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ค าถามวิจยั 

ผูป่้วยติดเช้ือใน 

กระแสเลือด ปี 1990-1996 

ญาติสวดออ้นวอน

ยอ้นหลงั ปี 2000 
ญาติไมส่วดออ้นวอน

ยอ้นหลงัปี 2000 



คิดยงัไงกบัค าถามวิจยัแบบน้ี ?  
 



BMJ 2001 (IMPACT FACTOR IS 17.215) 

 



 



ค าถาม

วิจยั  
บทน า

การวิจยั 
วิธีการ

ท าวิจยั 



• ค าถามท่ี 1: why? ท าไมตอ้งเขียนบทน า ? 

   (ถา้ไม่รูว้่าท าไมตอ้งเขียน ก็คงจะไม่รูว้่าจะเขียนอะไร?) 



คงไม่อยากใหเ้กิดเหตุการณ์เช่นน้ี 
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• เพื่อคนอ่านท่ีจะใชง้าน 

• เห็นเหตุผลการท าวิจยั 

• เห็นผลการศึกษา 

• เห็นการแปลผล ขอ้แนะน า 

• น าผลงานวิจยัใชป้ระโยชน ์

 

• เพื่อคนใหทุ้น / ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

• เห็นเหตุผลการท าวิจยั 

• เห็นประโยชนท่ี์คาดหวัง 

• เห็นความคุม้ค่า 

• อนุมตัิ/ สนับสนุน / ให้
ความร่วมมือ 
 

แบบเสนอโครงร่างวิจยั VS. การรายงานผลวิจยั 

แบบเสนอโครงร่างวิจยั  การรายงานผลวิจยั 



 

Reason = introduction  

Why ? 

feasibility? 

unique ? 

How ? 



 



คนไหน ฉลาดกวา่กนั 
 ลกูคนท่ี 1 ขอเบิกเงินไป
ซือ้ DINO MASTER 

 อะไรนะ มนัคืออะไร 
 เดมิไมเ่ห็นต้องมีเลย ไมมี่
แล้วจะตายไหม 

 ของเลน่อ่ืนดีกว่าน่า? 

 มนัจะช่วยการเรียนไหม ? 
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คนไหน ฉลาดกวา่กนั 
 ลกูคนท่ี 2 กลา่วลอย ๆ   พ่อว่าการเรียนส าคญัไหม ? 

 ผลสอบออกแล้วผมบวกเลขไม่
ค่อยเก่ง ผมอยากพฒันา 

 มีของช่วยเพื่อหดับวกเลขหลาย
อย่าง แต ่dino ดแูล้วบวกเยอะด ี

สนกุด้วย 

 ถ้าได้มานะ ต่อไปผมต้องสอบเข้า 
ป.1 ได้แน่ ๆ  
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ท าไมตอ้งเขียนบทน า ? สรุปค าตอบจากผูบ้รรยาย 

• เพ่ือใคร ?  

• ผูส้นับสนุนหรือตรวจสอบ                             
(ผูใ้หทุ้น, ผูป้ระเมิน, กรรมการจริยธรรม)  

• เพ่ืออะไร ? 

• เขา้ถึงปัญหาท่ีเป็นค าถามวิจยั “เขา้ใจ” 

• เห็นประโยชน์พอท่ีจะพิจารณาอนุมติั “ซ้ือฝัน” 



• ค าถามท่ี 2: ถา้อย่างน้ัน ตอ้งเขียนอะไรแค่ไหนล่ะ ?  

   (สั้นท่ีสุด ง่ายท่ีสุดไดย้ิ่งดี ถา้ไดอ้นุมติัเหมือนกนั !!)  



ค าถามวิจยั 

ผูป่้วยติดเช้ือใน 

กระแสเลือด ปี 1990-1996 

ญาติสวดออ้นวอน

ยอ้นหลงั ปี 2000 
ญาติไมส่วดออ้นวอน

ยอ้นหลงัปี 2000 



ค าถามท่ี 3: ผมเขียนแค่น้ี พอไหม?  

• การติดเชื้ อในกระแสเลือด เป็นภาวะท่ีตรวจพบเชื้ อ

แบคทีเรียในกระแสเลือดพบบ่อยและมีความรุนแรงถึงชีวิต 

พบอุบติัการณ์มากข้ึนเร่ือย ๆ ใน 5 ปีท่ีผ่านมา โดยพบ

อุบติัการณ์เพิ่มจาก 1/1000 เป็น 1/500 โดยใน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ปัจจุบนัพบอตัราการตายถึง 1/5 

 



ค าถามท่ี 4: ผมเพิ่มใหแ้ลว้ พอไหม?  
• การติดเชื้ อในกระแสเลือด เป็นภาวะท่ีตรวจพบเชื้ อแบคทีเรียในกระแสเลือดพบบ่อยและมีความรุนแรงถึงชีวิต  พบอุบัติการณ์มากขึ้ น

เร่ือย ๆ ใน 5 ปีท่ีผ่านมา โดยพบอุบัติการณ์เพ่ิมจาก 1/1000 เป็น 1/500 โดยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ปัจจุบันพบอัตราการ
ตายถึง 1/5 

• สืบเน่ืองจากปัญหาอตัราการตายสูงในภาวะดังกล่าว ไดม้ี

ความพยายามหลายวิธีไดแ้ก่ การคน้พบภาวะน้ีตั้งแต่

เร่ิมแรก มีการใหย้าปฏิชีวนะ รวมถึงการใหย้ากระตุน้ระบบ

ไหลเวียนโลหิตเมื่อมีขอ้บ่งชี้  อย่างไรก็ตามยงัไม่สามารถลด

อตัราการตายลงได ้การสวดมนต์ออ้นวอนเป็นวิธีการรักษา

อีกวิธี ท่ีมีขอ้ดีคือไม่ตอ้งมีค่าใชจ้่าย ผูว้ิจยัจึงสนใจน ามาใช  ้



ค าถามท่ี 5: ผมเพิ่มใหแ้ลว้ พอไหม?  
• การติดเช้ือในกระแสเลือด เป็นภาวะท่ีตรวจพบเช้ือแบคทีเรียในกระแสเลือดพบบ่อยและมีความรุนแรงถึงชีวิต  พบอุบัติการณ์มากข้ึนเร่ือย ๆ  ใน 5 ปี

ท่ีผ่านมา โดยพบอุบัติการณ์เพ่ิมจาก 1/1000 เป็น 1/500 โดยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ปัจจุบันพบอัตราการตายถึง  1/5 

• สืบเน่ืองจากปัญหาอัตราการตายสูงในภาวะดังกล่าว ได้มีความพยายามหลายวิธีได้แก่ การคน้พบภาวะน้ีตั้ งแต่เร่ิมแรก มีการให้ยาปฏิชีวนะ  รวมถึงการให้ยากระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตเม่ือมีขอ้บ่งช้ี 

อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถลดอัตราการตายลงได้ การสวดมนต์ออ้นวอนเป็นวิธีการรักษาอีกวิธี ท่ีมีขอ้ดีคือไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย ผูวิ้จัย จึงสนใจน ามาใช ้

• ไม่มีกลไกทางวิทยาศาสตร์ท่ีทราบในปัจจุบันส าหรับการสวดมนต์

ออ้นวอนยอ้นหลัง อย่างไรก็ตามในอดีต การคน้พบความรูจ้าก 
clinical trial ว่า มะนาวสามารถรักษาโรค scurvy ได ้หรือ
แมก้ระทัง่การคน้พบว่าภาวะท่ีเกิดจากการติดต่อสัมผัสโรค น่าจะเกิด

จากเช้ือโรค ทั้งสองภาวะน้ีในขณะน้ันเองก็ยงัไม่สามารถอธิบายกลไก

ได ้แต่ไดท้ราบกลไกยืนยนัจริง ๆในอีกสิบหรือรอ้ยปีถัดมา และดังน้ัน

การท่ียงัไม่สามารถอธิบายกลไกไดห้รือยงัไม่สามารถเช่ือมโยงไดใ้น

ปัจจุบัน ไม่ไดแ้ปลว่าการทดลองน้ีจะท าใหก้ารศึกษาน้ีไม่เป็น

วิทยาศาสตร์ 



ค าถามท่ี 6: ผมเพิ่มใหแ้ลว้ พอไหม?  
• การติดเชื้ อในกระแสเลือด เป็นภาวะท่ีตรวจพบเชื้ อแบคทีเรียในกระแสเลือดพบบ่อยและมีความรุนแรงถึงชีวิต  พบอุบัติการณ์มากขึ้ น

เร่ือย ๆ ใน 5 ปีท่ีผ่านมา โดยพบอุบัติการณ์เพ่ิมจาก 1/1000 เป็น 1/500 โดยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ปัจจุบันพบอัตราการ

ตายถึง 1/5 

• สืบเน่ืองจากปัญหาอัตราการตายสูงในภาวะดังกล่าว ได้มีความพยายามหลายวิธีได้แก่ การค้นพบภาวะน้ีต้ังแต่เริ่มแรก มีการให้ยาปฏิชีวนะ  รวมถึงการให้ยากระตุ้นระบบ

ไหลเวียนโลหิตเมื่อมีข้อบ่งชี้  อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถลดอัตราการตายลงได้ การสวดมนต์อ้อนวอนเป็นวิธีการรักษาอีกวิธี ที่มีข้อดีคื อไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย ผู้วิจัยจึงสนใจ

น ามาใช้ 

• ไม่มีกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่ทราบในปัจจุบันส าหรับการสวดมนต์อ้อนวอนยอ้นหลัง อย่างไรก็ตามในอดีต  การค้นพบความรูจ้าก clinical trial ว่า มะนาวสามารถรักษาโรค 

scurvy ได้ หรือแม้กระทัง่การค้นพบว่าภาวะที่เกิดจากการติดต่อสัมผัสโรค น่าจะเกิดจากเชื้ อโรค ทั้งสองภาวะน้ีในขณะน้ันเองก็ยังไม่สามารถอธิ บายกลไกได้ แต่ได้ทราบ

กลไกยืนยันจริง ๆในอีกสิบหรือรอ้ยปีถัดมา และดังน้ันการที่ยังไม่สามารถอธิบายกลไกได้หรือยังไม่สามารถเชื่อมโยงได้ในปัจจุบัน ไม่ได้ แปลว่าการทดลองน้ีจะท าให้

การศึกษาน้ีไม่เป็นวิทยาศาสตร์ 

• เราไม่สามารถคิดล่วงหน้าเสมอว่า “time is linear” 

หรือ “God is limited by time linear” 



ค าถามท่ี 7: ผมเพิ่มใหแ้ลว้ พอไหม?  
• การติดเชื้ อในกระแสเลือด เป็นภาวะท่ีตรวจพบเชื้ อแบคทีเรียในกระแสเลือดพบบ่อยและมีความรุนแรงถึงชีวิต  พบอุบัติการณ์มากขึ้ นเรื่อย ๆ ใน 5 ปีท่ีผ่านมา 

โดยพบอุบัติการณ์เพิ่มจาก 1/1000 เป็น 1/500 โดยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ปัจจุบันพบอัตราการตายถึง  1/5 

• สืบเน่ืองจากปัญหาอัตราการตายสูงในภาวะดังกล่าว ไดม้ีความพยายามหลายวิธีไดแ้ก่ การคน้พบภาวะน้ีตั้งแต่เริ่มแรก มีการใหย้าปฏิชีวนะ  รวมถึงการใหย้ากระตุน้ระบบไหลเวียนโลหิต

เมื่อมีขอ้บ่งชี้  อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถลดอัตราการตายลงได ้การสวดมนต์ออ้นวอนเป็นวิธีการรักษาอีกวิธี ท่ีมีขอ้ดีคือไม่ตอ้งมีค่ าใชจ้่าย ผู ้วิจัยจึงสนใจน ามาใช ้ไม่มีกลไกทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีทราบในปัจจุบันส าหรับการสวดมนต์ออ้นวอนยอ้นหลัง อย่างไรก็ตามในอดีต  การคน้พบความรู ้จาก clinical trial ว่า มะนาวสามารถรักษาโรค scurvy ได ้หรือ
แม้กระทัง่การคน้พบว่าภาวะท่ีเกิดจากการติดต่อสัมผัสโรค น่าจะเกิดจากเชื้ อโรค ท้ังสองภาวะน้ีในขณะน้ันเองก็ยังไม่สามารถอธิบายกลไก ได ้แต่ไดท้ราบกลไกยืนยันจริง ๆ ในอีกสิบหรือ

ร้อยปีถัดมา และดังน้ันการท่ียังไม่สามารถอธิบายกลไกไดห้รือยังไม่สามารถเชื่อมโยงไดใ้นปัจจุบัน ไม่ไดแ้ปลว่าการทดลองน้ีจะท าใหก้าร ศึกษาน้ีไม่เป็นวิทยาศาสตร์  เราไม่สามารถคิด
ล่วงหน้าเสมอว่า “time is linear”  หรือ “God is limited by time linear”  

• มีการศึกษาระยะท่ีสามแบบสุ่ม (Randomized controlled 
trial) ทดสอบการสวดมนต์ออ้นวอนส าหรบัผูป่้วยใน 
coronary care unit และผูป่้วยท่ีมีบุตรยาก และมีประโยชน์
จริง และล่าสุดการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
(systematic review) พบว่า ประมาณ 57% (13/23) ของ
การศึกษาพบว่ามีประโยชน์และดังน้ันดว้ยหลักฐานดังกล่าวจึงพอ

เช่ือไดว้่าน่าจะท าการศึกษาลกัษณะน้ีกบัอีกกลุ่มผูป่้วยได ้ 
 



ค าถามท่ี 7: ผมเพิ่มใหแ้ลว้ พอไหม?  
• การติดเชื้ อในกระแสเลือด เป็นภาวะที่ตรวจพบเชื้ อแบคทีเรียในกระแสเลือดพบบ่อยและมีความรุนแรงถึงชีวิต  พบอุบัติการณ์มากขึ้ นเรื่อย ๆ ใน 5 ปีที่ผ่านมา โดยพบ

อุบัติการณ์เพิ่มจาก 1/1000 เป็น 1/500 โดยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ปัจจุบันพบอัตราการตายถึง  1/5 

• สืบเน่ืองจากปัญหาอัตราการตายสูงในภาวะดังกล่าว ได้มีความพยายามหลายวิธีได้แก่ การคน้พบภาวะน้ีตั้ งแต่เร่ิมแรก มีการให้ยาปฏิชีวนะ  รวมถึงการให้ยากระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตเม่ือมีขอ้บ่งช้ี 

อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถลดอัตราการตายลงได้ การสวดมนต์ออ้นวอนเป็นวิธีการรักษาอีกวิธี ท่ีมีขอ้ดีคือไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย ผูวิ้จัย จึงสนใจน ามาใช ้ไม่มีกลไกทางวิทยาศาสตร์ท่ีทราบในปัจจุบันส าหรับการ
สวดมนต์ออ้นวอนยอ้นหลัง อย่างไรก็ตามในอดีต  การคน้พบความรู ้จาก clinical trial ว่า มะนาวสามารถรักษาโรค scurvy ได้ หรือแมก้ระทั ่งการคน้พบว่าภาวะท่ีเกิดจากการติดต่อสัมผัสโรค น่าจะเกิด
จากเช้ือโรค ทั้ งสองภาวะน้ีในขณะน้ันเองก็ยังไม่สามารถอธิบายกลไกได้ แต่ได้ทราบกลไกยืนยันจริง ๆ ในอีกสิบหรือร้อยปีถัดมา และดังน้ั นการท่ียังไม่สามารถอธิบายกลไกได้หรือยังไม่สามารถเช่ือมโยงได้

ในปัจจุบัน ไม่ได้แปลว่าการทดลองน้ีจะท าให้การศึกษาน้ีไม่เป็นวิทยาศาสตร์   เราไม่สามารถคิดล่วงหน้าเสมอว่า “time is linear” หรือ “God is limited by time linear” มี
การศึกษาระยะท่ีสามแบบสุ่ม (Randomized controlled trial) ทดสอบการสวดมนต์ออ้นวอนส าหรับผู้ป่วยใน coronary care unit และ
ผู้ป่วยท่ีมีบุตรยาก และมีประโยชน์จริง และล่าสุดการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ  (systematic review) พบว่า ประมาณ 57% (13/23) 
ของการศึกษาพบว่ามีประโยชน์และดังน้ันด้วยหลักฐานดังกล่าวจึงพอเช่ือไดว่้าน่าจะท าการศึกษาลักษณะน้ีกับอีกกลุ่มผู้ป่วยได้  

• จุดประสงค์ของการศึกษาน้ีท าเพ่ือการทดสอบการสวดมนต์ออ้นวอน

น้ีในกลุ่มผูป่้วยหนักท่ีมีการติดเช้ือในกระแสเลือด โดยมีสมมติฐานว่า

การสวดมนต์ออ้นวอนยอ้นหลังจะท าใหล้ดอตัราการตาย, ลด
ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล และลดระยะเวลาการมีไขไ้ด ้

นอกจากน้ีผูว้ิจยัคาดหวงัว่าการศึกษาน้ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์โดยเป็น

การรักษาเสริมท่ีไม่ไดใ้ชค้่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมและอาจเป็นจุดเร่ิมความ

สนใจการคน้หาความจริงของกลไกการรักษาแบบน้ีในอนาคต 
 



ลองพิจารณาอ่านกนัอีกทีครบั:ย่อหน้าท่ี 1 

• 1.การติดเช้ือในกระแสเลือด เป็นภาวะท่ีตรวจพบ
เช้ือแบคทีเรียในกระแสเลือดพบบ่อยและมีความ

รุนแรงถึงชีวิต พบอุบติัการณ์มากขึ้ นเร่ือย ๆ ใน 5 ปี

ท่ีผ่านมา โดยพบอุบติัการณ์เพิ่มจาก 1/1000 เป็น 

1/500 โดยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั ปัจจุบนัพบ

อตัราการตายถึง 1/5 

 



• 2.สืบเน่ืองจากปัญหาอัตราการตายสูงในภาวะดังกล่าว ไดมี้ความพยายามหลายวิธี
ไดแ้ก่ การคน้พบภาวะน้ีตั้งแต่เร่ิมแรก มีการใหย้าปฏิชีวนะ รวมถึงการใหย้ากระตุน้

ระบบไหลเวียนโลหิตเม่ือมีขอ้บ่งชี้  อย่างไรก็ตามยงัไม่สามารถลดอัตราการตายลงได ้

การสวดมนต์ออ้นวอนเป็นวิธีการรกัษาอีกวิธี ท่ีมีขอ้ดีคือไม่ตอ้งมีค่าใชจ้่าย ผูว้ิจัยจึง

สนใจน ามาใช ้ถึงแมว้่าไม่มีกลไกทางวิทยาศาสตรท่ี์ทราบในปัจจุบันส าหรบัการสวด

มนต์ออ้นวอนยอ้นหลงั อย่างไรก็ตามในอดีต การคน้พบความรูจ้าก clinical trial 

ว่า มะนาวสามารถรกัษาโรค scurvy ได ้หรือแมก้ระทัง่การคน้พบว่าภาวะท่ีเกิดจาก
การติดต่อสมัผัสโรค น่าจะเกิดจากเชื้ อโรค ทั้งสองภาวะน้ีในขณะน้ันเองก็ยงัไม่

สามารถอธิบายกลไกได ้แต่ไดท้ราบกลไกยืนยนัจริง ๆ ในอีกสิบหรือรอ้ยปีถัดมา และ

ดังน้ันการท่ียงัไม่สามารถอธิบายกลไกไดห้รือยงัไม่สามารถเชื่อมโยงไดใ้นปัจจุบัน 

ไม่ไดแ้ปลว่าการทดลองน้ีจะท าใหก้ารศึกษาน้ีไม่เป็นวิทยาศาสตร์  เราไม่สามารถคิด

ล่วงหน้าเสมอว่า “time is linear” หรือ “God is limited by time linear” มี

การศึกษาระยะท่ีสามแบบสุ่ม (Randomized controlled trial) ทดสอบการสวด

มนต์ออ้นวอนส าหรบัผูป่้วยใน coronary care unit และผูป่้วยท่ีมีบุตรยาก และมี

ประโยชน์จริง และล่าสุดการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic 

review) พบว่า ประมาณ 57% (13/23) ของการศึกษาพบว่ามีประโยชน์และ
ดังน้ันดว้ยหลกัฐานดังกล่าวจึงพอเชื่อไดว้่าน่าจะท าการศึกษาลกัษณะน้ีกบัอีกกลุ่ม

ผูป่้วยได ้ 
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• จุดประสงคข์องการศึกษาน้ีท าเพ่ือการทดสอบการสวดมนตอ์อ้น

วอนน้ีในกลุ่มผูป่้วยหนักท่ีมีการติดเช้ือในกระแสเลือด โดยมี

สมมติฐานว่าการสวดมนตอ์อ้นวอนยอ้นหลงัจะท าใหล้ดอตัรา

การตาย, ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล และลดระยะเวลา
การมีไขไ้ด ้นอกจากน้ีผูว้ิจยัคาดหวงัว่าการศึกษาน้ีจะก่อใหเ้กิด

ประโยชน์โดยเป็นการรกัษาเสริมท่ีไม่ไดใ้ชค้่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมและ

อาจเป็นจุดเร่ิมความสนใจการคน้หาความจริงของกลไกการ

รกัษาแบบน้ีในอนาคต 
 



สรุปของสรุปอีกครั้ง 

• เกร่ินน าใหเ้ขา้ใจปัญหาแบบทัว่ไป ขนาดและความส าคญั

ของปัญหา 

• เจาะลงปัญหาเฉพาะ ท าไมเลือกวิธีน้ี กลไกท่ีสนับสนุน 

หลักฐานท่ีสนับสนุนว่าน่าศึกษา 

• วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการศึกษา ประโยชน์ท่ีจะไดร้ับ 



Beginnings: Structure 

Funnel Shape 

Broad: Background/context 
 

Narrower: The problem 
relating to that background 

Narrowest: What you are 
arguing or proposing about 
that problem (the thesis 
statement) 



Endings: Structure 
 

  

 

 Triangle Shape 

Narrow: Restating the 
thesis 

Broader: Reiterating main 
points 

Broad: Implications of 
argument to social change 
and future research 



  ปัญหากว้าง 
 ปัญหาเฉพาะ + แก้ไข 

 ได้ประโยชน์อย่างไร 
 

 สง่ต่อผ่านไปสว่นอื่น 

 เป็นสว่นกลบักบัการอภิปราย
และสรุปท่ีจากเฉพาะเป็นกว้าง 
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ขอ้แนะน าอ่ืนๆ  
Hook the readers. 

•   Say something the reader doesn’t know. 

Bad: เป็นท่ียอมรับกนัวา่การสวดมนตมี์ผลท าใหเ้กิด
ความสงบและอาจมีผลท่ีส่ือถึงดา้นร่างกายได…้ 

Better: เป็นท่ีเขา้ใจกนัผิดมาตลอดวา่ การสวดมนตไ์ม่
น่ามีผลทางวิทยาศาสตร์ อยา่งไรกต็าม มีการศึกษา
แบบสุ่มระยะท่ีสามพิสูจนก์ระบวนการดงักล่าวแลว้ 

 

By: Armin Rashidi 
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ค าถามท่ีอยากใหว้ิเคราะห ์ถา้ไม่ครบ 

ส่วนไหนจ าเป็นแค่ไหน เพราะอะไร ?  

• เกร่ินน าใหเ้ขา้ใจปัญหาแบบทัว่ไป   

 ขนาดและความส าคญัของปัญหา 

• เจาะลงปัญหาเฉพาะ ท าไมเลือกวิธีปริมาณน้ี  

 กลไกท่ีสนับสนุน หลกัฐานเบ้ืองตน้ “น่าท า” 

• วตัถุประสงค์และสมมติฐานการศึกษา ประโยชน์ท่ี

จะไดร้บั 
 



HTTP://WWW.EQUATOR-NETWORK.ORG/HOME/ 

 



CONSORT STATEMENT 2010: 

 
 



SPIRIT 2013 
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ส่วนไหนจ าเป็นแค่ไหน เพราะอะไร ?  

• เกร่ินน าใหเ้ขา้ใจปัญหาแบบทัว่ไป   

 ขนาดและความส าคญัของปัญหา 

• เจาะลงปัญหาเฉพาะ ท าไมเลือกวิธีปริมาณน้ี  

 กลไกท่ีสนับสนุน หลกัฐานเบ้ืองตน้ “น่าท า” 

• วตัถุประสงค์และสมมติฐานการศึกษา ประโยชน์ท่ี

จะไดร้บั 
 



เดนิไปทางไหน  

ซ้าย หรือ ขวา ? 
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Two roads diverged in a wood, and I took 
the one less traveled by, And that has made 
all the difference. –Robert Frost 

ไปทำงนีเ้ลย 
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หลกัฐานเบ้ืองตน้ “น่าท า”ท าวิจยั ?? 

• ความไม่แน่นอนของค าตอบ (ยงัไม่รู)้ 

• ค าตอบแน่นอนแลว้ (รูช้ดัแจง้แลว้) 

 

 



แค่ไหนถึงเรียกว่าแน่นอนแลว้ ?  
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ค าถามท่ีอยากใหว้ิเคราะห ์ถา้ไม่ครบ 

ส่วนไหนจ าเป็นแค่ไหน เพราะอะไร ?  

• เกร่ินน าใหเ้ขา้ใจปัญหาแบบทัว่ไป   

 ขนาดและความส าคญัของปัญหา 

• เจาะลงปัญหาเฉพาะ ท าไมเลือกวิธีปริมาณน้ี  

 กลไกท่ีสนับสนุน หลกัฐานท่ีสนับสนุน 

• วตัถุประสงค์และสมมติฐานการศึกษา ประโยชน์ท่ี

จะไดร้บั 
 



• ประโยชน์: ใชก้บัสถานท่ีท าวิจยัได้
เต็มท่ี 

• แต่: ตอ้งท าวิจยัเพิ่มเสมอ  กทม ?

เชียงใหม่ ?  

• ประโยชน์ : ผลงานวิจยัท่ีมีค่า  

                สามารถน าไปใชไ้ดม้ากกว่า 

• แต่: เป็นของใหม่จริงหรือไม่ 

ฉันว่าตอ้งมีการศึกษาน้ี ก็มนัเป็นปัญหา รพ ฉัน น่ะสิ !!! 

เธอว่าไม่เห็นส าคัญใช่ไหม ก็มนัไม่ใช่ปัญหาเธอนิ 

Locality  My study                                ?       Originality     

Me too                                                        I am first  
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ส่วนไหนจ าเป็นแค่ไหน เพราะอะไร ?  

• เกร่ินน าใหเ้ขา้ใจปัญหาแบบทัว่ไป   

 ขนาดและความส าคญัของปัญหา 

• เจาะลงปัญหาเฉพาะ ท าไมเลือกวิธีปริมาณน้ี  

 กลไกท่ีสนับสนุน หลกัฐานท่ีสนับสนุน 

• วตัถุประสงค์และสมมติฐานการศึกษา ประโยชน์ท่ี

จะไดร้บั 
 



CHOICE OF COMPARATOR 

• ถา้เลือกปริมาณยาในกลุ่ม experiment ไม่
เหมาะสมก็อาจไดผ้ลการศึกษาเป็นลบได้     
(การรกัษาไม่มากพอ)  

• ถา้เลือกปริมาณยาในกลุ่ม control ไม่เหมาะสม 
ก็ไดผ้ลการศึกษาเป็นบวกปลอมไดเ้ช่นเดียวกนั 
(poor control) 

  (placebo control Vs. standard Med)  



Plagiarism 

 Plagiarism is the unauthorized use or close 
imitation of the language and thoughts of 
another author and the representation of 
them as one's own original work. 

 Within academia, plagiarism by students, 
professors, or researchers is considered 
academic dishonesty or academic fraud and 
offenders are subject to academic censure. 

From Wikipedia, the free encyclopedia 
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สรุปของสรุปอีกครั้ง 

• เกร่ินน าใหเ้ขา้ใจปัญหาแบบทัว่ไป ขนาดและความส าคญั

ของปัญหา 

• เจาะลงปัญหาเฉพาะ ท าไมเลือกวิธีน้ี กลไกท่ีสนับสนุน 

หลักฐานเบื้ องตน้ว่าน่าศึกษา 

• วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการศึกษา ประโยชน์ท่ีจะไดร้ับ 


