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แนวคิด

ขอเสนอชุดโครงการวิจัยที่มีคุณภาพยอมเกิดประโยชนสูงสุดในการ
ตอบโจทยปญหาการวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใช โดยตองแยกแยะ
ใหเห็นขอเดน ขอดอย และขอจํากัดของงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย
ใหขอเสนอแนะในเชิงสรางสรรค เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยใหดี
ยิ่งขึ้น



- กลุมโครงการวิจัยเรื่องเดียวกัน ประกอบดวยโครงการวิจัย
ยอยหลายโครงการ
- โครงการวิจัยยอยมีความแตกตางกนัในดานตางๆ เชน สถานที่
วิจัย ชวงระยะเวลา โจทย บริบท กลุมเปาหมาย วิธีการวิจัย
กรอบแนวคิดทฤษฎี ฯลฯ แตเนนหัวเรื่องหรือประเด็นใหญ
รวมกัน
- เปนโครงการวิจัยขนาดใหญ ใชเวลาดําเนินการ
- อาจมีลักษณะตอเนือ่ง
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หลักการและเหตุผล
ความสําคัญ
ความจาํเปน

ผลกระทบจากการวิจยั
-แสดงใหเห็นประจักษวา งานวิจัยนี้มี
ผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
- มีแนวคิดหรือวิธีการใหม อยางไร
-กอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ และสังคม
หรือไม
+ ทําแลว กอใหเกิดผลดีอะไร
- ไมทําแลว จะกอผลเสียอะไร
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วัตถุประสงค
• วัตถุประสงคหลกั ตอง
เขียนเปน
แบบบูรณาการ เพียงขอเดียว
• อาจมีวัตถุประสงครอง ได
หลายขอ

กลยุทธ
• แสดงใหเห็นวธีิการดําเนินงานวิจัย
อยางเปนรูปธรรม เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนด
• แสดงเปนประเด็นๆ พรอม
รายละเอียดวิธีการดําเนินงาน
• ทุกประเด็นจะตองทําใหบรรลุ
วัตถุประสงค
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ผลผลิต และผลลัพธ
• ตองกําหนดผลผลิต และ
ผลลัพทที่คาดวาจะไดจาก
งานวิจัยใหชดัเจน
• ควรตองกําหนดผลผลติ
และผลลัพธในแตละปที่ทํา
การวิจัย เพื่อประโยชนในการ
ติดตามและประเมินผล

ผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับ
ผลสําเร็จ ท่ีจะได
ใหระบุวาคืออะไร ?
………………………...........................
เชน ผูสูงอายุมคีุณภาพชีวิต..ท่ีดี

ผลผลิต และผลลัพธ
• ตองกําหนดผลผลิต และ
ผลลัพทที่คาดวาจะไดจาก
งานวิจัยใหชดัเจน
• ควรตองกําหนดผลผลติ
และผลลัพธในแตละปที่ทํา
การวิจัย เพื่อประโยชนในการ
ติดตามและประเมินผล

ผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับ
ผลสําเร็จ ท่ีจะได
ใหระบุวาคืออะไร ?
………………………...........................
เชน ผูสูงอายุมคีุณภาพชีวิต..ท่ีดี



1. ผลสําเร็จเบื้องตน (Preliminary Results)
2. ผลสําเร็จระหวางกลาง (Intermediate Results)
3. ผลสําเร็จตามจุดหมาย (Goal Results)
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ผลสําเร็จเบื้องตน (Preliminary Results)
• ผลสําเร็จท่ีเปน องคความรู หรือ เทคโนโลยี หรือ รปูแบบ หรือ
วิธีการ ท่ีจะนําไปสูการวิจัยในระยะตอไป
• ใหระบุวาผลสําเร็จนั้นเปน องคความรู หรือ เทคโนโลยี หรือ
รูปแบบหรือ วธีิการ อะไร?
• ผลสําเร็จนั้นเปนของใหมหรือไม แตกตางจากท่ีเคยมมีาแลว
อยางไร?
• ผลสําเร็จเบื้องตนจะถูกนําไปตอยอดการวิจัยไดหรือไม ตออยางไร
โดยใคร (ผูเสนอขอเสนอวิจัยเอง หรือโดยนักวิจัยอ่ืน)

ผลสําเร็จเบื้องตน (Preliminary Results)
• ผลสําเร็จท่ีเปน องคความรู หรือ เทคโนโลยี หรือ รปูแบบ หรือ
วิธีการ ท่ีจะนําไปสูการวิจัยในระยะตอไป
• ใหระบุวาผลสําเร็จนั้นเปน องคความรู หรือ เทคโนโลยี หรือ
รูปแบบหรือ วธีิการ อะไร?
• ผลสําเร็จนั้นเปนของใหมหรือไม แตกตางจากท่ีเคยมมีาแลว
อยางไร?
• ผลสําเร็จเบื้องตนจะถูกนําไปตอยอดการวิจัยไดหรือไม ตออยางไร
โดยใคร (ผูเสนอขอเสนอวิจัยเอง หรือโดยนักวิจัยอ่ืน)



ผลสําเร็จระยะกลาง (Intermediate Results)
• เปนผลสําเร็จท่ีไดจากการดําเนินการในระยะตอมา
• เปนผลสําเร็จท่ีเกิดจากการวิจัยตอยอดจากผลสําเร็จเบื้องตน
• เปนผลสําเร็จท่ีมีความเชื่อมโยงอยางใด อยางหนึ่ง กับ ผลสําเร็จ
เบื้องตน
• เปนผลสําเร็จท่ีกาวไปสูผลสําเร็จระยะสุดทายของโครงการ
• ใหระบุวาเปนผลสําเร็จอะไร เชื่อมโยงกับผลสําเร็จเบื้องตนอยางไร
และ เขาสูผลสําเร็จระยะสุดทายภายในเมือ่ไร (ใหระบุดวยวา
ผลสําเร็จระยะสุดทายจะเปนอะไร)
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ผลสําเร็จตามจุดหมาย (Goal Results)
• ใหระบุวาผลสําเร็จตามจุดหมายคืออะไร?
• ผลสําเร็จตามจุดหมายนี้จะใชประโยชนในแนวทางไหน นําไปใช
อยางไร และเกิดผลกระทบอะไรบาง ผลกระทบนั้นมีมากเพียงใด
• ผลสําเร็จตามจุดหมายยิง่มีศักยภาพ และแนวทางในการทําให
เกิดผลกระทบสูง ยอมมีน้ําหนักการพิจารณาขอเสนอการวิจัยสูง
แตก็มคีวามเสี่ยงสูง และเมื่อไดผลนั้นจรงิ นักวิจัย องคกรวิจัย และ
หนวยงานนั้น จะมีน้ําหนักความเชื่อถือสูงในปงบประมาณถัดไป
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-มีการเขียนปญหาการวิจัย (ปญหาของตัวแปรตาม)
ใหเห็นอยางชัดเจนวาเปนปญหาจริงๆ มีปญหาเกิดขึ้น
และปญหานั้นๆ มีความสําคญัมากพอ อันจะนําไปสู
ความจําเปนที่จะตองมีการทําวิจยัในครั้งนี้หรือไม เชน
หากปลอยปญหาเหลานี้ไว จะกอใหเกิดผลเสีย
ผลกระทบตอประชาชน คุณภาพการบรหิารจัดการ และ
ประเทศชาติ อยางไร
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- ปญหาการวิจัยกวางหรือซับซอนเกินไปที่จะทําการ
วิจัยในหนึ่งเรื่องหรือไม
- มีการเขียนความเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตัว
แปรอิสระและตัวแปรตามหรือไม
- วรรณกรรมที่ทบทวนมีความสอดคลอง สนับสนุน
ปญหาการวิจัยหรือไม
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- วรรณกรรมที่ทบทวนมีความครอบคลุมทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติหรือไม และมีการทบทวนจากแหลงตางๆ
หรือไม เชน บทความงานวิจัย บทความวิชาการ หนังสือตํารา
สื่ออิเล็กทรอนิกส มีการวิเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อ
ระบุชองวางขององคความรู (Gap of knowledge) อันจะ
นําไปสูการออกแบบการวิจัยใหสอดคลองกับปญหาการวิจัย
หรือไม
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-มีการกลาวถึงการไดมาซึ่งตัวแปรตนและตัวแปรตามอยางชัดเจน
(จากการทบทวนวรรณกรรม หรือ จากแนวคิด ทฤษฎี)
- การไดมาซึ่งตัวแปรตนและตัวแปรตามมีความครอบคลุมตามกรอบ
แนวคิด ทฤษฎี ที่ใช
- มีการกลาวถึงกรอบแนวคิด ทฤษฎี อยางเหมาะสมและเพียงพอที่ทําให
ผูอานเกิดความเขาใจได และกรอบแนวคิด ทฤษฎี ที่ใชเหมาะสมกับ
เรื่องที่ศึกษา (ปญหาการวิจัย) สามารถอธิบายถึงความเช่ือมโยงระหวาง
กลุมตัวแปรที่ศึกษาได หากกรอบแนวคิด ทฤษฎี ไมเหมาะสม มีกรอบ
แนวคิด ทฤษฎี ใดบางที่ควรใช
- มีการกลาวถึงกรอบแนวคิด ทฤษฎี ในความเปนมาและความสําคัญ
ของปญหา และการอภิปรายผลหรือไม

-มีการกลาวถึงการไดมาซึ่งตัวแปรตนและตัวแปรตามอยางชัดเจน
(จากการทบทวนวรรณกรรม หรือ จากแนวคิด ทฤษฎี)
- การไดมาซึ่งตัวแปรตนและตัวแปรตามมีความครอบคลุมตามกรอบ
แนวคิด ทฤษฎี ที่ใช
- มีการกลาวถึงกรอบแนวคิด ทฤษฎี อยางเหมาะสมและเพียงพอที่ทําให
ผูอานเกิดความเขาใจได และกรอบแนวคิด ทฤษฎี ที่ใชเหมาะสมกับ
เรื่องที่ศึกษา (ปญหาการวิจัย) สามารถอธิบายถึงความเช่ือมโยงระหวาง
กลุมตัวแปรที่ศึกษาได หากกรอบแนวคิด ทฤษฎี ไมเหมาะสม มีกรอบ
แนวคิด ทฤษฎี ใดบางที่ควรใช
- มีการกลาวถึงกรอบแนวคิด ทฤษฎี ในความเปนมาและความสําคัญ
ของปญหา และการอภิปรายผลหรือไม



- วัตถุประสงคการวิจัย (ทั่วไปและเฉพาะ : Purpose of
study / Specific aims) มีการระบุไวอยางชัดเจนหรือไม
- ในวัตถุประสงคการวิจัย มีการระบุถึงตัวแปรที่ศึกษาและ
กลุมประชากรหรือไม
- วัตถุประสงคการวิจัยสะทอนใหเห็นถึงสิ่งที่ตองการศึกษา

- วัตถุประสงคการวิจัย (ทั่วไปและเฉพาะ : Purpose of
study / Specific aims) มีการระบุไวอยางชัดเจนหรือไม
- ในวัตถุประสงคการวิจัย มีการระบุถึงตัวแปรที่ศึกษาและ
กลุมประชากรหรือไม
- วัตถุประสงคการวิจัยสะทอนใหเห็นถึงสิ่งที่ตองการศึกษา



- คําถามการวิจัย/สมมติฐานการวิจัย มีความชัดเจน และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยหรือไม
- คําถามการวิจัย/สมมติฐานการวิจัย สะทอนใหเห็นถึงตัวแปร
และความสัมพันธที่ตองการศึกษา
- สามารถเขียนแผนภาพ (Diagram) แสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร (ตนและตาม) ไดหรือไม

- คําถามการวิจัย/สมมติฐานการวิจัย มีความชัดเจน และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยหรือไม
- คําถามการวิจัย/สมมติฐานการวิจัย สะทอนใหเห็นถึงตัวแปร
และความสัมพันธที่ตองการศึกษา
- สามารถเขียนแผนภาพ (Diagram) แสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร (ตนและตาม) ไดหรือไม



-หากมีสมมติฐานการวิจัย เปนสมมติฐานแบบไหน
(Directional/Simple/Complex hypothesis)
- วรรณกรรมสนับสนุนเพียงพอที่จะใหตั้งสมมติฐานใน
ลักษณะเชนนั้นหรือไม หากไมมีสมมติฐานการวิจัย สามารถ
เขียนไดเปนอยางไร

-หากมีสมมติฐานการวิจัย เปนสมมติฐานแบบไหน
(Directional/Simple/Complex hypothesis)
- วรรณกรรมสนับสนุนเพียงพอที่จะใหตั้งสมมติฐานใน
ลักษณะเชนนั้นหรือไม หากไมมีสมมติฐานการวิจัย สามารถ
เขียนไดเปนอยางไร



- งานวิจัยนี้ใชแบบแผนการวิจัยแบบใด มีรายละเอียดเพียงพอ
หรือไม
- แบบแผนการวิจัยที่ใชสามารถตอบวัตถุประสงคของการวิจัย
ไดหรือไม
- มีความเหมาะสม สอดคลองกับ Gap of knowledge และ
ไมขัดตอหลักจริยธรรมในการวิจัย

- งานวิจัยนี้ใชแบบแผนการวิจัยแบบใด มีรายละเอียดเพียงพอ
หรือไม
- แบบแผนการวิจัยที่ใชสามารถตอบวัตถุประสงคของการวิจัย
ไดหรือไม
- มีความเหมาะสม สอดคลองกับ Gap of knowledge และ
ไมขัดตอหลักจริยธรรมในการวิจัย



- เปนการวิจัยแบบทดลอง (Experimental) หรือแบบไม
ทดลอง (Non-experimental) หากเปนการวิจัยแบบทดลอง
ไดคํานึงถึงหลัก Max- Min-Con ในการออกแบบวิจัย
อยางไร มีการคํานึงถึงหลักในการออกแบบการวิจัยที่ดีหรือไม
อยางไร
- การจัดกระทํา (Intervention) คืออะไร

- เปนการวิจัยแบบทดลอง (Experimental) หรือแบบไม
ทดลอง (Non-experimental) หากเปนการวิจัยแบบทดลอง
ไดคํานึงถึงหลัก Max- Min-Con ในการออกแบบวิจัย
อยางไร มีการคํานึงถึงหลักในการออกแบบการวิจัยที่ดีหรือไม
อยางไร
- การจัดกระทํา (Intervention) คืออะไร



- มีการควบคุมปจจัยแทรกซอน (Confounding factors)
อยางครอบคลุมและเหมาะสมหรือไม
- ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตรงภายใน (Internal validity)
คืออะไร เชน History, Maturation, Test-retesting,
Selection bias, Mortality และไดมีการกลาวถึงปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความตรงภายในหรือไม

- มีการควบคุมปจจัยแทรกซอน (Confounding factors)
อยางครอบคลุมและเหมาะสมหรือไม
- ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตรงภายใน (Internal validity)
คืออะไร เชน History, Maturation, Test-retesting,
Selection bias, Mortality และไดมีการกลาวถึงปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความตรงภายในหรือไม



- มีการระบุกลุมประชากรเปาหมายหรือไม
- ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางอยางไร มีขนาดเหมาะสม
หรือไม
- มีการวิเคราะหอํานาจทดสอบเพื่อหลีกเลี่ยง Type II error
หรือไมวิธีการไดมาซึ่งกลุมตัวอยางเปนวิธีที่ทําใหไดตัวแทนที่
ดีของประชากรหรือไม (มีการสุมหรือไม หากมีเปนแบบไหน
เหมาะสมหรือไม หากไมมีการสุม วิธีการสุมที่ควรใชเปน
แบบใด)

- มีการระบุกลุมประชากรเปาหมายหรือไม
- ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางอยางไร มีขนาดเหมาะสม
หรือไม
- มีการวิเคราะหอํานาจทดสอบเพื่อหลีกเลี่ยง Type II error
หรือไมวิธีการไดมาซึ่งกลุมตัวอยางเปนวิธีที่ทําใหไดตัวแทนที่
ดีของประชากรหรือไม (มีการสุมหรือไม หากมีเปนแบบไหน
เหมาะสมหรือไม หากไมมีการสุม วิธีการสุมที่ควรใชเปน
แบบใด)



-การไดมาซึ่งกลุมตัวอยางมีความลําเอียงหรือไม ถามีผูวิจัยได
ระบุไวหรือไมมีการกลาวถึง Inclusion/Exclusion criteria
หรือไม อยางไร Inclusion/Exclusion criteria มีความ
เหมาะสมหรือไม
- หากกลุมตัวอยางมีมากกวา 2 กลุม ทั้งสองกลุมมีความ
ใกลเคียงกันหรือไม
- ผูวิจัยใชวิธีการใดเพื่อใหไดกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม (มีการสุม
หรือไม)
- มีการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยางหรือไม

-การไดมาซึ่งกลุมตัวอยางมีความลําเอียงหรือไม ถามีผูวิจัยได
ระบุไวหรือไมมีการกลาวถึง Inclusion/Exclusion criteria
หรือไม อยางไร Inclusion/Exclusion criteria มีความ
เหมาะสมหรือไม
- หากกลุมตัวอยางมีมากกวา 2 กลุม ทั้งสองกลุมมีความ
ใกลเคียงกันหรือไม
- ผูวิจัยใชวิธีการใดเพื่อใหไดกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม (มีการสุม
หรือไม)
- มีการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยางหรือไม



- มีการอธิบายลักษณะของเครื่องมืออยางเพียงพอ ชัดเจนที่ทํา
ใหสามารถประเมินไดวาเครื่องมือนั้น ๆ สามารถประเมิน
คุณลักษณะที่ผูวิจัยตองการศึกษาไดอยางเหมาะสม และ
เครื่องมือมีความเหมาะสมที่จะใชวัดตัวแปรที่ศึกษา หรือไม
อยางไร
- เครื่องมือ เปนเครื่องมือที่ไดมาตรฐานหรือสรางใหม หาก
สรางใหมการอธิบายถึงกระบวนการสรางมีความชัดเจน มีการ
ตรวจสอบคุณภาพกอนนําไปใชจริง หรือไม อยางไร
เครื่องมือมีความเที่ยง (Reliability) หรือไม อยางไร มีการ
รายงานผลความเที่ยงในการศึกษาครั้งนี้หรือไม

- มีการอธิบายลักษณะของเครื่องมืออยางเพียงพอ ชัดเจนที่ทํา
ใหสามารถประเมินไดวาเครื่องมือนั้น ๆ สามารถประเมิน
คุณลักษณะที่ผูวิจัยตองการศึกษาไดอยางเหมาะสม และ
เครื่องมือมีความเหมาะสมที่จะใชวัดตัวแปรที่ศึกษา หรือไม
อยางไร
- เครื่องมือ เปนเครื่องมือที่ไดมาตรฐานหรือสรางใหม หาก
สรางใหมการอธิบายถึงกระบวนการสรางมีความชัดเจน มีการ
ตรวจสอบคุณภาพกอนนําไปใชจริง หรือไม อยางไร
เครื่องมือมีความเที่ยง (Reliability) หรือไม อยางไร มีการ
รายงานผลความเที่ยงในการศึกษาครั้งนี้หรือไม



- มีการใชเครื่องมือนี้ในประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้หรือไม เครื่องมือมีความตรง
(Validity) หรือไม ไดผานการตรวจสอบความตรงในมิติตางๆ
อยางไร (Content, Construct etc. การใหคะแนนมี
รายละเอียดเพียงพอ ชัดเจน หรือไม

- มีการใชเครื่องมือนี้ในประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้หรือไม เครื่องมือมีความตรง
(Validity) หรือไม ไดผานการตรวจสอบความตรงในมิติตางๆ
อยางไร (Content, Construct etc. การใหคะแนนมี
รายละเอียดเพียงพอ ชัดเจน หรือไม







ผูชวยศาสตราจารยอัชฌา   สุวรรณกาญจน
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ 8
: หัวหนางานสงเสริมงานวิจัยและตํารา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
: หัวหนากลุมสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
การศึกษา-อบรม-ดูงาน
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาการศึกษาพยาบาลสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล 2538
: อบรมระยะสั้น เร่ืองการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก
ณ มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย  ป 2539
: กําลังศึกษาตอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(นานาชาติ) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ผูชวยศาสตราจารยอัชฌา   สุวรรณกาญจน
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ 8
: หัวหนางานสงเสริมงานวิจัยและตํารา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
: หัวหนากลุมสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
การศึกษา-อบรม-ดูงาน
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาการศึกษาพยาบาลสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล 2538
: อบรมระยะสั้น เร่ืองการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก
ณ มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย  ป 2539
: กําลังศึกษาตอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(นานาชาติ) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย



ประสบการณดานการจัดการเรียนการสอน-วิจัย-วิทยากร
: หัวหนาภาค/สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 12 ป
: กรรมการและเลขานุการฝายวิชาการ 6 ป
: กรรมการและเลขานุการการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักของเครือขาย
การศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต 4 ป
: คณะกรรมการวิจัยและผลงานสรางสรรค 20 ป
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