสบการณ์
ของงานวิจยั ที่เกิดขึ้นของผูเ้ ขียนที่ขา้ พเจ้านามายกเป็ นตัวอย่างชิ้นนี้เริ่ มจากการที่ได้รับโจทย์จากผูป้ ระกอบการที่
มีนกั ศึกษาเข้าไปฝึ กงาน พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับสายการผลิต ซึ่ งโรงงานนี้เป็ นโรงงานประเภทการซักย้อมผ้า
เป็ นหลัก ปัญหาที่พบคือประสิ ทธิภาพของขบวนการเผาไหม้ของหม้อไอน้ าไม่คงที่ และไม่สูงสุ ดตลอดช่วงเวลา
การทางาน ทาให้มีตน้ ทุนการผลิตที่สูงมาก ดังนั้นเมื่อพบปั ญหาจึงทาให้เกิดขบวนการการระดมสมอง เตรี ยมหา
ช่องทางในการปรับปรุ งและแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
ขั้นที่สองเป็ นการออกแบบวิจยั ในขั้นนี้นกั วิจยั จะต้องเริ่ มค้นคว้าจากทฤษฏี แนวคิด และจาก
ผลงานวิจยั อื่นๆที่ในปั จจุบนั สามารถค้นหาได้โดยง่ายจากเว็บไซด์ในอินเทอร์ เน็ต แล้วรวบรวมหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ การตั้งสมมติฐานที่สอดคล้องกับความเป็ นไปได้ โดยหาข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งมายืนยันกับ
สมมติฐานที่ได้สร้างขึ้น
ขั้นที่สามเป็ นการลงมือทาวิจยั อย่างจริ งจัง จากการออกแบบในขั้นที่ผา่ นมา เราจะได้แนวทางของการ
ทางานขึ้นมา และต้องลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิให้ชดั เจนอย่างเป็ นขั้นตอน โดยขั้นตอนนี้จะเป็ นการลงมือปฏิบตั ิ
จริ งตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบเอาไว้แล้ว ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จะเป็ นไปตามข้อสมมุติฐานได้ผลสาเร็ จมากกว่า 80
เปอร์ เซนต์เพราะเราได้เตรี ยมการในการควบคุมปั ญหาหรื อสิ่ งที่อาจเกิดขึ้นจากปั จจัยภายนอกซึ่ งส่ งผลกระทบ
ต่อผลลัพธ์ได้โดยตรง
ขั้นตอนสุ ดท้ายเป็ นการนาเสนอผลการวิจยั การทางานวิจยั ที่มีผลสัมฤทธิ์ ที่ดีจะต้องมีการนาเสนอ
ผลงานวิจยั เผยแพร่ องค์ความรู ้ใหม่ๆที่ได้คิดค้นขึ้น ซึ่ งมีหลายวิธีในการนาเสนอผลงานวิจยั เช่น การทาเป็ น
รู ปเล่มรายงานการวิจยั เป็ นเอกสารต่างๆ การทาโปสเตอร์ เผยแพร่ และการเข้าร่ วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เป็ นต้น การเข้าร่ วมประชุมสัมมนาทางวิชาการโดยส่ วนใหญ่แล้วจะสามารถนาเสนอได้ท้ งั ในระดับประเทศที่จดั
ขึ้นในประเทศ หรื อระดับนานาชาติที่จดั ขึ้นโดยองค์กรต่างๆที่มีอยูท่ วั่ โลก
คู่มือการตีพิมพ์/เผยแพร่ ผลงานวิจยั และผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

ความรู ้ในการคัดเลือกวารสารทางวิชาการสาหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจยั จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับ
คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจยั เพื่อจะได้ทราบกลยุทธ์ในการสื บค้นวารสาร แนวทางการ
ประเมินคุณภาพของวารสาร และการพิจารณาคัดเลือกวารสารระดับนานาชาติ เพื่อเตรี ยมต้นฉบับและจัดส่ ง
ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจยั ของตนได้อย่างเหมาะสม ภายใต้พนั ธะกิจด้านการวิจยั สถาบันอุดมศึกษาควร
สนับสนุนและส่ งเสริ มให้บุคลากรของสถาบันให้มีการดาเนินการวิจยั เพื่อค้นหาองค์ความรู ้ใหม่และสามารถ
นาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ดังนั้นผลงานวิจยั ที่แล้วเสร็ จควรนาไปเผยแพร่ ให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า โดยใช้ความรู ้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู ้ในด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจยั ไปใช้
เป็ นแนวทางในการเตรี ยมความพร้อมเพื่อให้ได้รับการตอบรับเข้าร่ วมการตีพิมพ์/เผยแพร่ ผลงานวิจยั ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
การเผยแพร่ บทความวิจยั
การเผยแพร่ ผลงานวิจยั ตามสากลนิยมสามารถทาได้ 2 รู ปแบบ ดังนี้คือ
1. การเผยแพร่ ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติ (Conference) เป็ นการส่ งบทความวิจยั เข้า
ร่ วมการนาเสนอในการประชุมวิชาการ ในรู ปแบบโปสเตอร์ (poster) หรื อแบบปากเปล่า ( verbal presentation)
โดยบทความวิจยั จะต้องผ่านการพิจารณาประเมินคุณค่าและความถูกต้องจากบรรณาธิ การ และบทความที่ได้รับ
อนุมตั ิให้เข้าร่ วมการนาเสนอ (acceptance )จะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ซึ่ งผูว้ จิ ยั จะต้องพิจารณาหน่วยงานที่จดั ประชุม คณะกรรมการ บรรณาธิ การ ตลอดจนพิจารณา
ความเกี่ยวข้องของสาขาที่ประชุมวิชาการให้ตรงกับความเชี่ยวชาญของนักวิจยั
ข้อดีของการเผยแพร่ รูปแบบนี้คือ ผลงานวิจยั ได้รับการเผยแพร่ สู่ผสู ้ นใจได้อย่างรวดเร็ ว สามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับนักวิจยั ท่านอื่นได้ และเป็ นการสร้างเครื อข่ายกับนักวิจยั ในสาขาเดียวกันเพิ่มขึ้น แต่มีขอ้ จากัด
ในกรณี ผเู ้ ข้าร่ วมการประชุมจานวนมากทาให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็ นไปได้ยาก
2. การเผยแพร่ ในวารสารวิชาการ เป็ นการเผยแพร่ ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ซึ่ งส่ งต้นฉบับเผยแพร่
ในวารสาร นักวิจยั สามารถลงทะเบียนและทาการส่ งเอกสารต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ รวมถึงการติดตามผลทาง
เว็บไซต์ของแต่ละวารสาร ผลของการพิจารณาจากบรรณาธิ การเป็ นไปได้ท้ งั การตอบรับให้ตีพิมพ์ (Accept)
หรื อส่ งกลับมาแก้ไข (Revise) หรื ออาจถูกปฏิเสธ (Reject) กรณี ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ นักวิจยั จะได้รับ
บทความเสมือนจริ งส่ งกลับมาให้ตรวจทานอีกครั้ง นักวิจยั ควรรี บดาเนินการตรวจแก้ไขและส่ งกลับคืนอย่าง

รวดเร็ ว กรณี ส่งกลับมาให้แก้ไข นักวิจยั ควรรี บดาเนินการตรวจแก้ไขและส่ งกลับตามระยะเวลาที่กาหนด ซึ่ ง
อาจต้องแก้ไขหลายรอบแต่จะมีโอกาสได้รับการตีพิมพ์มากกว่า 50% กรณี ที่บทความถูกปฏิเสธ นักวิจยั ควร
แก้ไขตามที่ผพู ้ ิจารณาผลงาน (Reviewer) แนะนาและสามารถส่ งไปวารสารอื่นได้
องค์ ความรู้ ที่ 2 ภาษาอังกฤษเพือ่ งานวิจัยระดับนานาชาติ
การเขียนบทความวิจยั ในเชิงวิชาการที่ถูกต้อง จะต้องครอบคลุมสาระตามกระบวนการวิจยั โดยเขียน
ให้กระชับ ครบถ้วน ชัดเจน และศึกษารู ปแบบการเขียนตามที่แหล่งเผยแพร่ กาหนด เช่น ใช้ตวั อักษร (Fonts)
อะไร ขนาดเท่าใด (Point) ตั้งค่าขอบกระดาษอย่างไร ซึ่ งต้นฉบับมักใช้เป็ น Word (*.doc) รวมทั้งสิ้ นไม่ควรเกิน
8 หน้ากระดาษ A4 ภาษาไทยใช้ตวั อักษร Angsana New ขนาด 16 Point ซึ่ งการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเป็ นสิ่ ง
สาคัญและส่ งผลต่อการรับพิจารณาบทความ จึงควรตรวจสอบรู ปแบบรายละเอียดการเขียนของแต่ละวารสาร
จากหัวข้อ “Guide for authors” ซึ่ งส่ วนประกอบของบทความวิจยั ทัว่ ไป มีดงั นี้
1. ชื่อเรื่ อง ให้มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูว้ จิ ยั ให้ระบุชื่อเต็ม – นามสกุลเต็ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งระบุหลักสู ตรสาขาวิชา
หน่วยงานหรื อสถาบันที่สังกัด หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร และE-mail address ที่สามารถติดต่อได้
3. บทคัดย่อ ให้มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรศึกษาว่าบทคัดย่อให้เขียนได้ท้ งั หมดกี่คา โดยทัว่ ไปความ
ยาวไม่เกินอย่างละ 250 คา หรื อ 10 บรรทัด โดยมีเฉพาะสาระสาคัญ ครบถ้วน ตรงประเด็น สั้นแต่กระชับ
บทคัดย่อควรประกอบด้วย
3.1 จุดประสงค์การวิจยั
3.2 ตัวแปร/ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
3.3 เครื่ องมือการวิจยั
3.4 วิธีดาเนินการรวบรวมข้อมูล
3.5 วิธีการ/สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.6 ผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ (ควรแยกอีกหนึ่งย่อหน้า)
4. คาสาคัญ ให้ระบุคาสาคัญที่เหมาะสมสาหรับการนาไปใช้เป็ นคาค้นในระบบฐานข้อมูลให้ระบุท้ งั คาใน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใส่ ไว้ทา้ ยบทคัดย่อของแต่ละภาษาอย่างละไม่เกิน 5 คา
5. บทนา (Introduction) อธิบายภูมิหลังที่มา ความสาคัญของปัญหาและเหตุผล(Background/ Significance and
Rationale) ที่นาไปสู่ การศึกษาวิจยั หรื อการปรับปรุ ง พัฒนา ให้ดีข้ ึนกว่าที่ เป็ นอยูจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์
อะไรบ้าง และผูไ้ ด้รับประโยชน์คือใคร มีแนวคิดอย่างไร ในการแก้ปัญหา หรื อพัฒนาปรับปรุ งแก้ไข และ

แนวคิดดังกล่าวได้มาอย่างไร (อาจได้มาจากการศึกษาเอกสาร หรื อจาก ประสบการณ์ตรงที่ได้จากการสังเกต
การสัมภาษณ์ เป็ นต้น) พร้อมระบุแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่ อถือและตรวจสอบได้
6. วัตถุประสงค์ของการวิจยั ระบุวา่ ต้องการทาอะไร กับใคร และจุดหมายปลายทางหรื อผลลัพธ์สุดท้ายที่ผวู้ จิ ยั
ต้องการคืออะไร
7. ขอบเขตของการวิจยั ให้ระบุท้ งั ขอบเขตด้านเนื้อหา และด้านประชากร/กลุ่มเป้ าหมาย/ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก/ตัวแปร
ที่ศึกษา (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
8. กรอบแนวคิดในการวิจยั /สมมติฐานการวิจยั ให้เสนอกรอบแนวคิดการวิจยั หรื อสมมติฐานการวิจยั
9. วิธีดาเนินการวิจยั และระเบียบวิธีวจิ ยั
9.1 บอกชนิดหรื อประเภทการวิจยั
9.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (รวมทั้งการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง)
9.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั พร้อมวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
9.4 วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
9.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติที่ใช้ (สาหรับข้อมูลเชิงปริ มาณ)
10. ผลการวิจยั (Results) เสนอผลการวิจยั อย่างชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ถ้าเป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณที่มี
ตัวเลขหรื อตัวแปรจานวนมาก ควรนาเสนอด้วยตารางหรื อแผนภูมิ ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 3 ตาราง โดยมีการแปล
ความหมายและวิเคราะห์ผลที่คน้ พบร่ วมด้วย
11. การอภิปรายผล หรื อการวิจารณ์และสรุ ป (Discussions) เป็ นการชี้แจงผลการวิจยั ว่าตรงกับวัตถุประสงค์ /
สมมติฐานการวิจยั สอดคล้อง หรื อขัดแย้งกับหลักทฤษฏี หรื อผลการวิจยั ของผูอ้ ื่นที่มีอยูก่ ่อนหรื อไม่ การที่
ผลการวิจยั ออกมาเป็ นเช่นนั้นเพราะเหตุใด
12. ข้อเสนอแนะ ให้ขอ้ เสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์และให้แนวทางสาหรับการวิจยั ต่อไป
13. บรรณานุกรม (References) ควรระบุรายการแหล่งข้อมูลในการอ้างอิงเนื้ อหา (cite index) และการอ้างอิงท้าย
เล่ม (reference) โดยเลือกแหล่งข้อมูลที่สาคัญซึ่ งใช้อา้ งอิงบ่อยจานวน 5-10 รายการ ตามรู ปแบบของแหล่ง
เผยแพร่ น้ นั ๆ กาหนด
องค์ ความรู้ ที่ 3 การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ด้านการวิจัย
การเผยแพร่ ผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการนับว่าเป็ นกิจกรรมที่สาคัญในชุมชนนักวิชาการ เนื่องจาก
การประชุมทางวิชาการ นับว่าเป็ นเวทีที่เปิ ดโอกาสให้นกั วิจยั ได้นาเสนองานวิจยั ของตนเอง ให้นกั วิชาการท่าน

อื่นๆ ที่อยูใ่ นวงการวิชาการเดียวกันได้รับทราบ อีกทั้งยัช่วยให้นกั วิจยั ได้รับคาแนะนา และ/หรื อข้อคิดเห็น จาก
นักวิจยั ท่านอื่นๆ อีกด้วย
ส าหรั บ นัก วิ จ ัย ที่ มี ง านวิ จ ัย อยู่ ใ นมื อ แล้ว สามารถหาเวที ใ นการน าเสนอผลงานวิ จ ัย ได้ ทั้ง ใน
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยผูว้ ิจยั สามารถเลือกที่จะนาเสนอแบบพูด (Oral presentation) หรื อ ใน
รู ปแบบของโปสเตอร์ (Poster) ก็ได้

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่ งมีดงั ต่อไปนี้
1. สื บค้นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ซึ่งตามปกติแล้ว เจ้าภาพผูจ้ ดั งานประชุมฯ มักจะทาการ
ประชาสัมพันธ์การประชุ มวิชาการในหลายช่องทางด้วยกัน เช่น จัดทาเป็ น website ขึ้นมา ทาเป็ นโปสเตอร์ และ
ส่ งไปประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานต่างๆ และ/หรื อ ส่ งจดหมายไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อเชิ ญให้บุคลากรของ
หน่ วยงานนั้นๆ เข้าร่ วมการประชุ ม สาหรับการจะพิจารณาดูงาน งานประชุ มวิชาการใดเป็ นการประชุ มฯที่ มี
คุณภาพ มีคาแนะนา คือ นักวิจยั ควรสอบถามจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ ที่อยูใ่ นวงการวิชาการนั้นๆ หรื ออาจพิจารณาดู
จากรายชื่ อ คณะกรรมการจัด งาน หรื อ คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่น กรองบทความวิ จ ัย ว่ า มี ร ายชื่ อ ของ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ในวงการวิชาการนั้นๆ เป็ นกรรมการหรื อไม่ สาหรับอีกวิธีหนึ่ ง คือ การพิจารณาจากวารสารที่
สนับสนุ นการจัดประชุ มฯนั้นๆ โดยรายชื่ อของวารสารเหล่ านี้ มกั จะอยู่ในหัวข้อ “Publication plan” ในหน้า
website ของการจัดประชุมฯ

ตัวอย่างด้านล่างนี้ ซึ่ งเป็ นการประชุ มนานาชาติที่ชื่อว่า 5th International Conference on Tourism ICOT2015 ที่
กรุ งลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร

สาหรับรายละเอียดเกี่ ยวกับการค้นหางานประชุ มวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ จะขอกล่าวถึ ง
โดยละเอียด ในหัวข้อ “วิธีการค้นหาและคัดเลื อกงานประชุ มวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ” ซึ่ งอยู่ใน
หัวข้อถัดไป

2 เตรี ยมบทคัดย่อ และบทความวิจยั หลังจากที่นกั วิจยั เลือกงานประชุ มวิชาการระดับนานาชาติที่จะไปเข้าร่ วม
ได้แล้ว สิ่ งที่นกั วิจยั จะต้องทาในขั้นตอนต่อไป คือ การจัดเตรี ยมบทคัดย่อ (Abstract) และบทความวิจยั ฉบับเต็ม
(Full paper) โดยนักวิจยั จะต้องศึกษารู ปแบบการเขียนบทคัดย่อ กับบทความวิจยั ฉบับเต็ม ซึ่ งกาหนดโดยเจ้าภาพ
งานประชุ มฯ ตามปกติขอ้ กาหนดดังกล่าวจะอยูใ่ นหัวข้อ “Submissions” หรื อ “Submission guidelines” ในหน้า
Website ของการจัด ประชุ ม ซึ่ งนัก วิ จ ัย จะต้อ งจัด เตรี ย มบทคัด ย่อ และบทความวิ จ ัย ฉบับ เต็ ม ให้ ต รงตาม
ข้อกาหนดดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด และเนื่ องจากในการประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ นักวิจยั จะต้องจัดเตรี ยม
เอกสารดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษ จึงมีขอ้ แนะนาว่า นักวิจยั ควรจะให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษทาการ
ตรวจสอบความถู ก ต้องของภาษาอังกฤษ ที่ ใช้ในการเขี ย นบทคัดย่อและบทความวิจยั ก่ อนที่ จะส่ งให้ก ับ ผู ้
ประสานงานของการประชุมฯ ที่สาคัญ คื อ นักวิจยั จะต้องส่ งเอกสารดังกล่าวตามวิธีและในภายในระยะเวลาที่
เจ้าภาพกาหนด งานประชุ มฯบางงานจะกาหนดให้นักวิจยั ส่ งเอกสารทางอี เมล์ ในขณะที่ บางงานจะมีระบบ
online กลาง โดยนักวิจยั จะต้องทาการลงทะเบียนเพื่อสร้าง Account ก่อนที่จะสามารถส่ งเอกสารได้ สาหรั บ
ข้อกาหนดด้านเวลาในการส่ งมักจะอยูใ่ นหัวข้อ “Dates of importance”
3. บทคัดย่อ/บทความวิจยั ได้รับการพิจารณากลัน่ กรองจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ (Reviewers/referees) เมื่อเจ้าภาพงาน
ประชุมฯ ได้รับบทคัดย่อ/บทความวิจยั แล้ว ก็จะส่ งให้กบั ผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาการพิจารณากลัน่ กรองด้านคุ ณภาพ
ก่อนที่จะตัดสิ นใจว่าควรจะตอบรับให้นกั วิจยั เข้าร่ วมนาเสนองานวิจยั หรื อไม่ ในขั้นตอนนี้ ผูท้ รงคุณวุฒิอาจจะ
ขอให้นกั วิจยั แก้ไขบทคัดย่อ/บทความวิจยั หากเห็นว่ายังไม่มีคุณภาพพอ จนกระทัง่ นักวิจยั ได้ทาการแก้ไขตาม
คาแนะนาดังกล่าวแล้ว จึงจะได้รับการตอบรับให้เข้าร่ วมนาเสนอผลงานวิจยั ในงานประชุ มฯดังกล่าว ตามปกติ
ทางเจ้าภาพงานประชุ ม ฯ จะออกจดหมายตอบรั บ เป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรให้กบั นัก วิจยั ซึ่ งเอกสารดังกล่ า วนี้
นักวิจยั สามารถนาไปใช้เป็ นหลักฐานในการขอวีซ่าเข้าประเทศที่เป็ นสถานที่จดั งานประชุ มฯได้ (ในกรณี ที่
ประเทศนั้นๆ มีขอ้ กาหนดให้ขอวีซ่าเข้าประเทศ)

4. ชาระค่าลงทะเบียน (Registration fee) เพื่อเข้าร่ วมการนาเสนอบทความวิจยั ตามปกติแล้ว การประชุมวิชาการ
จะมี ค่าใช้จ่าย ที่ เรี ยกเก็บจากผูเ้ ข้า ร่ วมการปรชุ ม บางแห่ งอาจระบุ ไ ว้ว่า หากชาระค่าลงทะเบี ยนเกิ นเวลาที่
กาหนด ก็จะมีค่าปรับ และการประชุ มฯหลายงานก็มีการเพิ่มค่าลงทะเบียน ในกรณี ที่ความยาวของบทความมี
จานวนหน้าเกินกว่าที่กาหนดไว้

5. เตรี ยมการนาเสนอผลงานวิจยั เมื่อนักวิจยั ได้รับจดหมายตอนรับ ให้เข้าร่ วมการนาเสนอผลงานวิจยั ในการ
ประชุ มฯแล้ว นักวิจยั ควรจะเตรี ยมการนาเสนอผลงานวิจยั โดยอาจทา PowerPoint presentation ตามปกติแล้ว
เจ้าภาพจะแจ้งกาหนดวัน-เวลา และสถานที่ ในการนาเสนอผลงาน นักวิจยั จึ งควรตรวจสอบข้อมูล ดัง กล่ า ว
เพื่อที่จะสามารถเตรี ยมตัวได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะด้านเวลาที่ใช้ในการนาเสนอ ผูว้ ิจยั ควรระวังไม่ให้การ
นาเสนอของตนเอง มีระยะเวลาที่ส้ นั ไปหรื อยาวเกินกว่าเวลาที่เจ้าภาพกาหนดให้
6. เข้าร่ วมงานประชุ มฯ และนาเสนอผลงานวิจยั ตามกาหนดการ ในการนาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุ ม
วิชาการระดับนานาชาติน้ นั นักวิจยั ควรตรงต่อเวลา และควรเข้ารับฟั งการนาเสนอผลงานวิจยั ของนักวิจยั ท่าน
อื่นๆด้วย เพื่อที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั นักวิจยั ท่านอื่นๆ
7. บทความวิจยั ได้รับการตีพิมพ์ สาหรับบทความวิจยั ที่นกั วิจยั ได้ส่งให้กบั เจ้าภาพงานประชุมฯ นั้น จะถูกนาไป
รวมเล่ ม ในหนัง สื อ ประมวลผลการประชุ ม ทางวิ ช าการ ซึ่ งเรี ย กว่า “Conference proceedings” แต่ ส าหรั บ
บทความวิจยั ที่มีคุณภาพมากๆ อาจจะได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการต่อไป
ขั้นตอนการเตรี ยมบทความวิจยั (manuscript) เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
วางแผนเตรี ยมการเรื่ องตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจยั ในวารสารไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วางแผนทาวิจยั และศึกษา
ข้อมูลวารสารที่สนใจ เป็ นวารสารที่ได้รับการรับรองในระดับใด ตรงตามเกณฑ์ที่ตอ้ งการหรื อไม่ หัวข้อเรื่ องที่
ทาวิจยั และระเบียบวิธีวจิ ยั สอดคล้องกับแนวทางของวารสารที่ตอ้ งการหรื อไม่ การสมัครตีพิมพ์ในวารสาร
จะต้องใช้งบประมาณเท่าไร ค่าสมัครเป็ นสมาชิกของวารสารเท่าไร เพื่อวางแผนของบประมาณไว้ล่วงหน้า
เมื่อดาเนินการวิจยั แล้วเสร็ จควรเตรี ยมบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ตามแนวทางที่วารสารที่ตอ้ งการตีพิมพ์
กาหนด ซึ่ งควรปฏิบตั ิตามข้อกาหนดอย่างเคร่ งครัดเพราะมีผลต่อการพิจารณาตอบรับการตีพิมพ์
เขียนบทความวิจยั ให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งเรื่ อง และเน้นสาระสาคัญที่โดดเด่นที่ตอ้ งการเสนอให้ผอู ้ ่าน
ทราบ
อ่านทบทวนตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ระเบียบวิธีวจิ ยั การเขียนอ้างอิง และบรรณานุกรมตาม
ระบบที่วารสารกาหนด หรื อให้ผอู ้ ื่นทั้งในและนอกสาขาอ่านเพื่อตรวจสอบเนื้ อหาและภาษาที่ใช้ในงานวิจยั
ก่อนส่ งรายงานการวิจยั

ส่ งบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ และมีการติดตามผลจากบรรณาธิ การของวารสารเป็ นระยะๆ ถ้ามีการ
แก้ไข บรรณาธิ การของวารสารจะส่ งต้นฉบับกลับมา ผูเ้ ขียนควรรี บดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ (reviewer) ของวารสาร และส่ งตามเวลาที่วารสารกาหนด และติดตามผลการตอบกลับ ซึ่ งอาจจะมี
การส่ งกลับมาให้แก้ไขอีกครั้ง ทั้งนี้ผเู ้ ขียนจะต้องให้กาลังใจตนเองในการแก้ไขเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ได้รับการรับรอง แม้วา่ บทความจะถูกปฏิเสธ แต่มีความเป็ นไปได้ที่จะได้รับการตอบรับจาก
วารสารอื่นๆ เมื่อบทความได้รับการแก้ไขปรับปรุ งแล้ว
วิธีการส่ งบทความ ควรศึกษาวิธีการส่ งบทความ เช่น ส่ งข้อมูลเป็ นไฟล์ท้ งั หมดผ่านอีเมล์ หรื อส่ งในระบบ
ออนไลน์ (Submit Online) และส่ งไฟล์รูปผูท้ าวิจยั และภาพกิจกรรมจากการวิจยั พร้อมคาบรรยายใต้ภาพเป็ น
ภาคผนวกเพิม่ (ถ้ามี)
การเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
1. ควรเลือกวารสารในสาขาที่ตรงกับสาขาที่ดาเนินงานวิจยั และลองค้นหาบทความที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับ
บทความของนักวิจยั ที่จะขอตีพิมพ์ เพื่อนามาพิจารณาแนวทางเกี่ยวกับวิธีการเขียน รู ปแบบการนาเสนอเนื้อหา
รู ป กราฟ ตาราง เพื่อสร้างความมัน่ ใจในการส่ งผลงานตีพิมพ์และพิจารณาโอกาสการตอบรับของวารสาร
ควรเลือกวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรื อนานาชาติ ซึ่งสามารถพิจารณาจากองค์กรหรื อสถาบันที่
เป็ นผูจ้ ดั ทาวารสาร กรณี ที่ตอ้ งการนาบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สามารถศึกษา
รายชื่อวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากฐานข้อมูล ICT ของ สกอ. ดังนี้
2.1 วารสารวิชาการระดับชาติ
1) การตรวจสอบรายชื่อวารสารวิชาการระดับชาติ ในฐานข้อมูล TCI สามารถค้นหาได้จาก
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html
2) การตรวจสอบค่า Impact Factor สามารถตรวจสอบได้ตามที่อยูเ่ ว็บไซต์
http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_h.php การตรวจสอบ Ranking วารสารตามสาขาที่หน้าแรกของ TCI
คลิก ที่ Thai-Journal Impact Factors
2.2 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
1) การตรวจสอบรายชื่อวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ก. การตรวจสอบชื่อวารสารวิชาการ (Journal) สายสังคมศาสตร์ (Social Science) จากฐานข้อมูล SJR SCImago
Journal & Country Rank
เมื่อต้องการสื บค้นจากฐานข้อมูล SJR www.scimagojr.com ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฐานข้อมูล Scopus .
php?area=3300 &category=3301&country=all&year=2012&order=sjr&min=0&min_type=cd

ข. การตรวจสอบวารสารวิชาการสายวิทยาศาสตร์ ในฐานข้อมูล SCOPUS
ฐานข้อมูล SCOPUS ส่ วนใหญ่จะเป็ นวารสารสายวิทยาศาสตร์ มีการจัดแบ่งหมวดวิชาออกเป็ น 4 หมวด คือ
Life Sciences, Physical Sciences, Health Sciences, and Social Sciences & Humanities ซึ่ งแบ่งเป็ นหมวดย่อยๆ
อีก 27 วิชาหลัก และมากกว่า 300 วิชารอง สาหรับสังคมศาสตร์ ตรวจสอบได้จาก
เว็บไซต์ http://www.elsevier.com/subjects/social-sciences หน้าเว็บไซต์จะระบุหวั ข้อ subject ที่มีหลายหมวด
วิชา สามารถเลือกคลิกดูตามหมวดวิชาที่ตอ้ งการได้ เช่น Arts and Humanities และ Social Science เข้าไปที่
เว็บไซต์ http://www.elsevier.com/journals/subjects/social-sciences/ title/s เมื่อเข้าไปในหมวดวิชาแล้วจะพบ
รายชื่อหนังสื อและวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ เรี ยงตามลาดับตัวอักษร A –Z
ค. การตรวจสอบวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของ Thompson Reuters
การตรวจสอบวารสารวิชาการจากฐานข้อมูล Web of Science ของ Thompson Reuters สามารถเข้าไปที่
เว็บไซต์ http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ จะพบข้อความ Master Journal List บนหน้าเว็บด้านล่างจะ
พบข้อความ Journal Lists for Researchable Databases ระบุฐานข้อมูลต่างๆที่เข้าไปสื บค้นรายชื่อ
วารสารวิชาการ เช่น Arts & Humanities Citation Index, Social Sciences Citation Index, Current Contents /
Social & Behavior Science ฯลฯ ควรเลือกวารสารที่มีค่า Impact Factor สู ง
การพิจารณาคุณภาพของวารสาร สามารถพิจารณาได้จากดัชนีอา้ งอิงของวารสารว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใด ซึ่ ง
ฐานข้อมูลซึ่ งเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั คือ ฐานข้อมูลที่มีการคิดค่าดัชนี อา้ งอิง (Impact Factor) หรื อ Journal Impact
Factor (JIF) ค่า Impact Factor คือ ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสาร วัดจากจานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของ
วารสารวิชาการนั้นได้รับการอ้างอิงในแต่ละปี ข้อมูลที่เป็ นของคนไทยคือ ดัชนี อา้ งอิง Thailand Citation Index
(TCI) ซึ่งดูแลโดยศูนย์อา้ งอิงดัชนีวารสารไทย สาหรับฐานข้อมูลของต่างประเทศ ได้แก่ ดัชนีอา้ งอิง SCImago
ซึ่ งอยูใ่ นฐานข้อมูล Scopus ของบริ ษทั Elsevier และต้นตาหรับคือดัชนีอา้ งอิง ISI ซึ่ งเป็ นของบริ ษทั ใหญ่ผู ้
ให้บริ การด้านข้อมูล คือ Thomson Reuters การตรวจสอบค่า Impact Factor ของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ http://www.uk.sagepub.com/isiranking/default.sp
การนาเสนอวิจยั ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
การเตรี ยมนาเสนอผลงานวิจยั ด้วยปากเปล่า (Oral Presentation)
นักวิจยั ที่มีผลงานวิจยั ที่ทาแล้วเสร็ จควรแสวงหาเวทีในการนาเสนอผลงานทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติโดยมีข้ นั ตอนการเตรี ยมความพร้อม ดังนี้
1. ค้นหาเวทีการประชุมวิชาการที่จะนาเสนอผลงานวิจยั ให้สอดคล้องกับเรื่ องที่ทาวิจยั ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ เช่น จากจดหมายประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ในเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

2. สมัครลงทะเบียนไปนาเสนอผลงาน โดยระบุวธิ ี การนาเสนอด้วยปากเปล่า โดยศึกษาวิธีการลงทะเบียนให้
ละเอียด เช่น ลงทะเบียนด้วยจดหมายราชการ โทรสาร ทาง e-mail การจ่ายค่าลงทะเบียน และต้องการให้ส่ง
เอกสารประกอบการสมัครอะไรบ้าง การนาเสนอระดับนานาชาติสามารถศึกษาข้อมูลได้จาก Call for Abstract
โดยอ่านวิธีการและข้อกาหนดในการกรอกข้อมูลให้เข้าใจและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด เช่น การใช้คาขึ้นต้น
ด้วยอักษรตัวใหญ่ เป็ นต้น เนื่ องจากมีผลต่อการรับลงทะเบียน
3. ติดตามผลการตอบรับให้ไปนาเสนอจากผูจ้ ดั ประชุม ซึ่ งส่ วนใหญ่จะตอบกลับทางอีเมล์ ระหว่างรอผลการ
ตอบรับควรเตรี ยมเนื้ อหาการนาเสนอไปพร้อมกัน
4. เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ควรศึกษารายละเอียดของวิธีการนาเสนอให้เข้าใจ โดยผูจ้ ดั จะแจ้งวันเวลา สถานที่
สื่ อ และขั้นตอนการนาเสนอโดยทัว่ ไปจะกาหนดให้เรื่ องละไม่เกิน 15 นาที ช่วงเวลาการนาสื่ อลงเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ในเวลาที่กาหนด
5. ออกแบบและผลิตสื่ อที่จะใช้ประกอบการนาเสนอ โดยกาหนดหัวข้อเรื่ อง เนื้ อหา รู ปภาพ กราฟ หรื อ ตาราง
เฉพาะข้อมูลที่สาคัญ และพิจารณาความเหมาะสมในเรื่ อง จานวนสไลด์ ขนาดและสี ตวั อักษร สี พ้นื สไลด์ที่
เหมาะสม ดึงดูดตามความสนใจ อ่านง่ายชัดเจน สบายตา มีใจความสาคัญที่ตอ้ งการจะนาเสนอ โดยพิจารณาให้
เหมาะสมกับเวลาและกลุ่มเป้ าหมาย
6. เตรี ยมตัวในการนาเสนอ โดยฝึ กซ้อมการนาเสนอและใช้สื่อให้สอดคล้องกับกาหนดเวลา
7. ศึกษาสถานที่จดั ประชุม และเส้นทางการเดินทางล่วงหน้า โดยเผือ่ เวลาในการเตรี ยมตัวและลงข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ ได้ทนั กาหนดเวลา
การนาเสนอผลงานวิจยั ด้วยโปสเตอร์(Poster Presentation)
1. วางแผนเตรี ยมการเรื่ องการจัดทาโปสเตอร์ ไว้ล่วงหน้า และศึกษาระเบียบค่าจัดทาโปสเตอร์ ต้ งั แต่วางแผนทา
วิจยั เพื่อจัดเตรี ยมงบประมาณในการทาโปสเตอร์ ไว้ล่วงหน้าก่อนเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนสนับสนุน
การวิจยั
2. ค้นหาเวทีการจัดประชุมวิชาการเช่นเดียวกับการนาเสนอแบบปากเปล่า
3. เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ควรศึกษารายละเอียดของโปสเตอร์ เกี่ยวกับขนาดของโปสเตอร์ กว้าง x ยาว เท่าไร
ติดตั้งในแนวตั้งหรื อแนวนอน ใช้ติดตั้งบนพื้นที่แบบใด รวมทั้งชนิดของวัสดุในการติด เช่น เจาะมุมใส่ ห่วง
หรื อติดด้วยเทปกาว หรื ออุปกรณ์แขวน
4. ออกแบบโปสเตอร์ ให้ครอบคลุมเนื้ อหาการวิจยั ที่สาคัญ เหมาะสมกับขนาดของโปสเตอร์ เพื่อมิให้ตวั อักษร
เล็กเกินไป เลือกใช้สีที่เหมาะสมดึงดูดความสนใจ อ่านได้ชดั เจนในระยะ 1 เมตร ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้ าหมาย มีการนาเสนอด้วยรู ปภาพ กราฟ หรื อตาราง โดยเลือกเฉพาะข้อมูลที่สาคัญ และโดดเด่น
5.เลือกใช้วสั ดุในการทาโปสเตอร์ ที่เหมาะสม สวยงาม คงทน ไม่มนั วาวหรื อมีแสงสะท้อน สามารถพกพาใน
ระหว่างการเดินทางได้สะดวกไม่ชารุ ดเสี ยหายง่าย
6.วางแผนเรื่ องการอธิ บายให้เข้าใจง่ายเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย โดยเฉพาะการนาเสนอในต่างประเทศควร
เตรี ยมเรื่ องภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารให้เข้าใจง่ายชัดเจน และเตรี ยมตอบคาถาม โดยทดลองให้ผอู ้ ื่นช่วยอ่านและ
ตั้งคาถามเพื่อเป็ นการเตรี ยมหาคาตอบล่วงหน้า ลดอาการตื่นเต้น
7.ศึกษาเรื่ องเวลา และสถานที่ ที่ผจู ้ ดั การประชุมกาหนดให้ติดตั้งโปสเตอร์ ล่วงหน้า
เลือกการประชุมที่สนใจ โดยต้องดูจากคณะกรรมการของการประชุมจะต้องเป็ นบุคคลภายนอก อย่างน้อย 25%
และเน้นการประชุมที่เปิ ดโอกาสให้ตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ
ตรวจสอบระดับคุณภาพของวารสารที่จะมีโอกาสลงตีพิมพ์ในการประชุมครั้งนี้ โดยเข้าเว็บไซด์ต่างๆ ดังนี้
http://www.scimagojr.com/
http://isiknowledge.com/jcr
http://www.journalindicators.com
ตรวจสอบระดับคุณภาพของวารสารแล้วพบว่าอยูใ่ นระดับคะแนนคุณภาพที่ 0.5 ขึ้นไป ให้ตดั สิ นใจสมัครเพื่อ
ขอนาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมดังกล่าว โดยส่ งบทคัดย่อไปตามแนวทางของการประชุมตามลาดับ
ได้รับการตอบรับเข้าร่ วมประชุม ให้ดาเนินการทาบันทึกข้อความขออนุ ญาตเข้าร่ วมนาเสนอวิจยั ในต่างประเทศ
จากคณะกรรมการบริ หารของวิทยาลัย ฯ โดยแนบหลักฐานรายละเอียดของการประชุม คณะกรรรมการ วารสาร
ที่จะได้รับการตีพิมพ์ ระดับคุณภาพของวารสาร และประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าร่ วมนาเสนอวิจยั ในต่างประเทศจากคณะกรรมการบริ หารของวิทยาลัย ฯ ให้ดาเนินการ
จัดเตรี ยม Manu script ตามแนวทางของการประชุม จัดทา Manu script เป็ นภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้อง โดยมีสถาบันการแปลภาษาที่มีมาตรฐาน ดังนี้
http://www.arts.chula.ac.th/~tran/translation.php
http://www.li.cmu.ac.th/ind…/…/cmu-translation-services.html
จัดเตรี ยมเอกสารสาหรับการนาเสนอผลงานวิจยั ได้แก่ การเตรี ยมนาเสนอโดย Power point หรื อการเตรี ยม
Poster Presentation

องค์ความรู้ที่ 4 เทคนิคการวิจยั โดยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modelling)
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling :SEM) เป็ นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยอาจวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้ (Observed Variables) กับตัว
แปรแฝง (Latent Variables or Unobserved Variables) หรื อวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงตั้งแต่สองตัวขึ้น
ไป
สมการโครงสร้าง (SEM) มีชื่ออีกหลายชื่อ ได้แก่ Covariance Structure Analysis, Causal Modeling,
LISREL และ AMOS (Linear Structural Equation Modeling), Latent Variable Analysis เป็ นต้น
คุณสมบัติที่สาคัญของ SEM คือ ต้องเป็ นสมการเส้นตรง (Linear) เท่านั้น และในการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรนั้น อาจจะเป็ นการหาสาเหตุระหว่างตัวแปร การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกิดขึ้นพร้อมกันใน
เวลาเดียวกัน หรื อการหาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปร
ประโยชน์ของ SEM สามารถใช้ได้ท้ งั ในงานด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เช่น งานด้านการแพทย์ปัจจุบนั
มีการใช้ SEM มากขึ้น ส่ วนทางด้านสังคมศาส มีการใช้ SEM ในงานจิตวิทยา งานด้านการตลาด การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ เป็ นต้น
SEM มี 2 รู ปแบบ (Model) คือ โมเดลการวัด (Measurement Model) กับ โมเดลโครงสร้าง (Structural
Model)
โมเดลการวัด (Measurement Model) คือ โมเดลการสร้างตัวแทน ประกอบด้วยตัวแปรการวัด และตัวแปร
ย่อย โมเดลนี้ จะชี้ให้เห็นว่า ตัวแทนจะเป็ นตัวแทนที่ดีได้หรื อไม่ ในโมเดลนี้ สัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรเรี ยกว่า
Factor Loading
โมเดลโครงสร้าง (Structural Model) คือ โมเดลการหาสาเหตุ ประกอบด้วยตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม รวม
ทั้งตัวแปรแฝง โมเดลนี้ จะชี้ให้เห็นว่า ตัวแปรต้นเป็ นสาเหตุของตัวแปรตามหรื อไม่ ในโมเดลนี้ สัมประสิ ทธิ์
ของตัวแปรเรี ยกว่า Regression Weight และ Factor Loadingเป็ นเทคนิคทางสถิติเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการทดสอบ
(testing) และประมาณค่า (estimate) ความสัมพันธ์เชิงเหตผุล (causal relationships)
การสร้างโมเดลสมการโครงสร้างมีวตั ุประสงค์ได้ท้ งั เพื่อการทดสอบทฤษฎี (theory testing) หรื อเพื่อสร้าง
ทฤษฎี (theory building)

- กรณี การทดสอบทฤษฎี (theory testing) สร้างโมเดลด้วยวิธีการเชิงอนุมาน (deductive) หรื อการวิจยั เชิง
ปริ มาณ (quantitative research) เริ่ มต้นจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั เพื่อกาหนดโมเดลสมมติฐานที่แสดงเป็ น
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causalmodel) ที่จะได้รับการทดสอบจากข้อมูลที่รวบรวมได้วา่ มีความสอดคล้อง
(fit) กันหรื อไม่ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis)
- กรณี การสร้างทฤษฎี (theory building) สร้างโมเดลด้วยวิธีการเชิงอุปมาน (inductive) หรื อการวิจยั เชิง
คุณภาพ (qualitative research) แล้วใช้ขอ้ มูลประมาณค่าของพารามิเตอร์ อิสระ (freeparameters) ซึ่ งบ่อยครั้งที่
สมมติฐานเบื้องต้นอาจมีการปรับโมเดล ในกรณี เช่นนี้ ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (exploratory
factor analysis)
องค์ประกอบที่สาคัญของโมเดลสมการโครงสร้าง คือ ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โมเดลสมการโครงสร้าง
(structural equation model) ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causal relationship) ระหว่างตัวแปรภายนอก
และตัวแปรภายใน (หรื อระหว่างตัวแปรแฝง) ซึ่ งอาจเป็ นแบบทางเดียวและแบบเส้นเชิงบวก (recursive and
linear additive) หรื อแบบสองทางและแบบเส้นเชิงบวก (non- recursive and linear additive) และโมเดลการวัด
(measurement model) ซึ่ งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได้
การยืนยันหรื อการทดสอบว่าโมเดลที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรื อไม่น้ นั มีสถิติวดั
ความสอดคล้อง ดังนี้ เช่น
1) ค่าไค-สแควร์ (chi-square) ที่ไม่มีนยั สาคัญ คือค่า p-value สู งกว่า 0.05
2) ค่าสัดส่ วนไค-สแควร์/dfมีค่าไม่ควรเกิน 2.00
3) ค่า goodness of fit index: GFI, adjusted goodness of fit index:AGFI, comparative fit index: CFI มีค่า
ตั้งแต่ 0.90 – 1.00
4) ค่า standardized root mean squared residual: standardized RMR, root mean square of error
approximation: RMSEA มีค่าต่ากว่า 0.05
5) ค่า critical n: CN มีค่าเท่ากับ หรื อมากกว่า 200 ของกลุ่มตัวอย่าง
6) ค่า largest standardized residual มีค่า -2 ถึง 2

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) พัฒนาโดย Karl G. Joreskogเมื่อ
ปี ค.ศ. 1960 เป็ นโมเดลที่บูรณาการ โมเดลการวัดตามหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบและโมเดลโครงสร้างตาม
หลักการวิเคราะห์เส้นทาง กับวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ ตามหลักวิชาเศรษฐมิติ กล่าวได้วา่ การวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง เป็ นสถิติวเิ คราะห์ข้ นั สู งที่ได้รับการพัฒนาใหม่ แต่ยงั คงมีหลักการพื้นฐานทางสถิติ
แบบเดิม ( Kuhnel, 2001 อ้างถึงในนงลักษณ์วริ ัชชยั, 2548)
สรุ ปว่า “ การเรี ยนรู ้เรื่ องการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์
ข้อมลูที่มีตวั แปรจานวนมากในการวิจยั ที่มีพ้นื ฐานทางทฤษฎีรองรับเท่านั้น

แต่การเรี ยนรู ้เรื่ องการวิเคราะห์

โมเดลสมการโครงสร้างยังจะเป็ นประโยชน์ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้หลักการพื้นฐานของสถิติวเิ คราะห์ท้ งั หมดและ
มีประสบการณ์ตรงในการทาความเข้าใจบทบาทของสถิติวเิ คราะห์ต่อการวิจยั ด้วย ”
สถิตวิเคราะห์ SEM ยังมีศกั ยภาพสามารถวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตพุหุระดับ (multilevelcausal model) โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบระยะยาว (longitudinal factor analysis model) โมเดลกลุ่ม
พหุ (multiple population model) โมเดลโค้งพัฒนาการแบบมีตวั แปรแฝง (latent growth curve model) และโมเดล
อื่น ๆ อีกมาก (Joreskog and Sorbom , 1996 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548) รวมทั้งสามารถวิเคราะห์โมเดล
SEM ที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่เป็ นแบบเส้นตรงได้อีกหลายโมเดล (Joreskog, et al, 1999 อ้างถึงใน นง
ลักษณ์ วิรัชชัย, 2548)
สถิติวเิ คราะห์ SEM เป็ นสถิติวเิ คราะห์ที่เหมาะสมกบังานวิจยั ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ในยุค
สังคมความรู ้ดว้ ยเหตผุลโดยสรุ ปดังนี้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548)


มีศกั ยภาพสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลได้กว้างขวาง เพราะมีหลักการวิเคราะห์ที่สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ เช่น
เดียวกบัสถิติวเิ คราะห์ทีง่ายทีสดุเช่นt-testไปจนถึงสถิติขนัสงูทีซบัซอ้ นดงักล่าวแล้วข้างต้น



สามารถใช้สถิติวเิ คราะห์เป็ นภาพรวมได้ตามโมเดลการวิจยั และมีสถิติทดสอบความตรงของโมเดลการวิจยั



การผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติ ปกติสถิติวเิ คราะห์ถา้ ยิง่ เป็ นสถิติข้ นั สู งจะยิง่ มีขอ้ ตกลงเบื้องต้นทาง
สถิติมากขึ้น แต่สถิติวเิ คราะห์ SEM กลับมีขอ้ ตกลงเบื้องต้นทางสถิตินอ้ ยลง การทีสถิติวเิ คราะห์ SEM นา
เทอมความคลาดเคลื่อนมาวิเคราะห์ดว้ ยทาให้สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลกรณี ที่เทอมความคลาดเคลือนสัมพันธ์
กันได้ตวั แปรในโมเดลการวิจยั มีความคลาดเคลื่อนในการวัดได้หรื อโมเดลการวิจยั มีตวั แปรแฝงได้ตวั แปร
ทานายอาจมีความสัมพันธ์กนั ได้

โมเดลการวิเคราะห์ไม่จาเป็ นต้องเป็ นโมเดลอิทธิพลแบบบวกและมี

อิทธิ พลทางเดียวอาจเป็ นโมเดลแบบคูณและมีอิทธิ พลย้อนกลับได้ นอกจากนี้ยงั สามารถวิเคราะห์กรณี ตวั
แปรหลายตัวในโมเดลการวิจยั มีระดับการวัดแบบนามบัญญัติ หรื อแบบเรี ยงอันดับได้ดว้ ย


ในการวิจยัเชิงทดลองเมื่อตัวแปรตามสร้างขึ้นตามโมเดลการวัดและตวัแปรตามอยูใ่ นรู ปของตัวแปรแฝง
การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติวเิ คราะห์ SEM จะให้ผลการวิเคราะห์ถูกต้องมากกว่าการวิเคราะห์ดว้ ย ANOVA,
MANOVA แบบเดิม



สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling :SEM) เป็ นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยอาจวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้ (Observed Variables) กับ
ตัวแปรแฝง (Latent Variables or Unobserved Variables) หรื อวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงตั้งแต่สอง
ตัวขึ้นไป



สมการโครงสร้าง (SEM) มีชื่ออีกหลายชื่อ ได้แก่ Covariance Structure Analysis, Causal Modeling, LISREL
(Linear Structural Equation Modeling), Latent Variable Analysis เป็ นต้น



คุณสมบัติที่สาคัญของ SEM คือ ต้องเป็ นสมการเส้นตรง (Linear) เท่านั้น และในการหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรนั้น อาจจะเป็ นการหาสาเหตุระหว่างตัวแปร การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกิดขึ้น
พร้อมกันในเวลาเดียวกัน หรื อการหาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปร



ประโยชน์ของ SEM สามารถใช้ได้ท้ งั ในงานด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เช่น งานด้านการแพทย์
ปัจจุบนั มีการใช้ SEM มากขึ้น ส่ วนทางด้านสังคมศาส มีการใช้ SEM ในงานจิตวิทยา งานด้านการตลาด การ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ เป็ นต้น



SEM มี 2 รู ปแบบ (Model) คือ โมเดลการวัด (Measurement Model) กับ โมเดลโครงสร้าง (Structural Model)



โมเดลการวัด (Measurement Model) คือ โมเดลการสร้างตัวแทน ประกอบด้วยตัวแปรการวัด และตัวแปร
ย่อย โมเดลนี้จะชี้ให้เห็นว่า ตัวแทนจะเป็ นตัวแทนที่ดีได้หรื อไม่ ในโมเดลนี้ สัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรเรี ยกว่า
Factor Loading



โมเดลโครงสร้าง (Structural Model) คือ โมเดลการหาสาเหตุ ประกอบด้วยตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม รวม
ทั้งตัวแปรแฝง โมเดลนี้จะชี้ให้เห็นว่า ตัวแปรต้นเป็ นสาเหตุของตัวแปรตามหรื อไม่ ในโมเดลนี้ สัมประสิ ทธิ์
ของตัวแปรเรี ยกว่า Regression Weight และ Factor Loading



ขั้นตอนของการวิเคราะห์ SEM โดยโปรแกรม AMOS ประกอบด้วยขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนของการวิเคราะห์ SEM โดยโปรแกรม AMOS ประกอบด้วยขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การวาดรู ป (Path)
2. การหาค่าความน่าเชื่ อถือและความถูกต้อง (Reliability and Validity)
3. การวัดค่าตัวแปร เพื่อวัดค่าตัวแปรว่าเป็ นตัวแทนที่ดีได้หรื อไม่ สถิติที่ใช้คือ Factor Analysis
4. การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่ งอาจจะเป็ นการหาสาเหตุ เพื่อหาว่าตัวแปรต้นมีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม

หรื อไม่ ตามลักษณะสู กศรทางเดียว สถิติที่ใช้คือ Regression Analysis, t-test, ANOVA เป็ นต้น หรื ออาจจะเป็ นการหา
ความสัมพันธ์เกิดขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ตามลักษณะลูกศรสองทาง สถิติที่ใช้คือ Pearson, Correlation, Chi-Square
เป็ นต้น
โปรแกรม AMOS หรื อ Analysis of Moment Structure เป็ นซอฟแวร์ที่นามาใช้ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ข้อดีของ
โปรแกรม AMOS คือ ใช้งานง่ายและสามารถแก้ปัญหาหลายๆ อย่างในการวิจยั ให้มีความชัดเจนถูกต้องมากขึ้น
โดยสามารถอธิ บายได้ตามขั้นตอนการทา SEM คือ AMOS สามารถนามาใช้ในการวาดรู ปเพื่อแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆ ทั้งโมเดลการวัดและโมเดลโครงสร้าง โดยการวาดภาพโดยโปรแกรม AMOS นั้น สามารถ
วาดได้ง่ายและมีคาสั่งที่จะพัฒนาปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงภาพที่สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก นอกจากนี้
โปรแกรม AMOS ยังนามาใช้ในการหาค่า Reliability and Validity การหาตัวแทนกลุ่ม (Factor Analysis) การคัดเลือกตัวแปร
(Varible Selection) และการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ได้โดยสามารถทาความเข้าใจได้ง่ายเช่นกัน พร้อมนี้
AMOS ยังช่วยแก้ปัญหา Multicollinearityในการใช้ Regression Analysis ได้ดว้ ย

ขั้นตอนการวิเคราะห์โดย AMOS ในเชิงโปรแกรม มี 6 ขั้นตอนคือ


ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบโมเดล (การวาดรู ปตัวแปรในโครงสร้างที่ออกแบบ) โดยวาดเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม
สาหรับตัวแปรที่สังเกตได้ (Observed Variables) วาดเป็ นรู ปวงรี สาหรับตัวแปรแฝง (Latent Variables) และ
วาดเป็ นวงกลมสาหรับค่าความคลาดเคลื่อน (error) เมื่อวาดรู ปตัวแปรเรี ยบร้อยแล้ว ก็เป็ นการลากเส้น
ความสัมพันธ์ ซึ่งใช้ลูกศรทางเดียวสาหรับ Path และใช้ลูกศรสองทางสาหรับ Covarience



ขั้นตอนที่ 2 การดึงข้อมูลจากไฟล์ที่ตอ้ งการใช้ในการวิเคราะห์



ขั้นตอนที่ 3 การตั้งชื่อตัวแปรต่างๆ



ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดผลของ Output ที่ตอ้ งการ โดยคลิกเลือกค่าสถิติต่างๆ ที่ตอ้ งการ



ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการใช้คาสั่ง Analyze ต่อด้วย Calculate Estimate



ขั้นตอนที่ 6 การอ่านผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Viewing Output)

การสร้ างโมเดลสมการโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling: SEM)

เมื่อพูดถึงโมเดลลิสเรล (LISREL

model) หรื อโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation model)

ความแปรปรวนร่ วม (Covariance

structural model)

หรื อโมเดลโครงสร้าง

บางคนอาจคิดว่าเป็ นสถิติวิเคราะห์ตวั ใหม่ บางคนอาจคิดว่าเป็ น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลตัวใหม่ หรื อ บางคนอาจคิดว่าเป็ นเทคนิ ควิธีการวิจยั แบบใหม่ นง
ลักษณ์ วิรัชชัย (2542) ได้ให้ความหมายของลิสเรลไว้เป็ นสามนัย นัยแรกหมายถึง โมเดลการวิจยั ที่มีความสาคัญ
สาหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ นัยที่ สองหมายถึง ภาษาที่ใช้เขียนคาสั่งในสองภาษา
สาหรับโปรแกรมลิสเรล และ นัยที่สามหมายถึงโปรแกรมสาเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง

สถิติ (Statistical Package)ซึ่ งโมเดลลิสเรลนั้นเป็ นโมเดลที่แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรที่สร้างขึ้นโดย
จะวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลการวิจยั ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นมาจากทฤษฏีและการ
วิจยั ที่ผา่ นมากับข้อมูลเชิงประจักษ์ หัวใจสาคัญของการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมลิสเรล คือ การเปรี ยบเทียบเมท
ริ กซ์

ความแปรปรวนร่ วมที่ได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์กบั เมทริ กซ์ ความแปรปรวนร่ วมที่ได้จากค่าประมาณ

พารามิเตอร์ที่คานวณจากโมเดลการวิจยั
ในโปรแกรมลิสเรลโมเดลใหญ่น้ นั จะประกอบไปด้วยโมเดลที่สาคัญสองโมเดล ได้แก่โมเดล
การวัด (Measurement model) และโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation model)
1. โมเดลการวัด (Measurement model or Confirmatory factor model)

โมเดลการวัดเป็ นโมเดลการวิเคราะห์ตวั ประกอบซึ่ งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้ (ตัวแปร
ที่สามารถวัดได้) กับตัวประกอบหรื อตัวแปรแฝง

( ตัวแปรที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรง)

โมเดลวัด

ประกอบด้วยชุดของตัวแปรที่สังเกตได้ 2 ชุด คือตัวแปรอิสระที่สังเกตได้ X =( X1 , X2 และX3) และตัวแปร
ตามที่สังเกตได้Y=(Y1,Y2และY3)
โมเดลการวัด
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1
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2
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X3

 11
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 13

1



 11



1



Y1

1
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1
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โมเดลลิสเรลซึ่งประกอบไปด้วยโมเดลการวัดและโมเดลสมการโครงสร้าง

จุดประสงค์หลักของโมเดลลิ

แต่วา่ เราไม่สามารถที่จะวัดตัวแปรที่อยูใ่ น

สเรลนั้นต้องการที่จะวัดค่าตัวแปรโมเดลสมการโครงสร้าง

สมการโครงสร้างได้ เพราะตัวแปรที่อยูใ่ นสมการโครงสร้างเป็ นตัวแปรแฝงซึ่ งไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง
ดังนั้นเราจึงต้องมีโมเดลการวัดเพื่อที่จะวัดค่าตัวแปรที่อยูใ่ นโมเดลสมการโครงสร้าง และจากการที่โมเดลลิ
สเรลนี้มีโมเดลการวัดอยูใ่ นโมเดลใหญ่ของลิสเรล

ทาให้โมเดลลิสเรลสามารถทาการประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ ในการวิเคราะห์การถดถอยได้
โมเดลลิสเรลเป็ นผลของการสังเคราะห์วธิ ีการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่สาคัญสามวิธีคือ

การวิเคราะห์

องค์ประกอบ การวิเคราะห์อิทธิ พลและการประมาณค่าพารามิเตอร์ ในการวิเคราะห์การถดถอย โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบและการประมาณค่าพารามิเตอร์ ในการวิเคราะห์การถดถอยนั้นเป็ นการวิเคราะห์ใน
โมเดลการวัด ซึ่ งถือว่าเป็ นจุดเด่นที่สาคัญของโปรแกรมลิสเรล โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปร
แฝงที่ไม่สามารถสังเกตได้ โดยวัดจากองค์ประกอบของตัวแปรแฝงซึ่ งเป็ นตัวแปรที่สังเกตได้ ส่ วนการ
ประมาณค่า

พารามิเตอร์ ในการวิเคราะห์การถดถอยนั้นจะเป็ นสถิติที่ช่วยทาให้เราทราบค่าพารามิเตอร์ ที่

แท้จริ งได้ เพราะว่าค่าตัวแปรที่จดได้จะมีการบอกค่าความคลาดเคลื่อนของการวัดในแต่ละตัวแปร และใน
การวิเคราะห์อิทธิ พลนั้นจะอยูใ่ นส่ วนของโมเดลโครงสร้างซึ่งเป็ นโมเดลที่สาคัญในโมเดลลิสเรล โดยจะ
เป็ นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝงภายนอก

(ตัวแปรต้น)และตัวแปรแฝง

ภายใน (ตัวแปรตาม)
การวิเคราะห์โมเดลลิสเรลนั้นมีขอ้ ตกลงเบื้องตัน (Assumption) ดังนี้ 1. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลเป็ นความสัมพันธ์แบบเส้นตรงเชิ งบวก และเป็ นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

2.

ลักษณะการแจกแจงของตังแปร ทั้งตัวแปรภายในและ ตัวแปรภายนอกและความคลาดเคลื่อนต้องเป็ นการ
แจกแจงแบบปกติ ความคลาดเคลื่อนต่างๆ ต้องมีค่าเฉลี่ยเป็ นศูนย์

3.

ลักษณะความเป็ นอิสระต่อกันระหว่าง

ตัวแปรกับ ความคลาดเคลื่อนสามารถแยกออกได้เป็ น ความคลาดเคลื่อนที่เป็ นอิสระต่อกัน ความคลาด
เคลื่อนและตัวแปรแฝง เป็ นอิสระต่อกัน 4. สาหรับการวิเคราะห์อนุกรมเวลาที่มีการวัดข้อมูลมากกว่า 2 ครั้ง
การวัดตัวแปรต้องไม่ได้รับอิทธิ พลจากช่วงเวลาเหนื่อย (Time lay) ระหว่างการวัดซึ่ งจะเห็นได้วา่ ข้อตกลงของ
โมเดลลิสเรลนั้นมีการผ่อนคลายมากกว่าข้อตกลงของการวิเคราะห์การถดถอยและการวิเคราะห์เส้นทาง
(Path analysis) เป็ นอย่างมาก ซึ่ งจะทาให้ขอ้ มูลสอดคล้องกับข้อตกลงทางสถิติได้ดียงิ่ ขึ้น

ลักษณะเด่นของโปรแกรมลิสเรลที่ทาให้เป็ นโปรแกรมทางสถิติข้ นั สู งที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และทาให้ผลการวิจยั มีความถูกต้องและมีความเชื่อถือแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเด็น คือ 1. หลักการการ
วิเคราะห์โมเดลเป็ นหลักการที่ตรงตามวิธีวทิ ยาการวิจยั คือนักวิจยั ได้มีการสร้างสมมติฐานในการวิจยั ใน
รู ปของความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปร

โดยมีพ้นื ฐานมาจากทฤษฎีและงานวิจยั ที่

เกี่ยวข้อง แล้วจึงนามาวิเคราะห์โมเดลลิสเรลโดยการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์กลมกลืนสอดคล้อง
กับโมเดลลิสเรล ที่พฒั นาขึ้น 2. ลิสเรลเป็ นวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุได้ท้ งั การวิจยั ที่เป็ นการวิจยั เชิงทดลองและไม่ใช่การวิจยั เชิงทดลอง โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จะมีความถูกต้องมากขึ้น เนื่ องจากในโมเดลมีการรวมตัวแปรแฝงและมีการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้น
หลายประการ ซึ่ งจะทาให้ขอ้ มูลสอดคล้องกับข้อตกลงทางสถิติได้ดียงิ่ ขึ้น 3. เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โมเดลลิสเรลนั้นครอบคลุมเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติข้ นั สู งเกือบทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็ นการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์หลายระดับ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์อิทธิพล
รวมทั้งการวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจยั ได้เกือบทุกประเภท 4. ตัวโมเดลสามารถดูอิทธิ พลได้ท้ งั อิทธิ พล
ทางตรงและอิทธิ พลทางอ้อมของตัวแปรที่สนใจศึกษา

ซึ่ งทาให้นกั วิจยั สามารถดูได้ท้ งั ภาพรวมใน

งานวิจยั
กระบวนการในการสร้างโมเดล (Model building produce)
Theory
Data exploration
Model
Model testing
Model Modification
Reality

รู ปที่ 2 แสดงกระบวนการในการสร้างโมเดล
กระบวนการสร้างโมเดลโดยทัว่ ๆ ไป มีข้ นั ตอนในการสร้างทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือขั้นแรก เป็ นการ
สร้างโมเดลที่ได้มาจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ขึ้น

ขั้นที่สอง เป็ นขั้นของการ

ตรวจสอบโมเดลที่ได้จากการสร้างโมเดลในขั้นตอนแรกกับข้อมูลจริ งเพื่อที่จะได้ดูวา่ โมเดลที่เราได้จาก
ขั้นตอนแรกนั้นสอดคล้องกับข้อมูลในสภาพการณ์จริ ง โดยขั้นตอนนี้ถา้ เราเลือกใช้โปรแกรมลิสเรลในการ
วิเคราะห์ก็จะวิเคราะห์ข้ นั ตอนนี้ โดยในการวิเคราะห์ดว้ ยโมเดลลิสเรลจะมีข้ นั ตอนทั้งหมด 6 ขั้น ที่สาคัญคือ
1. การกาหนดข้อมูลจาเพาะของโมเดล

ค่าพารามิเตอร์ จากโมเดล

2. การระบุความเป็ นไปได้ค่าเดียวของโมเดล

3. การประมาณ

4. การทดสอบความกลมกลืนหรื อความสอดคล้องระหว่างโมเดลลิสเรลกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ 5. การปรับโมเดล 6. การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ขั้นตอนสุ ดท้ายของการสร้างโมเดลคือ การ
ทดสอบโมเดลกับข้อมูลอีกชุ ดหนึ่งที่ไม่ใช่ขอ้ มูลที่นามาทดสอบโมเดลในตอนแรก

เพื่อเป็ นการยืนยัน

โมเดลที่ได้วา่ มีความตรงตามสภาพการณ์จริ ง โดยทัว่ ไปแล้วนักวิจยั ส่ วนใหญ่จะละเลยในขั้นตอนนี้ ซึ่ ง
บางครั้งทาให้โมเดลที่เราได้มานั้นไม่ดีพอที่จะนามาใช้ได้จริ งหรื อไม่มีความตรงภายนอก (External

validity)

นัน่ เอง
ตารางสรุ ปเปรี ยบเทียบจุดเด่นของ AMOS และ LISREL
โปรแกรม AMOS

โปรแกรม LISREL

• ผลการวิเคราะห์ออกมาเป็ นตารางอ่านง่ายและ

•LISREL มาจากชื่อย่อโปรแกรมLInear Structural

สะดวก

RELationship

• สามารถสร้างแบบจาลองที่กาหนดเงื่อนไขต่างๆได้ • Covariance Structure Model, Covariance Structure
ง่าย
Analysis
• สามารถวิเคราะห์แบบจาลองเปรี ยบเทียบกันได้
• การทดสอบว่าแบบจาลองสมมติฐานความสัมพันธ์
หลายแบบจาลองใน
เชิง
ไฟล์เดียวกัน

• AMOS มาจากชื่อย่อโปรแกรมAnalysis of Moment สาเหตุระหว่างตัวแปรว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
Structure

ประจักษ์

• วิเคราะห์โดยวาดแผนภาพแบบจาลอง (Model

จากกลุ่มตัวอย่างหรื อไม่อย่างไร

Diagram)

• วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมดพร้อม

– ใช้ง่ายกว่าโปรแกรมอื่นที่ตอ้ งเขียนคาสั่ง

กัน

– ได้ผลลัพธ์ Path Model Diagram ที่สวยงาม

• Latent Variable and Observed Variable

• จัดเตรี ยมข้อมูลได้ง่ายสามารถป้ อนข้อมูลได้ท้ งั

• Relaxing Assumption of Independent Errors

Excel, SPSS

• แก้ไขปั ญหาข้อมูลที่ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น

และสามารถป้ อนข้อมูลเป็ นรายคนหรื อเป็ นตารางค่า (Assumptions)
สหสัมพันธ์หรื อความแปรปรวนร่ วม (Covariance

ของสถิติด้ งั เดิมทัว่ ไปได้

Matrix)

– Nonnormal Distribution
• Robust Estimation, Bootstrapping Method
– Ordered-Categorical Data
• Weighted Least Square or Bayesian Estimation
– Missing Value Analysis
• Full-Information Maximum Likelihood Method
• นามาใช้สร้างแบบจาลองเพื่อตอบคาถามการวิจยั ได้
หลายรู ปแบบ

