วิจารณ์ ข้ อเสนอแนะ
วิจารณ์
ข้อมูลในเอกสารนี เกิดขึนจากงานวิจยั เอกสารวิชาการ ของสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข ที!ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลตามภูมิภาคต่างๆ ที!สังกัด รพ.ศูนย์(25 แห่ง) รพ.ทัว! ไป(69
แห่ ง) และรพ.ชุ ม ชน(737 แห่ ง ) จากการศึ กษาและเก็บ ข้อมูล ความบกพร่ องในผลงานวิช าการ
งานวิจยั ที!ขอประเมิน โดยอิงเกณฑ์ของหลายสถาบันทังในประเทศและต่างประเทศ
ผูเ้ ขี ย นพยายามค้น หาวิช าการ เพื! อ ลดความบกพร่ อ งและผิด พลาดที! อาจส่ ง ผลต่อ การ
ตัดสิ นใจของคณะกรรมการที!มีทกั ษะและประสบการณ์นาํ มาตัดสิ น เนื!องด้วยกรรมการแต่ละท่านมี
กระบวนการและวิธีศึกษาที!แตกต่างกัน มีมุมมองที!หลากหลาย สมมุติฐานที!ผวู ้ ิจยั สนใจและคาดว่า
เป็ นปัญหาที!แฝงอยูใ่ นระบบสําหรับการเริ! มต้นเขียนงานวิจยั หรื อเขียนผลงานวิชาการ หากปั ญหาที!
แฝงนันไม่มีการชีแนะที!ถูกต้องย่อมส่ งผลต่อเจ้าของผลงานอยูเ่ สมอ และมีโอกาสเกิดขึนได้
จากข้อมูล ผลงานวิช าการที! ผ่า นการประเมิ นและนํา มาวิเคราะห์ หาสาเหตุ แหล่ ง ที! เกิ ด
รวมถึงความถี!ที!เกิดขึนจากคณะกรรมการในแต่ละครัง ทังก่อนหน้าและปั จจุบนั นํามาเผยแพร่ เป็ น
วิทยาทาน คงจะเป็ นประโยชน์ไม่มากก้อน้อย
จะค้ นหาเนือ หาหรือเรืองราวทีส นใจได้ ทไี หน?
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ มีบทบาทสําคัญที!จะช่วยให้
การค้นคว้าหาข้อมูลด้านรังสี วิทยาเป็ นไปได้ง่าย มีความสะดวกและรวดเร็ วขึน อย่างไรก็ตามต้อง
อาศัยการป้ อนชื! อเรื! องที!ตอ้ งการค้นหาเข้าสู่ หน่วยความจําของคอมพิวเตอร์ ชื! อเรื! องเหล่านี จะถูก
ประมวลผลในระบบปฏิบตั ิการและเป็ นข้อมูลที!ผคู ้ น้ คว้าต้องนําไปใช้ตอ่ ไป
หากชื! อไม่ถูกต้องที!นาํ ข้อมูลเข้าสู่ ระบบ ย่อมล้มเหลวในการค้นหาอย่างแน่ นอน ความ
สอดคล้องของชื! อเรื! องที!ตอ้ งการค้นหา จึงเป็ นประเด็นสํา คัญที!ตอ้ งทําความเข้าใจ เพื!อลดความ
ล้มเหลวในการสื บค้นข้อมูลให้นอ้ ยลงหรื อหมดไป
การสร้างรู ปแบบที!ถูกต้องสําหรับการเขียนผลงานวิชาการหรื องานวิจยั นี ต้องออกแบบ
และสร้างโครงร่ างขึนมาก่อน ต้องที!อิงกับมาตรฐานจากหลากหลายสถาบัน ที!มีความถูกต้อง ไม่ให้
กระทบกับผลงานวิชาการหรื อหากมีก็ให้มีผลน้อยที!สุด และรู ปแบบดังกล่าวต้องสอดคล้องและไป
ในทิศทางเดียวกัน และเป็ นประเด็นสําคัญที!ส่งผลต่อความสําเร็ จหรื อล้มเหลวของงานวิจยั แม้วา่
โครงสร้างจะออกแบบมาดี ย่อมส่ งผลต่อผลงาน และเป็ นดัชนีช ีวดั ความสําเร็ จของงานวิจยั

ประเด็นค่ าเบียงเบนความบกพร่ องในเอกสาร
ความบกพร่ องที!เกิดขึนสาเหตุหลักส่ วนใหญ่ มาจากเจ้าของผลงานนันมีความรี บเร่ งสร้าง
ผลงาน ไม่มีก ารศึกษาและเก็บข้อมูลมาล่ วงหน้า ไม่มีก ารวางแผนแบบเป็ นระบบ ส่ งผลถึ งความ
สมบูรณ์ของเอกสารวิชาการที!ส่งประเมิน
ความผิดพลาดบกพร่ องของเหล่านี หากไม่มีช ีแนะที!ถูกต้อง ไม่มีการปรับรู ปแบบและแก้ไข
ย่อมส่ งผลถึงผลงานในรุ่ นต่อไป หากมีโอกาสที!จะได้ส่งผลงานวิชาการ ด้วยเหตุดงั กล่าวนี ผูเ้ ขียนจึง
เสนอวิธีการที!ถูกต้องในการเขียนผลงาน เพื!อแนะนํา ให้ความรู ้ โดยพิจารราจากผลงานวิชาการของ
นักรังสี รุ่นก่อนหน้านี ซึ! งจะช่วยให้เขาเหล่านันได้ทราบปั ญหาและมีแนวทางในการเขียนผลงานที!มี
คุณภาพสู งขึน
สาเหตุสําคัญ
ความบกพร่ องที!มีความถี!สูงสุ ดในเกณฑ์ทว!ั ไป คือโครงสร้างเอกสารไม่สมบูรณ์ รองลงมา
คือ ปรั บ ปรุ ง สํา นวนการใช้ภาษา ความบกพร่ องที! มี ความถี! น้อยที! สุดคื อ ไม่ถู ก ต้องในการพิม พ์
สาเหตุ สํา คัญของความบกพร่ องเหล่ า นี เกิ ดขึ นจากการขาดความเข้า ใจในรู ป แบบการเขี ย นงาน
วิชาการ และการเข้าถึงองค์ความรู ้ที!จาํ เป็ นสําหรับการเขียนงานวิชาการ สาเหตุรองมาจากระยะเวลา
ในการจัดเตรี ยมเอกสารค่อนข้างน้อย และไม่มีการวางระบบจัดวางโครงงานวิจยั ขันตอนดําเนินการ
ต่อมาพบว่าหลังจากมีการศึกษาข้อมูล รับฟังคําชีแนะ เข้าอบรมการจัดประชุมในหัวข้อแนวทางการ
เขียนงานวิจยั พบว่าความถี!อุบตั ิการณ์บกพร่ องลดน้อยลง สําหรับเอกสารวิชาการในรุ่ นต่อไป
แนวทางการแก้ไขปั ญหา เพื!อลดความบกพร่ องดังกล่าว การจัดให้มีการประชุมวิชาการ ใน
หลายสถานที!สําหรับผูท้ ี!สนใจเข้าร่ วมงาน และนําเสนอแนวทางในการ ปรับปรุ งเกี! ยวกับขันตอน
เขียนผลงานวิชาการที!ชดั เจน 4 ประการ ได้แก่ (1) จัดวางระบบการสร้างผลงานวิชาการที!มีคุณภาพที!
ชัดเจน (2) เขียนผลงานตามกรอบที!กาํ หนด ที!ตอ้ งระบุความชัดเจนและเป็ นสิ! งที!สําคัญ (3) จัดหา
แหล่งข้อมูลความรู ้ ข้อมูลสําคัญ ข้อมูลงานวิจยั การเขียนผลงานต้องเป็ นขันตอนสุ ดท้าย (4) การ
ตรวจสอบ ตรวจทานหาข้อบกพร่ องเนือหา การพิมพ์ ก่อนเข้าสู่ กระบวนจัดรู ปเล่ม(final)
สาเหตุสําคัญของความบกพร่ องและความถีเ มือพิจารณาเป็ นรายบท
การตรวจสอบเนื อหาและความบกพร่ องเมื! อพิจารณาเป็ นรายบทจากจํา นวนผลงานทาง
วิ ช าการทัง หมด พบอุ บ ัติ ก ารณ์ ค วามบกพร่ อ งความถี! สู ง สุ ด มาจากการเขี ย นเอกสารอ้า งอิ ง
(บรรณานุกรมท้ายบทไม่ถูกต้องสมบูรณ์) รองลงมาคือไม่ระบุแหล่งที!มาของเอกสารทางวิชาการและ

งานวิจยั ที!เกี!ยวข้อง(หัวข้อทบทวนวรรณกรรม) รวมถึงไม่ระบุแหล่งที!มาของรู ปภาพ กราฟ ความ
บกพร่ องที!นอ้ ยที!สุดคือ ไม่ระบุระยะเวลาในการดําเนินการ
ข้อบกพร่ องข้อมูลเอกสารทางวิชาการ ที!นาํ มาใช้อา้ งอิงในครังนี ได้แก่
ตาราง แสดงความบกพร่ องและความถี!เมื!อพิจารณาเป็ นรายบท
บทที!
หัวข้อ
หลักการและวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1
ประโยชน์ที!คาดว่าจะได้รับ
ขอบเขตการศึกษา
ระยะเวลาการดําเนินการ
2
วรรณกรรมที!เกี!ยวข้อง
ระบุแหล่งอ้างอิง
3
ขันตอนการดําเนินการ เครื! องมือและอุกรณ์
4
ผลการศึกษา
รู ป กราฟ ผังที!นาํ มาแสดง
การใช้สาํ นวนภาษา

5

การสื! อความหมาย เขียนไม่ชดั เจน
สรุ ป
อ้างอิงบรรณานุกรม
ภาคผนวก

ปัญหา
แก้ไข-ปรับปรุ ง
แก้ไข-ปรับปรุ ง
แก้ไข-เพิม! เติม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
เพิม! เติม
ไม่
ไม่ระบุ
เขียนไม่ชดั เจน
ไม่ระบุระบุแหล่งอ้างอิง
ปรับปรุ ง

ไม่ตรงประเด็น
ไม่ถูกต้อง
-

เหตุผลสําคัญที!ทาํ ให้ผลงานไม่มีคุณภาพ ได้แก่
(1) ผูเ้ ขียนผลงาน รี บเร่ งเขียนผลงานให้ทนั กับระยะเวลาที!กาํ หนดส่ ง มุ่งให้ทนั เวลา ละเลย
การตรวจสอบข้อมูลสําคัญที!ควรจะเป็ น
(2) ผูเ้ ขียนผลงาน มีความเชื! อมัน! ในข้อมูลที!เขียนว่ามีความถูกต้อง โดยไม่ตรวจสอบแบบ
แผน และองค์ประกอบทางวิชาการที!ควรจะเป็ น

(3) ผูเ้ ขียนผลงาน ไม่มีความรู ้ความเข้าใจ ทังรู ปแบบ โครงสร้าง และข้อมูลที!จาํ เป็ นสําหรับ
งานวิจยั ละเลยการควบคุมคุณภาพข้อมูลฉายรังสี
(4) ผูเ้ ขี ย นมี องค์ค วามรู ้ ที! ไ ม่เ พีย งพอด้า นวิช าการ ทํา ให้ล ะเลยการควบคุ ม คุ ณ ภาพด้า น
วิชาการ ซึ! งประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานวิจยั ของ นักวิชาการและสถาบันต่างๆ ที!พบว่าการ
องค์ความรู ้ และข้อมูลส่ งผลถึงคุณภาพงานวิชาการ
(5) ทัศนคติของผูผ้ ูเ้ ขียนผลงานแต่ละบุคคล ที!มองข้ามความสําคัญด้านวิชาการ และด้าน
คุณภาพ ที!จะพัฒนาคุณภาพงานให้สูงขึน
ด้วยสาเหตุดงั กล่าวจึงทําให้ สัดส่ วนความบกพร่ องในผลงานทางวิชาการ เป็ นประเด็นปั ญหา
ที!เกิดขึน

สรุป
จากข้อมูล พบว่าบกพร่ องเกิดขึนทุกรอบที!มีการพิจารณาผลงานทางวิชาการ และสามารถเกิด
ได้ทุกขันตอน การตรวจหาข้อบกพร่ องในเอกสารทางวิชาการจึงเป็ นสิ! งจําเป็ นและมีประโยชน์ เพื!อ
กําจัดความบกพร่ องก่อนที!ขอ้ มูลเหล่านีจะผ่านไปสู่ ขนั ตอนการตีพิมพ์และเผยแพร่ หากตรวจพบต้อง
แก้ไข ปรับปรุ งข้อบกพร่ องเหล่านันด้วยเจ้าของผลงานให้ถูกต้องก่อน แล้วจึงดําเนินการในขันตอน
ต่อไป ส่ วนการตรวจสอบของคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการแต่ละวิชาชี พ นันถูกแต่งตังเพื!อ
เพื!อตรวจสอบซํา (double check) เพื!อตรวจสอบความบกพร่ องผลงานทางวิชาการเหล่านันที!อาจหลุด
รอดจาก และมีจุดประสงค์เป็ นการควบคุมคุณภาพและยกระดับผลงานทางวิชาการให้สูงขึน
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า สาเหตุหลักของความบกพร่ องเกิดจากผูป้ ฏิบตั ิงาน เช่น ขาด
ความรี บเร่ ง ขาดสมาธิ(ความตังใจ) ไม่รอบคอบ และไม่มีระบบการระบบควบคุมคุณภาพ หากมีการ
วิเคราะห์และปรับปรุ งแนวทางการเขียนวิชาการใหม่ สามารถลดความบกพร่ องที!เกิดขึนได้ สําหรับ
แนวทางการพัฒนาการจัดทําเอกสารทางวิชาการ เพื!อขอประเมินผลงานบุคคลสายงานรังสี การแพทย์
เป็ นการรวบรวมสถิติขอ้ มูลที!ผา่ นมา (อิงเกณฑ์ประเมิน) เป็ นเป็ นวิธีหนึ!งสําหรับการแสวงหาทางออก
ที!ช่วยชีแนะแนวทางให้งานวิจยั มีโอกาสประสบผลสําเร็ จ เป็ นการกระตุน้ ให้นกั รังสี การแพทย์ เห็น
ความสําคัญโดยนําประสบการณ์ของผูต้ ดั สิ นงาน(กรรมการ)มาพัฒนาให้เกิ ดองค์ความรู ้ และสร้าง
มาตรการควบคุมคุณภาพ ให้ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพสู งขึน

ข้ อเสนอแนะ
เอกสารทางวิชาการต้องมีความถูกต้องและแม่นยําทุกขันตอน ความบกพร่ องที!เกิดขึนจาก
สาเหตุใดก็ตามจัดเป็ นความเสี! ยงที!ส่งผลต่อการตัดสิ นของคณะกรรมการ ส่ งผลให้ผลลัพธ์เบี!ยงเบน
ไปจากความคาดหวังของเจ้าของผลงานหรื อเป้ าหมายที!วางไว้ ทังความสําเร็ จ และการสื! อความหมาย
การนําเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดทําเอกสารทางวิชาการ เพื!อขอประเมินผลงานบุคคลสายงาน
รังสี การแพทย์ เป็ นการสร้างระบบสําหรับตรวจหาความบกพร่ องหรื อผิดพลาดในกระบวนการรังสี
รั ก ษา เพื!อประเมิ นประสิ ท ธิ ภาพการและควบคุ ม คุ ณ ภาพผลงานวิช าการโดยอ้อ ม ช่ วยลดความ
ผิดพลาด ย่อมเป็ นประโยชน์ต่อเจ้าของผลงาน และเป็ นการยกระดับคุณภาพของเอกสารวิชาการให้
สู งขึน และเป็ นดัชนี ช ี วดั ความสําเร็ จที!สําคัญตัวหนึ!ง ข้อคิดเห็นผูว้ ิจยั กิจกรรมคุณภาพแม้วา่ จะเป็ น
เรื! องที!ยากและเกิดขึนช้า แต่เป็ นสิ! งที!ตอ้ งทําให้เกิดขึน ความสําคัญสู งสุ ดก็คือการปรับทัศนคติในการ
ยอมรับกระบวนการตรวจสอบ

