การประชุ มแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ จากงานประจาสู่ งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7
“เสริมพลัง สร้ างคุณภาพ สู่ สุขภาวะ”
วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ การประชุ มอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
“ R2R Clinic เขียนอย่างไรให้ ได้ ตีพมิ พ์ ”
ห้ องSapphire 203 เวลา 14.30-16.00น. ห้ อง 203
คุณพูนชัย ไตรภูธร
สปสช.เขต 9 นครราชสี มา
โดย อาจารย์นิตยา จันทร์เรื อง มหาผล, ศ.ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล, รศ.อรุ ณ จิรวัฒน์กุล,
นาสนทนาโดย รศ.นพ.สมพงษ์ ทัศนิยม
รศ.อรุ ณ จิรวัฒน์ กุล การวิจยั มีมาตรฐานเดียวเป็ นสากล ไม่วา่ จะวิจยั ในรู ปแบบใดๆ การได้รับการ
ตีพิมพ์นบั ว่าการวิจยั นั้นได้รับการเผยแพร่ ถือว่าเป็ นงานวิจยั ที่สมบูรณ์ ที่ผา่ นมาหลายครั้ง R2R มักจะเป็ น
Routine to Report คือ เป็ นการบันทึกผลการดาเนิ นงานที่ทาไม่ใช่ งานวิจยั ดังนั้นหากจะให้เป็ น R2R
:Routine to Research นั้นต้องมีมาตรฐานทางการวิจยั ไม่วา่ จะเป็ นวิจยั ขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่ งานวิจยั ที่
จะได้รับการตีพิมพ์ตอ้ งเป็ นงานวิจยั ที่มีคุณภาพ คุณภาพงานวิจยั คือ มีความถูกต้อง มีคุณภาพตามหลักวิจยั
ได้แก่ เนื้ อหาทางวิชาการ(Content) ระเบียบวิธีวิจยั (Methodology) เนื้ อหาในบทความวิจยั (Reporting) การ
เขียน(Writing)
สาเหตุทีงานวิจยั ไม่ได้รับการตีพิมพ์น้ นั มีหลายสาเหตุดว้ ยกัน จากที่สรุ ปไว้ สาเหตุสาคัญ ได้แก่
-

ใช้ส ถิ ติที่ ไ ม่เหมาะสม คื อ การที่ เลื อกสถิ ติไ ม่ ตรงกับ ระเบี ย บวิธี วิจยั ใช้ส ถิ ติเพี ย งเพื่ อดูความ

แตกต่างทางสถิติแต่นาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
-

แปลผลการวิจยั เกินความจริ ง คือแปลผลเกินจากผลวิจยั ที่ทา มีขอ้ เสนอแนะมาจากเอกสารอ้างอิง

ไม่ได้ใช้ผลงานวิจยั ของตนเอง
-

ใช้เครื่ องมือวัดผลไม่เหมาะสม

-

ขนาดตัวอย่างเล็กเกินไปหรื อมีอคติในการเลือกตัวอย่าง คือการกาหนดการเลือกประชากรศึกษาไม่

มีความชัดเจนไม่ถูกต้อง การสุ่ มตัวอย่างมีอคติ หรื อการคานวณขนาดตัวอย่างที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบวิธี
วิจยั ทาให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือ ไม่เป็ นมาตรฐาน

-

การเขียนรายงานวิจยั ที่เข้าใจยาก คือไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจ ที่มาและการ

ดาเนินการวิจยั เพียงพอ
ศ.ดร.ศิริพร จิรวัฒน์ กุล การวิจยั เชิ งคุณภาพเป็ นวิจยั ที่ตอ้ งมีหลักการ มีระเบียบวิธีการวิจยั ที่เป็ นที่
ยอมรับ มีมาตรฐาน สาเหตุที่งานวิจยั เชิงคุณภาพไม่ได้รับการตีพิมพ์น้ นั เกิดจาก
-

วิจยั ที่ทาไม่จาเป็ นต้องทาวิจยั เพราะมีคาตอบจากการดาเนินงานอยูแ่ ล้ว หรื อมีทฤษฎีรองรับชัดเจน

-

คาถามการวิจยั และวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไมสามารถหาคาตอบจากการวิจยั เชิงคุณภาพได้ ต้อง

ใช้การวิจยั เชิงปริ มาณ หรื อเชิงทดลองหาคาตอบ
-

วิธีดาเนินการศึกษาไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ไม่น่าเชื่อถือ
สิ่ งที่ผวู ้ ิจยั พึงระวัง คือ “วิธีที่ผิด ไม่เคยให้คาตอบที่ถูก” งานวิจยั เชิงคุณภาพ “เครื่ องมือการวิจยั คือ

ตัวผูว้ ิจยั ” ไม่ใช่ แบบสัมภาษณ์ หรื อแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ที่ ดี ดูได้จากประสบการณ์ การวิจยั ที่ ผ่านมา การ
อธิบายกระบวนการเครื่ องมือต้องอธิบายในบทความให้ถูกต้องมีหลักฐานประกอบ และสามารถความกรอบ
มโนทัศน์ สร้างความรู ้ใหม่ได้
แนวทางการประเมินบทความวิจยั เชิงคุณภาพ
-

บทความอธิ บายความสาคัญของปั ญหาเชิงคุณภาพหรื อไม่

-

ปั ญหานั้นสามารถตอบได้ดว้ ยวิธีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพได้หรื อไม่

-

วัตถุประสงค์การวิจยั ชัดเจนหรื อไม่

-

มีวธิ ี การเลือกตัวอย่างและกลุ่มศึกษาถูกต้องหรื อไม่
อาจารย์ นิตยา จันทร์ เรือง มหาผล ปั ญหาที่พบว่ารายงานการวิจยั ที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์ส่วนมากจะ

เกิดจากกรณี ดงั ต่อไปนี้
-

ประชากรศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง การคัดเลือกตัวอย่างศึกษา ไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องกับ

ระเบียบวิธีวจิ ยั ไม่มีการขจัดตัวแปรกวนในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การเลือกลุ่วตัวอย่างควรมีความ
เหมาะสม และสามารถอธิ บายการเลือกลุ่มตัวอย่างศึกษาได้อย่างถูกต้อง
-

การใช้สถิติที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้สถิติเชิงคุณภาพแปลผลการวิจยั เชิงปริ มาณ

-

การใช้ระเบียบวิธีวิจยั ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม นับว่าเป็ นกรณี ที่พบมากที่สุดในการที่รายงานการ

วิจยั ไม่ได้รับการตีพิมพ์
-

บทน าไม่ เ หมาะสม การเขี ย นบทน าสั้ นไปไม่ ส ามารถสื่ อสารได้ ว่ า ผู ้วิ จ ัย ท าการวิ จ ัย เพื่ อ

วัตถุประสงค์ใด ใช้ระเบียบวิธีวิจยั อะไร มีอะไรอ้างอิง หรื อบทนายาวเกินไม่ไม่มีความสอดคล้องกับปั ญหา
และวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้

เอกสารอ้างอิ ง ในบทนาควรเป็ นเอกสารที่ เกี่ ยงข้อกับ การนามาซึ่ งการท าวิจยั เรื่ องนี้ อาจจะเป็ น
เอกสารที่แตกต่างจากเอกสารที่ใช้อา้ งอิงในการจัดทาเครื่ องมือวิจยั หรื อการแปลผลการวิจยั
การเขียนรายงานการวิจยั ควรมีความสมบูรณ์ ตั้งแต่บทนา ระเบียบวิธีวิจยั ผลการวิจยั และสรุ ปผล
ข้อเสนอแนะ ซึ่ งทั้งนี้ให้มีความกระชับ ตรงประเด็น ชัดเจน เพื่อผูอ้ ่านอ่านแล้วเข้าใจเนื้อหาอย่างถูกต้อง
คำถำม การตั้งชื่อโครงการวิจยั ควรตั้งช่ออย่างไรให้เหมาะสม
คำตอบ การตั้งชื่ อการวิจยั นั้นให้ตรงการรู ปแบบและวัตถุประสงค์การวิจยั ไม่ส้ ันไปหรื อยาวไปมี
คาสาคัญที่ตอ้ งการสื่ อให้ผอู ้ ่านเข้าใจว่าทาวิจยั เกี่ยวกับอะไร
คำถำม การขอการรับรองทางจริ ยธรรมทาได้อย่างไร
คำตอบ การขอได้โดยส่ งคาขอไปให้กรรมการจริ ยธรรมในองค์ที่มีกรรมการจริ ยธรรมฯเพื่อให้
พิจารณาได้เลย

