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การวิจัยเป็นพันธกิจและเป็นตัวชี ว้ัดที่ส าคัญประการหนึ่งของ

มหาวิทยาลยั บทบาทของ นกัวิจยัจึงมิใช่เพียงด าเนินการวิจยัให้แล้วเสร็จ แต่

คณุค่าหรือผลกระทบจะเกิดขึน้ให้เป็นประโยชน์ได้จักต้องมีการเผยแพร่ หรือ

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจยัสู่ชุมชนวิชาการ วิชาชีพ ทัง้ในระดบัชาติหรือ

ระดบันานาชาติ เกิดองค์ความรู้ ทฤษฎีใหม ่หรือจากทฤษฎีสูก่ารปฏิบตัิ นกัวิจยั

จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมที่จะน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ 

เพื่อให้ผลงานวิจัยเกิดผลลัพธ์และมีผลกระทบอย่ างกว้างขวางในสังคม 

มหาวิทยาลยัไทยจ านวนมากจึง มิใช่แตเ่พียงสนบัสนนุทนุวิจยั แต่มีการจดัการ

งานวิจัยอย่างครบวงจร มีการพฒันาบุคลากร และการส่งเสริม สนับสนุนให้

อาจารย์ นกัวิจัยที่มีศกัยภาพท างานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสงัคมซึ่ง  ย่อมต้อง

เก่ียวข้องกบัจ านวนงบประมาณที่พอเพียงและเหมาะสม มีการเผยแพร่งานวิจยั

ที่ บงัเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การไปน าเสนอผลงานวิจัย

ในตา่งประเทศ การสร้างขวญั ก าลงัใจ ภาระงาน และแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ 

สิ่งเหล่านี ้เป็นความจ าเป็นยิ่ง สาหรับวิสยัทัศน์ใหม่ของมหาวิทยาลยัที่มุ่งสู่

ความเป็นเลศิทางวิชาการ 



การวิจยัเป็นกิจกรรมที่มีการลงทนุสงู ทัง้การใช้ความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ เวลาของบคุคล ตลอดจนทรัพยากรการบริหารต่างๆ โดยเฉพาะ

งบประมาณ เคร่ืองมือวสัดอุปุกรณ์ เป้าหมายของการวิจยัคือการสร้างสรรค์สัง่

สมความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์การวิจัยจะบรรลุ วัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย อ านวยประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์จ า เป็นต้องมีการเผยแพร่

ผลการวิจัย อย่างเป็ นระบบ เพื่อเช่ือมโยงและเกือ้กูลให้การวิจัยได้รับการ

น าไปใช้ประโยชน์ สนบัสนนุการ พฒันาบคุคล องค์กร วิชาชีพ และสงัคม 

1. รูปแบบการเผยแพร่งานวิจยั การเผยแพร่ผลการวิจยั เป็นข้อก าหนด

ส าคญัประการหนึ่งของแหลง่ทนุหรือ สถาบนัการศึกษา ในการขอรับการพิจารณา

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทุกระดับ ทั ง้ระดับ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ก.พ.อ. (2551) ก าหนดให้น าเสนอ ผลงานวิจยัซึ่ง

มีคณุภาพดีและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ทัง้นีไ้มน่บัผลงานวิจยั 

ที่ท าเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ค านิยาม 

รูปแบบและลกัษณะการเผยแพร่งานวิจัยตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. (2551) ก าหนดมี

ดงันี ้งานวิจยั หมายถึงผลงานทางวชิาการท่ีเป็นงานศกึษาหรือค้นคว้าอยา่งมีระบบ

ด้วย วิธีวิทยาการวิจยัที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ๆ และมีวตัถปุระสงค์ที่ชดัเจน

เพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อมูล ค าตอบและข้อสรุปรวมที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทาง

วิชาการ หรือเอือ้ ตอ่การน าวิชาการนัน้ไประยกุต์ รูปแบบงานวจิยัอาจจดัได้เป็นสอง

รูปแบบ ดังนี  ้ 1. รายงานวิจัย ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทัง้

กระบวนการวิจัย (research process) อาทิการก าหนดประเด็นปัญหา 

วตัถุประสงค์ การท าวรรณกรรมปริทัศน์ สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

พิสจูน์สมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมลู การประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ การ

อ้างอิงและอื่นๆ 2. บทความวิจยั ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจยัในผลการวิจยันัน้ 

ให้มีความ กระชับและสัน้ ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือใน

วารสาร ทางวิชาการ การเผยแพร่งานวิจยั เผยแพร่ในลกัษณะใด ลกัษณะหนึ่ง ดงันี 

ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปของบทความวิจยัในวารสารทางวิชาการ - ตีพิมพ์ในหนงัสือ

รวมงานวิจัยระดับนานาชาติซึ่งเป็นงานที่ได้รับเชิญให้เขียน และ/หรือ มีกอง

บรรณาธิการตรวจสอบคณุภาพ - น าเสนอในรูปเอกสารวิชาการต่อที่ประชุมทาง

วิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับของ นักวิชาการในสาขานัน้ๆ โดยมีการน าไปรวมเล่ม

เผยแพร่ในรูปหนงัสอืรวม เอกสารวิชาการจากการประชมุครัง้นัน้ (proceedings) - 

ในกรณีที่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์มีความยาวขนาดเล่มหนังสือ จะต้องผ่านการ 

ประเมินคุณภาพโดยผู้ ทรงคุณวุฒิก่อนน าไปเผยแพร่ยังสถาบันทางวิชาการใน 

สาขาที่เก่ียวข้อง การเผยแพร่งานวิจัยสามารถท าได้ในลักษณะที่หลากหลาย 

แตกต่างกันไปตามกลุม่เป้าหมายและสื่อหรือช่องทางการสื่อสาร แต่ลกัษณะการ

เผยแพร่ผลการวิจัยที่ได้รับ ความส าคญัและถือว่ามีผลกระทบในแวดวงวิชาการ

มากคือการเขียน ได้แก่ การเขียนบทความ วิจัย เอกสารทางวิชาการ การพูดโดย

การน าเสนอตอ่ที่ประชมุในรูปแบบ การบรรยาย อภิปราย 

2. หลกัการพืน้ฐานในการน าเสนอโดยการเขียนและการพูด หลกัการ

พืน้ฐานในการน าเสนอโดยการเขียนและการพดูมีข้อควรค านึงในเร่ืองการใช้ภาษา

เป็นพืน้ฐานส าคญั ดงันี ้2.1 ใช้ภาษาทางการ หมายถึง ภาษาที่เป็นแบบแผนแสดง



เนือ้หาสาระตรงไปตรงมา สภุาพ ไม่ใช้อารมณ์หรือความรู้สกึ ไม่ใช้ค าหรือความที่

ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกอคติไม่ใช้ส านวน โวหาร คาหรูหรา ฟุ่ มเฟือย 2.2 ใช้

ภาษาถกูต้อง ค าวา่ถกูต้อง ครอบคลมุทัง้ถกูต้องตามหลกัภาษาและความนิยม ทัง้

เร่ืองการใช้ค า ลกัษณะของค า หน้าที่ของค า ต าแหน่งของค า ความหมายของค า 

ศัพท์ส านวน การสะกดการันต์การใช้เค ร่ืองหมายวรรคตอนและอักษรย่อ 

ข้อบกพร่องที่มกัพบอยู่เสมอ คือ การ 3 ผกูประโยคไม่ถกูต้อง การเรียงค าและค า

ขยายไมถ่กูที่ ท าให้เข้าใจความหมายคลาดเคลือ่นหรือ การเขียนโครงสร้างประโยค

ตามโครงสร้างภาษาองักฤษหรือใช้ส านวนภาษาต่างประเทศ 2.3 ใช้ภาษา ศพัท์

ส านวนโวหารคงเส้นคงวา สิ่งที่พึงระวังในการใช้ค าภาษาไทยที่แปล มาจาก

ภาษาต่างประเทศ คือมีการใช้ศพัท์ที่แตกต่างกนัโดยเฉพาะค าใหม่ๆ ที่ยงัไม่มีการ

บัญญัติ หากมีศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถานก าหนดไว้แล้ว ให้ใช้ศัพท์

บญัญตัินัน้ ๆ  

2.4 ใช้ภาษากะทดัรัด ชดัเจน รัดกุม ตรงประเด็น ผู้ส่งสารและผู้ รับสาร

เข้าใจตรงกัน ไม่ใช้ค าฟุ่  มเฟื อย ส านวนวกวน การใช้ค าซ า้ ๆ เช่น ขึน้ต้นย่อหน้า

ด้วยค าว่า ‚ส าหรับ  โดยที่ไม่มี ความจ าเป็ นหรือการใช้ค าว่า ‚ท าการ ‚มีการ ‚

กระท าการสามารถตดัออกได้ไม่เสียความ นอกจากนีค้วามรัดกุมควรพิจารณาใน

เร่ืองการใช้ค าวา่ ‚ในปัจจบุนั หรือ ในปี นี ้ซึ่งบางคนมีความเคยชินในการขึน้ต้นย่อ

หน้าหรือขึน้ต้นประโยคด้วยค าว่า ในปัจจุบนั หรือ ในปีนี ้อยู่เสมอ ควรพิจารณาว่า

ค าว่า ‚ในปัจจุบนัมีความจ าเป็นหรือไม่ ถ้าตดัออกโดยไม่ท าให้เสีย ความและลด

ค าส านวนโวหารที่ฟุ่ มเฟือย ท าให้ภาษากะทดัรัดได้ควรตดัออก การระบเุป็นตวัเลข 

ให้ความชดัเจน เช่น พ.ศ. 2552 ความชดัเจนของภาษาเกิดจากความคิดชดัเจนใน

เนือ้หาหรือสิง่ที่น าเสนอเป็นเบือ้งต้น ในกรณีของการเขียน หลกัการเบือ้งต้น สรุปได้

ดงันี ้ - แต่ละย่อหน้าให้มีใจความส าคญัประเด็นเดียว ถ้ามีหลายประเด็นให้แยก

เขียนย่อหน้า ใหม่ - แต่ละย่อหน้ามีเอกภาพ (unity) มีใจความส าคญัและมุ่งสู่

ผลสรุป สารัตถภาพ (coherence) มีสาระความคิดที่มีเหตุมีผล มีคุณค่า 

สร้างสรรค์และสมัพนัธภาพ (emphasis) มีความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล – ใช้ค าน้อย

แต่ความหมายมาก ครอบคลมุเร่ืองราวทัง้หมด ใช้ค าทกุค าให้มีประโยชน์ – ใช้ค า

ให้ตรงความหมาย ไมอ้่อมค้อม วกวน การผกูประโยคไมซ่บัซ้อน อ่านเข้าใจได้ทนัที 

– การล าดบัความ ถ้ามีสว่นขยายหลายสว่น ให้วางสว่นขยายตอ่จากค าที่ถกูขยาย

และ เรียงตามล าดับความส าคัญ – ตัดค าซ า้ ค าที่ไม่จ าเป็น ส านวนโวหารที่

ฟุ่ มเฟือย ค าหรือส านวนใดที่ใช้และไม่ได้ให้ ความหมายเพิ่มขึน้เพราะถือว่าท าให้

เกิดความรุงรัง และยืดยาวโดยไมจ่ าเป็ น - หลกีเลีย่งการใช้ค าปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ 

 2.5 ใช้ศัพท์บญัญัติ การแปลศัพท์จากภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ให้ตรวจสอบจากศพัท์บญัญัติที่ราชบัณฑิตยสถาน

จดัท าขึน้ในสาขาวิชาตา่ง ๆ ในกรณี ที่ศพัท์บญัญตัิก าหนดให้ใช้ได้มากกว่าหนึ่งค า 

เช่น information ใช้ได้ทัง้ค าวา่ สารนิเทศ และ สารสนเทศ กรณีนีอ้าจเลือกใช้ค า

ใดก็ได้โดยใช้ให้สม ่าเสมอตลอดเร่ือง 4 2.6 การจ าแนกแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริง

กับความคิดเห็น ความสามารถในการ น าเสนอที่ส าคัญคือ การอธิบาย การจัด

ระเบียบ ตีความ และแปลความหมายของข้อมูล ข้อเท็จจริงให้มีความหมาย โดย

อาจอธิบายอย่างง่ายๆ ไม่แสดงความสมัพนัธ์กบัสิ่งอื่น ๆ หรือ อธิบายโดยการหา



เหตุและผลตามวิธีนิรนัย มีหลักฐาน ทฤษฎีอ้างอิง เป็นแนวทาง สิ่งส าคัญอีก 

ประการหนึ่งคือ การเขียนอธิบายข้อเท็จจริง ความคิดเห็นของตนเองและของผู้อื่น

ให้ปรากฏอยา่ง ชดัเจน ให้ผู้ รับสารสามารถจ าแนกแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริง กบั

ความคิดเห็น ในส่วนข้อเท็จจริง ต้องแสดงที่มาให้ตรวจสอบได้โดยการอ้างอิง 

ยกเว้นข้อเท็จจริงที่เป็นหลักการทั่วไปที่ได้รับการ ยอมรับแล้วและรับทราบกัน

โดยทัว่ไป 

3.การเขียนบทความวิจยั บทความวิจยัเป็นบทความทางวิชาการประเภท

หนึ่ง ซึ่งเขียนขึน้จากผลงานการค้นคว้า อย่างมีระบบ มีการก าหนดปัญหาและ

วตัถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตีความ สรุปและอภิปราย

ผลการวิจยัที่สามารถให้ข้อมลู ค าตอบ อนัน าไปสูค่วามก้าวหน้าทางวิชาการ หรือ

การน าวิชาการนัน้มาประยกุต์ใช้ มีโครงสร้างและเนือ้ความเหมือนรายงานการวิจยั

ฉบบั สมบรูณ์ โดยมุง่เผยแพร่ผลการวิจยัที่พบ บทความวิจยัมกัเขียนขึน้เพื่อตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการ หรือเอกสารการประชมุสมัมนาทางวิชาการเพื่อเป็นการเผยแพร่

ผลการวิจยัให้กว้างขวาง เกิดประโยชน์และความก้าวหน้าในวงวิชาการ/วิชาชีพ  

3.1 รูปแบบการเขียนบทความวิจยั รูปแบบการเขียนบทความวิจยัอาจ

แตกตา่งกนัไปบ้าง ในเร่ืองหวัข้อ ค าที่ใช้ ขึน้อยู่กบั แหลง่ตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งผู้สนใจ

จ าเป็นต้องศึกษาและยึดถือรูปแบบตามที่วารสารหรือแหล่ง เผยแพร่ก าหนด แต่

โดยทัว่ไปมีโครงสร้างใกล้เคียงกนั และเป็นล าดบัเช่นเดียวกบัรายงานการวิจยั ดงันี ้

1. ช่ือเร่ืองงานวิจยั ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

2. ช่ือผู้ วิจัยและคณะ (ถ้ามี) มีรายละเอียดเก่ียวกับผู้ วิจัย ได้แก่ วุฒิ

การศึกษาย่อ วารสาร บางฉบับก าหนดให้ใส่เฉพาะวุฒิสูงสุด ต าแหน่งและ

สถานท่ีท างานโดยทัว่ไปนิยมใสไ่ว้ในเชิงอรรถ ท้ายหน้าแรก หรือท้ายบทความ หรือ

วารสารบางช่ือใสร่วมไว้ในคอลมัน์และน าผู้ เขียนท้ายเลม่  

3. บทคัดย่อ หรือสาระสังเขป คือสรุปสาระส าคัญของผลการวิจัย 

โดยทัว่ไปจะระบุเฉพาะ วตัถปุระสงค์ วิธีด าเนินการวิจัย และผลการวิจยัที่ส าคญั 

และมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยทัว่ไปจะก าหนดความยาวหรือจ านวนค า

ของบทคดัย่อ เช่น จ านวนไม่เกิน 200 ค า นอกจากนีย้งัให้ก าหนดค าส าคญัทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษด้วย วารสารบางฉบบัก าหนด จ านวนค าส าคญั เช่น 3 

-5 ค า  

4. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา บางแห่งอาจใช้หัวข้อว่า 

หลกัการและเหตผุล หรือ บทน า เสนอแนวคิดพืน้ฐานหรือที่มาของปัญหา ตลอดจน

ความส าคญัหรือมีความจ าเป็ นที ่ต้องท าการวิจยั  

5. วตัถปุระสงค์ ระบุวตัถปุระสงค์ของการวิจัย ให้ชัดเจนสอดคล้องกับ

ความเป็นมาและ ความส าคญัของปัญหา  

6. วิธีด าเนินการวิจยั ประกอบด้วย ข้อมลูประชากร กลุม่ตวัอยา่ง การสุม่

ตวัอยา่ง เคร่ืองมือการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู  



7. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เสนอสรุปเฉพาะ

ประเด็นส าคญัตาม วตัถปุระสงค์ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ให้สอดคล้องกัน ใน

ลกัษณะเดียวกนักบับทสรุปใน รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ วารสารบางช่ือแยก

หวัข้อนีอ้อกเป็นสามหวัข้อ วารสารบางช่ือ รวมหวัข้อสรุปและอภิปรายผล และแยก

ข้อเสนอแนะเป็นอีกหวัข้อหนึง่ บทความวิจยับางเร่ือง น าเสนอโดยมีตารางแผนภมูิ

ที่ส าคัญหรือจ าเป็นประกอบด้วยและบางวารสารก าหนดให้ใส่เฉพาะ ตารางที่

ส าคญัในสว่นภาคผนวกท้ายบทความ  

8. บรรณานกุรม หรือเอกสารอ้างอิง ประกอบด้วยรายช่ือเอกสาร สื่อโสต

ทศัน์ และ/หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคญัที่ใช้ในการศึกษา ค้นคว้า เพื่อการวิจยันี ้

บทความวิจยับางเร่ือง ก าหนดให้เสนอเฉพาะรายการท่ีมีการอ้างอิงในเนือ้หา  

9. ภาคผนวก (ถ้ามี) คือสว่นเพิ่มเติมที่มีสว่นสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัเนือ้หาที่

ช่วยให้ผู้อ่าน เข้าใจเนือ้หาได้ดีขึน้ โดยทัว่ไปเป็นตาราง แผนภูมิหรือกราฟที่แสดง

ผลการวิจยัที่ส าคญั  

นอกจากนี ้วารสารบางช่ืออาจก าหนดให้มีหวัข้ออื่นๆ เช่น ความส าคญั

ของปัญหา วตัถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ วรรณกรรมที่เก่ียวข้องหรือ

ปริทศัน์เอกสารและงานวิจยั ที่เก่ียวข้อง โดยเขียนในลกัษณะสงัเคราะห์ประเด็น 

ส าคัญตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย 

ข้อเสนอแนะ และบรรณานกุรม ตวัอย่าง วารสาร The Electronic Library ของ 

Emerald Group Publishing ซึ่งเป็นผู้จดัพิมพ์วารสารในหลากหลายสาขาวิชา

การ มีกระบวนการประเมินคุณภาพระดับและมี  ผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับ

มาตรฐานสากล ได้ก าหนดหวัข้อการน าเสนอบทความวิจยัไว้ดงันี ้

 (1) Introduction (2) Review of Related Literature (3) 

Research Methodology (4) Findings (5) Discussion and 

Recommendations (6) Conclusions (7) References  

 

3.2 ข้อควรค านงึในการเขียนบทความวิจยั  

1) การเขียนบทความวิจยัมิใช่การตดัต่อจากสว่นต่างๆ ของรายงานการ

วิจัย แต่ เป็นการสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนัน้ งานวิจัยจ านวนไม่น้อย

โดยเฉพาะในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น าเสนองานวิจัยในรูปแบบ

บทความวิจยัเผยแพร่ในวารสารทาง วิชาการ แทนรายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์ ซึง่

มีจดุเดน่คือความทนัสมยั สามารถเผยแพร่ได้ รวดเร็ว  

2) แหลง่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั ปัจจบุนัมีการจดัท าวารสารวิชาการ

ออก เผยแพร่จ านวนมาก ทัง้โดยสถาบนัการศึกษา หน่วยราชการ สถาบนัวิชาการ 

สถาบนัคว้าวิจยั เฉพาะทาง สมาคมวิชาการวิชาชีพ โดยมีวตัถปุระสงค์และจุดเน้น

แตกต่างกนัออกไป วารสาร บางช่ือเป็ นวารสารวิชาการ โดยมีวตัถปุระสงค์เสนอ

บทความวิจยั ด้วย เช่น วารสารของ มหาวิทยาลยั หรือคณะต่างๆในมหาวิทยาลยั 

และวารสารวิชาบางช่ือ มีค าว่าวิจัยปรากฏในช่ือ เร่ือง แสดงจุดเน้นเพื่อเผยแพร่

งานวิจยัโดยเฉพาะ เช่น วารสารวิจยัสงัคมศาสตร์ วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุด

แห่งประเทศไทยฯ เป็นต้น การเลือกแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานเป็น



วารสารระดบัชาติจะช่วย เพิ่ม ความส าคญัและเพิ่มคณุคา่ของบทความวิจยัไปด้วย 

ผู้ เขียนบทความอาจพิจารณารายช่ือจาก ฐานข้อมลู Thai Citation Index (TCI) 

ของศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย 

(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html )  

นอกจากนีอ้าจพิจารณาอิงเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการที่ก าหนดโดย

ส านกังาน คณะกรรมการการอดุมศึกษา และส านกังานกองทนุสนบัสนุนการวิจัย 

(2551) เช่น สาขาวิชา มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มีเกณฑ์คณุภาพก าหนดไว้ 

9 ข้อ ผู้ เขียนอาจพิจารณาวารสาร ได้จากเกณฑ์บางข้อ เช่น กองบรรณาธิการ ของ

วารสารวิชาการ ในประเทศ ต้องมี ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคณุวุฒิระดบัปริญญา

เอกจากภายนอกสถาบนัท่ีจดัพิมพ์วารสารนัน้ หรือ ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีผลงานโดดเด่น

อยา่งตอ่เนื่องเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานัน้ๆ มีการประเมิน บทความ มีกระบวนการ

ประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็ นผู้ เช่ียวชาญในสาขา นัน้ ท า

งานวิจยัและมีผลงานวิจยัอยา่งตอ่เนื่อง มีการประเมินคณุภาพวารสารและวารสาร

ออก ตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง มีบทวิจารณ์หนังสือ มีการตีพิมพ์บทความ

ปริทรรศน์เป็ นครัง้คราว ในสาขาวิชา หรือในสาขาวิทยาศาสตร์พิจารณาจากค่า

ดชันีผลกระทบ(impact factor) ประเด็นอื่นๆที่ ผู้ เขียนจะต้องพิจารณานโยบาย 

แนวเร่ือง วัตถุประสงค์ของวารสาร ความสอดคล้องกับบทความวิจัยที่จะส่งไป

เผยแพร่และระดบัคณุภาพของผลงานวิจยัที่จะน าเสนอ ด้วย  

3) วารสารแต่ละช่ือจะมีข้อก าหนดในการส่งต้นฉบบับทความเพื่อลง

พิมพ์ในวารสาร นัน้ๆ อาจเรียกว่า ค าแนะน าส าหรับผู้ เขียน Instructions for 

Authors หรือ Guidelines โดยทัว่ไปในจะมีข้อก าหนดเก่ียวกับเร่ืองที่จะเสนอ

ตีพิมพ์ การเตรียมต้นฉบบั ซึ่งครอบคลมุความ ยาว ขนาดของกระดาษ การพิมพ์

ต้นฉบับ ขนาดตัวอักษร ส่วนประกอบของต้นฉบับบทความ รูปแบบการอ้างอิง

เอกสาร การสง่ต้นฉบบั เช่น สง่เป็นแผ่นดิสก์ พร้อมต้นฉบบักระดาษ การ ประเมิน

คุณภาพ ผู้ เขียนจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของวารสารที่จะเสนอให้

พิจารณาพิมพ์ เผยแพร่อย่างเคร่งครัด มิฉะนัน้จะไม่ได้รับการพิจารณาตัง้แต่แรก

และ โดยทัว่ไปจะมีกอง บรรณาธิการกลัน่กรองความสมบรูณ์ในเบือ้งต้นก่อนจดัสง่

ผู้ทรงคณุวฒุิประเมินบทความ  

4) วารสารระดบันานาชาติ ส่วนใหญ่จัดท าเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้อ่านและ ห้องสมดุบอกรับเป็นสมาชิกออนไลน์ วารสารบางช่ือจดัท าเป็นวารสาร

อิเลก็ทรอนิกส์เทา่นัน้ แต ่บางช่ือมีทัง้ฉบบัพิมพ์กระดาษด้วย การน าเสนอบทความ

วิจยัในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในระดบั นานาชาติ จึงมีโอกาสได้เผยแพร่ในวงกว้าง

และเกิดผลกระทบสงูในวงวิชาการ วิชาชีพระดบั นานาชาติ ดงัตวัอยา่ง 

4. การจดัเตรียมบทความวิจยัในการประชมุทางวิชาการระดบัชาติ/นานาชาติ 

 4. 1 การจดัน าเสนอผลงานวิจยัในการประชุมทางวิชาการ การประชุม

ทางวิชาการเป็นรูปแบบหรือช่องทางการสื่อสารทางวิชาการที่ส าคญัยิ่ง ต่อการ

พฒันาบุคลากร นกัวิชาการ นกัวิชาชีพในแต่ละสาขา การพฒันาองค์ความรู้ ทัง้ 

ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ อันน าไปสู่การพัฒนาสู่การพัฒนาการเรียนการสอน 

การค้นคว้าวิจัย การพัฒนาศาสตร์ และสงัคมโดยรวม หากเป็นการประชุม โดย



ความร่วมมือหรือเครือข่าย สถาบนัการศึกษา หน่วยราชการ สถาบนัค้นคว้าวิจัย

เฉพาะทาง และโดยเฉพาะสมาคม องค์การทางวิชาการ วิชาชีพ มีคณะผู้ จัด 

ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นกัวิชาชีพจากหลาย สถาบนั องค์การ มีผู้ เข้าประชุม

อยา่งกว้างขวางจะได้รับการยอมรับในความเป็ นการจดัประชุมใน ระดบัชาติ กรณี

การประชมุระดบันานาชาติ สมาคม หรือองค์การทางวิชาการ วิชาชีพ ทัง้ใน ระดบั

ภมูิภาค หรือระดบันานาชาติมีความเข้มแข็งและมีบทบาทส าคญัมากในการเป็น

ศนูย์กลาง การจดัประชมุระดบันานาชาติ การจดัการประชมุทางวิชาการระดบัชาติ

หรือระดับนานาชาติ ขององค์การทางวิชาชีพที่เข้มแข็ง มีการด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง อาจจัดเป็ นประจ าทุกปี ทุก 2 ปี หรือ 3 ปี ครัง้ ตามความพร้อม และ

สถาบนัต่างๆ อาจหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ นกัวิจัยในแต่ละศาสตร์จะทราบหรือ

ประเมินข้อมลู ความส าคญั ความน่าสนใจและผลกระทบของการประชุมที่จัด ใน

วิชาชีพของตนได้เป็นอย่างดี  การประชุมทางวิชาการโดยทั่วไปมุ่งเผยแพร่ 

แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้และ ประสบการณ์ทางวิชาการ โดยจัดให้มีการ

บรรยาย อภิปราย ทัง้เป็นการประชุมรวม การจัด ประชุมคู่ขนานให้ผู้ เข้าประชุม

เลอืกเข้าประชมุได้ตามความสนใจ การสมัมนาหรือประชมุระดม ความคิดกลุม่ยอ่ย 

กิจกรรมส าคญัประการหนึ่งคือ การจดัให้มีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า วิจัย

และนวตักรรมใหม่ๆ โดยการพดูน าเสนอ และการน าเสนอโดยโปสเตอร์ซึ่งผู้จดัจะ

ก าหนด หวัเร่ืองและประเด็นลว่งหน้า พร้อมก าหนดการ หากเป็นการประชุมระดบั

นาชาติจะทราบ ลว่งหน้าประมาณ 6 เดือน – 1 ปี  

กรณีศึกษา การพูดน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ หรือ

การน าเสนอ ผลงานวิจัยโดยการบรรยาย คณะผู้ จัดการประชุมจะเตรียมการ

ลว่งหน้า และมีการเชิญชวนให้ นกัวิชาการ นกัวิจยั เสนอผลงาน เรียกว่า Call for 

Papers โดยก าหนดเป็ นแผนการ ด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1) ก าหนดการส่งบทคดัย่อ ให้คณะกรรมการประเมิน โดยทัว่ไปมีการ

ก าหนดความ ยาว เช่น ไมเ่กิน 500 ค า แตท่ัง้นีแ้ล้วแต่นโยบายของการประชุมเป็น

การประเมินความเก่ียวข้อง กับหวัข้อการประชุมทัง้หวัข้อใหญ่ และหวัข้อในการ

ประชมุกลุม่ยอ่ย ความใหม ่ความนา่สนใจ และอื่นๆ  

2) ก าหนดแจ้งผลการพิจารณา ผู้ เสนอบทคัดย่อจะได้รับแจ้งผลการ

พิจารณาให้ ทราบโดยผู้ที่ได้รับการคดัเลือกให้น าเสนอผลงานวิจยัจะได้รับข้อมลูที่

จะต้องด าเนินการเพิ่มเติม เช่น ก าหนดการส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

รายละเอียดหรือข้อก าหนดในการน าเสนอ เช่น รูปแบบการน าเสนอ ระยะเวลา สื่อ

ประกอบการน า เสนอและอื่นๆ ค่าใ ช้จ่าย ผู้ จัดบางองค์การ  อาจยกเ ว้น

ค่าลงทะเบียนให้ อาจให้ค่าที่พกัและค่าอาหารให้ หรือ การประชุมนานาชาติ ที่  

ส าคัญๆ มักจะถือว่าเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกให้น าเสนอในการประชุมระดับ

นานาชาติจึงก าหนดให้ ผู้น าเสนอรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายเองทัง้หมด  

3) ก าหนดการสง่ต้นสมบรูณ์ บทความวิจยัที่ได้รับคดัเลือกให้น าเสนอจะ

ได้รับแจ้ง ให้เขียนเป็นบทความวิจัยตามรูปแบบและจัดส่งตามวนัเวลาที่ก าหนด 

เพื่อจดัรวมพิมพ์เป็นเอกสาร การประชุม (proceedings) ซึ่งอาจอยู่ในรูปสิ่งพิมพ์



หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และมีการ กลัน่กรองคุณภาพโดยผู้ ทรงคุณวุฒิและ

บรรณาธิการท่ีจดัท าเอกสารการประชมุ  

4) ตารางก าหนดการเสนอผลงานในการประชุม ประกอบด้วย วนั เวลา 

และ สถานท่ีคือห้องประชมุ 

4. 2 การเตรียมการน าเสนอผลงานวิจยัในการประชมุทางวิชาการ ผู้ได้รับ

การคดัเลอืกให้น าเสนอผลงานวิจยัในการประชมุทางวิชาการระดบัชาติหรือ ระดบั

นานาชาติ จะต้องมีการเตรียมการที่ส าคญั 2 ประการ ดงันี ้1) การเสนอด้วยการ

เขียนเป็นบทความวิจัยเพื่อจัดพิมพ์เป็นรายงานการประชุม  (proceedings) 

โดยเฉพาะการประชมุระดบันานาชาติจะแจกเป็นซีดีและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ผู้

จดั ผู้ เขียนจ าเป็นต้องศกึษาแนวทางที่คณะผู้จดัก าหนด โดยเฉพาะก าหนดการสง่

ต้นฉบบั ซึง่ จะต้องสง่ลว่งหน้าก าหนดการจดัการประชมุพอสมควรเพราะจะต้องมี

กระบวนการประเมิน คณุภาพ การบรรณาธิการ และการเตรียมการท าเอกสารหรือ

ซีดีได้ทนัก าหนดการประชุม โดยทัว่ไปการประชุมนานาชาติสามารถสง่ต้นฉบบัได้

ถึงผู้ รับผิดชอบโดยทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามการเขียนบทความ

วิจัยในการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ ระดับชาติและระดับนาชาติ มี

หลกัการเขียนเช่นเดียวกบัการเขียนบทความวิจยัเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสาร แต่

อาจมีข้อปลีกย่อยที่แตกต่างกัน ผู้น าเสนอจ าเป็นต้องศึกษาข้อก าหนดของผู้ จัด 

ประชมุและปฏิบตัิตามให้ครบถ้วน 2) การเสนอโดยการพดู โดยทัว่ไปคณะผู้จดัจะ

ก าหนดช่วงเวลาให้น าเสนอ ผลงานและตอบค าถาม รูปแบบการน าเสนอที่นิยมใช้ 

คือเสนอทีละคน คนละประมาณ 10-15 นาที และตอบค าถามประมาณ 5 นาที 

หรือจดัเป็นการน าเสนอเร่ืองผลงานวิจยัในแนวเร่ือง เดียวกนั เช่น เร่ือง elearning 

ให้ผู้ วิจัยขึน้เวทีพร้อมกัน โดยทัว่ไปแต่ละช่วงเวลา มีผู้น าเสนอ 3-5 คน และมีผู้

ด าเนินรายการจะแนะน าผู้ เสนอ ท าหน้าที่ควบคุมเวลาและสรุป รูปแบบการ 

น าเสนออาจให้ผู้ เสนอผลงานแต่ละคนเสนอผลงานวิจยัให้ครบทกุคน แล้วจึงเปิด

เวทีตอนท้าย ประมาณ 10 -15 นาที ให้ผู้ ฟังสง่ค าถาม ผ่านผู้ด าเนินรายการ หรือ

ถามผู้น าเสนอโดยตรง การ น าเสนอโดยวิธีนีน้อกจากจะได้เผยแพร่และแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์กับนกัวิจัยและ ผู้สนใจโดยตรงแล้ว ยงัเป็นการเผยแพร่

ช่ือเสยีงและแสดงศกัยภาพทางวิชาการของผู้วิจยัและ สถาบนัต้นสงักดัด้วย  

 อนึ่งในการประชุมทางวิชาการนัน้ เนื่องจากมีเวลาจ ากัด จึงคัดเลือก

เฉพาะผลงานท่ี เดน่ๆน าเสนอ แตย่งัมี ผลงานวิจยับางเร่ืองที่มีความน่าสนใจ คณะ

ผู้จดันิยมจดัให้ให้การน าเสนอ ผลงานวิจยัในรูปโปสเตอร์(poster session) และ

เช่นเดียวกับการพูดน าเสนอผลงานวิจัยในการ ประชุม ในกรณีน าเสนอด้วย

โปสเตอร์ ผู้จัดจะก าหนดรายละเอียดให้ผู้น าเสนอทราบลว่งหน้า ใน เร่ืองรูปแบบ

และขนาด ความกว้าง ยาวของบอร์ด ผู้น าเสนอควรพิจารณาเร่ืองให้สอดคล้องกบั 

หวัข้อการประชมุใหญ่และการประชุมหวัข้อย่อย การน าเสนอสามารถใช้ภาพ และ

สื่อหลากหลาย ชนิดเพื่อสร้างความน่าสนใจ และจัดท าแผ่นพับเผยแพร่ความรู้

ส าหรับแจกให้ผู้สนใจด้วย รวมทัง้ มีการก าหนดตารางเวลาที่ผู้น าเสนอจะได้พบ

ผู้สนใจแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์ สร้าง เครือข่ายการพฒันาทางวิชาชีพ

ตอ่ไป  

4.3 การเตรียมน าเสนอผลงานวิจยัในการประชมุทางวิชาการ  



ข้อควรพิจารณาในการพฒันาประสิทธิภาพการพูดน าเสนอ สรุปได้ดงันี ้

(Mccarthy and Hatcher 2002) 1) ผู้พดูน าเสนอ ผู้พดูน าเสนอคือสื่อบคุคลที่มี

ความส าคญัยิ่ง จ าเป็นต้องมี ความรู้ ความสามารถในเนือ้หาและการใช้ภาษา มี

บคุลิกภาพ เทคนิคการพูด และปฏิภาณไหว พริบ สามารถใช้สื่อประกอบการน า

เสนอได้อยา่งเหมาะสม  

2) สือ่โดยทัว่ไปใช้โปรแกรมน าเสนอ (power point) เป็นเคร่ืองมือช่วยเสริมสร้าง

ความชัดเจนของเนือ้หา ควรมีความเหมาะสมกับเนือ้หาสาระ กลุ่มเป้าหมาย 

สภาพแวดล้อมและเวลาในการน าเสนอ ขนาดตัวอักษรและสีเหมาะสม เห็นได้

ชดัเจน การใช้สือ่มีเป้าหมายคือประกอบการน าเสนอ เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และ

ความสนใจของผู้ ฟัง  

3) เนือ้หาและการน าเสนอเนือ้หา เนือ้หาสาระถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ก าหนด

ประเด็นที่น าเสนอให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีสาระส าคญัครบถ้วน โดยทัว่ไปจะ

เร่ิมต้น เกร่ินน า กล่าวทักทายผู้ ฟัง ในกรณีงานวิจัย การน าเสนอเป็ นไปตาม

ประเด็นของหวัข้อใน บทความวิจยั สิง่ส าคญัคือ ไมอ่า่นจากต้นฉบบั และให้เป็นไป

ตามเวลาที่ก าหนด การน าเสนอ ยงัรวมถึงความสามารถในการตอบค าถามของ

ผู้ ฟังได้ถกูต้อง รวดเร็ว ชดัเจนและตรงประเด็นด้วย  

ผู้พดูน าเสนอจะต้องพฒันาความสามารถในการใช้ภาษา โดยเฉพาะการ

ออกเสียง ค าตวัควบกล า้ ส าเนียง เร่ืองของเสียง และในการน าเสนอเป็ นภาษา

ไทยจ าเป็นต้อง ระมดัระวงัการใช้ค าต่างประเทศ ค าย่อ ค าภาษาท้องถ่ิน ซึ่งอาจ

เป็นอุปสรรคต่อผู้ ฟังในการสร้าง  ความเข้าใจ และต้องพิจารณาบริบททาง

วฒันธรรม และความเหมาะสมกับวตัถุประสงค์และ ลกัษณะงาน มีการใช้อวัจ

ภาษาอยา่งเหมาะสมซึง่จะช่วยเสริมการพดูน าเสนอ เช่น การสบตาผู้ถาม การแต่ง

กาย การเคลื่อนไหวร่างกาย และต้องเป็นผู้ ฟังที่ดี สามารถควบคุมอารมณ์  

ความรู้สึก เช่น ความตื่นเต้น ในกรณีการประชุมนาชาติ มักจะมีการแปลเป็น

ภาษาสากลอื่น ด้วย ผู้จดัจึงมกัจะขอให้ผู้พดู พดูช้าลงเพื่อให้ผู้แปลสามารถแปลได้

ทนัด้วย  

อนึ่ง การน าเสนอเอกสารผลการศึกษา ค้นคว้าวิจยั นวตักรรมใหม่ๆ ใน

การ ประชุมสมัมนาทางวิชาการ ผู้จดัมกัจะก าหนดแนวทางการน าเสนอไว้ชดัเจน

เพื่อให้มีการ เตรียมการอย่างเหมาะสมและการบริหารจดัการการเสนอผลงานใน

การประชุมทางวิชาการให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ก าหนดเวลาน าเสนอ

ประมาณ 10-15 นาที และผู้น าเสนอแต่ ละคน(โดยทัว่ไปประมาณ 3-5 คน) บน

เวที จะน าเสนอผลงานของตน โดยมีประธาน Chair of the session) หรือผู้

ด าเนินรายการเป็นผู้แนะน าผู้พดูน าเสนอผลงาน ควบคมุเวลาและการ ด าเนินการ

น าเสนอผลงาน สว่นค าถามอาจท าได้ในสองลกัษณะคือหลงัจากผู้พดูน าเสนอแต่

ละคน จะเปิดโอกาสให้ผู้ ฟังถามค าถาม ก าหนดเวลาส าหรับค าถามและการตอบ

ค าถามหรือการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ เข้าฟังประมาณ 15 -30 นาที หรือ

อีกรูปแบบหนึ่งในการน าเสนอ มักจะเป็นเร่ืองที่มีประเด็นหรือแนวเร่ืองเดียวกัน 

นิยมให้ผู้พดูน าเสนอทกุคนน าเสนอผลงาน ก าหนดเวลาน าเสนอประมาณ 10-15 



นาที จบแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ฟังถามค าถามผู้ น าเสนอ โดยส่งค าถามมาให้

ประธานหรือผู้ด าเนินรายการหรือยืนขึน้ถาม  

มีข้อเสนอแนะส าหรับผู้พดูน าเสนอ เช่น ช่วงการน าเสนอผลงาน เสนอถึง

สิง่ที่ควรท าและไมค่วรท าสรุปได้ดงันี ้

 สีง่ที่ควรท า 

- ให้พดูสรุปจากบทความ อยา่งสัน้ กะทดัรัด ไมเ่กิน 20 นาที โดยสามารถ 

เตรียมบทที่จะพดูน าเสนอได้ แตจ่ะต้องไมอ่า่นจากเอกสาร – ให้น าเสนอข้อมลูเพื่อ

การแนะน าผู้น าเสนออย่างสัน้ๆ ก าหนดความยาว 100 ค าเพื่อให้ประธานด าเนิน

รายการแนะน า ( หมายเหตุ โดยทั่วไป เป็นข้อมูล 15 การศึกษา การท างาน 

ต าแหน่งหน้าที่และสงักดั ผลงานที่ส าคญัทางวิชาการ วิชาชีพโดยเน้นที่เก่ียวข้อง

กบัหวัข้อที่น าเสนอ)  

- ให้เตรียมต้นฉบบับทความที่จะน าเสนอจ านวน 6 ชุดเพื่อให้ผู้ท าหน้าที่

แปล สดก่อนการน าเสนอ – ใช้โปรแกรมน าเสนอง่ายๆ เพื่อน าเสนอหรือแสดงข้อมลู

ประกอบการพดู น าเสนอ ในแต่ละสไลด์หรือกรอบภาพของโปรแกรมน าเสนอ ให้มี

ความยาว ไมเ่กิน 7 ค าตอ่บรรทดั และ ไมเ่กิน 7 บรรทดัตอ่กรอบภาพ 

 - ให้จดัสง่โปรแกรมน าเสนอเพื่อให้คณะผู้จดัพิจารณาให้ความเห็นและ

จดัแจ้ง เพื่อด าเนินการให้สมบูรณ์ก่อนน าเสนอ - ให้เว้นช่วงเวลาเล็กน้อยเพื่อให้

ลา่มท าหน้าที่แปลข้อความบนสไลด์ที่น าเสนอ  

- ให้พดูโดยความเร็วปกติ และพดูให้ตรงกบัไมโครโฟน - ให้ฝึกซ้อมเพื่อ

จบัเวลาในการน าเสนอ โดยให้เหลอืเวลาส าหรับค าถามและ ค าตอบ  

- ให้ผู้พดูน าเสนอในช่วงรายการนัน้ทกุคน พบประธานจดัน าเสนอผลงาน

ในช่วง นัน้ก่อนก าหนดการน าเสนอ 15 นาทีเพื่อการเตรียมซกัซ้อม สีง่ที่ไมค่วรท า 

- อยา่อา่นเอกสาร หรือน าเสนอโดยการอา่นจากต้นฉบบั อยา่พดูหรืออ่าน

เร็ว เกินไปส าหรับผู้ ฟังหรือล่ามที่แปล - อย่าพยายามใส่รายละเอียด 

ตวัเลข สถิติ และข้อมลูทัง้หมดจากบทความ ฉบบัเต็มมาน าเสนอ 

 - อยา่เร่งรีบ เพราะผู้แปลจะไม่สามารถแปลได้ทนั และผู้ ฟังก็ไม่สามารถ

เข้าใจ เป้าหมายของการกระจายความรู้ทัว่โลกก็จะไมส่ าเร็จได้  

- อย่าใช้ศัพท์ ส านวนที่ไม่เป็นที่คุ้ นเคยกับผู้ ฟังที่มากจากทั่วโลก 

นอกจากนีพ้ึงหลีกเลี่ยงการใช้ค าย่อ ตัวย่อต่างๆ หรือหากจ า เป็นให้

อธิบาย 

5. ตวัอย่าง ค าแนะน าในการเสนอผลงานทางวิชาการ ต่อไปนี ้

เป็นตวัอย่างค าแนะน าในการเสนอผลงานทางวิชาการขององค์กรทาง

วิชาการ วิชาชีพ ที่จดัในระดบัชาติ  

ก. ประเภทของผลงานวิชาการ ผลงานทางวิชาการท่ีประสงค์จะ

น าเสนอในการประชุมวิชาการประจ าปี เป็นผลงานวิจัย/ วิทยานิพนธ์ /

นวตักรรม/ผลงานทางวิชาการอื่นๆ มีเนือ้หาด้านความรู้ เร่ืองสงัคมความรู้ 



และที่ เก่ียวข้อง ช่องทางการสร้างสงัคมความรู้ การใช้สารสนเทศทาง

วิชาชีพต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสังคม ความรู้ ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการใช้

สารสนเทศในสงัคมความรู้ ตลอดจนการพฒันาสารสนเทศเพื่อ  สงัคม

ความรู้ด้วยวิธีการตา่งๆ  

ข. รูปแบบของบทคดัยอ่ บทคดัย่อให้พิมพ์เป็ นภาษาไทยความ

ยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 จัดพิมพ์ด้วย โปรแกรม Microsoft 

Word ประกอบด้วย  

1. ช่ือเร่ือง ใช้ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 18 Point จดัชิด

ซ้าย  

2. ช่ือผู้วิจยัคณะผู้วิจัย พิมพ์ช่ือและนามสกุลโดยไม่ต้องใสค่ า

น าหน้าช่ือ หรือต าแหน่งทาง วิชาการ Angsana New ขนาด 14 Point 

จดัชิดซ้าย  

3. สถานท่ีท างาน ให้ใสห่ลงัช่ือผู้วิจยั ตวัอกัษร Angsana New 

ขนาด 14 Point จดั ชิดซ้าย 

 4. บทคดัย่อ เว้น 1 บรรทดัแล้วย่อหน้า จากนัน้จึงพิมพ์เนือ้หา

ของบทคดัยอ่ โดยใช้แบบ ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 Point จดั

ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านละ 1 นิว้ เนือ้หาของ บทคัดย่อ

ประกอบด้วย หลกัการและเหตุผล/วตัถุประสงค์ วิธีด าเนินการ ผลการ 

ศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ ค าแนะน าการเสนอผลงานวิชาการ การ

ประชุมวิชาการประจ าปี ‚เสริมสร้างสงัคมความรู้ การเข้าถึงสภาพที่

แตกต่างของสงัคม จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดโดย

สมาคมห้องสมดุแหง่ประเทศไทย 

 ค. การสง่ผลงาน  

ผู้ ประสงค์จะเสนอผลงานวิ ชาการต้องจัดส่ง เอกสารแก่ 

คณะท างานพิจารณาคัดเลือก ผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ

ประจ าปี โดยสามารถสง่ได้ 2 วิธี ดงันี ้

1. สง่ทางไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ถึง รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล e-mail : 

chumpot@hotmail.com 2. สง่ทางไปรษณีย์ ให้ท่านจดัสง่ “ใบแจ้ง

ความจ านงน าเสนอผลงานวิชาการ” และ “บทคดัย่อผลงานวิชาการ” 

เป็นแผ่น Diskette/CD พร้ อมส าเนาบทคัดย่อ จ านวน 2 ชุด ทาง 

ไปรษณีย์ 

 ง. การคดัเลอืกผลงานวิชาการ  

ผลงานทกุเร่ืองจะได้รับการพิจารณาคดัเลอืกและเสนอค าแนะน าเพื่อการ

ปรับปรุงแก้ไข จาก ‚คณะท างานพิจารณาคัดเลือกผลงานวิชาการ ‛ 



ผลงานวิชาการที่ได้รับการคดัเลือกและ ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จะได้รับการ

แจ้งตอบรับให้มาน าเสนอผลงานภายในวนัที่ 10 ธนัวาคม 2551  

จ. ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการคดัเลอืก  

ผู้น าเสนอจะต้องเขียนเป็ นบทความวิชาการความยาวประมาณ 5-7 

หน้า ตามหวัข้อ ต่อไปนี ้1) ความเป็นมาของปัญหา 2) วตัถปุระสงค์ 3) 

ปริทัศน์วรรณกรรมที่ส าคัญ 4) วิธีด าเนินการวิจัย 5)สรุปผลการวิจัย 

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เพื่อจดัพิมพ์ในเอกสารการ ประชุม ภายใน

วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2551  

ฉ. การน าเสนอผลงานวิชาการ  

1. การน าเสนอโดยการบรรยาย (oral presentation) น าเสนอเป็น

ภาษาไทย ให้เวลาน าเสนอ เร่ืองละ 15 นาที จากนัน้เป็นการซกัถามและ

ข้อเสนอจากผู้ ฟัง 5-10 นาที น าเสนอโดยใช้โปรแกรม น าเสนอ ( power 

point) โดย ผู้ เสนอผลงานวิจยัต้องเตรียม แผ่นดิสก์เก็ตที่จะฉายและน า 

อปุกรณ์ ทดลองใช้กับเคร่ืองล่วงหน้าก่อนจะน าเสนอ 2 ชั่วโมง ผู้ เสนอ

ผลงานวิจยัควรน าเสนอในหวัข้อส าคญั ดงันี ้

 1.1 ช่ือเร่ืองวจิยั  

1.2 วตัถปุระสงค์ของการวิจยั  

1.3 ทฤษฎี เอกสารงานวิจยัที่ส าคญั  

1.4 วิธีการด าเนินงานวจิยัอยา่งยอ่  

1.5 ประชากรหรือกลุม่ตวัอยา่ง  

1.6 เคร่ืองมือวจิยั  

1.7 การเก็บรวบรวมข้อมลู  

 1.8 การวิเคราะห์ข้อมลู  

1.9 การสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

2. การน าเสนอแบบโปสเตอร์( poster presentation)  

2.1 ลกัษณะการจัดบอร์ด บอร์ดมีขนาด 100 x 120 ซม. ขนาดแผ่น

โปสเตอร์แตล่ะแผน่มีขนาดเฉลีย่ไมเ่กิน 30-40 ซม. (กระดาษ A3) และมี

จ านวนโปสเตอร์ประมาณเร่ืองละ 8-12 แผ่น เพื่อน าไปติดบน กระดาษ

ขนาด 4x8 ฟตุตอ่ 1 เร่ือง ขนาดตวัอกัษร ควรมีความสงูอยู่ระหว่าง 0.5-

1.0 ซม. เขียนด้วยเส้นที่หนาไม่น้อย กว่า 1.5 มม. เพื่อให้อ่านได้ง่ายใน

ระยะ 1 เมตร ตารางหรือกราฟ ควรมีความสงูไม่น้อยกว่า 20 ซม. แต่ละ

กราฟควรมีเส้นแสดงไม่ เกิน 3 เส้น และแนะน าให้ใช้สีต่าง ๆ โดยมี

ค าอธิบายใต้ตารางอย่างกะทัดรัดด้วย การใช้สีและหรือภาพการ์ตูน



ประกอบ ผู้ เสนอผลงานสามารถด าเนินการได้ตาม ความเหมาะสมกับ

เร่ืองหรือที่เห็นสมควร (สวยงามนา่สนใจ)  

2.2 เนือ้หาของโปสเตอร์ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง ช่ือผู้วิจยั/เจ้าของผลงาน 

บทคดัย่อ ขนาดสัน้ หลกัการและเหตผุล/วตัถปุระสงค์ วิธีด าเนินการ ผล

การศึกษา/วิจยั/ด าเนินการที่ส าคญั ที่สดุเพื่อให้เป็นจุดเด่นของเร่ืองที่จัด

นิทรรศการ ภาคโปสเตอร์ ข้อเสนอแนะที่ส าคัญ และ เอกสารอ้างอิง

เฉพาะที่เก่ียวข้องโดยตรง  

2.3 ผู้น าเสนอ ให้น าโปสเตอร์ไปติดที่บอร์ดตามรหสัหมายเลขบทคดัย่อ

ได้ก่อนการ ประชมุในวนัท่ีแสดงผลงาน ตัง้แตเ่วลา 9.00-16..00 น. และ

เก็บโปสเตอร์จากบอร์ดให้เรียบร้อย ภายในวนัสดุท้ายของการประชมุ  

ช. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน  

บทความที่ผ่านการคัดเลือกให้น้เสนอจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

เอกสารการประชมุ ใหญ่สามญัประจ าปี และการประชมุทางวิชาการ  

13. ข้อก าหนดในการจดัเตรียมผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์  

เนือ้หา ประกอบด้วย 

 1. ช่ือเร่ืองภาษาไทยและภาษาองักฤษ ช่ือเร่ืองแต่ละภาษา

ก าหนดให้ใช้รูปแบบตวัอกัษร Angsana New ขนาด 18 points พิมพ์

ตวัหนา (bold) และจดัชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ถ้ามี สญัลกัษณ์ให้

ใช้ขนาดเทา่กบัอกัษรอื่นในบรรทดันัน้  

2. ช่ือผู้ วิจัย / คณะผู้ วิจัย บอกช่ือเต็มทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ (แยกคน ละบรรทัด) ก าหนดให้ใช้รูปแบบตัวอักษร 

Angsana New ขนาด 14 points ต้องใสต่วัเลขยกก าลงัก ากบัไว้ท้าย

นามสกลุให้ครบทกุคน และจดัชิดขอบ ซ้ายหน้ากระดาษ  

3. ที่อยู่หรือหน่วยงานที่สงักดั ให้พิมพ์ในบรรทดัต่อมาถดัจาก

ช่ือผู้วิจยั / คณะผู้วิจยั เป็นช่ือสถานท่ีท างานท่ีติดตอ่ได้ทางไปรษณีย์ มีทัง้

ภาษาไทย และภาษาองักฤษ (แยกคนละบรรทดั) และต้องใสต่วัเลขยก

ก าลงัไว้หน้าช่ือ สถานที่ให้ตรงกับช่ือผู้ เขียนจริง ก าหนดใช้อักษรแบบ 

Angsana New ขนาด 14 points จดัชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ  

4. ปีที่ท าการศึกษา ให้ระบปีุ ที่ท าการศึกษาแล้วเสร็จสมบรูณ์ 

โดยใช้รูปแบบ ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 points  

5. ประเภทของงานวิจยั ให้ระบวุ่าเป็ นงานวิจยัที่จดัอยู่ในกลุม่

สาขาวิชาการ ท่องเที่ยว, การโรงแรม, หรืออื่นๆที่เก่ียวข้อง เช่น อาหาร

และเคร่ืองดื่ม, ธุรกิจการบินและการขนสง่เป็ นต้น โดยใช้รูปแบบตวัอกัษร 

Angsana New ขนาด 16 points  



6. บทคัดย่อ (Abstract) เป็นการสรุปสาระของเร่ืองทัง้

ภาษาไทยและ ภาษาองักฤษ ตามตวัอย่างที่แนบท้าย โดยเว้น 1 บรรทดั 

จากประเภทของ งานวิจัย พิมพ์ค าว่า บทคดัย่อ โดยใช้รูปแบบตวัอกัษร 

Angsana New ขนาด 16 points พิมพ์ตวัหนา (bold) จดัชิดขอบซ้าย

ของหน้ากระดาษ เนือ้หา : เว้น 1 บรรทัด จากบรรทัดของบทคัดย่อ 

เนือ้หาของบทคดัย่อ (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) ก าหนดใช้รูปแบบ

ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 points บรรทดัแรกให้เยือ้งเข้ามา

ด้านใน 0.5 นิว้ ส าหรับ สญัลกัษณ์ต่างๆ ให้พิมพ์ด้วยรูปแบบ symbol 

ขนาดเท่ากับตัวอักษรอื่นใน  บรรทัดนัน้  เนื อ้หาควรเป็นการสรุป

สาระส าคัญของเร่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วตัถุประสงค์ วิธีการ และผล

การศกึษา โดยบทคดัยอ่ทัง้ภาษาไทยและ 24 ภาษาองักฤษต้องมีเนือ้หา

รวมกันแล้วไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และต้องมี ค าส าคัญ 

(Keywords) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษประกอบในบทคดัยอ่  

7. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา เป็นการเขียนที่มา

และ ความส าคญัของปัญหาในการศึกษา ก าหนดให้ใช้รูปแบบตวัอกัษร 

Angsana New ขนาด 16 points บรรทดัแรกให้เยือ้งเข้ามาด้านใน 0.5 

นิว้  

8. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ให้ระบุแนวคิดและทฤษฎีที่

เก่ียวข้องและ ใช้ประกอบในการศกึษา  

9. วตัถปุระสงค์การวิจยั ให้เขียนจดุมุง่หมายของงานวิจยั  

10. สมมติฐานการวิจยั ให้เขียนข้อสนันิษฐานของงานวิจยั  

11. วิธีด าเนินการวิจยั ให้เขียนระเบียบวิธีการวิจยั อปุกรณ์และ

วิธีการศกึษา  

12. ผลการวิจยั สรุปสาระส าคญัที่ได้จากการวิจยั โดยให้แสดง

ข้อมูลที่ส าคัญ และจ าเป็ น สามารถใช้ตาราง กราฟ รูปภาพประกอบ

ผลการวิจยัได้  

13. สรุปและข้อเสนอแนะ มีหรือไมม่ีก็ได้  

14. เอกสารอ้างอิง ให้เรียงล าดบัเลขตามที่ปรากฏในเนือ้หาของ

บทความวิจยั ตามล าดบัของการอ้างอิง โดยเอกสารที่น ามาอ้างอิงควร

ได้มาจากแหล่งที่มีการตีพิมพ์ที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นวารสาร หนังสือ 

งานวิจัย หรือแหลง่ข้อมลู ทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้ เขียนบทความวิจยัต้อง

รับผิดชอบความถกูต้องของ เอกสารอ้างอิงที่ใช้อ้างอิงทัง้หมด  
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