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การจัดการความรูเรื่องการเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
คณะกรรมการจัดการความรูทําการมอบหมายผูเกี่ยวของศึกษาคนควาองคความรูเรื่องการเผยแพร
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ รวมกับการทบทวนวรรณกรรม (Explicit Knowledge) และความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคล
(Tacit Knowledge) ดังนี้
1. การทบทวนวรรณกรรม (Explicit Knowledge) โดยสืบคนจากฐานขอมูลอิเล็คโทรนิกส และ
ฐานขอมูลการจัดการความรูของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยคัดเลือกบทความวิชาการ
ตางประเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพรระดับนานาชาติ จํานวน 4 เรื่อง
และคูมือแนวปฏิบัติการเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จํานวน 2 เรื่อง (เอกสารแนบหมายเลข 5.1-5-2-6)
โดยสามารถสรุปแนวทางการเผยแพรผลงานวิจัยใน 2 รูปแบบ คือ การตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับ
นานาชาติ และ การเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ดังตอไปนี้
1) แนวทางการเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติจําเปนตองมีบทความวิจัยที่มีคุณภาพ มีคุณคาตอ
วงการวิชาการและเปนประโยชนตอนักวิจัยทานอื่น การการคัดเลือกวารสารที่ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ
เพื่อสงผลงานวิจัยลงตีพิมพและการจัดเตรียมตนฉบับตามคําแนะนําของวารสารนับวามีความสําคัญ บทความวิจัย
ควรมีความยาวประมาณ 12-15 หนา หรือ ประมาณ 2,500 – 5,000 คํา โดยมีลําดับของเนื้อหาเริ่มจาก ชื่อเรื่อง
บทคัดยอ บทนํา วิธีการ ผลการวิจัย อภิปราย สรุป และเอกสารอางอิง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- Title ชื่อเรื่องควรยาวประมาณ 10-12 คํา มีความโดดเดนและนาสนใจสื่อถึงตัวแปร เหมาะสม และ
ตรงกับเนื้อหาของบทความ
- Abstract การเขียนบทคัดยอที่นาสนใจมีความสําคัญตอการติดตามอานบทความ บทคัดยอ
ประกอบดวย 5 สวน ไดแก Introduction/Background (บทนํา/ความเปนมา) Objective (วัตถุประสงค)
Methods (ระเบียบวิธีวิจัย) Results (ผลการศึกษา) Conclusions (บทสรุป) และ Implications (การนําผลวิจัย
ไปใชประโยชน) ควรเขียนใหครอบคลุมรายงานวิจัยทั้งฉบับและมีความยาวประมาณ 200-300 คํา และคําสําคัญ
(keywords) ไมเกิน 5 คํา
- บทนํา ควรเขียนถึงสภาพความเปนมาภูมิหลังหรือความสําคัญเพื่อนําเขาสูปญหาการวิจัยและเหตุผลที่
ทําใหผูวิจัยตองการทําวิจัย โดยชี้ใหเห็นชองวางของความรูที่งานวิจัยจะสามารถไปเติมเต็มได ควรเขียนความ
เปนมาใหเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับนโยบายสําคัญหรือแนวการปฏิบัติ และตอบสนองตอวัตถุประสงคของการเขียน
บทความวิจัยวาตองการเผยแพรขอมูล กระตุนใหเกิดการโตแยงและอภิปรายความคิดมุมมองเดิม หรือเพื่อทบทวน
แนวทางการปฏิบัติที่ทันสมัย รวมทั้งนําเสนอแนวทางในการแกปญหาโดยใชกระบวนการและวิธีการวิจัยที่
เหมาะสม โดยอาจเขียนวัตถุประสงคหรือสมมติฐานของการวิจัยรวมในตอนทายของบทนํา
- วิธีการวิจัย ควรประกอบดวยรายละเอียดในสวนของรูปแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย กลุมตัวอยาง
จํานวนกลุมตัวอยาง การไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง ขั้นตอนการออกแบบ การเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย การวิเคราะหขอมูล และการเลือกใชสถิติที่เหมาะสมตอการวิจัย
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- ผลการวิจัย ควรเขียนรายงานขอคนพบที่กระชับ มีการนําเสนอขอมูลผลวิจยั โดยใชตาราง หรือรูป
ภาพประกอบที่สมบูรณ และขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบทีม่ ีประสิทธิภาพ
เพียงพอ อยางเปนระบบเฉพาะสิ่งที่คนพบจากการวิจัยและควรหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นประกอบการแปล
ผลการวิจัยที่เกินจริงกวาที่ขอมูลแสดง
- อภิปราย ในการอภิปรายผลการวิจัยควรเขียนนําเสนอ แสดงการวิเคราะหใหเหตุผลเปรียบเทียบความ
สอดคลองหรือแตกตางของผลการวิจัยที่ปรากฎกับผลของงานวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม และควรอธิบาย
เหตุผลสนับสนุนหรือคัดคานตอผลการวิจัยที่ไดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร อยางถูกตองเปนธรรม ไมมีความ
ลําเอียง นอกจากนี้ในการอภิปรายผลไมควรพูดถึงแตวิธีการดําเนินการวิจัย โดยการเขียนอภิปรายผลเปนทีมซึ่งจะ
มีขอดีคือสามารถแบงปนแงมุมการเขียนไดหลากหลาย และผูที่มีประสบการณนอยกวาไดเรียนรูกับรุนพี่ที่รวมกัน
เขียน เนื้อหาที่เขียนตองสื่อความที่ชัดเจนกระตุนความสนใจ อานเขาใจงาย
- สรุป ควรเขียนอธิบายเกี่ยวกับขอคนพบที่สําคัญอยางสั้นๆ และไมควรเขียนเกินความจริง
- การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ควรใหขอเสนอแนะตอกํารนําไปใช มีขอมูลที่เปนประโยชน การ
ประยุกตใชขอคนพบจากการวิจัยในคลินิก หรือใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย
- เอกสารอางอิง แตละรายการของบบรรณานุกรมควรตรงกับเอกสารที่ใชทําการอางอิงในเนื้อหา พิมพ
แยกไวตอนทาย โดยใชรูปแบบตามที่วารสารที่กําหนด
2) แนวทางการเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
การเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมักเริ่มจากการจัดสงบทคัดยองานวิจัยเพื่อ
พิจารณาใหเผยแพรในงานประชุมวิขาการ ภายหลังการตอบรับการเผยแพรผลงานวิจัยมักทําใน 2 รูปแบบ ไดแก
การนําเสนอดวยวาจาโดยนําเสนอสไลดดวยภาษาอังกฤษ หรือการเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร การ
เตรียมความพรอมกอนการนําเสนอนับวามีความสําคัญ
- แนวทางการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา (oral presentation) ควรฝกซอมนําเสนอโดยใหผูรวมงาน
วิจารณเพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น และลองฉายสไลดดูที่คอมพิวเตอรที่จัดไวใหกอนการนําเสนอ โดยทั่วไปมักจะ
กําหนดเวลานําเสนอประมาณ 10 -15 นาที ดวย PowerPoint ไมเกิน 15 สไลด ประกอบดวย ชื่อเรื่อง(title) คํา
ขอบคุณ(acknowledgement) ความเปนมา (background) วัตถุประสงค/คําถามการวิจัย(purpose/research
question) ระเบียบวิธีวิจัย(methods) ผลการวิจัย(results) สรุปผลการวิจัย(conclusions) และทิศทางการวิจัย
ในอนาคต(future research) ควรสรางสไลดที่มีสีพื้นกับสีอักษรตัดกัน (high contrast) ที่เชนสีพื้นน้ําเงินเขม
ตัวอักษรสีขาว หรือใชสีพื้นสวาง ตัวอักษรสีดํา การใชเทคนิค animationในการเลื่อนสไลดอาจรบกวนผูชม ไมควร
เนนความสนใจของผูฟงไปที่การแตงกายของผูนําเสนอ ขณะนําเสนอควรใหความสนใจผูชมและกระตุนใหสนใจ
คิดตาม โดยการสบสายตาอยางทั่วถึง และไมมสี ิ่งกีดขวางสายตาตอการมองเห็นสไลดของผูชม นําเสนอโดยใช
ประโยค/วลี สั้นๆ เพื่อใหสามารถเขาใจไดรวดเร็ว
- แนวทางการนําเสนอผลงานวิจัยดวยโปสเตอร (poster presentation) มักเริ่มจากไดรับการตอบรับ
จากผูจัดการประชุมภายหลังการสงบทคัดยอไปนําเสนอผลงานโดยระบุวิธีการนําเสนอดวยโปสเตอร ควรเตรียม
โปสเตอรใหมีขนาดตามที่ผูจัดประชุมกําหนด กวาง x ยาว เทาไร ใชติดบนพื้นที่แบบใด เชน โปสเตอรขนาด 80 X
120 เซนติเมตร ซึ่งหมายถึง กวาง 80 เซนติเมตร และสูง 120 เซนติเมตร (แนวตั้ง) และสอบถามหนวยผูจัดวา
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การติดตั้งโปสเตอรนั้นเตรียมอยางไร เชน ตองเตรียมขาตั้ง หรือเปนการติดบอรด และมีอุปกรณการติดตั้งให
หรือไม ถาไมมีตองเตรียมไปใหพรอม การออกแบบโปสเตอรควรใชภาพและแผนภูมิประกอบเพราะสื่อไดดีกวา
ขอความใชสีพอเหมาะไมมากหรือนอยเกินไป และใชโทนสีไมขัดกัน สีพื้นหลังไมควรใชสีจัดจนทําใหตัวอักษรหรือ
ภาพไมเดน ขนาดตัวอักษรในโปสเตอรควรมีขนาดไมเล็กกวา 0.5 เซนติเมตร สามารถอานไดชัดเจนในระยะหาง 1
เมตร ไมควรใชตัวพิมพใหญทั้งหมดเพราะทําใหอานยาก และอยาใชชนิดของตัวอักษรมากกวาสองชนิด หาก
ตองการเนนคําใหใชตัวหนาดีกวาการใชสีตัวอักษรที่แตกตางกัน และควรใชสัญลักษณใหนอยที่สุด เนื้อหาโปสเตอร
ประกอบดวย บทคัดยอ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ประโยชนที่ไดจากการวิจัย และ
ขอสรุป ขอความที่อยูในโปสเตอรควรมีรายละเอียดมากกวาในบทคัดยอ ไมควรนําบทคัดยอมาขยายขนาด ผูนํา
เสนอตองทําการติดและเก็บโปสเตอรในวัน เวลาที่ผูจัดประชุมกําหนด ผูนําเสนอตองยืนประจําที่โปสเตอรในเวลาที่
กําหนดเพื่อตอบขอซักถาม การนําเสนอควรเปนในลักษณะของการเลาเรื่อง ไมใชการอานโปสเตอรใหฟง และ
ระวังอยายืนบังโปสเตอร ใหยืนอยูด านขางโปสเตอร
2. ความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)
การแลกเปลี่ยนประสบการณ และขอคิดเห็นเรื่องการเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่ถายทอด
ออกมาเปนคําพูด ผานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ของอาจารยของวิทยาลัยฯ ที่มีผลงานวิจัยเผยแพรระดับนานาชาติ
จัดขึ้นในวันที่ 6 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ (เอกสารแนบหมายเลข 5.1-5-2-7)
สามารถ สรุปเปนปจจัยสนับสนุน และ ปจจัยที่เปนอุปสรรคในการเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติไดดังนี้
ปจจัยสนับสนุน
1. สรางแรงจูงใจใหตนเองในการตีพิมพระดับนานาชาติ
2. การเรียนในระดับปริญญาเอก มีขอกําหนดใหตีพิมพผลงงานในระดับนานาชาติ
3. มีความรูเกี่ยวกับการคนหาแหลงตีพิมพ
4. ปฏิบัติตามขอบังคับของวารสารแตละฉบับ เชนรูปแบบการเขียน
5. มีการเสริมแรงโดยมีรางวัลให
6. มีทีมวิจัยที่ดีแบงงานกันทําอยางชัดเจน
7. มีเครือขายสนับสนุน เชน อาจารย ที่ปรึกษา เพื่อน
8. ความพรอมขององคกร
8.1 มีทีมวิจัยของวิทยาลัย
8.2 มีแกนนําในสถาบันเปนหลักในแตละประเด็นการทําวิจัย
8.3 จัดทําคลังขอมูลของสถาบันเพื่อทําวิจัย
8.5 มี Grant manager
8.6 จัดตั้งศูนยวิจัยเพื่อใหคําปรึกษาและเก็บเอกสาร
8.6 ทีมที่ปรึกษางานวิจัย
8.7 มีอาจารยชวย Editor ภาษาอังกฤษ
8.8 จัดหา โปรแกรม SPSS และ Endnote
8.9 จัดหานักสถิติ
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ปจจัยที่เปนอุปสรรค
- ไมมี license โปรแกรม SPSS
- Research method ไม strong
- งานวิจัยไมมีความแปลกใหม
- ผิดพลาดในการเลือกวารสารเพื่อลงตีพิมพ
ภายหลังจากทบทวนวรรณกรรม และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการเผยแพรผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ คณะกรรมการจัดการความรูไดนําขอมูลที่ไดมาสรุป จัดหมวดหมูความรู และจัดทําฐานขอมูลความรู
สําหรับใช เพื่อพัฒนาการเผยแพรผลการวิจัยดานการจัดการเรียนการสอนและดานการพยาบาลในระดับนานาชาติ
อยางเปนระบบ สามารถสรุปเปนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติดัง
รายละเอียดตอไปนี้
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คณะกรรมการจัดการความรู ไดเผยแพรแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในที่
ประชุมอาจารย วันที่ 27 มกราคม 2558 และเผยแพรบนเวปไซด การจัดการความรูของวิทยาลัย ที่
http://www.bcn.ac.th และดําเนินการแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับกิจกรรมการสรางเครือขายเผยแพร
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติรวมกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศและตางประเทศ ไดแก จีน เมียนมาร และ
อินโดนีเซีย ในประเด็นความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมองและการใชสื่อสังคมของนักศึกษาพยาบาล ในที่ประชุม
อาจารยเดือนพฤษภาคม
ภายหลังจากการเผยแพรแนวปฏิบัติการเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติกับคณาจารยของวิทยาลัย
พบวา
1. มีกิจกรรมการเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
- เดือนพฤษภาคม 2558 1 เรื่อง
- เดือนพฤษภาคม 2558 1 เรื่อง
- เดือนมิถุนายน 2558 1 เรื่อง
2. มีกิจกรรมการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานานชาติในประเด็นความรูเรื่องโรคหลอด
เลือดสมองและการใชสื่อสังคมของนักศึกษาพยาบาล รวมกับสถาบันการศึกษาในประเทศและตางประเทศ ไดแก
จีน เมียนมาร และอินโดนีเซีย
การประเมินผล
- อาจารย เกิดแรงจูงใจ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และมีการสรางเครือขายทั้งใน
และตางประเทศเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
- หนวยงานและองคกรอยูระหวางการจัดเตรียมระบบสนับสนุนตางๆตามแนวปฏิบัติเรื่องการเผยแพร
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
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