
❖ หลักการและขั้นตอนของการท าวิจัย
1. การวิจัย คือ การศึกษาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่มี 
การวางแผนอย่างมีระบบทุกข้ันตอน ให้ผลการศึกษาถูกต้องและเชื่อถือได้
2. เกณฑ์พิจารณางานวิจัยและลักษณะของงานวิจัยที่ ดี ได้แก่    
ความสมบูรณ์ของกระบวนการ ความลึกซึ้ งของการค้นคว้ า       
ความใหม่ของความรู้ที่ได้ ความถูกต้องและความเชื่อถือได้
3. คุณสมบัติของนักวิจัยและทักษะที่ต้องมี เช่น ใฝ่รู้ ช่างสังเกต      
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณของการเป็นนักวิจัยที่ดี เป็นต้น
4. ข้ันตอนการท าวิจัย เร่ิมตั้งแต่ก าหนดชื่อเร่ือง ระบุปัญหาและขอบเขต  
ตั้งค าถามการวิจัย ทบทวนเอกสารและงานที่เก่ียวข้อง ก าหนดวัตถุประสงค์ 
สมมติฐานการวิจัย ตัวแปร นิยาม ขอบเขต กรอบแนวคิด ประโยชน์ที่ได้รับ 
ตลอดจนด าเนินงานวิจัย เขียนรายงานผล ตีพิมพ์หรือเผยแพร่งานวิจัย
5. ปัจจัยที่ท าให้การวิจัยส าเร็จ ท างานอย่างเป็นระบบ จัดระเบียบ
ความคิด อ่านให้มาก สืบค้นให้เยอะ ไม่ลอกผลงานผู้อื่น เป็นต้น

❖ การทบทวนวรรณกรรม และการสังเคราะห์การวิจัย
1. นิยามและความส าคัญ การทบทวนแนวคิด องค์ความรู้ ผลงานวิชาการที่สนใจ ศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งมีความส าคัญอย่างมากในการเปิดมุมมอง ช่วยในการท าการวิจัย เช่น การจัดท าเครื่องมือ เลือก
กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งเพิ่มความน่าเชื่อถือในผลการวิจัย
2. วัตถุประสงค์ : 1. ระบุรูปแบบ/กระบวนการวิจัยที่เหมาะสม 2. หลีกเลี่ยงการท าซ้ าหรือเหมือนกับคนอื่น 
3. ช่วยให้งานของเราโดดเด่นขึ้น 4. ระบุช่องว่างขององค์ความรู้ 5. ช่วยในการอภิปรายผลการวิจัย
3. บทบาทของวรรณกรรม ก าหนดชื่อเรื่อง ต้ังค าถามการวิจัย เขียนที่มาและความส าคญั ระบุแนวคิดทีใ่ช ้
ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนทบทวนวรรณกรรม
4. ข้ันตอนการทบทวนวรรณกรรม : อ่าน คิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ งานวิจัยนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไร 
ผลการศึกษาตอบวัตถุประสงค์หรือไม่ จุดอ่อนจุดแข็งของการศึกษา จะสนับสนุนงานของเราอย่างไร 
ได้ประโยชน์อะไร เป็นต้น
5. แนวทางการจัดวางเนื้อหาเพื่อเขียนวรรณกรรม 1. ตามความส าคัญของหัวข้อการน าเสนอ 
2. ตามปัญหา 3. ตามประเด็นการน าเสนอทั่วไปสู่ประเด็นที่สนใจจะศึกษา 4. ตามช่วงเวลาที่ศึกษา
6. ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย การแอบอ้าง/ลอกเลียนผลงาน โดยเฉพาะการสืบค้นจากงานภาษาไทย 
จะพบข้อผิดพลาดได้มากกว่า แนะน าให้สืบค้นจากงานต่างประเทศ 
7. สรุป ใช้ค าส าคญัในการสบืคน้งานวิจัย อ่านและสรุปประเด็นความสอดคลอ้ง จัดเรียงล าดับเนื้อหา
การน าเสนอ ใช้ระบบอ้างอิงที่ถูกต้อง คุณภาพของงานที่น ามาใช้อ้างอิงจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ 
ทันสมัย เนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็นที่ศึกษา

ส านักส่งเสริมสุขภาพ น าโดยแพทย์หญิงพรเลขา บรรหารศุภวาท นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) พร้อมด้วยนักวิชาการจาก
ส านักส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา
ระบบงานวิชาการให้ทุกหน่วยงานเรีบนรู้พัฒนางาน พัฒนาคนในการท าวิจัย ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ที่มีผลงาน และบุคลากรที่สนใจ 
ทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  โดยจัดการอบรมในรูปแบบ On site และ Online (อบรม 5 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง) โดย
ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในการประชุม

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม คร้ังที่ 1
ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

รูปแบบการประชุม : การบรรยาย โดย รศ. ดร. กนิษฐา จ ารูญสวัสด์ิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลประเด็นส าคญัจากการอบรม
❖ การก าหนดปัญหาการวิจัยและการเลือกหัวข้อวิจัย และ ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา
1. ปัญหาการวิจัย VS ค าถามการวิจัย : ปัญหาการวิจัยได้จากการสังเกต ทบทวน รวบรวมข้อมูล 
จากปรากฏการณ์ที่พบเห็น ส่วนค าถามการวิจัยได้จากการทบทวนวรรณกรรม แสดงถึงวัตถุประสงค์ที่
ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาจากปัญหาการวิจัยที่ต้ังไว้
2. การก าหนดปัญหาวิจัย ได้แก่ เวลา งบประมาณ ความสนใจ ประสบการณ์ แหล่งทุน การใช้ประโยชน์ 
เรื่องแปลกใหม่ไม่ซ้ าซ้อนกัน 
3. ช่องว่างองค์ความรู้ (Gap of Knowledge) ค าถามการวิจัยที่ยังไม่ถูกค้นพบจากการวิจัยในอดีต ถ้ามี
ชัดเจนช่วยให้งานวิจัย มีคุณค่า น่าเชื่อถือ เป็นการการันตีว่าไม่ท าซ้ าไม่ลอกเลียนผลงาน 
4. การต้ังชื่อเรื่อง เขียนสื่อถึงเรื่องที่จะศึกษา ไม่ควรเขียนยาว ซับซ้อน เข้าใจยาก
5. การเขียนความส าคัญและที่มา สื่อถึงความส าคัญชองปัญหา/เรื่องที่จะท าการศึกษาว่ามีความเป็นมา 
ความส าคัญอย่างไร มีสถิติ ความรุนแรง ผลกระทบ ผลเสียผลดีอย่างไร
6. การเขียนวัตถุประสงค์ มีประโยชน์คือปญัหาการวิจัยมีความชดัเจน รู้ขอบเขตการศึกษา โดยต้องเขียน
ให้สั้น กระชับ ได้ใจความ เข้าใจตรงกันว่าจะศึกษาตัวแปรอะไรบ้าง
7. การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดภายหลังการวิจัยสิ้นสุด การต่อยอดหรือ
น าผลวิจัยไปใช้ ไม่ควรเขียนเหมือนวัตถุประสงค์❖ ตัวแปร ระดับการวัด การก าหนดนิยามตัวแปร สมมติฐานการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย

1. ตัวแปร คือ คุณลักษณะ/คุณสมบัติของสิ่งที่จะน ามาศึกษา ได้จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ควบคู่กับการต้ังสมมติฐาน จ านวนตัวแปรควรมีมากพอที่จะศึกษาได้ครบถ้วน แต่ต้องไม่มากเกินจ าเป็น
2. สมมติฐาน คือข้อสมมติที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผลในการทดลอง/วิจัย โดยการต้ังสมมติฐาน คือ
ข้อความที่คาดคะเนค าตอบของปัญหาการวิจัยไว้ก่อนท าวิจัย
3. กรอบแนวคิดการวิจัย มาจากแนวคิดของผู้วิจัยเองที่มาจากประสบการณ์ แนวคิดทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถเสนอกรอบได้ 3 รูปแบบ 1.แบบพรรณนาความ 2. แบบแผนภาพ      
3. แบบจ าลอง
4. ประเภทของกรอบแนวคิด : 1. อย่างง่าย : มีเฉพาะตัวแปรต้น ตัวแปรตาม บนพื้นฐานของ 1  ทฤษฎี 
2. แบบซับซ้อน : มีทฤษฎีหลายอย่างรวมกัน มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
เชื่อมโยงกันหลายทาง
5. ขอบเขตการวิจัย ต้องก าหนดขอบเขตของปัญหาเพื่อให้มีความชัดเจน กล่าวถึงกลุ่มตัวอย่าง/
ประชากรที่จะใช้ว่าเป็นใครหรืออะไร จะศึกษาตัวแปรอะไร ตลอดจนกล่าวถึงสภาพแวดล้อมต่างๆที่
ควรจ ากัดขอบเขต เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
❖ รูปแบบการวิจัย
1. หลักเกณฑ์การคัดเลอืกชนิดของการวิจัย ได้แก่ การน าไปใช ้เป้าหมายการวิจัย ระยะเวลาที่ท าการศึกษา 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จริยธรรมในการวิจัย
2. รูปแบบการวิจัยประเภทต่างๆ : เชิงส ารวจ,แบบสังเกตการณ์,เชิงทดลอง,กึ่งทดลอง,เชิงคุณภาพ,
แบบผสมผสาน,เชิงปฏิบัติการ,เพื่อพัฒนา

1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนางานวิจัยต่อไป
2. ส่ง one page (ช่ือเร่ือง,ค าถามการวิจัย,วัตถุประสงค์การวิจัย,ท่ีมาและความส าคัญ,รูปแบบการวิจัย) ไปที่ research.anamai@gmail.com 

ภายใน 26 เม.ย. 65 เพื่อ Coaching ในวันท่ี 28 เม.ย. 65

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม
และสิ่งที่ต้องด าเนินการตอ่ไป


