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สรุปการถอดบทเรียนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย 

เรื่อง “แนวทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ” 

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 3052    

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้       
    

 1. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา หนุ่ยศรี 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล 

   4. รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดวงกมล ปิ่นเฉลียว 
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย  
   6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทยา  แก้วสาร 
   7. อาจารย์ ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์ 
   8. อาจารย์พรณิศา แสนบุญส่ง 
   9. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล 
    
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ แบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1  การน าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ส่วนที่ 2  การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation)  
ส่วนที่ 3  การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผน การเตรียมความพร้อม ขั้นตอน/กระบวนการ   

ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1  การน าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
   ประสบการณ์ในการน าเสนอวิจัยแบบปากเปล่าที่ต่างประเทศ โดย  
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี :  ในการเตรียมตัวก่อนไปน าเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ ท่านให้
ข้อสรุปในประเด็นดังนี้ 
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1. การวางแผน  
1.1 เริ่มตั้งแต่การตั้งเป้าหมายตั้งแต่ท าวิจัยว่าจะท าเรื่องใด โดยดูจากเกณฑ์การให้ทุนในการไป 

น าเสนอท่ีต่างประเทศ  
       1.2 ค้นหาเวทีการประชุมวิชาการท่ีจะน าเสนอผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับเรื่องที่ท าวิจัย เช่น 
nursing conference, teaching & learning  จากจดหมายประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ในเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ จากเว็บไซค์ของสมาคมวิชาชีพของแต่ละสถาบัน  
       1.3 สมัครลงทะเบียนไปน าเสนอผลงาน โดยระบุวิธีการน าเสนอด้วยปากเปล่า และศึกษาวิธีการ  
ลงทะเบียนให้ละเอียด เช่น ลงทะเบียนด้วยจดหมายราชการ โทรสาร ทาง e-mail การจ่ายค่าลงทะเบียน และ 
ต้องการให้ส่งเอกสารประกอบการสมัครอะไรบ้าง และระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณจากแหล่งทุนในการไป
น าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ รวมทั้งการท าเรื่องขออนุญาตโดยท าหนังสือขออนุมัติจากหน่วยงานต้น
สังกัด ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
  2. การเตรียมความพร้อม  

     2.1 เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ควรศึกษารายละเอียดของวิธีการน าเสนอให้เข้าใจ โดยผู้จัด 
จะแจ้งวัน เวลา สถานที่ สื่อ และข้ันตอนการน าเสนอ โดยทั่วไปจะก าหนดให้เรื่องละไม่เกิน 15 นาท ีและให้ผู้
มารับฟัง สามารถสอบถามได้ประมาณ 5 นาที 
     2.2 เตรียมการน าเสนอโดยใช้ Power point โดยท าเนื้อหาไม่เกิน 15 สไลด์ ให้พอเหมาะกับเวลา 
เนื้อหาที่ดี กะทัดรัด มีชื่อเรื่อง มีวัตถุประสงค์ในการท าวิจัย ความส าคัญของงานวิจัยที่ท า และประโยชน์ ที่
สังคมจะได้รับจากงานวิจัยนี้  
    2.3 ก่อนไปน าเสนอ ให้เตรียมตัว โดยลองฝึกพูดที่หน้ากระจก และพูดให้จบเนื้อหาในเวลาที่
ก าหนด  
 3. ขั้นตอน/กระบวนการ 
     3.1 ไปสถานที่จัดงานก่อนก าหนดเวลาที่จะน าเสนอ เพื่อเตรียมสไลด์ โดยน าไปลองกับ
คอมพิวเตอร์ที่ผู้จัดเตรียมไว้ให้ ควรเตรียมในรูป pdf   
     3.2 กรณีใช้ VDO ประกอบการน าเสนอ ควรประสานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการติดตั้งและ
ลองเปิดดูว่า ใช้งานได้หรือไม่ 
     3.3 ซ้อมพูดหลายๆ ครั้งเพ่ือให้เกิดความม่ันใจ 
     3.2 ตรวจสอบว่ามีการจัดประชุมวิชาการ ณ สถานที่แจ้งมาจริงหรือไม่ เพ่ือความแน่ใจ เนื่องจาก
อาจพบความผิดพลาดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่จัดที่แจ้งมา 
 4. ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
     4.1 ในการน าเสนอจะมีชาวต่างชาติที่เข้าร่วมรับฟัง สอบถามด้วยภาษาอังกฤษ ส าเนียงจะฟังยาก 
หรือพูดเร็ว จึงควรประสานกับ share person หรือ moderator ล่วงหน้า ซึ่งจะคอยช่วยเหลือเป็นไกด์น าทาง
ในการตอบค าถาม 
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              4.2 กรณีเป็นการน าเสนอครั้งแรก อาจพบปัญหาทั้งการพูดและการตอบค าถาม ดังนั้นจึงควรเลือก

เวทกีารน าเสนอจากเวทีเล็กๆ ก่อน หรือเลือกการน าเสนอในแถบเอเชียก่อน  

รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล :  ได้ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. หลังจากผู้จัดตอบรับให้ไปน าเสนอ ควรถามรายละเอียดการเตรียมตัวในประเด็นต่าง ๆ  
บางแห่งจะส่งรายละเอียดต่างๆมาทางเมล์  

2. ควรพูดซ้อมหลายๆ ครั้งตามก าหนดเวลาที่เขาก าหนด ควรอัดเทป และเปิดฟัง เตรียม 
สไลด์ให้กระชับ กรณีผู้น าเสนอเป็นนักศึกษาควรพูดซ้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน เพ่ือให้อาจารย์ชี้แนะ 

3. ปัญหาอุปสรรคท่ีพบจากการไปน าเสนอ คือ การตอบค าถามอาจไม่ตรงประเด็น share  
person จะคอยช่วยเหลือ หรืออาจตอบภายหลังการน าเสนอเสร็จสิ้น และ moderator อ่านชื่อนามสกุลผู้

น าเสนอไม่ออก จึงควรประสานกับ moderator ล่วงหน้า เพ่ือซักซ้อมให้เข้าใจ  

 

ส่วนที่ 2  การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

      ผศ.ดร. เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย แสดงความคิดเห็นในการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ สรุปได้
ดังนี้ 

1. การวางแผน  
1.1 เตรียมการจัดท าโปสเตอร์ ขนาดของโปสเตอร์ กว้าง x ยาว เท่าไร ติดต้ัง 

ในแนวตั้งหรือแนวนอน ใช้ติดตั้งบนพื้นที่แบบใด ต้องท าตามขนาดที่ฝ่ายจัดการประชุมวิชาการเป็นผู้ก าหนด  

ควรเลือกวัสดุที่ท าโปสเตอร์ที่เหมาะสม ได้แก่ พ้ืนผิวเรียบ ไม่ขรุขระ ไม่ยับยู่ยี่  ไม่เป็นเงา ไม่สะท้อนแสง  พ้ืน

สีอ่อน ตัวหนังสือสีเข้ม ตัวหนังสือใหญ่พอที่จะอ่านได้ชัดเจนจากระยะ 1-2 เมตร  สะดุดตา สวยงาม เป็น

ระเบียบ ไม่รกตา เข้าใจได้ในเวลาสั้นๆ เสมือนเป็น “บทคัดย่อท่ีมีภาพประกอบ” (Hess, G., Tosney, K. & 

Liegel, L, 2013)  ในส่วนของการเตรียมเนื้อหาในการน าเสนอ เฮส และคณะ (2013) ได้เสนอแนะ ดังนี้  

- การก าหนดประเด็นที่ต้องการสื่อ ควรมุ่งเน้นเพียงประเด็นเดียว ภาพและเนื้อหาทั้งหมด 
สัมพันธ์กับสารหลัก (รายละเอียดต่าง ๆ สามารถให้เพ่ิมได้โดยการพูดน าเสนอหรือเอกสารแจก) แบ่งเนื้อหา

เป็นข้อ ๆ ให้อ่านง่าย 

- ชื่อเรื่องตัวใหญ่ สะดุดตา น่าสนใจ  ควรใส่ชื่อและท่ีอยู่ติดต่อของผู้น าเสนอ ควรเลือก 
รูปแบบและขนาดตัวอักษรให้อ่านง่าย  ขนาดของฟอนต์อย่างต่ า 24 ส าหรับเนื้อหา/36 ส าหรับหัวข้อ ไม่ใช้สี

หลากหลายเกินไป  ใช้วลีแทนประโยคเต็ม   ใช้ศัพท์ง่าย โครงสร้างประโยคไม่ซับซ้อน 

- ระบุวัตถุประสงค์ และข้อค้นพบของงานอย่างชัดเจน อาจใส่เลขก ากับแสดงล าดับการอ่าน 
- ใช้ภาพ/แผนภูมิประกอบ  
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                 1.2 วางแผนงบประมาณ                                               

                 1.3 วางผังการวางองค์ประกอบต่าง ๆ ของโปสเตอร์                          

2. ขั้นตอน/กระบวนการ/การน าเสนอ 
ควรติดโปสเตอร์ตามวันเวลา สถานที่ที่ผู้จัดประชุมวิชาการก าหนด  และผู้น าเสนอควรเตรียมตัว  

ดังนี้  

2.1 การบรรยายประกอบ (Hess, G., Tosney, K. & Liegel, L, 2013)  ผู้น าเสนอไม่ควรอ่าน 
โปสเตอร์ ควรบรรยายโดยเน้นประเด็นหลัก ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการวิจัย ข้อค้นพบ 

และประโยชน์ที่ได้/การน าไปใช้ โดยค านึงระยะเวลาที่ผู้จัดประชุมวิชาการก าหนด  

2.2 ผู้น าเสนอต้องแต่งกายให้เหมาะสมดูเป็นนักวิชาการ/วิชาชพี  ควรเตรียมบทคัดย่อเพ่ือแจก 
ผู้ชมที่สนใจ  และถ้าต้องการสร้างเครือข่าย ควรเตรียมนามบัตรไว้ด้วย   

2.3 ควรเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการติดตั้งโปสเตอร์ไปเอง  รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้แก้ค าผิดที่อาจ 
พบภายหลังจากการติดตั้งโปสเตอร์แล้วด้วย เช่น น้ ายา/เทปลบค าผิด ปากกาเขียนโปสเตอร์, เข็มหมุด, เทป

กาว เป็นต้น 

3. ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข 
3.1 บรรยายนานเกินเวลาที่ก าหนด ท าให้ผู้ชมที่รอถามหมดความสนใจ  จึงควรแก้ไขโดยเตรียม 

เอกสารแจง และบรรยายประเด็นส าคัญ เตรียมค าตอบในประเด็นต่างๆไว้ล่วงหน้า ที่คาดว่าผู้ชมจะถาม  

ส่วนที่ 3  การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
   ประสบการณ์ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยลงในวารสารต่างประเทศ โดย  
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ให้ข้อสรุปในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. มีการวางแผนที่ดี   ได้แก่ 
1.1 ตั้งเป้าหมาย ก าหนดเวลา  และบริหารจัดการตนเองในการท างานประจ าและท าผลงาน 

วิชาการให้ดี   และควรวางแผนตั้งแต่เริ่มท าวิจัย โดยประเด็นที่ท าวิจัยต้องมีความทันสมัยและส าคัญที่จะต้อง

ค้นหาต่อด้วยการท าวิจัย  มีการวางแผนที่จะตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องอะไร ในวารสารใด  

1.2 เลือกวารสารที่ต้องการตีพิมพ์  ต้องดู impact factor โดยเฉพาะวารสารต่างประเทศ และ 
ควรส่งไปที่วารสารคะแนนน้อยก่อน แต่ถ้าส่งไปที่วารสารคะแนนสูง ส่วนใหญ่จะมีมาตรฐานสูง ถ้าเราได้การ 

comment จาก reviewer ที่เก่งก็จะท าให้ งานเรามีคุณภาพด้วย  

       1.3 ศึกษาวิธีการเขียนบทความวิจัยในวารสารที่เลือก ไม่ควรเลือกตีพิมพ์ในวารสารที่เกิน

ขีดจ ากัดที่เราจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้  และการเลือกวารสารต้องค านึงถึงการจัดล าดับความส าคัญของ

งานและคุณภาพของวิจัยที่ท า 
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1.3 การลงมือเขียน ต้องวางแผนให้เวลาตนเองอย่างเพียงพอและสม่ าเสมอ  
2. การเตรียม/ขั้นตอน/กระบวนการ 

2.1 ควรท า outline ในการเขียนให้ชัดเจน เพ่ือให้ง่ายต่อการเขียน และเตรียมเนื้อหาให้ 
ครอบคลุมตาม outline  
               2.2 เขียนให้ครบองค์ประกอบของบทความวิชาการ/งานวิจัย ซ่ึงประกอบด้วย 

2.2.1  ส่วนน า ที่เป็นส่วนที่ดึงดูดและจูงใจให้ผู้อ่นเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ 
2.2.2 สาระส าคัญของเรื่อง ต้องมีการจัดล าดับเนื้อหาสาระให้เหมาะสม มีเนื้อหาสาระที่ 

ต่อเนื่องกันทั้งเรื่อง 
2.2.3 ส่วนสรุป จะต้องสรุปประเด็นส าคัญ ๆ จากเรื่องที่เขียนมาทั้งหมด และอาจมีการ 

กระตุ้นให้ผู้อ่านแสวงหาข้อมูล หรือพัฒนาต่อ  
2.2.4 การอ้างอิง ต้องใช้แบบอ้างอิงของวารสารที่จะลงตีพิมพ์ 

2.2 การเขียน ควรเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลย ไม่ควรเขียนเป็นภาษาไทยก่อนแล้วค่อยแปล 
เป็นภาษาอังกฤษ และควรใช้ software มาช่วยในการท า references เช่น references manager และ 

โปรแกรม Endnote เป็นต้น  (พนิดา จันทโสภีพันธ,์ 2557)  และควรเขียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
2.3 หากได้รับข้อแนะน าจาก Reviewers ต้องพยายามแก้ไขตามค าแนะน า ถึงแม้จะได้รับการ 

ปฏิเสธ เพราะ Reviewers อาจเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้กับวารสารอื่นๆ หากเราส่งไปที่อ่ืน ก็อาจมีโอกาส เจอการ

ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิคนเดิม  ควรอ้างอิงบทความที่เคยตีพิมพ์ในวารสารที่ก าลังต้องการลงตีพิมพ์ เพราะ

ในปัจจุบันการอ้างอิงบทความที่เคยตีพิมพ์ในวารสารนั้นๆ ถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตีพิมพ์ การอ้าง

ถึง เสมือนว่าเป็นการยอมรับในคุณภาพวารสาร 

3.ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข 

      3.1 ขาดความมั่นใจ ไม่แน่ใจในภาษาอังกฤษท่ีเขียน กลัวการถูกวิจารณ์, ขาดการฝึกฝน

ประสบการณ์, และไม่มีสมาธิในการเขียน ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ข้อเสนอแนะ คือ ต้องมั่นใจว่าท าได้, ควรเริ่มเขียนในงานที่มีประสบการณ์
และมีความช านาญ, ทบทวนการเขียน (write and rewrite) หลายๆรอบ  
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมกิจกรรม 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่มีประสบการณ์ในการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารต่างประเทศ ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการวางแผน การเตรียมตัว ขั้นตอน/กระบวนการ ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข ใน
การน าเสนอผลงานแบบปากเปล่า การน าเสนอด้วยโปสเตอร์ และการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ แต่ละ
แบบ จะมีปัญหาอุปสรรคที่คล้ายคลึงกัน คือ ระยะเวลาในการเขียน  การเขียน และการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียน จึงอาจต้องหาผู้ที่มีประสบการณ์และคุ้นเคยคอยช่วยเหลือชี้แนะให้ 
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ประการส าคัญเราต้องหมั่นฝึกฝนการเขียนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีความพยายาม อดทน ฝ่าฟันอุปสรรคใน
การเขียนอย่างไม่ย่อท้อ ผู้ร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และซักถามในประเด็นต่างๆ  อย่างกะตือรือร้น 
และสร้างสรรค์ บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเป็นไปอย่างอบอุ่น ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.36 (SD =0.70) สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย = 4.56 (SD =0.52) 
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