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1. วัตถุประสงค์  

เพืfอใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัเพืfอการตีพิมพ์บทความและการเผยแพร่ผลงานวิจยั 
 

2. ขอบเขต  

1. เอกสารโครงการวิจัย 
2. รายงานผลการศึกษาวิจยั 
3. บทคดัย่อ 
4. บทความนําเสนอผลการวิจยั 

 

3. นิยาม  

การเผยแพร่ผลงานวิจยั หมายถึง การนําเสนอวิธีการวิจัยและผลการวิจัยจากการวิจยัทีfเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือการวิจยัทีfกําลงั
ดําเนินการอยู่ ต่อบุคคล องค์กร หน่วยงานทีfเกีfยวข้อง และสาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ กัน การเผยแพร่ผลงานวิจยัเป็นขั �นตอน
สดุท้ายของกระบวนการวิจัย 
ประโยชน์ของการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
        •  เป็นการประชาสมัพนัธ์ระหว่างผู้วิจยักับบุคคลทีfเกีfยวข้อง และผู้ทีfได้รับประโยชน์/โทษจากสิfงทีfนํามาวิจยั 
        •  เป็นการให้ข้อมลูแก่นกัวิจัยอืfนทีfจะนําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการศึกษาต่อไป 
รูปแบบของการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
        •  นิพนธ์ต้นฉบบั (original article) ในวารสารหรือหนังสือ 
        •  รายงานผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ (Menu script) 
        •  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 
        •  บทคดัย่อ (Abstract) 
        •  การนําเสนอผลงานวิจัยด้วย ภาพ (Slide presentation) 
        •  การนําเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) 

 

4. หน้าทีRและความรับผิดชอบ  
1. ผู้วิจยั ทีมวิจยั และหัวหน้าตามสายงาน 



2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน 
3. ศูนย์วิจัยสขุภาพบีดีเอ็มเอส 

 

5. ขั Uนตอนการทํางาน  
1. ศึกษาข้อกําหนดเกีfยวกับรูปแบบและแนวทางการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของวารสารนั �นๆละเอียดพร้อมดําเนินการไป

ตามข้อกําหนดของวารสารอย่างเคร่งครัด 
2. รายงานการวิจัยควรใช้ภาษาทีfถูกหลักภาษาและตรงความหมาย เรียบง่าย มีความหมายไม่คลมุเครือ กระชบั ตรง

ไป-ตรงมา 
3. รายงานการวิจัยควรมีเนื �อหาทีfมีความกระจ่างมีเอกภาพ และมีสัมพนัธภาพ กล่าวคือ เนื �อหาต้องมีความละเอียด

มากพอทีfจะทําให้ผู้อ่านทัfวไปเข้าใจได้ แต่ไม่ยาวเกินไป 
4. สืfอประกอบ หากจําเป็นต้องมี ไม่ว่าจะเป็นภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ ต้องมีความชดัเจน สืfอความหมายได้ดี 

สอดคล้องกับเนื �อหาและควรอยู่ในตําแหน่งทีfเหมาะสม 
5. ผู้เตรียมรายงานการวิจยัควรอ่านรายงานวิจยัหลาย ๆ ครั �งแล้วปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ร่วมวิจยัทุกคนมีส่วนร่วมในการ

จดัเตรียมและอ่านให้ผู้อืfนทีfเกีfยวข้องได้อ่านและวิจารณ์ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนส่งไปรับการพิจารณา
เพืfอพิมพ์เผยแพร่ 

6. ก่อนทีfจะนําผลงานการวิจัยไปเผยแพร่หรือตีพิมพ์จะต้องปฏิบติัตามนโยบายการประชาสมัพนัธ์งานวิจัยทางคลินิก
ทั �งภายในและภายนอกศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ (S/P-02.1-BMC-029) การประชาสัมพนัธ์งานวิจยัทาง
คลินิกทั �งภายในและภายนอกศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ) ทุกครั �ง 

  
การเตรียมรายงานการวิจัยเพืRอเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือหนังสือวิชาการ 

• ชืfอเรืfอง ควรกระชบักะทดัรัด ไม่ยาวหรือสั �นจนเกินไป และคําสําคัญ (key words) 

• ข้อมลูเกีfยวกับนกัวิจยั และผู้ทีfเกีfยวข้อง ได้แก่ ชืfอผู้วิจยั ชืfอผู้ร่วมวิจยั สถานทีfวิจยั สถานทีfทํางาน สถานทีfติดต่อ และชืfอ
ผู้วิจยัทีfเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมบทความ และเป็นผู้ทีfจะสืfอสารกับกองบรรณาธิการและผู้อ่าน 
(correspondent) เพืfอความสะดวกในการติดต่อ สําหรับผู้ทีfทําหน้าทีfสนบัสนุนการวิจัย ให้คําปรึกษาหรือเป็นหวัหน้า
หน่วยงานทีfเกีfยวข้องกับการวิจยันั �นผู้วิจยัไม่ควรนํามาใส่ไว้ในรายชืfอผู้ร่วมวิจยั(authorship) แต่ควรระบุไว้ในส่วนของ
กิตติกรรมประกาศ (acknowledgement) 

• บทคดัย่อ (abstract) หรือสาระสังเขป (summary) ควรเขียนภายหลงัจากการเขียนส่วนอืfนเรียบร้อยแล้ว เนื �อหาของ
บทคดัย่อต้องประกอบด้วยเนื �อหาทีfระบุว่าผู้วิจยัทําอะไร เพราะเหตุใด ทําอย่างไร ได้ผลอย่างไร ในเนื �อหาของบทคดัย่อ
จะมีการกําหนดหวัข้อของส่วนต่างๆ ทีfจะต้องมีในบทคดัย่อไว้อย่างชดัเจน ได้แก่ วตัถุประสงค์ของการวิจัย (objectives) 
รูปแบบการวิจยั (study design) สถานการณ์และสถานภาพของการวิจัย (setting) วสัดุหรืออาสาสมคัร วิธีการและ
ปัจจยัทีfผู้วิจยัให้กับประชากรทีfศึกษา การวัดผลและผลการศึกษา และข้อสรุป โดยทัfวไปความยาวของบทคดัย่อมกัจะถูก
จํากัดด้วยเนื �อทีfหรือจํานวนคํา 200-300 คํา เป็นต้น ดงันั �นจึงต้องอาศยัทกัษะการย่อความ 

• บทนํา (introduction) มกัมีสาระคล้ายคลึงกับส่วนหลกัเหตุผลของข้อเสนอโครงการวิจัย กล่าวคือ บทนําจะมีความ
ครอบคลมุเนื �อหาในส่วนของภูมิหลงัและความสําคัญของเรืfองทีfนําไปสู่การวิจยั ในส่วนท้ายของบทนําควรระบุถึง
วตัถุประสงค์ของการวิจัยและสมมุติฐานของการวิจยั อีกทั �งอ้างอิงถึงงานวิจยั ข้อมลู สถิติต่าง ๆ หรือการวิจัยนําร่องทีfมี
อยู่แล้วด้วย 

• วสัดุ และวิธีการ เป็นส่วนทีfสําคัญทีfสดุเพราะเป็นส่วนทีfทําให้ผู้อ่านสามารถพิจารณาถึงความถูกต้องของผลการวิจยัได้ 



• ผลการวิจยั ควรนําเสนอข้อมลูทีfเป็นผลของการศึกษาและข้อมูลพื �นฐานทีfเกีfยวข้องเท่านั �น ไม่นําความเห็นการคาดคะเน 
และข้อสรุปของผู้วิจยัมาปะปนด้วยการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการศึกษาทางสถิติควรระบุถึง วิธีทีfใช้ในการ
วิเคราะห์ ขนาดของนัยสําคญัทางสถิติและความสําคญัทางคลินิก ค่าความเชืfอมัfนของข้อมูลและผลการวิจัย 

• การอภิปรายหรือวิจารณ์ (discussion or comment) ประกอบด้วยการระบุจุดเด่น จุดด้อย และข้อจํากัดของวิธีวิจยั 
อภิปรายผลของการวิจยัในเชิงเปรียบเทียบกับการวิจัยอืfนๆ ทีfมีมาก่อน ระบุถึงประโยชน์และข้อจํากัดของการนํา
ผลการวิจยัไปประยุกต์ใช้ รวมทั �งให้ข้อเสนอแนะถึงประเด็นทีfควรศึกษาเพิfมเติมหรือประเด็นทีfควรศึกษาซํ �าข้อเสนอแนะ
ว่าใครควร 

ข้อควรระวัง/ข้อแนะนํา 

• ความเสีfยงต่อผู้รับบริการ : ไม่มี 

• ความเสีfยงต่อผู้ปฏิบติังาน 
ผลงานวิจัยทีfผู้วิจยัต้องการนําไปขอรับสิทธิบัตรยังไม่ควรเผยแพร่ ในกรณีทีfจําเป็นต้องเผยแพร่ เช่น รายงานความ
คืบหน้าของการวิจัย และรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เพืfอเสนอต่อองค์กรผู้สนบัสนนุ ควรมีคําว่า "เอกสารปกปิด" หรือ 
"Confidential" เสมอ 

• ความเสีfยง/ผลกระทบต่อสิfงแวดล้อม : ไม่มี 
 

6. ผังงาน  

ไม่มี 
 

7. ช่องทางการสืRอสาร และการอบรม  

ศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ E-Document 
 

8. การเฝ้าติดตามและการวัดกระบวนการ/การบริการ  

หน่วยงานจะกําหนดวิธีการและผู้รับผิดชอบในการเฝ้าติดตามและการวัดกระบวนการ/การบริการ ตามเวลาทีfกําหนดอย่าง
เหมาะสม และปฏิบติัการแก้ไข/ป้องกันเมืfอผลการเฝ้าติดตามการวดัไม่เป็นไปตามทีfคาดหวงั 

 

9. เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม  

ไม่มี 
 

 

 


