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บทคัดย่อ

ความเจริญก้าวหน้าทางศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล มีการตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัยอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง งานวิจัยที่ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมีระดับคุณภาพและความถูก
ต้องน่าเชือ่ ถือได้แตกต่างกันไป บทความฉบับนีไ้ ด้นำ� เสนอวิธกี ารน�ำเสนอ การเตรียมรายงานวิจยั ต้นฉบับ
และการประเมินคุณภาพรายงานวิจัยต้นฉบับ (Manuscript) โดยผู้เขียนขอน�ำเสนอตัวอย่างรูปแบบการ
ประเมินรายงานวิจยั ทีพ่ บได้บอ่ ยในงานวิจยั ทางการพยาบาลและสาธารณสุข ซึง่ ได้แก่ รูปแบบการประเมิน
ของ PRISMA ที่ใช้ประเมินงานวิจัยชนิดการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) รูปแบบการประเมินของ
STROBE –cross sectional study ทีใ่ ช้ประเมินรายงานวิจยั เชิงสังเกตการณ์หรือเชิงส�ำรวจ และรูปแบบการ
ประเมินรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Checklist for qualitative research) และงานวิจยั เชิงกึง่ ทดลอง (Checklist
for quasi-experimental studies) ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่ไม่ได้มีการสุ่มเลือกเข้ากลุ่มทดลอง (Nonrandomized experimental studies) ของสถาบัน Joanna Briggs Institute ผู้สนใจสามารถน�ำวิธีการเตรียม
รายงานวิจัยต้นฉบับและรูปแบบการประเมินไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมรายงานต้นฉบับของตนเองและ
การประเมินคุณภาพงานวิจยั เพือ่ น�ำผลลัพธ์ของงานวิจยั นัน้ ๆ ไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ สามารถน�ำไปพัฒนา
งานวิจัยของตัวเองให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้
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Abstract

Nowadays advance knowledge and technology have been greatly arising. Research studies have been
published fast and vastly. The published studies in research journals have certain levels of research
quality. This article presents manuscript preparation for publication and assessing research quality of the
manuscripts. The authors provide examples of research quality assessment tools for frequently conducted
research studies in nursing and public health. The assessment tools include PRISMA for Meta-Analysis
studies, STROBE for observational or cross-sectional studies, and Joanna Briggs Institute’s Checklist for
Qualitative Research and Checklist for Quasi-Experimental Studies (non-randomized experimental
studies). Interested readers can apply the manuscript preparation strategies and assessment tools in their
manuscript preparation and in research quality assessment in order to apply the research results, based
on the research quality, and improve the quality of their research studies.
Keywords: Manuscript, Research Quality, Assessment, Nursing and Health
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การพยาบาล การศึ ก ษาพยาบาล และ
การให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข มุ ่ ง ให้ ก ารพยาบาล
และการดูแลที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ดัง
นั้นการพยาบาล การให้บริการสาธารณสุข และ
การจัดการศึกษาเพือ่ เตรียมการให้การพยาบาลและ
การบริการสาธารณสุขควรมีการพัฒนาคุณภาพการ
บริการและการจัดการศึกษาเพือ่ ตอบรับกับลักษณะ
ปัญหาทางด้านสุขภาพและสังคมที่เปลี่ยนไป ที่มี
การเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น มีผู้สูง
อายุเพิ่มมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของการบริการสุขภาพมากขึ้น ซึ่งในรอบ 10
ปีที่ผ่านมาการให้บริการสุขภาพของประเทศไทย
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริการโดยการให้
บริการตามหลักฐานเชิงประจักษ์มากขึน้ นัน่ คือการ
ให้บริการควรมีหลักฐานทางวิชาการหรืองานวิจัย
รองรับ ท�ำให้มีการผลิตงานวิจัยกันมากขึ้นทั้งใน
หน่วยบริการและสถานศึกษามากขึน้ อย่างไรก็ตาม
งานวิจัยที่ผลิตมามีหลายระดับความเข้มแข็งและ
คุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น งานวิจยั เชิง
ส�ำรวจ มีความเข้มแข็งของหลักฐานเชิงประจักษ์
ในระดับ 4 ส่วนงานวิจัยเชิงทดลองมีความเข้มแข็ง
ในระดับ 1 (Joanna Briggs Institute, 2013) ดังนั้น
แนวโน้มและทิศทางของงานวิจยั จะมุง่ ไปสูง่ านวิจยั
ที่ใช้ระเบียบวิธีขั้นสูงและที่มีความน่าเชื่อถือมาก
ขึ้น เช่น การวิจัยแบบผสมผสานวิธี การวิจัยแบบ
มุ่งแสวงหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal analysis) การวิจัยเชิงคุณภาพชนิดต่าง ๆ งานวิจัยแบบ
ทบทวนวรรณกรรมเป็นระบบ หรือการวิเคราะห์
อภิมาน หรืองานวิจยั และพัฒนา เพือ่ สนับสนุนการ
พัฒนาของประเทศให้กา้ วไปสู่ Thailand 4.0 มากขึน้
ซึง่ ส่วนหนึง่ ของการพัฒนานีค้ อื การพัฒนาทางด้าน
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งานวิจัยและสื่อ เทคโนโลยี
จากการพั ฒ นาทางด้ า นงานวิ จั ย และสื่ อ
เทคโนโลยีท�ำให้สามารถผลิตและเผยแพร่งานวิจัย
ได้รวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น ยกตัวอย่างใน
ระดับต่างประเทศ เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับ Palliative
Care ซึ่งเป็นการบริการสุขภาพประเด็นหนึ่งที่ทั่ว
โลกให้ความส�ำคัญในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่า
ในปี ค.ศ. 2008 มีงานวิจัยเกี่ยวกับ Palliative care
ที่มีชื่อบน PubMed เพียง 2,609 ชื่อเรื่อง แต่ ปี 2018
มีมากถึง 38,003 ชื่อเรื่อง ส่วนในประเทศไทยนั้น
ส�ำนักงานวิจัยแห่งชาติ (2562) รายงานว่าที่ผ่าน
มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น มี ร ายงานวิ จั ย ทั้ ง หมด 67,567
ผลงาน วิทยานิพนธ์ 170,067 ผลงาน ด้วยเหตุนี้
ท�ำให้ผนู้ ำ� งานวิจยั ไปใช้ตอ้ งรูจ้ กั คัดสรรงานทีด่ แี ละ
ถูกต้องมากขึน้ งานวิจยั แต่ละชนิดมีประโยชน์และ
มีวัตถุประสงค์ในการตอบปัญหา หรือเพื่อการน�ำ
ไปใช้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการให้การบริการ
ผู้ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ควรมีความ
สามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน�ำงานวิจยั
ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ผู้ผลิตงานวิจัยเองก็
ต้องผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โปร่งใส มีความเที่ยง
ตรงของเนื้อหาและเชื่อมั่นของผลการวิจัยที่ท�ำให้
ผู้น�ำไปใช้สามารถประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของ
รูปแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และผลการวิจัยเพื่อน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ
เหมาะสมต่อผู้รับบริการ
ถึงแม้ว่ามีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผย
แพร่ เ กิ ด ขึ้ น มากมาย แต่ ง านวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ส ่ ว น
ใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณภาพและรายงานผลงาน
วิจัย ยกตัวอย่างเช่น จากการทบทวนวรรณกรรม
เป็นระบบในงานวิจัยเชิงส�ำรวจ จ�ำนวน 38 เรื่อง
และการประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงส�ำรวจทาง
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ด้านการแพทย์และสาธารณสุขจ�ำนวน 117 เรื่อง
ของ Bennett et al. (2011) พบว่าน้อยกว่า ร้อย
ละ 7 ของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางด้านการ
แพทย์มีแนวทางข้อแนะน�ำส�ำหรับผู้แต่งผู้เขียน
บทความ จากงานวิจัยเชิงส�ำรวจทั้ง 117 เรื่องนั้น
พบว่ามีหลายประเด็นที่งานวิจัยน�ำเสนอไม่ถูกต้อง
ชัดเจนและเหมาะสม มีงานวิจัยเพียง ร้อยละ 35 ที่
น�ำเสนอข้อค�ำถามที่ส�ำคัญจากแบบสอบถามที่ใช้
ในงานวิจัย มีงานวิจัยเพียง 19 เรื่อง ที่รายงานค่า
ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
และ ร้อยละ 25 ระบุอัตราการตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ 11 บรรยายถึงความเป็นตัวแทนประชากร
ของกลุ่มตัวอย่าง และมีร้อยละ 11 ที่อธิบายวิธี
การจัดการกับข้อมูลที่ขาดหายไป ซึ่งตัวอย่างนี้
แสดงให้เห็นว่างานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์นนั้ ยังขาดคุณภาพ
ดั ง นั้ น การน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วรมี ก ารประเมิ น
คุณภาพก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ส� ำ หรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพงานวิ จั ย
ในประเทศไทยนั้ น มี ก ารประเมิ น งานวิ จั ย เชิ ง
วิ ช าการด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โ ดย
ส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.)
โดยประเมินจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการ สิทธิบัตร และการน�ำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิ ช าการไปใช้ ป ระโยชน์ ในระหว่ า ง
ปี พ.ศ. 2550-2551 พ.ศ. 2552-2553 และ พ.ศ.
2554-2556 ซึ่ ง กลุ ่ ม สาขาวิ ช าที่ ป ระเมิ น ได้ แ ก่
วิศวกรรมศาสตร์ วิชาเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี ก ารเกษตร
และสัตวแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ และ
ทั น ตแพทยศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
โดยมีการประเมินจ�ำนวนงานวิจัยที่อาจารย์ผลิต
จ� ำ นวนงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การอ้ า งอิ ง (ส� ำ นั ก งาน
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กองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย , 2560) แต่ อ ย่ า งไร
ก็ตามในการประเมินดังกล่าว ยังไม่มีการประเมิน
คุณภาพเชิงเนือ้ หาและระเบียบวิธวี จิ ยั ความเชือ่ มัน่
และเที่ ย งตรงของผลงานวิ จั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
คุณภาพของการผลิตผลงานวิจัยและการน�ำเสนอ
ผลงานวิจัยผ่านรายงานวิจัยต้นฉบับที่ดี รวมทั้ง
การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
ในบทความฉบับนีผ้ เู้ ขียนต้องการน�ำเสนอ
2 ประเด็นคือ 1) วิธีการเขียนรายงานวิจัยต้นฉบับ
และ 2) การประเมิ น คุ ณ ภาพงานวิ จั ย ต้ น ฉบั บ
พร้ อ มน� ำ เสนอตั ว อย่ า งรู ป แบบการประเมิ น
คุณภาพงานวิจัยเชิงส�ำรวจ เชิงทดลอง เชิงคุณภาพ
และการทบทวนวรรณกรรมเป็นระบบตามรูปแบบ
และวิธีการประเมินของ STROBE และ PRISMA
และ Joanna Briggs Institute โดยแบบประเมิน
ทีน่ ำ� เสนอนีผ้ เู้ ขียนได้ขออนุญาตจากเจ้าของในการ
แปล ตีพิมพ์ และน�ำไปใช้ในงานวิจัยของผู้เขียน
เอง เพื่อผู้อ่านที่น�ำผลการวิจัยไปใช้ นักวิจัย และ
ผู ้ วิ พ ากษ์ ง านวิ จั ย สามารถน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้
อย่างเหมาะสม ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และท�ำให้
เกิดการพัฒนาคุณค่าของงานวิจัยต่อไป

การเขียนรายงานวิจัยต้นฉบับ

รายงานการวิ จั ย ต้ นฉบั บ (Manuscript)
ที่ อ ธิ บ ายถึ ง การศึ ก ษาวิ จั ย มั ก จะมี รู ป แบบที่ มี
โครงสร้างตามกระบวนการวิจยั ซึง่ ต้นฉบับเหล่านี้
อธิบายว่าท�ำไมจึงต้องศึกษาเรื่องนั้น ๆ วิธีการที่ใช้
ส�ำหรับการศึกษา ผลและสิง่ ทีค่ น้ พบจากการศึกษา
วิจยั โดยทัว่ ไปรูปแบบทีใ่ ช้ในการเขียนรายงานวิจยั
คือ IMRAD (Oermann, Christenbery, & Turner,
2018) ซึ่ ง ได้ แ ก่ บทน� ำ (Introduction) วิ ธี ก าร
(Methods) ผลลัพธ์ (Results) และการอภิปราย
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(Discussion) ซึ่ง Oermann, et al. (2018) ได้แนะน�ำ
ถึงวิธีการเขียนรายงานวิจัยต้นฉบับชนิดบทความ
การทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั การพัฒนาคุณภาพ
(Quality improvement) และรายงานการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-based practice) ที่น่าสนใจ
ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือ
ของ Oermann and Hays (2016) และบทความของ
Oermann et al. (2018) ในที่นี้ผู้เขียนขอน�ำเสนอ
เฉพาะวิธีการเขียนรายงานวิจัยต้นฉบับโดยทั่วไป
ดังต่อไปนี้
ส่วนน�ำและกรอบแนวคิด (Introduction and
Theoretical Framework)
รายงานการวิจัยจะเริ่มต้นด้วยส่วนน�ำหรือ
ที่มา เหตุผลของการศึกษาวิจัย โดยการทบทวน
งานวิจัยก่อนหน้านี้เพื่อระบุ ปัญหา ช่องว่างใน
ความรู้ที่มีที่น�ำไปสู่ความต้องการในการศึกษาวิจัย
ที่ต้องการท�ำ (Oermann et al., 2018) ซึ่งในส่วนนี้
รายงานวิจัยต้นฉบับควรเขียนให้เห็นชัดเจนว่าการ
วิจัยที่จะท�ำมีความส�ำคัญและเป็นอย่างไร ในการ
ทบทวนวรรณกรรม ควรน�ำเสนอการค้นพบที่ใกล้
เคียงกับเรื่องที่นักวิจัยก�ำลังศึกษาและควรแสดง
ให้เห็นว่างานวิจัยที่จะท�ำนั้นมีความจ�ำเป็นอย่างไร
และมีข้อจ�ำกัดในงานวิจัยอื่น ๆ อย่างไร ทั้งใน
ความน่าเชื่อถือได้ หรือการอ้างอิงไปถึงประชากร
ที่ศึกษา ในกรณีที่ไม่มีงานวิจัยที่ใกล้เคียงกับของ
ผู้วิจัย การทบทวนวรรณกรรมควรแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นเหตุเป็นผลในงานของผูว้ จิ ยั ทีส่ ร้างมาจาก
งานวิจยั อืน่ ๆ นัน่ คือต้องระบุชอ่ งว่างในการวิจยั ได้
(Tornquist, 1986) ในการทบทวนวรรณกรรมควร
มีการสังเคราะห์งานวิจยั ทีผ่ า่ นมา แทนทีจ่ ะรายงาน
ผลงานวิจัย และควรมีการน�ำเสนอวัตถุประสงค์
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ของการท�ำวิจัยในส่วนน�ำให้เห็นชัด (Oermann et
al., 2018; Turnquist, 1986) ยกตัวอย่างจากงานวิจัย
ของ อุดม ภู่วโรดม, ภูพิงค์ เอกะวิภาต, สุชาติ หาญ
ไชยพิบูลย์กุล, ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์, และสมชาย
โตวณะบุตร (2562) เรือ่ งการจัดการกับการเสียชีวติ
จากโรคหลอดเลือดสมอง: ต้นแบบการเรียนรู้ ผู้
วิจัยเขียนส่วนน�ำโดยการทบทวนปัญหา ว่ามีอัตรา
การเสียชีวิตและการเกิดโรครายใหม่เท่าไหร่ในปี
พ.ศ. 2552 และในปี พ.ศ. 2559 และกระทรวง
สาธารณสุขได้ยกเรื่องโรคหลอดเลือดสมองเป็น
ประเด็นส�ำคัญทางด้านการแพทย์ในระดับชาติ การ
ลดการเกิดและการเสียชีวิตคือการรักษาทันเวลา
และกระบวนการท�ำงานเป็นทีม กลยุทธ์การบริหาร
จัดการ และการควบคุมปัจจัยเสี่ยง โดยผู้วิจัยได้
ระบุช่องว่างในการท�ำวิจัยไว้ว่า
จากข้อมูลที่ผ่านมายังไม่มีการรวบรวมวิธี
การที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการเพื่อ
ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองในโรงพยาบาลในประเทศไทย
ซึ่งมีการแบ่งโรงพยาบาลออกเป็นระดับ
ต่ า ง ๆ ตามศั ก ยภาพของการให้ บ ริ ก าร
รวมทั้งตัวชี้วัดคุณภาพที่ส�ำคัญทางคลินิก
และตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภาพด้ า นกระบวนการที่
เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการเพือ่ ลดอัตรา
การเสี ย ชี วิ ต ของผู ้ ป ่ ว ย โรคหลอดเลื อ ด
สมอง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้สามารถ
น�ำไปใช้เป็นหลักฐานในการค้นคว้าอ้างอิง
ต่อไป (อุดม ภู่วโรดม และคณะ, 2562
น. 98)
ในการเขียนกรอบแนวคิดนั้นรายงานการ
วิจัยส่วนใหญ่อธิบายทฤษฎีหรือกรอบที่ชี้น�ำการ
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ศึกษาวิจัย ความลึกของการอธิบายเกี่ยวกับแนวคิด
เชิงทฤษฎีขนึ้ อยูก่ บั ขอบเขตของค�ำอธิบายทีจ่ ำ� เป็น
เพือ่ ท�ำความเข้าใจการศึกษาวิจยั และผลลัพธ์ รวมทัง้
รูปแบบของวารสารทีจ่ ะตีพมิ พ์ ยกตัวอย่างจากงาน
วิจยั ของ ณัฐตินา วิชยั ดิษฐ, กาญจน์สนุ ภัส บาลทิพย์,
แสงอรุณ อิสระมาลัย, และฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์
(2561) เรื่องการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความ
สามารถของผูด้ แู ลในการจัดการภาวะโภชนาการใน
ผูส้ งู อายุตดิ เตียงทีใ่ ส่สายให้อาหารทางจมูก เป็นการ
วิจัยเชิงพัฒนาโดยน�ำแนวคิดทฤษฎีการพยาบาล
ของโอเร็ม แนวคิดโภชนบ�ำบัด ร่วมกับการทบทวน
หลักฐานเชิงประจักษ์ มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
โปรแกรมส่ ง เสริ ม ความสามารถของผู ้ ดู แ ลใน
การจัดการภาวะโภชนาการ ซึ่งแนวคิดทฤษฎีการ
พยาบาลของโอเร็ม ถูกน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาความสามารถของผู้ดูแลในประเด็นต่างๆ
ได้แก่ การประเมินความสามารถของผู้แลในการ
ปฏิบัติการดูแลและการพยาบาลระบบสนับสนุน
และให้ความรู้
การด�ำเนินการวิจัย (Methods)
ในส่วนวิธีการด�ำเนินการวิจัย ของรายงาน
การวิ จั ย จะอธิ บ ายวิ ธี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น
การ และน�ำเสนอกรอบแนวคิดในการด�ำเนินการ
วิจัยเพื่อการท�ำการศึกษาซ�้ำโดยทั่วไปแล้วส่วนนี้
ประกอบด้วยการออกแบบวิจยั (Study design) กลุม่
ตัวอย่างและสถานทีเ่ ก็บข้อมูล เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
วิจยั กระบวนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ (บทสรุป
ของการวิเคราะห์) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน
วิจัยที่ศึกษา หลักการในการเขียน
ส่วนนีค้ อื การน�ำเสนอข้อมูลทีเ่ พียงพอเพือ่
สามารถท�ำซ�ำ้ ได้ ในส่วนของกระบวนการควรมีการ
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กล่าวถึงการผ่านการรับรองการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัย และระบุว่างานวิจัยมีการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่ม
ตัวอย่างอย่างไร (Oermann et al., 2018) ซึ่งราย
ละเอียดวิธีการด�ำเนินการวิจัยสามารถดูได้ในส่วน
ของ การประคุณภาพรายงานวิจัยต้นฉบับ ของ
บทความนี้
ผลการวิ จั ย (Results) และการอภิ ป รายผล
(Discussion)
ผลการวิจัย
โดยทั่วไปแล้วการรายงานการค้นพบจะ
ต้ อ งเขี ย นให้ สอดคล้ อ งกั บ วิ ธีการ ซึ่ งในส่ ว นนี้
จะเริ่มต้นด้วยข้อมูลประชากร และตามด้วยผล
ของการวัด การเก็บข้อมูลในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้
กล่าวไว้ในส่วนของวิธีการด�ำเนินการวิจัย เมื่อน�ำ
เสนอผลการวิจัยผู้เขียนควรน�ำเสนอการค้นพบใน
ส่วนผลการวิจัยตามล�ำดับเช่นเดียวกับที่ได้ระบุใน
วัตถุประสงค์ ค�ำถามการวิจยั และ / หรือสมมติฐาน
ที่ได้ก�ำหนดไว้ในส่วนน�ำ เพื่อช่วยให้อ่านบทความ
ได้งา่ ยและเพิม่ ความเข้าใจของผูอ้ า่ น ผูเ้ ขียนควรน�ำ
เสนอการค้นพบที่ส�ำคัญด้วยการบรรยายที่เฉพาะ
เจาะจงกับข้อมูลในตารางและไม่นอกเหนือไปจาก
ตาราง
การอภิปรายผล
ในการน� ำ เสนอในส่ ว นอภิ ป ราย นั้ น
Oermann et al. (2018) และ Oermann and Hays
(2016) ได้แนะน�ำว่าผู้เขียนจะต้องอธิบายความ
หมายของสิ่ ง ที่ ค ้ น พบ โดยการเขี ย นแบบผสม
ผสานอ้างอิงจากรายงานก่อนหน้านี้ที่ได้อ้างอิง
ไปแล้ ว ในส่ ว นน� ำ และการทบทวนวรรณกรรม
เพิ่มเติม ต้องอภิปรายให้เห็นว่างานวิจัยที่ท�ำใน
ปัจจุบันของผู้วิจัยนั้นสร้างหรือพัฒนามาจากฐาน
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ของงานวิจัยที่ทบทวนมาอย่างไร มีประเด็นไหนที่
งานวิจัยปัจจุบันสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนงาน
วิจัยที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลอะไร อะไรคือตัวแปร
ที่อาจอธิบายว่าท�ำไมการค้นพบแตกต่างจากการ
ศึกษาอื่น ๆ การอภิปรายผลไม่ควรน�ำเสนอการ
การวิจัยซ�้ำ และไม่ควรน�ำเสนอข้อมูลใหม่ที่ไม่
ได้รายงานในส่วนของผลการวิจัยก่อนหน้านี้ สิ่ง
ส�ำคัญอีกส่วนหนึ่งของการอภิปรายผล คือการน�ำ
เสนอ ความหมายของการค้นพบ (Implication) ว่า
มีความหมายต่อการน�ำไปใช้ การปฏิบัติทางการ
ศึ ก ษา ความเป็ น ผู ้ น� ำ หรื อ การวิ จั ย ในอนาคต
อย่างไร ซึ่งส่วนนี้อาจจะสามารถน�ำเสนอในส่วน
ของอภิปรายผล หรือ น�ำเสนอในอีกหัวข้อย่อย
บางรายงานวิจัยอาจจะจบแค่ส่วนของอภิปราย
ผลแต่บางงานวิจัยอาจจะจบด้วยสรุปผลการวิจัย
สั้น ๆ ว่างานวิจัยได้ท�ำอะไรและผลเป็นอย่างไร
การประเมินคุณภาพรายงานวิจัยต้นฉบับ
การประเมิ น คุ ณ ภาพงานวิ จั ย ต้ น ฉบั บ มี
ความส�ำคัญต่อนักวิจยั ผูอ้ า่ นงานวิจยั ผูใ้ ช้ประโยชน์
งานวิจัยและผู้วิพากษ์รายงานวิจัยต้นฉบับ ส�ำหรับ
นักวิจัย ผู้อ่านงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย
นั้นการประเมินคุณภาพรายงานวิจัยต้นฉบับท�ำให้
สามารถน�ำสิ่งที่เจ้าของผลงานน�ำเสนอในรายงาน
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
หรื อ ประชากรในงานวิจัยของตนเอง ทราบข้ อ
จ�ำกัดของงานวิจัยที่ได้อ่าน และสามารถประเมิน
ว่ า งานวิ จั ย ชิ้ น นั้ น มี คุ ณ ค่ า (Scientific merit)
มีความถูกต้องเหมาะสม (Research integrity)
เพียงไร รายงานวิจยั ต้นฉบับนัน้ มีความเหมาะสมที่
จะน�ำไปใช้ ไปอ้างอิงต่อหรือไม่ นั่นคือเมื่อประเมิน
คุณภาพงานวิจัยต้นฉบับผู้อ่านต้องประเมินว่างาน
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วิจัยนั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยและทฤษฎีที่ดี เป็นวิจัยที่ดี (Good research)
มีระเบียบวิธีวิจัยที่สามารถตอบค�ำถามวิจัยได้ และ
ค� ำ ถามวิ จัย สอดคล้ อ งกั บ วิ ธีการด� ำ เนิ นการวิ จั ย
เครื่องมือที่ใช้วัดมีความน่าเชื่อถือ มีการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม การอภิปรายผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแปลผลอย่างถูกต้อง
เพื่อชี้น�ำการใช้ประโยชน์และการน�ำไปใช้ในการ
วิจัยในอนาคตต่อไปได้ รวมทั้งการด�ำเนินการวิจัย
ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย (Parse, 2016)
ส�ำหรับผูว้ พิ ากษ์งานวิจยั นัน้ ในการประเมินคุณภาพ
งานวิจัยต้นฉบับมีวัตถุประสงค์เพื่อการพิจารณา
รายงานวิจัยต้นฉบับว่าเหมาะส�ำหรับการตีพิมพ์
หรือไม่ เพือ่ ท�ำให้เกิดการพัฒนาคุณค่าของงานวิจยั
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ในบทความฉบับนี้
ทางทีมผู้เขียนขอน�ำเสนอตัวอย่างรูปแบบในการ
ประเมินคุณภาพงานวิจัยต้นฉบับดังต่อไปนี้
รูปแบบการประเมินคุณภาพรายงานวิจัยต้นฉบับ
ในการประเมิ น คุ ณ ภาพรายงานวิ จั ย
ต้ น ฉบั บ ผู ้ วิ จั ย ผู ้ อ ่ า นงานวิ จั ย และผู ้ น� ำ ผลงาน
วิจัยไปใช้สามารถใช้รูปแบบการประเมินดังต่อไป
นี้ หากเป็นการประเมินคุณภาพรายงานวิจัยชนิด
ต่ า ง ๆ เช่ น การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ทดลองในคลิ นิ ก
(Randomized controlled trials [RCT]) ผูว้ จิ ยั ผูอ้ า่ น
งานวิจัยและผู้น�ำผลการวิจัยไปใช้ควรใช้แนวทาง
การประเมินตามมาตรฐานการรายงานงานวิจัย
เชิงทดลองของ CONSORT (Consolidated Standards
of Reporting Trials) ทีพ่ ฒ
ั นาโดย Schulz, Altman, &
Moher (2010) ซึง่ ได้รบั การยอมรับจากวารสารวิจยั
ทางการแพทย์ และองค์กรบรรณาธิการทีม่ ชี อื่ เสียง
ส่วนใหญ่ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด
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เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ เว็ บ ไซต์ http://www.consortstatement.org หากเป็นงานวิจัยชนิดการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบหรือการวิเคราะห์อภิมาน
ควรใช้แนวทางประเมินเฉพาะที่เรียกว่า PRISMA:
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews
and Meta-Analyses (Liberati, Liberati et al., et
al., 2009; Moher et al., 2015) ซึ่งสามารถศึกษา
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ http://www.
prisma-statement.org
ส่วนงานวิจัยสังเกตเหตุการณ์ทางระบาด
วิทยา ที่เป็นการศึกษาจากเหตุไปหาผลหรือการ
ศึกษาไปข้างหน้า (Cohort studies) การศึกษาจาก
ผลไปหาเหตุ หรือ การศึกษาแบบย้อนหลัง (Case
control) หรือ การศึกษาภาคตัดขวาง ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง (Cross-sectional study) สามารถใช้วิธี
การประเมินคุณภาพงานวิจัยชนิดสังเกตเหตุการณ์
ทางระบาดวิทยา (Reporting of Observational
Studies in Epidemiology [STROBE]) ของ von
Elm et al. (2008) ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาและ
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ https://www.strobe-statement.
org หรืองานวิจยั ชนิดอืน่ สามารถศึกษาเพิม่ เติมได้ที่
เว็บไซต์ http://www.equator-network.org/ ซึ่งเป็น
เว็บไซต์ที่รวบรวมแบบประเมินคุณภาพในภาษา
ต่าง ๆ มากกว่า 400 แบบ ส่วนการประเมินคุณภาพ
งานวิจัยทางด้านการพยาบาลนิยมใช้แนวทางการ
ประเมินของ Joanna Briggs Institute สามารถ
ศึกษาเพิม่ เติมได้ที่ http://joannabriggs.org/research/
critical-appraisal-tools.html
ในบทความฉบั บ นี้ ผู ้ เ ขี ย นขอน� ำ เสนอ
ตั ว อย่ า งรู ป แบบการประเมิ น ของ PRISMA,
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STROBE –cross sectional study รูปแบบการ
ประเมินที่ใช้ส�ำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Checklist for qualitative research) และงานวิจัยเชิงกึ่ง
ทดลอง (Checklist for Quasi-experimental studies:
non-randomized experimental studies) ของสถาบัน
Joanna Briggs Institute ซึง่ แบบประเมินทีน่ ำ� เสนอนี้
ผูเ้ ขียนได้ขออนุญาตจากเจ้าของในการแปล ตีพมิ พ์
และน�ำไปใช้ในงานวิจัยของผู้เขียนเอง โดยในการ
แปลนัน้ ผูเ้ ขียน (วิรยิ า โพธิข์ วาง) ซึง่ มีความสามารถ
ทางด้ า นภาษาอั ง กฤษในระดั บ สู ง ได้ แ ปลแบบ
ประเมิน และให้อาจารย์พยาบาลหนึ่งท่านที่ส�ำเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศทีม่ คี วามสามารถด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงเช่นกัน ตรวจสอบความ
ถูกต้องของภาษาที่แปล
ตัวอย่างการประเมินคุณภาพงานวิจัยชนิด
งานวิจัยเชิงส�ำรวจภาคตัดขวางตามแบบประเมิน
ของ STROBE (von Elm et al., 2008) งานวิจัย
กึ่งทดลองตามแบบตรวจสอบงานวิจัยกึ่งทดลอง
(Checklist for Quasi-Experimental Studies:
non-randomized experimental studies [Tufanaru,
Munn, Aromataris, Campbell, & Hopp, 2017])
งานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพตามแบบประเมิ น วิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ (Checklist for Qualitative Research
[Lockwood, Munn, & Porritt, 2015])โดย
สถาบัน Joanna Briggs Institute และงานวิจัย
ชนิดทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบตามแบบ
ประเมินของ PRISMA (Liberati et al., 2009)
ซึ่ ง สามารถสรุ ป ผลและน� ำ เสนอตามตาราง
ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 การประเมิ
ภาพงานวิ
เชิ งสํารวจภาคตัดขวางตามวิธีการประเมินของ STROBE

ตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงส�ำรวจภาคตัดขวางตามวิธีการประเมินของ STROBE

(มีต่อ)
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ด้ าน

(Sample
selection)
เครื่ องมือวิจยั
(Research tool)

ผลการศึกษา
(Results)

อัตราการตอบ
กลับ(Response
rates)

การแปลผลและ
การอภิปราย
ผลการวิจยั
(Interpretation
and discussion)

สิ่ งทีป่ ระเมิน

มี

203

11

คุณลักษณะ
ไม่ ชัด ไม่ มี
ไม่ สามารถ
ประเมินได้
(N/A)

14. กลุ่มตัวอย่างมีความเป็ นตัวแทนของประชากรที่ศึกษา
15.ระบุวธิ ีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
16.มีการอธิบายกรอบและลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
17.อธิบายถึงเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
18.อธิบายวิธีการพัฒนาและการได้มาซึ่งเครื่ องมือหรื อ
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั
18.มีการทดสอบเครื่ องมือก่อนการใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษา
19. เครื่องมือมีความเที่ยงตรง (Validity) ความแม่นยําใน
การวัด (Reliability)
20. ระบุการให้คะแนนและแปลผลคะแนนของ
แบบสอบถาม/เครื่ องมือ
21.มีการนําเสนอผลการศึกษาวิจยั
22. มีการนําเสนอผลการศึกษาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
23.บรรยายผลการศึกษาอย่างชัดเจน ที่เป็ นผลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง
24.ผลการศึกษาสามารถอ้างอิงไปถึงประชากรที่ศึกษา หรื อ
ประชากรในลักษณะที่คล้ายกันได้ (Generalizability)
25. มีการระบุอตั ราการตอบแบบสอบถาม
26. ระบุการคํานวณอัตราการตอบแบบสอบถาม
27.มีการอภิปรายถึง ความคลาดเคลื่อนจากการไม่ตอบ
แบบสอบถาม (Non response bias)
28. จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดมีความเป็ นตัวแทน
ของประชากร
29. มีการแปลผลและอภิปรายผลการวิจยั ที่คน้ พบ
30. มีการสรุ ปผลและเสนอแนะการนําไปใช้หรื อการวิจยั ต่อ
ยอด
31.มีการระบุขอ้ จํากัดงานวิจยั

(มีต่อ)
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ด้ าน

ประเด็น
จริ ยธรรมและการ
เปิ ดเผย (Ethics
and disclosure)

สิ่ งทีป่ ระเมิน

คุณลักษณะ
ไม่ ชัด ไม่ มี
ไม่ สามารถ
ประเมินได้
(N/A)

มี

32.มีการระบุรายละเอียดการช้ แี จงการยินยอมการเป็ น
ประชากรกลุม่ ตัวอย่าง
33. มีการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้สนับสนุนงานวิจัย
(Sponsorship)

34. มีการรับรองจริ ยธรรมการวิจยั โดยคณะกรรมการ
พิจารณาจริ ยธรรมในมนุษย์
35. มีหลักฐานการรับรองด้านจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
โดยคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมในมนุษย์
36. มีหลักฐานใบยินยอมการเป็ นประชากรกลุ่มตัวอย่าง

หมายเหตุ. แปลจาก STROBE Initiative. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in

หมายเหตุ. แปลจาก STROBE Initiative. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology
Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies by Evon Elm, D.
(STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies by Evon Elm, D.G. Altman, M. Egger, S.J. Pocock, P.C.
G. Altman, M. Egger, S. J. Pocock, P. C. Gøtzsche, & J. P. Vandenbroucke (2008). Journal of Clinical
Gøtzsche, & J.P. Vandenbroucke (2008). Journal of Clinical Epidemiology, 61(4):344-9. PMID: 18313558. Retrieved from
Epidemiology, 61(4):344-9. PMID: 18313558. Retrieved from https://www.strobe-statement.org STROBE
https://www.strobe-statement.org
Initiative. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE)
STROBE Initiative. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE)statement:
statement: guidelines for reporting observational studies by von Elm E., & Altman D.G., Egger M,
guidelines for reporting observational studies by von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC,
Pocock S.J.,JPGøtzsche
Vandenbroucke
JP (2008). J ClinEpidemiol.
Apr;from
61(4):https://www.strobe344-9. PMID:
Vandenbroucke
(2008). J P.C.,
ClinEpidemiol.
2008 Apr;61(4):344-9.
PMID: 18313558.2008
Retrieved
18313558. Retrieved from https://www.strobe-statement.org
statement.org

ตารางที่ 2 การประเมินคุณภาพงานวิจัยกึ่งทดลอง
มี

ไม่ มี

ไม่ ชัด

รายการประเมิน

ประเมิน
ไม่ ได้ /ไม่
เกีย่ วข้ อง

1. มีตวั แปรต้นตัวแปรตามชัดเจนทําให้ทราบว่าอะไรเป็ นเหตุและอะไร
เป็ นผลหรื ออะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลัง
2. กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มเปรี ยบเทียบ (ควบคุม)มีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน
กับกลุ่มทดลอง
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□

□

□

□

□

□

□

□

27/12/2562 9:37:31

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25 No. 2 July - December 2019

205

ตารางที่ 2่ 2การประเมิ
การประเมินนคุณคุณภาพงานวิ
ภาพงานวิจัยจกึัย่งกึทดลอง
่งทดลอง
ตารางที
มี

ไม่ มี

ไม่ ชัด

รายการประเมิน

ประเมิน
ไม่ ได้ /ไม่
เกีย่ วข้ อง

1. มีตวั แปรต้นตัวแปรตามชัดเจนทําให้ทราบว่าอะไรเป็ นเหตุและอะไร
เป็ นผลหรื ออะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลัง
2. กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มเปรี ยบเทียบ (ควบคุม)มีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน
กับกลุ่มทดลอง

□

□

□

□

□

□

□

□

3. กลุ่มควบคุมได้รับผลการกระทําทุกอย่างที่เท่าเทียมกันกับกลุ่มทดลอง
ยกเว้นสิ่ งที่จะใส่ ในการทดลอง
4. มีกลุ่มควบคุม?

□

□

□

□

□

□

□

□

5. มีการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

8. มีการวัดผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือได้หรื อไม่

□

□

□

□

9. มีการใช้สถิติที่เหมาะสมหรื อไม่?

□

□

□

□

6. มีการติดตามผลที่สมบูรณ์ครบทุกเคสหรื อไม่ ถ้าไม่ครบ มีการแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองอย่างไร จํานวนที่สิ้นสุ ดการ
ทดลองมีเท่าไหร่ เพียงพอหรื อไม่อย่างไร มีการวิเคราะห์ผลอย่างไร
7. มีการวัดผลลัพธ์ท้ งั ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในลักษณะเดียวกัน
หรื อไม่

ภาพรวมของงานวิจยั :

น่าเชื่อถือได้□

ไม่น่าเชื่อถือ□

ควรมีการปรับปรุ ง□

ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………...........…………………......……
………………………………………………………………………………………..........…….......……
หมายเหตุ . แปลจาก JBI Critical Appraisal Checklist for Quasi-Experimental Studies
(non-randomized experimental studies) Chapter 3: Systematic reviews of effectiveness.
In: Aromataris, E., Munn, Z. (Editors) by Tufanaru, C., Munn, Z., Aromataris, E.,
Campbell, J., & Hopp, L. (2017). . Joanna Briggs Institute Reviewer’s Manual. The Joanna
Briggs Institute, 2017. Retrieved from https://reviewersmanual.joannabriggs.org/
โดยได้รับการอนุญาตให้แปลและตีพิมพ์ จาก Joanna Briggs Institute เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
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ตารางที่ 3่ 3 การประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ตารางที
มี

ไม่ มี

ไม่
ชัดเจน

ไม่ สามารถ
ประเมินได้ /
ไม่ เกีย่ วข้ อง

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

รายการประเมิน
1. มีความสอดคล้องกันระหว่างมุมมองด้านปรัชญา แนวคิดที่ได้ระบุ
กับระเบียบวิธีการวิจยั
2. มีความสอดคล้องกันระหว่างมุมมองด้านระเบียบวิธีวิจยั และคําถาม
การวิจยั หรื อวัตถุประสงค์การวิจยั
3. มีความสอดคล้องกันระหว่างระเบียบวิธีวิจยั และวิธีการที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
4. มีความสอดคล้องกันระหว่างระเบียบวิธีวิจยั และการนําเสนอการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
5. มีความสอดคล้องกันระหว่างระเบียบวิธีวิจัยและการแปลผลหรื อ
แปลความข้อมูล
6. มีการระบุวา่ การวิจยั อยูบ่ นพื้นฐานความเชื่อ วัฒนธรรมของผูว้ ิจยั
หรื อการวิจยั อยูบ่ นทฤษฎี
7. มีการระบุถึงความมีอิทธิพลของผูว้ จิ ยั ต่อผลการวิจยั หรื อผลการ
วิจยั มีอิทธิพลต่อผูว้ จิ ยั
8. มีการนําเสนอ กลุ่มตัวอย่างและลักษณะความเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการศึกษาอย่างเพียงพอ
9. มีการผ่านพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการจริ ยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์
10. มีการสรุ ปผลการวิจยั มาจากรายงานการวิจยั การวิเคราะห์ การแปล
ความ ของข้อมูล

ผลการพิจารณาคุณภาพโดยรวม: ผ่าน □
ไม่ผา่ น□
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม□
ข้ข้ออเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
เสนอแนะ…………………………......……………………………………………......…………………
……….........................................................................................................................................................
หมายเหตุ. แปลจาก JBI Critical Appraisal Checklist for Qualitative Research. Chapter 2: Systematic
reviews of qualitative evidence. In: Aromataris ,E., Munn, Z. (Editors) by Lockwood, C., Porrit, K.,
Munn, Z., Rittenmeyer, L., Salmond, S., Bjerrum, M., Loveday, H., Carrier, J. &, Stannard, D.. (2017)
Joanna Briggs Institute Reviewer’s Manual. The Joanna Briggs Institute, 2017. Retrieved from https://
reviewersmanual.joannabriggs.org/ โดยได้รับการอนุญาตให้แปลและตีพิมพ์ จาก Joanna Briggs Institute
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
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ตารางที่ 4 การประเมินงานวิจัยชนิดการทบทวนวรรณกรรมเป็ นระบบ หรื อการวิเคราะห์ อภิมานโดยใช้
รูตารางที
ปแบบการประเมิ
นของ
PRIMSA
่ 4 การประเมิ
นงานวิ
จัยชนิดการทบทวนวรรณกรรมเป็นระบบ หรือการวิเคราะห์อภิมานโดยใช้
รูปแบบการประเมินของ PRIMSA
ด้ าน
1.ชื� อเรือ� ง
2.บทคัดย่ อ (Abstract)
สรุ ปโครงสร้างของงานวิจยั

สิ่ งทีป่ ระเมิน

มี

ไม่ มี

1. ชื่อเรื่ องระบุวา่ เป็ นการ การทบทวนขอบเขตวรรณกรรม,
ทบทวนวรรณกรรมเป็ นระบบ, การวิเคราะห์อภิมาน
2.สรุ ปโครงสร้างของงานวิจยั ที่ประกอบด้วย ที่มา ความสําคัญ
หรื อปัญหา วัตถุประสงค์ แหล่งที่มาของข้อมูล เกณฑ์คดั เข้า คัด
ออก กลุ่มตัวอย่าง การใส่ การทดลอง (Intervention) วิธีการการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจยั ผลการวิจยั ข้อจํากัด สรุ ปและ
การนําไปใช้จากการค้นพบที่สาํ คัญ

3.บทนํา/ส่วนนํา (Introduction) 3. อธิบายเหตุผลที่ทบทวนวรรณกรรม ในขอบเขตเนื้อหาที่ได้
เหตุผลที่ศึกษา
ศึกษามาแล้ว และอะไรคือสิ่ งที่ขาด
วัตถุประสงค์ที่ศึกษา
4. ระบุรายละเอียดของคําถามที่ตอ้ งการค้นหาคําตอบในรู ป
PICOS ที่ประกอบไปด้วย ประชากรหรื อกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
(Participants) การทดลอง (Intervention) การเปรี ยบเทียบ
(Comparison) ผลลัพธ์ (Outcomes) และการออกแบบการวิจยั
(Study design)
4.ระเบียบวิธีวจิ ยั (Methods)
วิธีและการได้มาซ่ ึ งกลุ่มตัวอย่าง 5.ระบุถึงวิธีการการได้มาซึ่ งงานวิจยั ที่ศึกษาทบทวน เช่นจาก
เว็บไซต์ หมายเลขที่ลงทะเบียน
ขอบเขตที่ศึกษา
6.ระบุขอบเขตลักษณะงานวิจยั ที่ศึกษา เช่น PICO, ปี ที่ศึกษา
แหล่งข้อมูล
ภาษา
7.บรรยายถึงแหล่งข้อมูลที่ได้มาทุกแหล่ง เช่น ฐานข้อมูล การ
จํากัดระยะเวลาในการตีพิมพ์ การติดต่อผูแ้ ต่ง ระยะเวลาในการ
ค้นหาข้อมูล
8. นําเสนอรู ปแบบการสื บค้นทางอิเลคทรอนิกส์ การระบุความ
การสื บค้น
จํากัดในการสื บค้น
9.ระบุวธิ ีการเลือกงานวิจยั (การคัดเลือกเบื้องต้น การคัดเข้าและ
การเลือกงานวิจยั
คัดออกงานวิจยั )

(มีต่อ)
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ด้ าน

สิ่ งทีป่ ระเมิน

มี

ไม่ มี

กระบวนการเก็บข้อมูล

10.อธิบายวิธีการดึงข้อมูลจากงานวิจยั (Data extraction) เช่น
แบบฟอร์ม วิธีการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ Inter rater ระหว่างผูว้ จิ ยั
สองคนขึ้นไป
หัวข้อ ตัวแปรที่ใช้ ในการเก็บ
11.มีการระบุและให้ความหมายตัวแปรที่ศึกษา ที่ตอ้ งการเก็บ
ข้อมูล
ข้อมูล เช่น PICO, แหล่งทุน มีการอธิ บายข้อตกลงในการวิจยั
(Assumption)
ความเสี่ ยงในการลําเอียงใน
12.อธิบายถึงวิธีการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ ยงในการลําเอียง
งานวิจยั แต่ละเรื่ อง
ของงานวิจยั แต่ละเรื่ อง (พร้อมทั้งระบุวา่ มีการประเมินเฉพาะเรื่ อง
นั้น ๆ หรื อประเมินโดยภาพรวมของงานวิจยั ทั้งหมด) และระบุวา่
มีการใช้การประเมินนี้ในการสังเคราะห์ขอ้ มูลอย่างไร
การสรุ ปผลจากการวัด (Summary 13. มีการระบุถึงหลักการสรุ ปผลจากการวัด เช่น สัดส่ วนความ
measure)
เสี่ ยง (Risk ratio) ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Difference in mean)
การสังเคราะห์ผลลัพธ์
14. อธิบายถึงวิธีการจัดการข้อมูลและการรวมผลการวิจยั ของ
งานวิจยั หลายชิ้นเข้าด้วยกัน รวมถึงการวัดความเป็ น Consistency
ในงานวิจยั ที่เป็ น Meta-analysis
ความเสี่ ยงในการลําเอียงของ
15.ระบุวธิ ีการประเมินความลําเอียงของงานวิจยั เช่น ความ
งานวิจยั
ลําเอียงต่อการเลือกแหล่งที่มาของการตีพิมพ์ การเลือกรายงาน
เฉพาะหัวข้อใด ๆ ของงานวิจยั
การวิเคราะห์เพิ่มเติม
16.อธิบายถึงวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพิ่มเติม เช่น sensitivity หรื อ
subgroup analysis หรื อ meta regression
5.ผลการวิจยั
จํานวนงานวิจยั ที่ศึกษา
17. ระบุถึงจํานวนงานวิจยั ที่ได้รับการตรวจสอบเบื้องต้น ทั้งหมด
(Studies screened) การประเมินเพื่อคัดเข้า จํานวนงานวิจยั ที่ได้รับ
การรี วิว และเหตุผลที่คดั ออก ควรนําเสนอเป็ นภาพไดอะแกรม
18. ในงานวิจยั แต่ละเรื่ อง มีการนําเสนอลักษณะการดึงข้อมูล เช่น
ลักษณะงานวิจยั
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง PICO ระยะเวลาติดตามผล พร้อมทั้งมีอา้ งอิง
ที่มาของงานวิจยั
ความเสี่ ยงของการลําเอียงใน
19.นําเสนอข้อมูลความเสี่ ยงการลําเอียงของงานวิจยั แต่ละเรื่ อง
งานวิจยั แต่ละเรื่อง
(พร้อมทั้งระบุวา่ มีการประเมินเฉพาะเรื่ อง นั้น ๆ หรื อประเมิน
โดยภาพรวมของงานวิจยั ทั้งหมด) (ดังข้อ 12)

(มีต่อ)
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ด้ าน
ผลการวิจยั แต่ละเรื่ อง

การสังเคราะห์ผลลัพธ์
ความเสี่ ยงในการลําเอียงของ
งานวิจยั
การวิเคราะห์เพิ่มเติม
6.การอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษา

ข้อจํากัดการวิจยั

ข้อสรุ ป
7. แหล่งทุน

สิ่ งทีป่ ระเมิน

มี

209
ไม่ มี

20.นําเสนอสรุ ปผลการวิจยั ในภาพรวมจากงานวิจยั ทั้งหมดว่ามี
ประโยชน์ โทษ และนําเสนอผลงานวิจยั ในแต่ละเรื่ องว่า การวิจยั
มีผลอย่างไร มีค่า Effect estimate และ Confidence interval
เท่าไหร่ ถ้าเป็ นไปได้ให้นาํ เสนอด้วย forest plot
21. นําเสนอผลของ meta analysisในแต่ละงานวิจยั รวมทั้งค่าช่วง
ความเชื่อมัน่ (confidence interval) และ measures of consistency
22. นําเสนอผลการประเมินความลําเอียงในทุกงานวิจยั ที่ศึกษา
(ดูขอ้ 15)
23 นําเสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพิ่มเติม เช่น Sensitivity หรื อ
Subgroup analysis หรื อ Meta regression
24.สรุ ปการค้นพบ เช่น ระดับความเข้มแข็งของหลักฐานเชิง
ประจักษ์สาํ หรับผลลัพธ์ในแต่ละตัวแปร ที่มีผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
เช่น บุคลกรทางสุ ขภาพ ผูใ้ ช้บริ การ ผูก้ าํ หนดนโยบาย
25.อภิปรายถึงข้อจํากัดของงานวิจยั ทั้งในระดับงานวิจยั และ
ผลลัพธ์ เช่นความเสี่ ยงของการลําเอียง และวิธีการทบทวน เช่น
ข้อจํากัดของการได้มาซึ่ งงานวิจยั ที่จะทบทวน การรายงานถึง
ความลําเอียง
26.นําเสนอถึงการแปลผล แปลความหมายโดยภาพรวม และการ
นําไปใช้ในการวิจยั ครั้งต่อไป
27. บรรยายถึงแหล่งที่มาของทุนที่สนับสนุนงานวิจยั การ
สนับสนุนแหล่งข้อมูล บทบาทของผูส้ นับสนุนทุนการวิจยั

หมายเหตุ. แปลจาก The PRISMA Statement for Reporting Systematic Reviews and Meta-Analyses
of Studies That Evaluate Health Care Interventions: Explanation and Elaboration by A. Liberati,
D. G. Altman, J. Tetzlaff, C. Mulrow, P. C. Gøtzsche et al. (2009). PLoS Med 6(7): e1000100.
doi:10.1371/journal.pmed.1000100. Available from http://www.prisma-statement.org ทั้งนี้ในการแปล
ตี พิ ม พ์ เผยแพร่ และน� ำ ไปใช้ ผู ้ ใ ช้ ส ามารถใช้ PRISMA Statement ได้ โ ดยไม่ ต ้ อ งขออนุ ญ าต
(http://www.prisma-statement.org/PRISMAStatement/CitingAndUsingPRISMA)
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บทความฉบั บ นี้ ไ ด้ น� ำ เสนอวิ ธี ก ารน� ำ
เสนอรายงานวิจัยและการประเมินคุณภาพรายงาน
วิจัยต้นฉบับ (Manuscript) ที่พบได้บ่อยในงาน
วิจัยทางการพยาบาลและสาธารณสุข ซึ่งผู้เขียน
ได้น�ำเสนอวิธีการเตรียมต้นฉบับและตัวอย่างรูป
แบบการประเมินรายงานวิจัยการวิเคราะห์อภิมาน
(Meta-Analysis) โดยใช้รูปแบบการประเมินของ
PRISMA ที่มีการประเมินทั้งหมด 27 ข้อ รูปแบบ
การประเมินรายงานวิจัยเชิงสังเกตการณ์หรือเชิง
ส�ำรวจ โดยใช้รูปแบบการประเมินของ STROBE–
cross sectional study ที่มีทั้งหมด 36 ข้อ และรูป
แบบการประเมินรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Checklist for Qualitative Research) ที่มีทั้งหมด 10 ข้อ
และงานวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Checklist for QuasiExperimental Studies: Ron-randomized experimental studies) ทีม่ ที งั้ หมด 9 ข้อ ของสถาบัน Joanna Briggs Institute ซึง่ รูปแบบการน�ำเสนอรายงาน
วิจยั และประเมินคุณภาพรายงานวิจยั ต้นฉบับขึน้ อยู่
กับระเบียบวิธีวิจัยของแต่ละชนิด ผู้สนใจสามารถ
น�ำรูปแบบการประเมินไปประยุกต์ใช้ในการเตรียม
รายงานต้ น ฉบั บ และการประเมิ น คุ ณ ภาพงาน
วิจัยเพื่อน�ำผลลัพธ์ของงานวิจัยนั้น ๆ ไปใช้ว่ามี
คุณภาพน่าเชื่อถือได้หรือไม่อย่างไร รวมทั้งเพื่อส่ง
เสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้น
ผูส้ นใจ สามารถศึกษารูปแบบการประเมินงานวิจยั
ต่าง ๆ เพิ่มเติม พร้อมวิธีการน�ำรูปแบบประเมิน
ไปใช้ได้ที่เว็บไซต์ https://www.equator-network.
org/ และ https://joannabriggs.org/research/
critical-appraisal-tools.html ผู้วิพากษ์งานวิจัยและ
วารสารทีต่ พี มิ พ์งานวิจยั ต้นฉบับควรใช้รปู แบบวิธี
การประเมินเหล่านี้ให้สอดคล้องกับชนิดของงาน
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วิจัยในการพิจารณาผลงานวิจัยตีพิมพ์ นอกจาก
นี้ จ ะเห็ น ว่ า งานวิ จั ย ที่ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพงานวิ จั ย
ต้นฉบับที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยยังมีน้อย ดังนั้น
ควรมีการผลิตงานวิจัยที่ประเมินคุณภาพของงาน
วิจัยต้นฉบับเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะงานวิจัยทาง
ด้านการแพทย์ การพยาบาลและการสาธารณสุข
ทีม่ กี ารด�ำเนินการวิจยั ในมนุษย์ เพราะเป็นงานวิจยั
ที่ต้องการคุณภาพและความถูกต้องค่อนข้างมาก
เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจยั ทีเ่ หมาะสมกับ
การน�ำไปใช้กับผู้รับบริการต่อไป

เอกสารอ้างอิง

ณั ฐ ติ น า วิ ชั ย ดิ ษ ฐ, กาญจน์ สุ น ภั ส บาลทิ พ ย์ ,
แสงอรุ ณ อิ ส ระมาลั ย , และ ฐปรั ต น์
รักษ์ภาณุสิทธิ์. (2561). การพัฒนาโปรแกรม
ส่ ง เสริ ม ความสามารถของผู ้ ดู แ ลใน
การจั ด การภาวะโภชนาการในผู ้ สู ง อายุ
ติดเตียงที่ใส่สายให้อาหารทางจมูก. วารสาร
สภาการพยาบาล, 33 (4), 109-123.
สถาบั น วิ จั ย แห่ ง ชาติ . (2562). ศู น ย์ ข ้ อ มู ล วิ จั ย
Digital วช: ทรัพยากรจ�ำแนกตามประเภท.
สืบค้น จาก https://dric.nrct.go.th/Index
อุดม ภู่วโรดม, ภูพิงค์ เอกะวิภาต, สุชาติ หาญไชย
พิ บู ล ย์ กุ ล , ทั ศ นี ย ์ ตั น ติ ฤ ทธิ ศั ก ดิ์ , และ
สมชาย โตวณะบุตร. (2562). การจัดการกับ
การเสี ย ชี วิ ต จากโรคหลอดเลื อ ดสมอง:
ต้ น แบบการเรี ย นรู ้ . วารสารวิ ช าการ
สาธารณสุข, 28(1), 95-107.
Bennett, C., Khangura, S., Brehaut, C. J., Graham,
I. D., Moher, D., Potter, B. K., &
Grimshaw, J. (2010). Reporting guidelines
for survey research: An analysis of

27/12/2562 9:37:32

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25 No. 2 July - December 2019

published guidance and reporting
practices. Public Library of Science
Medicine.8.e1001069.10.1371/journal.
pmed.1001069.
CONSORT Group. (2010). Consort statement:
Transparent Reporting of Trial. Retrieved
Jan 10, 2019 from http://www.consortstatement.org/
Joanna Briggs Institute. (2013). New JBI levels
of evidence. Retrieved from https://
joannabriggs.org/assets/docs/approach/JBILevels-of evidence_2014.pdf
Lockwood, C., Porrit, K., Munn, Z., Rittenmeyer, L.,
Salmond, S., Bjerrum, M., Loveday, H.,
Carrier, J., & Stannard, D. Chapter 2:
Systematic reviews of qualitative evidence.
In: Aromataris, E., Munn, Z. (Editors).
Joanna Briggs Institute Reviewer’s Manual.
The Joanna Briggs Institute, 2017. Available
from https://reviewersmanual.
joannabriggs.org/
Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D.,
Liberati, A., Petticrew, M., Shekelle, P.,
& Stewart, L. A. (2015). Preferred
reporting items for systematic review
and meta-analysis protocols (PRISMA-P)
2015 statement. Systematic Reviews, 4(1),
1.doi: 10.1186/2046-4053-4-1
Oermann, M. H., Christenbery, O.T., & Turner, K.
(2018). Writing publishable review,
research, quality improvement, and
evidence-based practice manuscripts.

25

2.indd 211

211

Nursing Economic, 36(6), 268–275.
Retrieved from http://search.ebscohost.
com/login.aspx?direct=true&db=
ccm&AN=133 645951&site=ehost-live
Oermann, M. H., & Hays, J. C. (2016). Writing
for publication in nursing (3 rd ed.),
NY: Springer Publishing Company.
Retrieved from http://search.ebscohost.
com/login.aspx?direct=true&db=nlebk
&AN=959826&site=ehost-live
Parse, R. R. (2016). Scientific Merit: Integrity in
Research. Nursing Science Quarterly, 29(1),
5–5. https://doi.org/10.1177/089431841
5614626
Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C.,
Gøtzsche, P. C., et al. (2009). The PRISMA
statement for reporting systematic reviews
and meta-analyses of studies that evaluate
health care interventions: Explanation
and elaboration. Public Library of Science
Medicine, 6(7): e1000100. doi:10.1371/
journal.pmed.1000100
Schulz, K. F., Altman, D. G., Moher, D.,
CONSORT Group (2010). CONSORT
2010 Statement: Updated Guidelines for
reporting parallel group randomized trials.
Annals Internal Medicine, 152, 726–732.
doi: 10.7326/0003-4819-152-11201006010-00232
Tornquist, E. M. (1986). From proposal to
publications: An informal guide to writing
about nursing research. CA, USA:

27/12/2562 9:37:32

212

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25 No. 2 July - December 2019

Addison-Wesley Publishing Co.
Tufanaru, C., Munn, Z., Aromataris, E., Campbell,
J.,& Hopp, L. Chapter 3: Systematic
reviews of effectiveness. In: E. Aromataris,
& Z. Munn (Editors). Joanna Briggs
Institute Reviewer’s Manual. The Joanna
Briggs Institute, 2017. Available from
https://reviewersmanual.joan nabriggs.org/
Vandenbroucke, J. P., von Elm, E., Altman, D. G.,
Gøtzsche, P. C., Mulrow, C. D., Pocock,
S. J., Poole, C., & Schlesselman, J. J. (2007).
Strengthening the Reporting of
Observational Studies in Epidemiology
(STROBE): explanation and elaboration.
Annals Internal Medicine, 147(8):
W163-94.
Von Elm, E., Altman, D. G., Egger, M., Pocock,
S. J., Gøtzsche, P. C., & Vandenbroucke,
J. P. (2008). STROBE Initiative. The
strengthening the reporting of observational
studies in epidemiology (STROBE)
statement: guidelines for reporting
observational studies. Journal of Clinical
Epidemiology, 61(4),344-9. PMID: 183135

25

2.indd 212

27/12/2562 9:37:32

