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ศึกษาความหมายของการวิจัยและจรรยาบรรณของนักวิจัย การก าหนดปัญหา การทบทวน

วรรณคดีที่เก่ียวข้อง การออกแบบการวิจัย การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ

และการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการ

วิจัย และการน าผลการวิจัยไปใช้ใน 
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เอกสำรอ่ำนประกอบ 

ต ำรำและเอกสำรหลัก  ได้แก่   

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร (2553).  ระเบียบวิธีกำรวิจัยทำงกำรพยำบำลศำสตร์. กรุงเทพฯ : ยูแอนด์ไอ 
อินเตอร์ มีเดีย. 

ประกาย จิโรจน์กุล (บก.) (2552). วิจัยทำงกำรพยำบำล:แนวคิดและหลักกำรปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : 
โครงการต าราสถาบันพระบรมราชชนก. 

รัตนศิริ ทาโต (2552). กำรวิจัยทำงกำรพยำบำลศำสตร์ : แนวคิดสู่กำรประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ :                  
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Creswell JW (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mix Method 
Approaches. Thousand Oaks, California, USA : SAGE Publications. 

Houser. J. (2008). Nursing research: Canada. Boston: Jones and Bartlett Publishers 
 

หนังสือ ได้แก่   

วิจิตร ศรีสุพรรณ (2552). กำรวิจัยทำงกำรพยำบำล: หลักกำรและแนวปฏิบัติ. เชียงใหม่ : นันท
พันธ์พริ้นติ้ง. 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2560). จรรยำวิชำชีพวิจัยและแนวปฏิบัติ (พิมพ์ครั้งที่ 6). 
กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

อารีย์วรรณ อ่วมตานี, (2559). กำรวิจัยเชิงคุณภำพทำงกำรพยำบำล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วำรสำร  ได้แก่  

ว ำ ร ส ำ ร ต่ ำ งป ร ะ เ ทศ : JOGNN , Nursing research, Nursing Thai  Journal  of  Nursing  

Research , The pacific Rim Journal of Research nursing  

วำรสำรในประเทศ :, วารสารสภาการพยาบาล, พยาบาลสงขลานคริทร์,  วารสารพยาบาลสาร 

วารสารสมาคมพยาบาลสาธารณสุข 
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จ ำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภำคกำรศึกษำ 

บรรยำย สอนเสริม กำรฝึกปฏิบัติ/งำน
ภำคสนำม/กำรฝึกงำน 

กำรศึกษำด้วยตนเอง 

30 ช.ม. ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

ฝึกการท าวิจัย 30 ชม. 75 ชั่วโมง 

 

 

แผนกำรสอน 

สัปดำห์
ที ่  

หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
และสื่อที่ใช้ 

1 บทที ่1 ควำมรู้เบื้องต้นกำรวิจัย 
(Introduction to research) 
1.1 ความหมาย และความส าคัญของ
การวิจัย 
1.2 ขอบเขตการวิจัยทางการพยาบาล 
1.3 ประเภทของการวิจัย 
1.4 กระบวนการวิจัย 
1.5 ประโยชน์ของการวิจัย 
 

(๒ ชม.) 
 

-บรรยายและอภิปราย 
-การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 
-แบบฝึกหัดท้ ายบทผ่ าน
ระบบ e-learning 
*ส่งค าถามท้ายบทภายใน1 
สัปดาห์ 

1 บทที ่2  จริยธรรมนักวิจัยและ
จริยธรรมกำรวิจัย (Researcher 
ethics and Research ethics) 
2.1 จริยธรรมนักวิจัย  
2.2 ความหมายและแนวทางปฏิบัติ
จรรยาบรรณนักวิจัย 
2.3 กา ร พิทั กษ์ สิ ท ธิ ผู้ ถู ก วิ จั ย และ
แนวทางข้ันตอนการขอรับการพิจารณา
จ ริ ย ธ ร รมกา ร วิ จั ย ใ นมนุ ษย์ แ ล ะ
สัตว์ทดลอง 

(๑ ชม.) 
 

-บรรยายและอภิปราย 
-การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 
-ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการ
วิจัย การพิทักษ์สิทธิผู้ ถูก
วิจัย 
-ยกตัวอย่างการเขียนขอ   
รับรองจริยธรรมการวิจัย 
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สัปดำห์
ที ่  

หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
และสื่อที่ใช้ 

-แบบฝึกหัดท้ ายบทผ่ าน
ระบบ e-learning 
*ส่งค าถามท้ายบทภายใน1 
สัปดาห์ 

2 บทที ่ 3 กำรเลือกแบบกำรวิจัย 
(Selecting a research design ) 
 3.1 ความหมาย และวัตถุประสงค์ของ
การออกแบบวิจัย 
 3.2 หลักการออกแบบการวิจัย 
 3.3 ลักษณะของแบบการวิจัยที่ดี 
 3.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 (๒ ชม.) 
 
 

-บรรยายและอภิปราย 
-การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 
-ยกตัวอย่างงานวิจัยที่มี
ลักษณะของการออกแบบ
การวิจัยที่ดีและควร
ปรับปรุง 
-มอบหมายงาน 
-แบบฝึกหัดท้ ายบทผ่ าน
ระบบ e-learning 
*ส่งค าถามท้ายบทภายใน1 
สัปดาห์ 

2 บทที ่4 กำรก ำหนดปัญหำและ
วัตถุประสงค์กำรวิจัย (Formulation 
of Research Problem and 
Objective) 
4.1 การเลือกและก าหนดปัญหาการ
วิจัย 
4.2 แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัย 
4.3 หลักในการตั้งชื่อเรื่อง 
4.4 การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 

(๓ ชม.) 
 

- บรรยายและอภิปราย 
-การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 
-ยกตั วอย่ า งการก าหนด
ปัญหาการวิจัย การตั้งชื่อ
เรื่อง 
-แบบฝึกหัดท้ายบทผ่ าน
ระบบ e-learning 
*ส่งค าถามท้ายบทภายใน1 
สัปดาห์ 
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สัปดำห์
ที ่  

หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
และสื่อที่ใช้ 

3 บทที ่5 กำรก ำหนดตัวแปรสมมติฐำน
กำรวิจัยและกรอบแนวคิดกำรวิจัย
(Identifying Variables, 
Hypothesis Setting and 
conceptual frame work) 
 5.1 การก าหนดตัวแปร  การให้ค า
นิยาม ตัวแปรหรือนิยามศัพท์ 
 5.2 ประเภทตัวแปร 
 5.3 การก าหนดสมมติฐานการวิจัย 
 5.4 การก าหนดขอบเขตการวิจัย 
 5.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

(๓ ชม.) -ยกตั วอย่ า งการก าหนด
ก าหนดตัวแปร การให้ค า
นิยามศัพท ์
-แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 8-9 คน ฝึก
วิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับตัว
แปร สมมติฐานและขอบเขต
การวิจัย จากบทความวิจัย
ตัวอย่าง 
- แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 8-9 คน 
ฝึ ก ก า ห น ด ตั ว แ ป ร 
สมมติฐาน นิยามศัพท์เฉพาะ
และขอบเขตการวิจัยที่กลุ่ม
สนใจร่วมกัน 
-E-learning- แ บ บ ฝึ ก หั ด
ท้ า ย บ ท ผ่ า น ร ะ บ บ  e-
learning 
*ส่งค าถามท้ายบทภายใน 1 
สัปดาห์ 

4 บทที ่6  กำรทบทวนวรรณกรรม 
(Literature Reviews) 
6.1 ความหมายและความส าคัญของ
การทบทวนวรรณกรรม 
6.2 ประเภทของวรรณกรรมและ
แหล่งข้อมูล 
6.3 ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม 
6.4 วิธีการเขียนรายงานการทบทวน
วรรณกรรม 
6.5 วิธีการสืบค้นข้อมูลวรรณกรรมเพ่ือ
การวิจัยทางการพยาบาล 

 (๒ ชม.) 
 

- บรรยายและอภิปราย 
-การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 
-ยกตัวอย่างประเภทของ
วรรณกรรม ประเภทของ
แหล่งข้อมูล และการเขียน
ร า ย ง า น ก า ร ท บ ท ว น
วรรณกรรม 
-ฝึกปฏิบัติการสืบค้นจาก
ฐานข้อมูล 
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สัปดำห์
ที ่  

หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
และสื่อที่ใช้ 

-แบบฝึกหัดท้ายบทผ่ าน
ระบบ e-learning 
*ส่งค าถามท้ายบทภายใน1 
สัปดาห์ 

4 บทที ่7 กำรก ำหนดประชำกร
เป้ำหมำยและกลุ่มตัวอย่ำง 
(Identifying Population and 
Sample) 
7.1 ความหมายของประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง 
7.2 ชนิดของประชากรในการวิจัย 
7.3 ขั้นตอนในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
7.4 การก าหนดขนาดของตัวอย่าง 
    7.4.1 ก า ร ใ ช้ เ ก ณ ฑ์ ห รื อ ก า ร
ประมาณจากจ านวนประชากร 
    7.4.2 การใช้สูตรค านวณ 
    7.4.3 การใช้สูตรส าเร็จรูป 
7.5 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
    7.5.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่
ใช้หลักความน่าจะเป็น 
    7.5.2 การสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลัก
ความน่าจะเป็น 

 (3 ชม.) 
 

-บรรยายและอภิปราย 
-การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 
-ฝึ ก วิ เ ค ร า ะ ห์ ช นิ ด ข อ ง
ประชากรในการวิจัย และ
การเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
งานวิจัยต่างๆ  
-ฝึกการค านวณหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง 
-แบบฝึกหัดท้ายบทผ่ าน
ระบบ e-learning 
*ส่งค าถามท้ายบทภายใน1 
สัปดาห์ 

5 บทที ่ 8 ประเภทกำรวิจัย
(Identifying   research ) 
8.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) 
   8.1.1 การวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-
experimental research) 

(3 ชม.) 
 

-บรรยายและอภิปราย 
-การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 
-ยกตัวอย่ างงานวิจั ย เชิ ง
ปริมาณ  
-ยกตัวอย่ างงานวิจั ย เชิ ง
คุณภาพ  
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สัปดำห์
ที ่  

หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
และสื่อที่ใช้ 

       8.1.1.1การวิจัยแบบบรรยาย 
(Descriptive research) 
    8.1.2 การวิจัยแบบกึ่งทดลอง 
(Quasi-experimental)  
    8.13 การวิจัยแบบทดลอง 
(Experimental research)    
8.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) 
 

-วิ เ ค ร าะห์ ป ระ เภท ข อง
งานวิจัยแต่ละประเภทจาก
วารสารต่าง ๆ 
-แบบฝึกหัดท้ ายบทผ่ าน
ระบบ e-learning 
*ส่งค าถามท้ายบทภายใน1 
สัปดาห์ 

5 บทที่  9 กำรรวบรวมข้ อ มู ลแล ะ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล  
(Data Collection and Research 
Instrument) 
9.1 ความหมายและความส าคัญ 
9.2 การแบ่งประเภทของข้อมูล 
9.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
9.4 วิธีการรวบรวม-จัดระบบข้อมูล 
 

(2 ชม.) 
 

-บรรยายและอภิปราย 
-การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 
-ยกตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลทั้งแบบ
วิจัยเชิงปริมาณ และแบบ
เชิงคุณภาพ  
-Game Kahoot 
-แบบฝึกหัดท้ ายบทผ่ าน
ระบบ e-learning 
*ส่งค าถามท้ายบทภายใน1 
สัปดาห์ 

6 บทที ่10 กำรตรวจสอบคุณภำพ
เครื่องมือกำรวิจัย (Psychometric 
Evaluation of Research 
Instrument) 
10.1 คุณภาพเครื่องมือวิจัย 
10.2 การตรวจสอบคุณภาพด้านความ
เที่ยง (Validity) 

 (๒ ชม.) 
 

- บรรยายและอภิปราย 
-การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 
-ยกตัวอย่างการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือในการวิจัย  
-แบบฝึกหัดท้ ายบทผ่ าน
ระบบ e-learning 



8 
 

สัปดำห์
ที ่  

หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
และสื่อที่ใช้ 

10.3 การตรวจสอบคุณภาพด้านความ
เชื่อมั่น (Reliability) 
10.4 กา ร วิ เ ค ร า ะห์ ร า ย ข้ อ  ( Item 
analysis) 
   10.4.1 การพิจารณาค่า Cronbach 
’s alpha 

*ส่งค าถามท้ายบทภายใน1 
สัปดาห์ 

7  บทที่   11 กำรประมวลข้อมูลและ
วิเครำะห์ข้อมูล (Data processing 
and Statistic) 
11.1 การจ าแนกประเภทข้อมูล 
11.2 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพ่ือการ
วิเคราะห์ 
11.3 การให้รหัสและลงรหัสข้อมูล 
11.4 หลั ก เกณฑ์ ในการ เลื อกสถิ ติ
ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล 
11.5 สถิติในการวิจัย 
    11.5.1 สถิติบรรยาย (Descriptive 
statistics) 
    11.5.2 สถิ ติ อ้ า ง อิ ง  ( Inferential 
statistics)   
     11.5.3 สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 
     11.5.4 การวิ เคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรม SPSS 
11.6 การรายงานผลการวิ เคราะห์
ข้อมูล 

(3 ชม.) 
 

-ยกตั วอย่ า งก ารล งรหั ส
ข้อมูลการวิจัย 
-ยกตัวอย่างการประมวล
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ชนิดต่าง ๆ 
-การฝึกบันทึกข้อมูลและ
วิเคราะห์ผลการวิจัย 
-แบบฝึกหัดท้ายบทผ่ าน
ระบบ E-learning 
-พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ า
ก ลุ่ ม วิ จั ย เ พ่ื อ รั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะ 
-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

8 บทที ่ 12 กำรเขียนโครงกำรวิจัยและ
กำรรำยงำนผลกำรวิจัย 

(๒ ชม.) 
 

- บรรยายและอภิปราย 
-การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 
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สัปดำห์
ที ่  

หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
และสื่อที่ใช้ 

 (Developing Research Proposal 
and Research presentation) 
12.1 องค์ประกอบของโครงการวิจัย 
12.2 หลักการและแนวทางการเขียน
โครงการวิจัย 
12.3 รู ป แบบ โ ค ร งส ร้ า ง แล ะแนว
ทางการเขียนรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 
12.4 หลั กการและ เทคนิ ค ใน ก า ร
น าเสนอผลงานวิจัย  

-แบบฝึกหัดท้ ายบทผ่ าน
ระบบ e-learning 
*ส่งค าถามท้ายบทภายใน1 
สัปดาห์ 

8 บทที ่ 13 กำรวิพำกษ์งำนวิจัย  
13.1 วัตถุประสงค์การวิพากษ์งานวิจัย 
13.2 แนวทางในการวิพากษ์งานวิจัย 
13.3การวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัย 
13.4 การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

(2 ชม.) 
 

- บรรยายและอภิปราย 
-การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 
-ยกตั วอย่ า งการวิ พากษ์
ง าน วิ จั ย  แล ะแบ่ ง ก ลุ่ ม
ทดลองวิพากษ์งานวิจัย  
-แบบฝึกหัดท้ ายบทผ่ าน
ระบบ e-learning 
*ส่งค าถามท้ายบทภายใน1 
สัปดาห์ 

รวม 30 ชม. 
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กำรวัดและกำรประเมินผล 

ผลกำรเรียนรู้ งำนที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดำห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
กำร 

ประเมินผล 
1.1, 1.4, 2.2, 2.3, 
3.3 

สอบ 
-สอบกลางภาค (บทท่ี 1-6) 
-สอบปลายภาค (บทท่ี 7-13)   

 
4 
9 

     40 % 
15 % 
25 % 

1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 
2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 5.1, 5.2, 
5.3, 5.4, 5.5  
 
 

กำรประเมินกำรท ำงำนหรือกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 
 -การท าแบบฝึกหัดท้ายบทผ่านระบบ e-
learning (เดี่ยว) 
-การท างานเป็นทีม (กลุ่ม)  
-การเข้าชั้นเรียน / การเข้าพบอาจารย์
ประจ ากลุ่มวิจัย 

(เข้าเรียนไม่ครบ 80 % ไม่มีสิทธิสอบ) 

 
 
9 
 
9 

 ตลอดเทอม 

15 % 
 

10 % 
 
       5 % 

มีสิทธิ์สอบ/ 
ไม่มีสิทธิ์สอบ 

1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.8, 2.2, 2.3, 3.1, 
3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 
4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5  

กำรประเมินผลงำนที่ได้รับมอบหมำย 
-การน าเสนอโครงร่างวิจัย (กลุ่ม) 
 -การน าเสนอผลการวิจัย (กลุ่ม) 
- รายงานการวิจัย (กลุ่ม) 

 
6 
9 
9 

45 % 
5 % 

       5 % 
35 % 

 

กำรประเมินผล (เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน) 

ระดับ

คะแนน 
ควำมหมำยของผลกำรเรียน ค่ำระดับคะแนน ค่ำร้อยละ 

A ดีเยี่ยม 4.0 80-100 

B+ ดีมาก 3.5 75-79 

B ดี 3.0 70-74 

C+ พอใช้ค่อนข้างดี 2.5 65-69 
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ระดับ

คะแนน 
ควำมหมำยของผลกำรเรียน ค่ำระดับคะแนน ค่ำร้อยละ 

C พอใช้ 2.0 60-64 

D+ อ่อน 1.5 55-59 

D อ่อนมาก 1.0 50-54 

E ตก 0 0-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

แผนบริหำรกำรสอนประจ ำบทท่ี 1 
 

อำจำรย์ ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง 

หัวข้อเนื้อหำ  

 1.1 ความหมาย และความส าคัญของการวิจัย 

 1.2 ขอบเขตการวิจัยทางการพยาบาล 

 1.3 ประเภทของการวิจัย 

 1.4 กระบวนการวิจัย 

 1.5 ประโยชน์ของการวิจัย 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเมื่อศึกษำบทที่ 1 แล้ว นักศึกษำสำมำรถ 

1. อธิบายความหมาย และความส าคัญของการวิจัย 

2. สามารถระบุหัวข้อในการวิจัยทางการพยาบาลที่สนใจได้ 

 

วิธีกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1. วิธีกำรสอน 

1.1 บรรยายและอภิปราย 

1.2 กิจกรรมในชั้นเรียน 

      2. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

 2.1 บรรยายและอภิปราย 

 2.2 การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

 2.3 แบบฝึกหัดท้ายบทผ่านระบบ E-learning 

 

สื่อประกอบกำรสอน 

1. เครื่องฉายสไลด์ 

2. Power point 
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3. เอกสารประกอบการสอนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย 

 

กำรวัดแลกำรประเมินผล 

ผลกำรเรียนรู้ วิธีกำรประเมิน สัดส่วนของกำร

ประเมิน 

1.4, 2.1 2.2, 2.4,  1. การสังเกตนักศึกษาจากการร่วมกันอภิปรายประเด็น

ที่เก่ียวข้องกับความส าคัญของการวิจัย 

2. ประเมินความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

3. ประเมินผลการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

4. การสอบวัดผลกลางภาค 

ร้อยละ 2.3 จาก 

ร้อยละ 15 
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บทท่ี 1 
 

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรวิจัย 

(Introduction to research) 
 

บทน ำ 
การวิจัยเปรียบเสมือนเครื่องมือในการค้นหาค าตอบรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน ดังนั้นการศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งการวิจัย ย่อมมีส่วนส าคัญเพ่ือเป็น

ความรู้พ้ืนฐานให้นักวิจัยได้มีความเข้าใจในเบื้องต้น อันจะน ามาสู่การพัฒนาสู่กระบวนการวิจัยที่มี

มาตรฐาน การวิจัยกับวิชาชีพการพยาบาลจึงเป็นส่วนที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ เนื่องจากการวิจัยจะ

เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพทั้งในด้านการบริหาร การศึกษาและที่ส าคัญ คือ การปฏิบัติการ

พยาบาล อันน ามาสู่การปรับปรุงคุณภาพเพ่ือยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพและการดูแลผู้ป่วยให้เด่น

ขึ้น 

 

1.1 ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
ค าว่า วิจัยตรงกับค าว่า research ในภาษาอังกฤษ ค าดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วนเชื่อมต่อกัน 

คือ ค าว่า  Re ซึ่งหมายถึง การท าซ้ า และค าว่า Search  ซึ่งหมายถึง การค้นคว้า หรือส ารวจ ดังนั้น

การวิจัย (research)  จึงหมายถึงการแสวงหาค้นคว้าข้อมูล อย่างมีระเบียบแบบแผนเพ่ือแสวงหา

ข้อเท็จจริงอันน ามาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องนั้น (โสภิต สุวรรณเวลา, 2552: 1) 

 

ลักษณะเด่นของกำรวิจัย 

1. มีกระบวนกำรที่เป็นระเบียบแบบแผน 

การวิจัย คือ กระบวนการที่ได้มีการออกแบบและวางแผนการวิจัยไว้ล่วงหน้า การด าเนินการ

เมื่อค้นคว้าหรือหาความรู้ในเรื่องนั้น ๆ มีการวางแผนไว้อย่างเป็นระบบมีการก าหนดตัวแปร และ



15 
 

รูปแบบวิธีการด าเนินการวิจัยอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้สามารถด าเนินการไปตามแผนที่วางไว้ในเบื้องต้น

อย่างเป็นขั้นตอน 

2.  มีลักษณะเป็นเหตุเป็นผลในเชิงวิทยำศำสตร์ 

ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกก าหนดขึ้นในเบื้องต้น ถูกก าหนดขึ้นโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์

และวิชาการที่มีความสอดคล้องเชิงเหตุผล ผู้วิจัยสามารถอธิบายถึงที่มาของปัญหาและแนวทางการ

ค้นคว้าถึงผลที่เกิดขึ้นจากปัญหานั้นและสามารถอธิบายถึงปรากฏการณ์ และสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็น

เหตุเป็นผลที่มีความน่าเชื่อถือ 

3. มีกำรแสดงข้อเท็จจริงเชิงประจักษ ์

ผู้วิจัยมีการน าเสนอผลการวิจัยที่ได้มาจากกระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพและมีการเสนอ

ข้อเท็จจริงหรือข้อค้นพบตามปรากฏการณ์นั้น ๆ 

4. มีกระบวนกำรในกำรหำข้อสรุปผลกำรวิจัยตำมหลักวิชำกำร 

นักวิจัยสามารถอธิบายและสรุปผลการวิจัยโดยอ้างอิงข้อมูลหรือวรรณกรรมที่ผ่านมาแสดงถึง

ความสอดคล้องหรือขัดแย้งด้วยเหตุผลเชิงวิชาการอันน ามาสู่ข้อสรุปข้อเท็จจริงหรือผลการวิจัยของตน

อย่างเป็น                รูปธรรม 

5. มีกำรศึกษำจัดกระท ำซ้ ำและกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  

การวิจัยสามารถท าการศึกษาหรือด าเนินการค้นคว้าซ้ า เพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบ

และสามารถน าผลการวิจัยนั้น ๆ ไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดเพ่ือการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้หรือ

ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ในประเด็นที่เป็นปัญหาหรือมีความน่าสนใจ  

 

วิจัยทำงกำรพยำบำล 

วิจัยทางการพยาบาล เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาองค์ความรู้ใหม่หรือค้นหา

ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางการพยาบาล วิจัยทางการพยาบาลมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาค าตอบ

หรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในเชิงวิชาชีพพยาบาลเพ่ือรูปแบบวิธีวิจัยที่มีความหลากหลาย (บุญใจ ศรี

สถิตย์นรากูร, 2553: 2) เช่น การศึกษาปรากฏการณ์ การค้นหาปัจจัยท านายเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ การ

หาความสัมพันธ์ระหว่างโรคและพฤติกรรมของผู้ป่วย รวมถึงวิจัยกึ่งทดลองที่มีความนิยมในวงการ

พยาบาลอย่างแพร่หลาย 
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1.2 ขอบเขตของกำรวิจัยทำงกำรพยำบำล 
วิจัยทางการพยาบาล มีขอบเขตครอบคลุมอันประกอบด้วย 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ (เรณา พงษ์เรือง

พันธ์ และ ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธ์, 2549: 15) 

1. กำรวิจัยด้ำนกำรบริหำรกำรพยำบำล 

เป็นการวิจัยที่มุ่งแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับระบบบริหารการพยาบาล โดยการวิจัยด้านนี้มัก

มุ่งเน้นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารการพยาบาล ภาวะผู้น า หรือประสิทธิภาพในการบริหารการ

พยาบาลของบุคคลหรือองค์กรนั้น การวิจัยด้านนี้รวมไปถึงเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร

ทางด้านสุขภาพ นโยบายและสวัสดิการ ที่เกี่ยวข้องกับพยาบาลวิชาชีพ น ามาสู่การควบคุมคุณภาพ

และมาตรฐานของวิชาชีพพยาบาล 

2. กำรวิจัยด้ำนกำรปฏิบัติกำรพยำบำล 

เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาหรือค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล

ให้มีมาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น การวิจัยในประเด็นดังกล่าวมักมุ่งเน้นในการหาองค์

ความรู้ใหม่ เช่น การหาวิธีปรับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย หรือการค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรค

ต่าง ๆ อีกท้ังยังเป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล  เช่น 

การลดความวิตกกังวลในผู้ป่วย เป็นต้น 

 3. กำรวิจัยด้ำนกำรศึกษำพยำบำล  

เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาค้นคว้าอันเกี่ยวข้องกับผู้เรียนผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน

ทางการพยาบาล ทั้งนี้รูปแบบการวิจัยอาจเป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาล 

หรือการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพและก้าวสู่วิชาชีพอย่างภาคภูมิ เป็นต้น ในด้านของผู้สอนอาจเป็น

การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะหรือคุณภาพของผู้สอนในการปฏิบัติการสอนซึ่งน ามาสู่การพัฒนา

วิชาชีพ ในด้านการจัดการเรียนการสอนอาจเป็นการมุ่งหาแนวทางหรือวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนที่มีคุณภาพ เป็นต้น 

 

 ACTIVITY ONE 

  

 

 

ร่วมกันอภิปรายในประเด็น ในความของนักศึกษา  

“กำรวิจัยส ำคัญต่อวิชีพพยำบำลอย่ำงไร” 
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ควำมส ำคัญของกำรวิจัยต่อวิชำชีพพยำบำล 

การวิจัยมีความส าคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลทั้งในด้านปฏิบัติการพยาบาล การบริหาร

และการศึกษาพยาบาล อันน ามาสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนามาตรฐานการพยาบาลให้มี

ประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้รับบริการจากการได้รับการบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตหรือภาวะสุขภาพที่ดีของผู้คน จากกระบวนการวิจัยที่มีความเหมาะสมและมีระเบียบ

แบบแผนที่มีคุณภาพตามหลักการวิจัย (สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล, 2549: 2-7) 

 

1.3 ประเภทของกำรวิจัย 
ประเภทของการวิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักดังนี้ 

 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

 2. การวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative research) 

 3. การวิจัยแบบผสมผสาน   (Mixed method research) 

 

1. กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

เป็นการศึกษาปรากฏการณ์จากสภาพจริง หรือสิ่งที่ต้องการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจถึงบริบท

หรือปรากฏการณ์นั้น ๆ  การวิจัยเชิงคุณภาพมักเกี่ยวโยงกับข้อมูลทางด้านสังคมวัฒนธรรม โดย

มุ่งเน้นการ               ท าความเข้าใจในเชิงลึกและมีความเฉพาะของบริบทนั้น ๆ  โดยสามารถแบ่งออกเป็น

ประเภท ดังนี้ (ศิริพร จิรวัฒน์กุล, 2555 : 30-31) 

 1. การวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา เร่งการศึกษาเพ่ือค้นหาความหมายของปรากฏการณ์นั้น 

ๆ โดยการเจาะลึกถึงประสบการณ์และการรับรู้ส่วนบุคคลอันน ามาสู่ข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการค้นหา  

 2. การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งศึกษาในบริบทในบริบทหนึ่ง  

โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความเป็นธรรมชาติของสังคมนั้น วิธีการวิจัยนี้ผู้วิจัยมีความ

จ าเป็นต้องอาศัยตัวอยู่ในบริบทของสังคมนั้น และท าการสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่ตน

ต้องการศึกษา 
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3. การวิจัยทฤษฎี Grounded เป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งพัฒนาทฤษฎีในการอธิบายสิ่ง

ต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการเก็บข้อมูลร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะเวลาเดียวกันพัฒนาขึ้นเป็น

ทฤษฎี 

4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะกลุ่ม ซึ่งมี

ความเฉพาะเจาะจงของบริบทในแต่ละพ้ืนที่ การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีความจ าเป็นที่ต้องได้รับความ

ร่วมมือระหว่างพื้นที่กับนักวิจัยในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ และพัฒนาพื้นที่รวมกัน 

2. กำรวิจัยเชิงปริมำณ 

เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยมุ่งค้นหาองค์ความรู้ใหม่ โดยการวัดและแปรค่าในเชิงตัวเลขหรือเชิงสถิติ 

เพ่ือแปลผลสิ่งที่ต้องการวัดออกมาในเชิงปริมาณ ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 

ประเภท ดังนี้   

1. กำรวิจัยแบบทดลอง 

เป็นการวิจัยที่มีการจัดกระท าต่อสิ่งทดลองและมีการควบคุมตัวแปรต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็น

ว่าตัวแปรอิสระมีผลต่อตัวแปรตาม โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ (รัตน์ศิริ ทาโต, 2552: 91-

96)  ดังนี้  

1.1 แบบสุ่มสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง เป็นการวิจัยที่แบ่งกลุ่มตัวอย่าง

ออกเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง และมีการวัดผลทั้งสองกลุ่มก่อนได้รับการทดลองและหลังการ

ทดลอง 

1.2 แบบสุ่ม 2 กลุ่มวัดเฉพาะหลังการทดลอง เป็นการวิจัยที่แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง แต่จะมีการวัดผลตัวแปรเฉพาะหลังการทดลองเท่านั้น 

1.3 แบบสุ่มสี่กลุ่มของโซโลมอน เป็นรูปแบบการวิจัยที่มีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 4 กลุ่ม 

โดยแบ่งเป็น กลุ่มควบคุม จ านวน 2 กลุ่ม และกลุ่มทดลอง จ านวน 2 กลุ่ม 

1.4 แบบจับคู่กลุ่มตัวอย่าง เป็นรูปแบบการวิจัยที่มีการจับคู่คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่

เหมือนกัน แล้วท าการวัดค่าตัวแปรก่อนน ามาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม 

1.5 แบบ Factorial เป็นรูปแบบการวิจัยที่มีสิ่งทดลองและตัวแปรอิสระมีมากกว่าตั้งแต่ 2 ตัวแปร             

ขึ้นไป และในแต่ละตัวแปรยังสามารถจ าแนกออกเป็นหลายระดับ ท าให้สามารถวัดผลและจ าแนกผล

ที่เกิดขึ้นเป็นผลจากความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่แตกต่างกัน 

2. กำรวิจัยกึ่งทดลอง 
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เป็นการวิจัยที่มีการจัดกระท ากับตัวแปรอิสระเหมือนการวิจัยแบบทดลองแต่วิจัยกึ่งทดลอง

ไม่มีการสุ่มและควบคุมปัจจัยที่อาจมีผลต่อตัวแปรนั้นอย่างเต็มรูปแบบซึ่งวิจัยทางการพยาบาลนิยมใช้

วิจัยกึ่งทดลองกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งพบได้ 4 รูปแบบ คือ 

2.1 แบบกลุ่มเดียววัดผล 2 ครั้ง  เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพียง 1 กลุ่มและท าการ

วัดผลก่อนการทดลองหลัง จากนั้นท าการจัดกระท าหรือให้การทดลองและท าการวัดผลซ้ าอีกครั้ง

จากนั้นน าผลก่อนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบเพ่ือหาค่าความแตกต่าง 

2.2 แบบสองกลุ่มไม่สุ่มก่อนและหลังการทดลอง เป็นรูปแบบการวิจัยที่เลือกกลุ่ม

ตัวอย่างมา 2 กลุ่ม โดยปราศจากการสูงและก าหนดให้ 1 กลุ่มเป็นกลุ่มควบคุมอีกหนึ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม

ทดลอง โดยกลุ่มทดลองมีการจัดกระท ากับตัวแปรหรือให้การทดลองจากนั้นท าการวัดผลหลังการ

ทดลอง แล้วน าค่าระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง 

2.3 แบบรายกลุ่มหมุนเวียนเข้ารับสิ่งทดลองหลายชนิด การวิจัยที่มีการจัดกระท าหรือ

การทดลอง โดยให้แต่ละกลุ่มได้รับการทดลองในเวลาที่ต่างกันหรือหมุนเวียนในการจัดกระท าสิ่ง

ทดลองในระยะเวลาที่ต่างกันจนครบทุกกลุ่ม 

2.4 แบบอนุกรมเวลา เป็นรูปแบบการวิจัยที่มีการทดสอบก่อนหรือหลังการทดลองเป็น

จ านวนหลายครั้งโดยแต่ละครั้งจะมีการก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมแตกต่างกันออกไป ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น แบบอนุกรมเวลากลุ่มเดียว และแบบอนุกรมเวลาสองกลุ่ม  

3. กำรวิจัยแบบไม่ทดลอง  

เป็นการศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

อย่างไร โดยการ 

3.1 การวิจัยแบบพรรณนาเป็นการบรรยายหรือพรรณนาถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่

เกิดข้ึนว่ามีลักษณะอย่างไรหรือเป็นการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์นั้น ซึ่งสามารถแบ่งย่อย

เป็น 

3.1.1 การวิจัยแบบส ารวจ เป็นการค้นหาข้อมูลในเรื่องที่สนใจท าการศึกษาเช่นภาวะ

สุขภาพภาวะเครียดเป็นต้น 

3.1.2 การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ เป็นรูปแบบการวิจัยที่มุ่งหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร เช่น ต้องการศึกษาถึง เพศ อายุ มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหรือไม่ เป็นต้น 
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3.1.3 การศึกษาเฉพาะกรณี เป็นการศึกษาเฉพาะบริบทของหน่วยทางสังคมที่ใดที่

หนึ่งแบบเจาะลึก ท าให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกตามบริบทของสังคมนั้น ๆ 

4. กำรวิจัยแบบผสมผสำน 

เป็นวิธีการวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งแบบเชิงปริมาณและแบบคุณภาพเข้าด้วยกัน ขึ้นอยู่

กับว่าผู้วิจัยจะเลือกใช้ระเบียบวิธีใดก่อนหรือหลัง ขึ้นอยู่กับบริบทของปัญหาหรือเรื่องที่ต้องการศึกษา 

การวิจัยแบบผสมผสานท าให้ได้ข้อมูลที่มีการสอดรับและการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและองค์

ความรู้ใหม่นั้น ๆ (Creswell, 2014 : 4) 

 

1.4 กระบวนกำรวิจัย   
กระบวนการวิจัยสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้ (บุญใจ  ศรีสถิตย์นรากูร, 2553 : 15-19) 

1. การก าหนดปัญหาการวิจัย 

2. การทบทวนวรรณกรรม 

3. การระบุกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัย 

4. การก าหนดตัวแปรการวิจัย 

5. การก าหนดสมมติฐานการวิจัย 

6. การออกแบบการวิจัย  

7. การก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

8. การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 

9. การเก็บและรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

10. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

11. การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

12. การเขียนรายงานและการเผยแพร่ผลการวิจัย 

1. กำรก ำหนดปัญหำกำรวิจัย  

การก าหนดปัญหาการวิจัยเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการวิจัย คือ การระบุประเด็น

ปัญหาหรือข้อสงสัยที่ผู้วิจัยต้องการหาค าตอบหรือแก้ไขปัญหา เรื่องท่ีศึกษาต้องเป็นเรื่องที่มีประโยชน์

และเป็นการพัฒนางานหรือองค์ความรู้ไม่ขัดต่อหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย 
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2. กำรทบทวนวรรณกรรม 

การทบทวนวรรณกรรม คือ กระบวนการศึกษาหาข้อมูลและการทบทวนเอกสาร และ

งานวิจัยที่ผ่านมา รายการวิเคราะห์สังเคราะห์เพ่ือการวางแผนการวิจัยและเป็นข้อมูลยืนยันว่างงาน

วิจัยมีความน่าเชื่อถือมีแหล่งที่มาและสามารถอ้างอิงได้ 

3. กำรระบุกรอบแนวคิดทฤษฎีกำรวิจัย 

การระบุกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัย เปรียบเสมือนแนวทางหรือมุมมองให้ผู้วิจัยสามารถ

ด าเนินการและเชื่อมโยงกระบวนการด าเนินการวิจัยและตัวแปรต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

4. กำรก ำหนดตัวแปรกำรวิจัย 

การก าหนดตัวแปรการวิจัย คือ การก าหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาสามารถก าหนดตัวแปรต้น

หรือตัวแปรตามเพ่ือก าหนดขอบเขตของการศึกษารวมถึงสามารถน ามาสูตรของการวัดผลตัวแปร ซึ่ง

สามารถท าให้มองเห็นภาพของการเลือกใช้สถิติในการวิจัยได ้

5. กำรก ำหนดสมมติฐำนกำรวิจัย 

การก าหนดสมมติฐาน คือ การคาดเดาหรือคาดคะเนผล เพ่ือตอบค าถามการวิจัยซึ่งอยู่

ภายใต้หลักเชิงเหตุและผลซึ่งมีความจ าเป็นในรูปแบบของการวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลองส าหรับ

การวิจัยเชิงพรรณนาหรือเชิงคุณภาพไม่จ าเป็นต้องมีการก าหนด สมมติฐาน 

6. กำรออกแบบกำรวิจัย  

การออกแบบการวิจัย เป็นการวางแผนและการก าหนดโครงสร้างถึงวิธีการด าเนินการวิจัย

การออกแบบการวัดผลการเก็บข้อมูลรวมถึงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 

7. กำรก ำหนดกลุ่มประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงกำรวิจัย 

การก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ การระบุขอบเขตของกลุ่มที่ต้องการ

ท าการศึกษาหรือการวิจัย โดยระบุการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งวิธีจ านวนช่วงระยะเวลา ซึ่งต้องมีการ

ระบุอย่างชัดเจน การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ดีและถูกต้องสามารถเป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มประชากรที่

ต้องการศึกษาและแสดงออกถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้น ๆ 

8. กำรพัฒนำเครื่องมือกำรวิจัย 

การพัฒนาเครื่องมือวิจัย คือ กระบวนการของการเตรียมการเครื่องมือในการวัดผลเพ่ือให้

ได้มาซึ่งค าตอบของปัญหาการวิจัยนั้น เครื่องมือการวิจัยอาจเป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่หรือใช้

เครื่องมือที่ผู้อ่ืนสร้างไว้ เครื่องมือการวิจัยมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับรูปแบบการวิจัย เช่น แบบ
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สัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบสังเกต ซึ่งมีความจ าเป็นต้องหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัยเพ่ือให้เห็นว่า

เครื่องมือนั้น มีมาตรฐานและสามารถวัดตัวแปรได้อย่างถูกต้องและเท่ียงตรง 

9. กำรเก็บและรวบรวมข้อมูลกำรวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย คือ กระบวนการในการน าเครื่องมือการวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพท าการวัดข้อมูลตามที่ได้วางแผนไว้  

10. กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย คือ การแปลผลข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมและแปลผล

ออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาการวิจัยและสมมติ และทดสอบสมมติฐานที่วางไว้ใน

เบื้องต้น  

11. กำรสรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 

การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย คือ การน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์และประมวลผลมา

สรุปตามค าถามการวิจัยและสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยเรียบเรียงผลการวิจัยร่วมกับการอภิปราย

ผลงานวิจัยที่ผ่านมา ในมุมมองของความสอดคล้องหรือแตกต่างกับผลการวิจัยที่เคยผ่านมาเพ่ือให้

ผู้อ่านได้เข้าใจถึงผลการศึกษาที่ผู้วิจัยต้องการน าเสนอ 

12. กำรเผยแพร่ผลกำรวิจัย 

การเผยแพร่ผลการวิจัย คือ การน าผลการวิจัยทั้งหมดไปเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

บทความวิจัยการน าเสนอในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ การน าเสนอแบบ Poster เพ่ือเป็นการเปิด

แพร่องค์ความรู้ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าต่อสาธารณชน ซึ่งถือเป็นการน าวิจัยไปใช้ประโยชน์ในอีก

รูปแบบหนึ่ง 

1.5 ประโยชน์ของกำรวิจัย 

การวิจัยมีประโยชน์ในเชิงของการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ สามารถแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน

ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น งานวิจัยเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีระเบียบวิธีที่น่าเชื่อถือสามารถ

พัฒนาองค์กรหรือวิชาชีพ โดยการน าหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาเพ่ือปิด

จุดอ่อนของการท างานหรือพัฒนาองค์ความรู้ที่ผู้วิจัย ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ต้องการให้สูงขึ้น 

(Cannon, 2007: 17-18) 
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บทสรุป 
การวิจัยเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือ มีระบบระเบียบและวิธีการเพ่ือให้

ได้มาซึ่งค าตอบและการแก้ปัญหา กระบวนการวิจัยมีความจ าเป็นต้องอาศัยในการทบทวนเอกสาร

หลักฐานทางวิชาการท่ีมีความน่าเชื่อถือ เพ่ือใช้ในการอ้างอิงอย่างเป็นขั้นตอน การได้มาซึ่งค าตอบโดย

การใช้กระบวนการวิจัยสามารถท าให้ผู้วิจัยเกิดการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ และ

พัฒนาผลงานให้เป็นที่ยอมรับ วิจัยทางการพยาบาลจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพให้เ ด่นขึ้น 

ทั้งนี้ผู้วิจัยจะต้องยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความ

เชี่ยวชาญในประเด็นที่ต้องการศึกษาซึ่งจะท าให้เป็นการพัฒนาวิชาชีพอีกทางหนึ่ง 

 

แบบฝึกหัดท้ำยบท 
1. จงบอกความส าคัญของการวิจัยต่อการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. จงบอกลักษณะเด่นของการวิจัยทางการพยาบาลมาพอสังเขป 

3. จงบอกประเภทของการวิจัยแบบต่าง ๆ พอสังเขป 

4. จงระบุเรื่องการวิจัยที่สนใจ พร้อมเหตุผลและความส าคัญพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 
 

 

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร (2553).  ระเบียบวิธีกำรวิจัยทำงกำรพยำบำลศำสตร์. กรุงเทพฯ : ยูแอนด์ไอ 

อินเตอร์ มีเดีย. 

สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล (2549). ประมวลสำระชุดวิชำ หน่วยที่ 1-5 : กำรวิจัยทำงกำรพยำบำล

ส ำ ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ส ถิ ติ . บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  ส า ข า วิ ช า พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

โสภิต สุวรรณเวลา (2552). ใน ประกาย จิโรจน์กุล (บก). กำรวิจัยทำงกำรพยำบำล : แนวคิด

หลักกำรและวิธีปฏิบัติ. โครงการสวัสดิการวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก , นนทบุรี : 

บริษัท สร้างสื่อ จ ากัด.  

เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ และ ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ (2549). กำรวิจัยทำงกำรพยำบำล. ชลบุรี: ม.ป.ท. 

รัตนศิริ ทาโต (2552). กำรวิจัยทำงกำรพยำบำลศำสตร์:แนวคิดสู่กำรประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ: โรง

พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Cannon, S. (2007). Introduction to Nursing Research Incorporating Evidence-Based 

Practice: Canada. Jones and Bartlett publishers. 

Creswell JW. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mix Method 

Approaches. Thousand Oaks, California, USA: SAGE Publications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

แผนบริหำรกำรสอนประจ ำบทท่ี 2 
  

อ.ดร. ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง 

 

หัวข้อเนื้อหำ  

2.1 จริยธรรมนักวิจัย  

2.2 ความหมายและแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย 

2.3 การพิทักษ์สิทธิผู้ถูกวิจัยและแนวทางขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์และสัตว์ทดลอง 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อศึกษำบทที่ 2 แล้ว นักศึกษำสำมำรถ 

1. สามารถอธิบายหลักจริยธรรมการวิจัย ข้อปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย และหลักการ

พิทักษ์สิทธิ์ผู้ถูกวิจัยได้ 

2. สามารถน าหลักจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินวิจัยได้ 

 

วิธีกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

2. วิธีกำรสอน 

2.1 บรรยายและอภิปราย 

2.2 กิจกรรมในชั้นเรียน 

       2. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

2.1 บรรยายและอภิปราย 

2.2 การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

2.3 ยกตัวอย่างกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย การพิทักษ์สิทธิผู้ถูกวิจัย 

2.4 ยกตัวอย่างการเขียนขอรับรองจริยธรรมการวิจัย 

2.5 แบบฝึกหัดท้ายบทผ่านระบบ E-learning 

2.6 ส่งค าถามท้ายบทภายใน 1 สัปดาห์ 
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สื่อประกอบกำรสอน 

1. เครื่องฉายสไลด์ 

2. Power point 

3. เอกสารประกอบการสอนเรื่องจริยธรรมการวิจัย 

4. ตัวอย่างใบพิทักษ์สิทธิ์ 

 

กำรวัดและกำรประเมินผล 

ผลกำรเรียนรู้ วิธีกำรประเมิน สัดส่วนของกำร

ประเมิน 

1 . 1 , 1 . 4 , 1.5, 

2.2, 2.4, 3.3 

1. การสังเกตนักศึกษาจากการร่วมกันอภิปรายประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยและการพิทักษ์สิทธิผู้ถูก

วิจัย 

2. ประเมินความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

3. ประเมินผลการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

4. ประเมินจริยธรรมการวิจัย รายงานการวิจัย ไม่มีการ

คัดลอก มีการอ้างอิง รวมถึงกระบวนการวิจัยไม่มีการ

เปิดเผยความลับกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น 

5. การสอบวัดผลกลางภาค 

ร้อยละ 1.1 จาก 

ร้อยละ 15 
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บทท่ี 2 

 

จริยธรรมนักวิจัยและจริยธรรมกำรวิจัย 

(Researcher ethics and Research ethics) 
 

บทน ำ 
 จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย เปรียบเสมือนกรอบในการด าเนินงานเพ่ือให้กลุ่ม

ตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยได้รับการคุ้มครองและการพิทักษ์สิทธิจากการถูกละเมิดหรือกระท าการใด ๆ 

ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ในทุกกระบวนการของการวิจัยกลุ่มตัวอย่างต้องได้รับการ

คุ้มครองและผ่านการพิจารณาแล้วว่ากระบวนการวิจัยนั้นมิได้ส่งผลกระทบด้านใดด้านหนึ่ง อีกท้ังการ

วิจัยจะไม่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้การปกปิดความลับของผู้เข้าร่วม

วิจัยอย่างเคร่งครัดเป็นประเด็นที่ต้องค านึงถึง ผลการวิจัยที่ปรากฏออกมา จะต้องไม่ส่งผลเสียต่อกลุ่ม

ตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัย (Houser, 2008: 61) ดังนั้นผู้วิจัยควรมีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม

และจรรยาบรรณนักวิจัย เพ่ือให้สามารถด าเนินการวิจัยอยู่ภายใต้ขอบเขตของจริยธรรมการวิจัยและ

ด าเนินงานทุกกระบวนการโดยค านึงถึงจรรยาบรรณของนักวิจัยอย่างเคร่งครัด อันส่งผลให้งานวิจัยนั้น

เกิดความน่าเชื่อถือตามมา 

 

2.1 จริยธรรมนักวิจัย  
หลักกำรจริยธรรมตำมรำยงำน เบลมอนท ์

หลักจริยธรรมตามรายงานเบลมอนท์ มีองค์ประกอบ 3 ประการคือ 1) หลักการให้ประโยชน์ 2) 

หลักการเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ 3) หลักความยุติธรรม  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  (สมใจ พุทธา

พิทักษ,์ 2549 : 2-39 - 2-43) 

1. หลักกำรให้ประโยชน์ (The Prince of Beneficial) ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของจริยธรรมในการ

วิจัยอันมีองค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้ 
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1.1 อิสระจำกกำรตำย  (Freedom from Harm) ในกระบวนการวิจัยอาจส่งผลให้

ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับอันตรายทางด้านร่างกายหรือด้านจิตใจ เช่น เกิดการบาดเจ็บจากการทดลอง ความ

เหนื่อยล้า ความวิตกกังวลหรือสูญเสียรายได้จากการขาดการท างาน ดังนั้นนักวิจัยควรลดปัจจัยที่อาจ

ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย รวมถึงการด าเนินการวิจัยอย่างระมัดระวัง ควรมีการวางแผน

งานและวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่อาจส่งผลคุกคามต่อร่างกายและจิตใจของผู้เข้าร่วมวิจัย ตัวอย่างเช่น 

ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นที่อาจส่งผลให้เกิดการกระทบกระเทือนด้านจิตใจต่อผู้เข้าร่วม

วิจัย ดังนั้น ผู้วิจัยควรมีการวางแผนงานในการประสานงานหรือส่งต่อหากเกิดความเสี่ยงดังกล่าว 

1.2 อิสระจำกกำรถูกใช้ประโยชน์หรือกำรเอำรัดเอำเปรียบ  (Freedom from 

Exploitation) การเข้าร่วมในงานวิจัยต่าง ๆ ผู้วิจัยจะต้องไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกใช้ประโยชน์

จากการเข้าร่วมงานวิจัย รวมถึงผู้วิจัยต้องทราบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งในการจัด

กระท าหรือการทดลองต่าง ๆ นอกจากนี้ สถานะทางการเงินหรือเศรษฐกิจต้องไม่ส่งผลต่อการเข้าร่วม

หรอืถูกตัดออกจากการวิจัย  

1.3 ประโยชน์ที่ได้จำกกำรวิจัย (Benefit from Research) ในการเข้าร่วมการวิจัยนั้น 

ต้องเกิดจากการค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการวิจัย หรือการได้ท าประโยชน์จากการเข้า

ร่วมการวิจัยต่อสังคม ผู้วิจัยควรให้ข้อมูลถึงประโยชน์ที่ผู้ร่วมวิจัยจะได้รับในการเข้าร่วมโครงการอย่าง

ถ่องแท้ 

1.4 อัตรำส่วนระหว่ำงควำมเสี่ยงและประโยชน์ ในกระบวนการวิจัยควรค านึงถึง

ประโยชน์และความเสี่ยงที่จะได้รับ จึงต้องมีการวิเคราะห์ผลการศึกษาที่จะเกิดขึ้น มีการประเมินค่า

ประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งหาแนวทางที่ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ

พยายามหากลวิธีในการลดความเสี่ยงให้มากที่สุด เพ่ือเป็นการประกอบการตัดสินใจในการเข้าร่วม

การวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง 

2. หลักกำรเคำรพในศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ (The Principle of Respect for Human 

Dignity) ความเป็นปัจเจกบุคคลเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญที่ผู้วิจัยที่ต้องแสดงออกถึงความเคารพ

ต่อผู้เข้าร่วมวิจัย ผู้วิจัยจะต้องมีการชี้แจงถึงข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อผู้เข้าร่วมอย่างไม่ปิดบัง 

ชี้แจงให้เห็นถึงประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและผลที่จะได้รับต่อส่วนรวมซึ่งมีองค์ประกอบ 

ดังนี้ 
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2.1 สิทธิในกำรตัดสินใจด้วยตนเอง ในการเข้าร่วมการวิจัยต้องมาจากการตัดสินใจเข้า

ร่วมวิจัยด้วยตนเองอันปราศจากการบังคับหรือปกปิดข้อมูลที่แท้จริง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมวิจัยยังมี

สิทธิ์ในการบอกเลิกการเข้าร่วมการวิจัยได้ตลอดเวลา การเข้าร่วมการวิจัยจะต้องปราศจากการถูก

กระท าโดยความล าเอียงหรืออคติหรือการถูกลงโทษ อีกท้ังการให้ค่าตอบแทนที่มากเกินความเป็นจริง

ยังส่งผลต่อหลักจริยธรรมที่ถูกต้องในการวิจัยอีกด้วย  

2.2 สิทธิในกำรรับทรำบข้อมูลทั้งหมด ข้อมูลต่าง ๆ ในกระบวนการวิจัยจะต้องได้รับ

การสื่อสารและแจ้งต่อผู้เข้าร่วมวิจัยอย่างชัดแจ้งโดยไม่ปกปิด สิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเองและสิทธิ

ในการรับทราบข้อมูลทั้งหมดมีความจ าเป็นต้องบรรจุอยู่ในเอกสารให้ความยินยอม และเอกสารชี้แจง

ข้อมูลเพื่อให้ผู้เข้าร่วมวิจัยได้ทราบรายละเอียดก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการวิจัย 

3. หลักควำมยุติธรรม หมายถึง กระบวนการวิจัยที่จัดกระท าขึ้นโดยปราศจากความ

ล าเอียงและอคติในทุกขั้นตอน เช่น การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเข้าร่วมการวิจัย ควรมีระเบียบ

วิธีการก าหนดคุณสมบัติที่ชัดเจน โดยค านึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้ 

3.1 สิทธิในกำรได้รับกำรรักษำที่เป็นธรรม การวิจัยทางการพยาบาลส่วนใหญ่มักมีการ

จัดกระท าหรือมีการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นในการจัดกระท าต่าง ๆ ควรค านึงถึงความเท่าเทียม

กันตัวอย่างเช่นการทดลองในเรื่องของการได้รับวัคซีนมันถูกแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่ม                     

กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับวัคซีน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัยแล้วสามารถที่จะขอรับวัคซีนซึ่งแสดงถึงความ

เท่าเทียมกับกลุ่มทดลองได้อย่างไม่มีข้อแม้ นอกจากนี้ผู้วิจัยจะต้องให้ความเคารพในความแตกต่าง

ของบุคคล รวมถึงการได้รับการดูแลเมื่อเกิดผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจจากการเข้าร่วมการ

วิจัยอีกด้วย 

3.2 สิทธิในกำรรักษำควำมลับ การวิจัยทางการพยาบาลในหลายโครงการ มีความ

จ าเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมวิจัย นักวิจัยจะต้องค านึงและมีความ

ตระหนักถึงการปกปิดความลับและตัวตนของผู้เข้าร่วมวิจัยอย่างเคร่งครัด การน าเสนอข้อมูลต่างๆ 

ต้องไม่ระบุตัวตนหรือข้อมูลที่อาจท าให้สามารถทราบได้ว่าผู้เข้ารวมวิจัยคือใคร การลงบันทึกหรือการ

เก็บข้อมูลต่างๆ จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยที่เป็นระบบรวมถึงการก าหนดรหัส เช่น ชื่อ - สกุล 

ของผู้เข้าร่วมโครงการ และมีการท าลายข้อมูลที่อาจระบุถึงตัวตนของผู้เข้าร่วมวิจัยหลังเสร็จสิ้น

โครงการโดยเร็วที่สุด 
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 ACTIVITY ONE 

 

  

 

 

 

 

2.2 ควำมหมำยและแนวทำงปฏิบัติจรรยำบรรณนักวิจัย  
นักวิจัย หมายถึง บุคคลที่ท าการศึกษาค้นคว้าโดยใช้กระบวนการและระเบียบวิธีทาง

วิทยาศาสตร์ รวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ โดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎี

และหลักการทางวิชาการ และยึดถือข้อก าหนดจรรยาบรรณของนักวิจัยอย่างเคร่งครัด 

จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติที่เหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ประกอบอาชีพและหรือวิชาชีพที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นส าหรับให้สมาชิกในสาขา

วิชาชีพนั้นนั้นยึดถือปฏิบัติเพ่ือคงไว้ซึ่งชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของวิชาชีพ (ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560 : 3) 

 จรรยาบรรณในการวิจัย เป็นหลักและแนวปฏิบัติส าหรับนักวิจัยที่ดีในการด าเนินการวิจัยใน

กระบวนการต่าง ๆ โดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิความเป็นส่วนบุคคลของมนุษย์ มีการจัด

กระท าหรือด าเนินการโดยปราศจากความล าเอียงอคติอันส่งผลให้งานวิจัยมีคุณภาพและเกิดคุณค่า

ของผลการวิจัยอย่างแท้จริง 

จรรยาบรรณของนักวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้มีการก าหนดจรรยาบรรณ

นักวิจัยเพ่ือใช้เป็นกรอบในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยในทุกสาขาวิชาชีพ โดยได้มีการก าหนด

คุณธรรมจริยธรรมที่นักวิจัยจะต้องยึดถือไว้ถึง 9 ประการ ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 

2560: 17-18) 

1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมทางวิชาการและการจัดการ  

2. นักวิจัยต้องตระหนักถึง พันธะกรณีการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ได้สัญญาไว้กับหน่วยงานที่

สนับสนุนการวิจัยและหน่วยงานที่ตนสังกัด 

ร่วมอภิปรำยในประเด็น “จริยธรรมกำรวิจัยส ำคัญอย่ำงไร 
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3. นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัย 

4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าสิ่งที่ศึกษาวิจัยจะเป็นสิ่งมีชีวิต

หรือไม่มีชีวิต 

5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 

6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการวิจัย 

7. นักวิจัยจึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 

8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 

9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

การยึดถือและปฏิบัติการจรรยาบรรณของนักวิจัยทั้ง 9 ข้อเป็นสิ่งที่นักวิจัยทุกคนจะต้อง

ตระหนักและยึดถืออย่างเคร่งครัด อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับนักวิจัยรุ่นหลังรวมถึงเป็นการผลิต

งานวิจัยที่ได้คุณภาพและไม่ละเมิดถึงสิทธิความเป็นมนุษย์ของผู้เข้าร่วมวิจัยอีกด้วย 

 

2.3 กำรพิทักษ์สิทธิผูถู้กวจัิยและขั้นตอนกำรขอรับพิจำรณำจริยธรรมวิจัยในมนุษย์และ

สัตว์ทดลอง 
เนื่องจากการวิจัยทางการพยาบาลส่วนใหญ่มักมีความเกี่ยวข้องต่อการด าเนินงาน และ

เชื่อมโยงต่อการจัดกระท ากับมนุษย์ ส่งผลให้นักวิจัยมีความจ าเป็นในการเคารพศักดิ์ศรีและการ

ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกวิจัยอย่างเคร่งครัด  เพ่ือเป็นการพิทักษ์สิทธิ์และ

ป้องกันการกระท าผิดจริยธรรมรวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุ่มตัวอย่างวิจัย (Houser, 2008: 

61) สถาบันการศึกษารวมถึงสถานบริการทางสาธารณสุขได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการ

พิจารณาและควบคุมการด าเนินโครงการวิจัยให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมถึง

ป้องกันมิให้นักวิจัยละเมิดหรือกระท าผิดต่อความเป็นปัจเจกบุคคลหรือสิทธิต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะต้องมีการชี้แจงระเบียบวิธีการด าเนินโครงการวิจัยอย่างละเอียด การจัดกระท า

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่างต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หากมีการ

เปลี่ยนแปลงในกระบวนการด าเนินการวิจัยจากที่ได้ที่แจ้งหรือก าหนดไว้ในเบื้องต้น นักวิจัยมีหน้าที่ที่

จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการดังกล่าวถึงความจ าเป็นและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิธีการ

ด าเนินการวิจัย นอกจากนี้การรายงานผลการวิจัยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเป็นเป็นความรับผิดชอบของ

นักวิจัยที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยที่พิจารณาโครงการวิจัยนั้น ๆ ซึ่งขั้นตอนในการ



32 
 

ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์อาจมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละ

หน่วยงานอย่างไรก็ตามแนวทางหรือข้อพึงปฏิบัติ สามารถสรุปโดยภาพรวม ดังต่อไปนี้ 

1. นักวิจัยจ าเป็นต้องด าเนินการในการขออนุญาตการด าเนินโครงการวิจัยจาก

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ทดลองตามกระบวนการและขั้นตอนของ

หน่วยงานนั้น ๆ โดยการยื่นเสนอโครงร่างการวิจัยอย่างละเอียด อันครอบคลุมถึงระเบียบวิธีการวิจัย

และการจัดกระท าต่อกลุ่มตัวอย่าง อย่างละเอียด 

2. การชี้แจงข้อมูลและการอธิบายรายละเอียดถึงกระบวนการการด าเนินวิจัยแก่กลุ่ม

ตัวอย่างโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ของการด าเนินการวิจัย สิ่งทดลองที่จะจัดกระท าต่อกลุ่มตัวอย่าง 

ประโยชน์ที่กลุ่มตัวอย่างจะได้รับ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการเข้าร่วมการวิจัยเพ่ือเป็นข้อมูล

ในการตัดสินใจหรือไม่เข้าร่วมของกลุ่มตัวอย่างโดยปราศจากการบีบบังคับจากผู้วิจัย อย่างไรก็ตาม

ถึงแม้ว่ากลุ่มตวัอย่างวิจัยจะเข้าร่วมโครงการวิจัยด้วยความสมัครใจ แต่ก็มีสิทธิ์ในการถอนตัวออกจาก

โครงการได้ตลอดเวลาของการด าเนินวิจัย โดยปราศจากผลกระทบใด ๆ ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวมี

ความจ าเป็นที่จะต้องมีการให้ความยินยอมโดยมีการลงลายมือชื่อลงในแบบฟอร์มการให้การยินยอม

เข้าร่วมการวิจัยทั้งในกรณีเข้าร่วมหรือถอนตัวก็ตาม 

3. ผู้วิจัยมีหน้าที่ในการป้องกันความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อกลุ่มตัวอย่างวิจัย 

หรือมีแนวทางที่ดี ต่อการช่วยเหลือหรือการแก้ไข ความเสี่ยงหรืออันตรายต่อร่างกายและจิตใจขณะ

การด าเนินการวิจัยหรือการทดลอง 

4. ผู้วิจัยต้องค านึงถึงการปกปิดความลับและความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง โดยมี

กระบวนการของการรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการชี้แจงการเข้าถึงข้อมูล การ

จัดเก็บและการน าเสนอผลการวิจัยที่ไม่สามารถระบุตัวตนของกลุ่มตัวอย่างได้ 

5. ผลการวิจัยที่น าเสนอต้องไม่เป็นการท าลายชื่อเสียงของกลุ่มตัวอย่างหรือองค์กรที่

เกี่ยวข้อง 

 

บทสรุป  
จริยธรรมการวิจัยเป็นหลักท่ีมีความส าคัญ โครงการวิจัยทางการพยาบาลต่าง ๆ ล้วนมีคุณค่าใน

การค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือเป็นการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้สูงขึ้น แต่หากนักวิจัยขาด

จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยแล้วนั้น ย่อมส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยและอาจส่งผลกระทบต่อ
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ผู้เข้าร่วมวิจัยในแง่มุมต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นปัจจัยให้งานวิจัยเกิดความไม่น่าเชื่อถือ ดังนั้นนักวิจัยควร

ตระหนักและยึดปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนักวิจัยและจริยธรรมวิจัยในมนุษย์อย่างรอบด้าน 

 

แบบฝึกหัดท้ำยบท 
1. จงบอกความส าคัญของจริยธรรมการวิจัย 

2. จงอธิบายหลักในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยตามรายงานของเบลมอนล์ พอสังเขป 

3. จงอิบายหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 

4. จงอธิบายหลักการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างการวิจัยพอสังเขป 
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แผนบริหำรกำรสอนประจ ำบทท่ี 3 

 

อำจำรย์ ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง 
 
เนื้อหำ 
 3.1 ความหมาย และวัตถุประสงค์ของการออกแบบวิจัย 
 3.2 หลักการออกแบบการวิจัย 
 3.3 ลักษณะของแบบการวิจัยที่ดี 
 3.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อศึกษำบทที่ 3 แล้ว นักศึกษำสำมำรถ 

1. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการออกแบบการวิจัยทางการพยาบาลได้ 
2. อธิบายหลักในการออกแบบการวิจัยได้ 
3. อธิบายความส าคัญของกรอบแนวคิดการวิจัยได้ 

 
วิธีกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1. วิธีสอน 
1.1 บรรยาย 
1.2 อภิปรายแบบมีส่วนร่วม  
1.3 กิจกรรมกลุ่ม 

2. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
 2.1. บรรยายเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของการออกแบบการวิจัยทางการ
พยาบาล 
 2.2. ยกตัวอย่างการออกแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง 
 2.3. ยกตัวอย่างกรอบแนวคิดการวิจัยทางการพยาบาล 
 2.4. ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย 
 2.5. ฝึกปฏิบัติการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย 
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สื่อกำรเรียนกำรสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องการออกแบบการวิจัยทางการพยาบาล 
2. Power point 
3. ตัวอย่างรูปแบบการวิจัย 
4. ตัวอย่างกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
กำรวัดแลกำรประเมินผล 

ผลกำรเรียนรู้ วิธีกำรประเมิน สัดส่วนของกำร

ประเมิน 

1 . 4 , 2 . 2 , 2 . 4 , 

3.4, 4.2 

1. การสังเกตนักศึกษาจากการร่วมกันอภิปรายประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบการวิจัย  

2. ประเมินผลการฝึกออกแบบการวิจัยและกรอบ
แนวคิดการวิจัยจากกิจกรรมในชั้นเรียน 

3. ประเมินความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
4. ประเมินผลการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
5. ประเมินการออกแบบการวิจัยจากการน าเสนอโครง

ร่างการวิจัยในช่วงสัปดาห์ที่ก าหนด 
6. การสอบวัดผลกลางภาค 

 

ร้อยละ 2.3 จาก 

ร้อยละ 15 
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บทท่ี  3 
 

กำรเลือกแบบกำรวิจัย 

(Selecting a research design) 

 
 ACTIVITY ONE 
  
 
 

 
 

บทน ำ 
การเลือกแบบการวิจัยเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง เนื่องจากเป็น

กระบวนการในการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายของการวิจัย  เปรียบเสมือน
แผนการด าเนินงานที่ผู้วิจัยจะต้องมีการพิจารณาถึงองค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยใน
ประเด็นที่ท าการศึกษา การออกแบบการวิจัยที่ดีจะส่งผลให้การได้มาซึ่งข้อมูลสามารถสะท้อนถึง
ปรากฏการณ์หรือสิ่งที่ต้องการท าการศึกษา เกิดความน่าเชื่อถือ และสามารถน าผลการวิจัยที่ผ่านการ
ออกแบบอย่างเหมาะสมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

 

3.1 ควำมหมำย และวัตถุประสงค์ของกำรออกแบบวิจัย 
การออกแบบการวิจัย หมายถึง การก าหนดรูปแบบและแนวทางในการด าเนินการวิจัยไว้

ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถตอบปัญหาการวิจัยและบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยที่วางไว้ได้ (Houser, 2008: 
183) ทั้งนี้การออกแบบการวิจัยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (สิน พันธุ์พินิจ, 2553: 87-88) 

3.1.1 การได้มาซึ่งค าตอบตามประเด็นปัญหาการวิจัย การออกแบบและการวางแผน ที่อยู่
ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีและหลักวิชาการรวมถึงความถูกต้องตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจะสามารถท า
ให้ผู้วิจัยมีการค้นพบค าตอบในประเด็นการวิจัยที่ได้ระบุปัญหาไว้ในเบื้องต้น ซึ่งค าตอบที่ได้จะสามารถ
บ่งบอกถึงคุณภาพและ น่าเชื่อถืออันน าไปสู่การใช้ประโยชน์และความมีคุณค่าของผลงานวิจัยนั้น 

3.1.2 การควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรที่ท าการศึกษา การออกแบบการวิจัยที่ดีจะท า
ให้ผู้วิจัยสามารถควบคุมความแปรปรวน รวมถึงตัวแปรแทรกซ้อนที่อาจส่งผลท าให้เกิดความ

ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็น  

“ท ามถึงต้องออกแบบการวิจัย” 
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คลาดเคลื่อนในการวิจัย การพิจารณาถึงปัจจัยคุกคามหรือตัวแปรที่อาจส่งผลท าให้ ผลที่ได้ไม่ได้เกิด
จากความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามอย่างแท้จริง เพ่ือน ามาสู่การวางแผนในการจัดกระท า
หรือด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงปัจจัยแทรกซ้อนเหล่านั้น จะช่วยให้ผลการวิจัยเกิดความน่าเชื่อถือ
สะท้อนความเป็นจริงถึงปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างแท้จริง 

3.1.3 สามารถวัดตัวแปรที่ท าการศึกษาได้อย่างถูกต้องและแม่นย า การออกแบบการวิจัย
สามารถท าให้ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ถึงตัวแปรที่ต้องการท าการศึกษา โดยการพิจารณาถึงแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรอันน ามาสู่การสร้างเครื่องมือการวิจัยที่สามารถวัดตัวแปรนั้นได้อย่าง
ถูกต้องแม่นย า ข้อมูลที่ได้สามารถสะท้อนถึงความเป็นจริงและผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกระท าของตัว
แปรอย่างแท้จริง  

3.1.4 การมีระบบแบบแผนที่ชัดเจน การออกแบบการวิจัยจะช่วยให้ผู้วิจัยมีแนวปฏิบัติหรือ
วิธีการด าเนินการที่มีล าดับขั้นตอนและเป็นแบบแผนสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องตาม
กระบวนการและหลักการวิจัย เพ่ือป้องกันความผิดพลาดและการได้มาซึ่งผลการวิจัยที่ขาดความ
น่าเชื่อถือ 

3.1.5 การลดต้นทุนและประหยัดทรัพยากร หากผู้วิจัยมีการออกแบบและการวางแผนการ
ด าเนินการที่มีระบบแบบแผนและเป็นขั้นตอนแล้วจะช่วยลดความผิดพลาดในการด าเนินการซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เนื่องจากในการท าวิจัยในแต่ละประเด็น
มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณหรือสิ่งสนับสนุนที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือให้การวิจัยสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ หากขาดการวางแผนที่ดีอาจท าให้สูญเสียทรัพยากรที่มีค่าหรืองบประมาณ
เกินความจ าเป็นได ้

 

3.2 หลักกำรออกแบบกำรวิจัย 
การออกแบบการวิจัย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่นผลการวิจัยที่

ออกมามีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ดังนั้นนักวิจัยควรพิจารณาและค านึงถึงปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบ
ให้สามารถวางแผนการวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดังนี้ (รัตน์ศิริ ทาโต, 2552 : 51-53) 

3.2.1 การก าหนดรูปแบบการวิจัยที่มีความเหมาะสมกับปัญหาการวิจัย 
ผลการวิจัยที่ออกมาจะมีคุณภาพและสามารถสะท้อนถึงความเป็นจริงที่ เกิดขึ้นของ

ปรากฏการณ์ที่ศึกษาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับนักวิจัยสามารถเลือกรูปแบบการวิจัยที่มีความสอดคล้องและ
สามารถวัดตัวแปรที่ต้องการศึกษาได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ในการเลือกรูปแบบการวิจั ยที่เหมาะสมกับ
ปัญหาการวิจัยควรพิจารณาถึงองค์ประกอบและปัจจัย ดังต่อไปนี้ 
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 3.2.1.1 ลักษณะของปัญหาการวิจัย  
ผู้วิจัยควรพิจารณาถึงปัญหาการวิจัยที่ต้องการท าการศึกษาโดยเฉพาะธรรมชาติของ

กลุ่มประชากรหรือสิ่งที่ต้องการศึกษาเพ่ือน ามาพิจารณาในการเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสม เช่น 
ปัญหาด้านพฤติกรรมทางเพศ อาจมีความเหมาะสมกับการศึกษาเชิงลึกหรือการค้นหาปัญหาใน
ประเด็นที่อาจไม่สามารถค้นพบจากการใช้แบบสอบถามหรือการวิจัยเชิงปริมาณได้ผู้วิจัยอาจพิจารณา
เลือกรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพที่สามารถเจาะลึกถึงรากเหง้าของปัญหา โดยอาศัยความจ าเพาะใน
บริบทของแต่ละกลุ่ม เป็นต้น การท าความเข้าใจถึงธรรมชาติของปัญหาการวิจัย จะเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้มีการออกแบบและเลือกวิธีการด าเนินการวิจัยได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

3.2.1.2 ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน  
ในการด าเนินการวิจัยในแต่ละประเด็นย่อมต้องการสิ่งสนับสนุนหรือทรัพยากรที่มี

ความเกี่ยวข้องกับการด าเนินการวิจัยนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านงบประมาณ เนื่องจากกระบวนการ
และรูปแบบการวิจัยที่แตกต่างกันย่อมต้องการงบประมาณที่แตกต่างกันออกไป ผู้วิจัยควรพิจารณาถึง
ปัจจัยดังกล่าวอย่างรอบด้านรวมทั้งมีการวางแผนและวิเคราะห์ถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินการซึ่งเป็น
ผลดีในกรณีของการเขียนข้อเสนอเพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยอันส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้ของ
ผลส าเร็จในการด าเนินการวิจัยนั้น 

3.2.1.3 กรอบระยะเวลาการวิจัย  
ในการด าเนินโครงการวิจัยแต่ละโครงการมักมีกรอบระยะเวลาเป็นตัวก าหนดในการ

ด าเนินงาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงควรพิจารณาถึงปัจจัยดังกล่าวต่อการวางแผนและออกแบบการวิจัยที่มี
ความเหมาะสมเช่นผู้วิจัยมีกรอบระยะเวลาทุนในการด าเนินการวิจัย 1 ปี จึงควรมีการวางแผนและ
วิเคราะห์กระบวนการในการด าเนินการวิจัยให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่แหล่งทุนก าหนดซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อการออกแบบการวิจัยและผลที่คาดว่าจะได้รับในกรอบระยะเวลาทุนที่ก าหนด หากการ
ออกแบบการวิจัยมีแนวโน้มที่คาดว่าอาจไม่ประสบความส าเร็จทันตามระยะเวลาผู้วิจัยควรมีการ
วางแผนและออกแบบ ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

3.2.1.4 ผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่าง  
การวิจัยทางการพยาบาลส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ป่วยหรือกลุ่มประชากร

ทั่วไป ผู้วิจัยควรพิจารณาถึงรูปแบบและวิธีการในการจัดกระท าหรือการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างเหล่านั้น
อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากกระบวนการวิจัยอาจไปกระทบหรือมีอิทธิพลกับกลุ่มตัวอย่างไม่ว่าทางร่างกาย
หรือจิตใจ ซึ่งต้องมีการหลีกเลี่ยงและจัดกระท าโดยไม่กระทบหรือเกิดผลเสียต่อกลุ่มตัวอย่าง การ
ออกแบบและการคาดการณ์ถึงผลที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจในระหว่างกระบวนการวิจัย
ต้องมีการวางแผนหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นล าดับขั้นตอนและมีความ
ชัดเจน เช่น การวิจัยแบบทดลองตัวยาหรือวัคซีนในการป้องกันโรค ควรได้รับการพิจารณาจาก
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คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ถึงกระบวนการความเหมาะสมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ
กลุ่มตัวอย่างโดยเคร่งครัด 

 3.2.2 โอกาสความส าเร็จของการวิจัย  
ในกระบวนการวิจัยย่อมมีอุปสรรคและเกิดปัญหาในระหว่างการด าเนินการ ดังนั้นใน

กระบวนการของการวางแผนผู้วิจัยต้องมีการพิจารณาและวิเคราะห์คาดการณ์ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตโดยอาจพิจารณาจากตัวแปรที่ท าการศึกษา ลักษณะของกลุ่มประชากรและผลที่คาดว่าจะ
ได้รับซึ่งสามารถท าให้ประเมินโอกาสของความส าเร็จของการวิจัยและสามารถออกแบบการวิจัยได้
อย่างเหมาะสม  

3.3.3 การค านึงถึงหลัก MAX- MIN-CON 
 3.3.3.1 MAX (Maximize systematic Variance) หมายถึง การศึกษาถึงตัวแปรต้อง
ค านึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างตัวแปร กล่าวคือ ตัวแปรต้นต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรตามส าหรับการวิจัยกึ่งทดลองหรือเชิงทดลองหากเป็นการวิจัยในเชิงความสัมพันธ์ ตัวแปรที่
ท าการศึกษาต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อการออกแบบการวิจัยและการเลือกตัวแปรที่มี
ความเหมาะสมในการศึกษา 

3.3.3.2   MIN (Minimize Error Variance) หมายถึง การค านึงถึงความคลาดเคลื่อน 
ได้แก่ 
 ก. Systematic Error คือ ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด เช่นความคลาดเคลื่อนหรือการใช้เครื่องมือการวิจัยที่ด้อยคุณภาพ เป็นต้น 
 ข. Random Error คือ ความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างหน่วยใด
หน่วยหนึ่ง เช่น ช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล สภาพร่างกายของกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น 
 3.3.3.3 CON (Control extraneous Variable)  หมายถึง การควบคุมปัจจัยที่คาดว่ามี
ผลต่อ ตัวแปรต้นและตัวแปรตามรวมถึงกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยแทรกซ้อนที่ท าให้
ผลการวิจัยมีความคลาดเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลที่ได้เป็นผลไม่ได้เกิดจากตัวแปรต้นและตัวแปร
ตามอย่างแท้จริงส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและคุณภาพของผลการวิจัยตามมาการควบคุมปัจจัยดังกล่าว
มักมีความจ าเป็นในการวิจัยกึ่งทดลองและเชิงทดลองซึ่งต้องมีการควบคุม เช่น สิ่งแวดล้อม การให้สิ่ง
ทดลอง หรือการก าหนดกลุ่มควบคุม หรือการใช้สถิติเข้าช่วยในการควบคุมคุณสมบัติของตัวแปร เช่น  
การจับคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่าง (Matching) เป็นต้น 

3.3.4 หลักจริยธรรมและการวิจัยในมนุษย์  
ในการออกแบบรูปแบบการวิจัย ผู้วิจัยควรค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนหลักจริยธรรม

กฎหมายและจรรยาบรรณนักวิจัยอย่างเคร่งครัด การออกแบบต้องไม่ขัดต่อหลักจริยธรรมทางต้นใน
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ทุกกระบวนการเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อกลุ่มตัวอย่างหรือผลกระทบข้างเคียงต่อสังคมซึ่งต้อง
ท าการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างรวมถึงการรักษาความลับอย่างเคร่งครัด 

 

3.3 ลักษณะของแบบกำรวิจัยที่ดี 
ลักษณะของแบบการวิจัยที่ดีน ามาสู่ผลการวิจัยที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือสามารถน าไปใช้

ประโยชน์และต่อยอดได้ดีนั้นควรมีคุณสมบัติ (กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, 2559 : 59) ดังนี้ 
3.3.1 ต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค าถามการวิจัย  
3.3.2 แบบการวิจัยที่ดีต้องปราศจากอคติในทุกรูปแบบอันจะส่งผลให้ผลการวิจัยเกิดความ

คลาดเคลื่อน อคติที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัย เช่น การได้มาของกลุ่มตัวอย่าง การควบคุมตัว
แปรแทรกซ้อน และกระบวนการจัดกระท าหรือการทดลองในกลุ่มตัวอย่าง  

3.3.3 กระบวนการได้มาซึ่งค าตอบของการวิจัยมีความถูกต้อง เช่น การเลือกใช้สถิติที่มี
ความเหมาะสมกับตัวแปรและค าถามการวิจัย รวมถึงการใช้สถิติที่มีการทดสอบหรือเป็นไปตาม
ข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิตินั้น 

3.3.4 แบบการวิจัยที่ดีต้องสามารถบอกความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาได้อย่างแท้จริง ซึ่ง
สามารถท าให้อธิบายถึงปรากฏการณ์ในเชิงเหตุและผลของตัวแปรที่ท าการศึกษา 

 

3.4 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Research Framework) ความคิดรวบยอดที่แสดง

ความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงของแนวคิด (Concept) ปรากฏการณ์ (Phenomena)  รวมทั้งตัว
แปรต่างๆ ที่ต้องการศึกษาโดยอธิบายความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลตามหลักวิชาการ (บุญใจ                     
ศรีสถิตย์นรากูร, 2553: 41) ดังนี้ 

3.4.1 วัตถุประสงค์ของการสร้างกรอบแนวคิด 
กรอบแนวคิดการวิจัย เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ท าให้ผู้วิจัยมองเห็นถึงประเด็นและปัญหา

ของการวิจัยในหลากหลายมุมมอง ซึ่งกรอบการวิจัยจะสามารถท าให้ผู้วิ จัยสามารถด าเนินการรวม
ศิลป์การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยอันน ามาสู่การทดสอบทฤษฎีหรือปัญหาการวิจัยที่ต้องการศึกษา 
(วิจิตร ศรีสุพรรณ, 2552 :32) 

3.4.2 ความส าคัญของการมีกรอบแนวคิดการวิจัย 
กรอบแนวคิดการวิจัย ท าให้ผู้วิจัยทราบถึงนิยามของตัวแปรที่ต้องการศึกษาและสามารถท า

ให้ก าหนดทิศทางของสมมติฐานการวิจัย ได้ซึ่งจะน ามาสู่การทดสอบสมมติฐานและทฤษฎีหรือปัญหา
การวิจัยนั้น กรอบแนวคิดการวิจัยยังมีความส าคัญในประเด็นของการสามารถน าไปเป็นแบบแผนใน
การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยให้มีความสอดคล้องรวมถึงสามารถพัฒนาเครื่องมือที่สามารถวัดได้ตรง
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กับตัวแปรที่ท าการศึกษา (วิจิตร ศรีสุพรรณ, 2552 :32) ดังนั้นผู้วิจัยควรท าการศึกษาในแนวคิดทฤษฎี
ที่รวมถึงงานวิจัยต่างๆที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่ท าการศึกษา ซึ่งจะท าให้น ามาสู่การสร้าง
กรอบแนวคิดที่มีความสัมพันธ์กับการวิจัยของตนสามารถระบุตัวแปรที่ท าการศึ กษาและวางแผน
ออกแบบการวิจัยได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับปัญหาการวิจัย 
 

 ACTIVITY TWO 

  
 

 
 

 
ภาพ 3.1 ตัวอย่าง กรอบแนวคิดการวิจัย (ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง, 2553: 10) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีกำรลดพฤติกรรมเสีย่งทำงเพศ/ส่งเสริม 

กำรมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย 

1. กำรปลุกจิตส ำนึก คือ กิจกรรมรู้ไว้ใช่ว่า และแบบอย่างที่ดี 

โดยเน้นการเพิ่มการรับรู้สาเหตุ และสิ่งที่เป็นผลของพฤติกรรมที่

ต้องการเปลี่ยน เช่น การให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย 

ผลเสียของพฤติกรรมเส่ียง 

2. กำรท ำพันธะสัญญำกับตัวเอง คือ กิจกรรมสัญญาใจ โดย

เน้นการสนับสนุนให้บุคคลมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ เช่น การให้ผู้ป่วยสร้างพันธะสัญญาในการที่จะมุ่งลด

พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของตนเอง 

3. กำรทดแทนด้วยสิ่งอ่ืนๆ คือ กิจกรรมฝึกฝนวรยุทธ์ โดย

เน้นการทดแทนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ด้วยพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ เช่น การแนะน าการระบายอารมณ์ทางเพศที่เหมาะสม

ด้วยวิธีอื่น 

 4. กำรลดอุปสรรคและเพิ่มปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมใหม่  

คือ กิจกรรม ทลายก าแพง และส ารวจตัวตน โดยเน้นการการปรับ

สิ่งแวดล้อมให้กระตุ้นการสร้างพฤติกรรมใหม่ เช่น การร่วมค้นหา

อุปสรรคในการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมของแต่ละราย 

5. กำรให้แรงเสริม คือ กิจกรรม แรงใจไม่มีหมด โดย เน้นการ

ให้แรงเสริมทางบวกและแรงเสริมทางลบ เช่น การฝึกการให้แรง

เสริมตัวเอง 

พฤติกรรมกำรมีเพศสัมพันธ์ทีป่ลอดภยั 

1. การใช้ถุงยางอนามยัทุกครั้งเมื่อมี

เพศสัมพันธ์ 

2. การใช้ถุงยางอนามยัอย่างถูกต้อง 

3. การใช้ทางเลือกอื่น ๆ ในการมี

เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภยั 

4. การหลีกเล่ียงการสัมผัสส่ิงคัดหลั่ง 

5. การหลีกเล่ียงสิ่งมึนเมา 

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 8-9 คน ท าการศึกษาตัวอย่างบทความวิจัยและ ร่วม

ออกแบบการวิจัยและกรอบแนวคิดตามหัวข้อการวิจัยท่ีกลุ่มสนใจร่วมกัน 
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จากตัวอย่างกรอบแนวคิดการวิจัยมีการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น และตัวแปรตาม
ผู้วิจัยก าหนดองค์ประกอบของโปรแกรมเป็น 5 กิจกรรม (ตัวแปรต้น) ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ใน 5 ประเด็นย่อยตามกรอบด้านขวา (ตัวแปรตาม) 

 

บทสรุป 

 การออกแบบการวิจัยมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพและผลการวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ 
ผู้วิจัยควรพจิารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้องต่อกระบวนการวิจัย ทั้งการเลือกรูปแบบการวิจัย
ที่เหมาะสมกับปัญหาการวิจัย การออกแบบเพ่ือสร้างความตรงภายในและความตรงภายนอก เพ่ือลด
ปัจจัยแทรกซ้อนที่อาจส่งผลท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนของผลการวิจัยตามมา นอกจากนี้การก าหนด
กรอบแนวคิดการวิจัยยังเปรียบเสมือนแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือให้ผู้วิจัยได้เห็นมุมมองที่ชัดเจนถึง
ประเด็นของตัวแปรและความเชื่อมโยงที่ได้จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
การด าเนินการวิจัยที่เหมาะสมส่งผลต่อผลการวิจัยที่สามารถตอบปัญหาการวิจัยที่ตั้งไว้ได้ 
 

แบบฝึกหัดท้ำยบท 
 

1. จงบอกความส าคัญของการออกแบบการวิจัยทางการพยาบาล 
2. จงอธิบายหลักในการออกแบบการวิจัยพอสังเขป 
3. จงอธิบายลักษณะของแบบการวิจัยที่ดีมาอย่างน้อย 3 ประเด็น 
4. จงอธิบายความส าคัญของกรอบแนวคิดการวิจัยพอสังเขป 
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แผนบริหำรกำรสอนประจ ำบทท่ี 4 
 

  อำจำรย์ ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง 

 

หัวข้อเนื้อหำ  

4.1 การเลือกและก าหนดปัญหาการวิจัย 

4.2 แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัย 

4.3 หลักในการตั้งชื่อเรื่อง 

4.4 การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อศึกษำบทที่ 4 แล้ว นักศึกษำสำมำรถ 

1. อธิบายการเลือกและก าหนดปัญหาการวิจัยแหล่งที่มาของปัญหาการวิจัยได้ 

2. สามารถตั้งชื่อเรื่อง และก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตนสนใจได้ 

 

วิธีกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1. วิธีกำรสอน 

1.1 บรรยายและอภิปราย 

1.2 การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

2. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

2.1 ยกตัวอย่างการก าหนดปัญหาการวิจัย การตั้งชื่อเรื่อง 

2.2 แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 8-9 คน ฝึกตั้งชื่อเรื่องการวิจัยและก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ตามความสนใจของกลุ่ม 

2.3 แบบฝึกหัดท้ายบทผ่านระบบ E-learning 
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สื่อประกอบกำรสอน 

1. เครื่องฉายสไลด์ 

2. Power point 

3. ตัวอย่างชื่อเรื่อง และวัตถุประสงค์งานวิจัย 

4. เอกสารประกอบการสอนเรื่องการก าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย 

 

กำรวัดแลกำรประเมินผล 

ผลกำรเรียนรู้ วิธีกำรประเมิน สัดส่วนของกำร

ประเมิน 

1.4, 2.2, 2.4, 3.3 

3.4, 4.2 

1. การสังเกตนักศึกษาจากการร่วมกันอภิปรายประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการก าหนดปัญหาการวิจัย 

2. ประเมินผลการฝึกตั้ งชื่ อการวิจัย  และก าหนด

วัตถุประสงค์การวิจัยที่สนใจรายกลุ่ม ๆ ละ    8-9 คน 

3. ประเมินความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

4. ประเมินผลการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

5. ประเมินการก าหนดปัญหาการวิจัยจากการน าเสนอ

โครงร่างการวิจัยในช่วงสัปดาห์ที่ก าหนด 

6. การสอบวัดผลกลางภาค 

ร้อยละ 3.5 จาก 

ร้อยละ 15 
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บทท่ี 4 
 

 

กำรก ำหนดปัญหำและวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

(Formulation of Research Problem and Objective) 
 

 

บทน ำ 
การก าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัยเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของกระบวนการวิจัย  

ซึ่งปัญหาการวิจัยนั้นเป็นที่มาของการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหาหรือพัฒนางานในส่วนที่ผู้วิจัย

เล็งเห็นมีความจ าเป็นต้องใช้กระบวนการวิจัยในการศึกษาเพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ของการพัฒนา 

วิชาชีพพยาบาลในมิติต่าง ๆ ดังนั้นการก าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัยจึงมีการทบทวนและ

วิเคราะห์อย่างเป็นกระบวนการ และท าให้ผู้วิจัยเกิดความชัดเจนถึงจุดมุ่งหมายและความคาดหวังของ

ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัย 

 

4.1 กำรเลือกและก ำหนดปัญหำกำรวิจัย 
การเลือกและก าหนดปัญหาการวิจัยเป็นกระบวนการที่ผู้วิจัยควรวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กับวิชาชีพหรือการปฏิบัติงานไม่ว่าจะในด้านการบริหารการพยาบาล การศึกษาการพยาบาล และการ

ปฏิบัติการพยาบาลโดยสามารถระบุถึงปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ซึ่งหากผู้ วิจัย

สามารถระบุถึงความส าคัญของปัญหาที่ชัดเจนก็จะเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยในล าดับต่อไป 

(รัตน์ศิริ ทาโต, 2552 : 15) ทั้งนั้น ปัญหาการวิจัย อาจเป็นทั้งการมุ่งหวังเพ่ือค้นหาความรู้ในศาสตร์

ด้านการพยาบาล (Basic research) หรือ เพ่ือการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 

(Applied research) (Pilot & Beck, 2004: 18) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความจ าเป็นต้องทบทวนและ

วิเคราะห์ถึงปัญหาที่ก าลังเผชิญและต้องการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ปัญหาการวิจัยควรมีการระบุขอบเขต

ของปัญหาที่ไม่กว้างหรือแคบไป ปัญหานั้นมีความส าคัญและมีความจ าเป็นที่ต้องค้นหาค าตอบเพ่ือหา
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แนวทางในการด าเนินงานที่ดีขึ้นหรือมีประโยชน์ต่อองค์กร หน่วยงาน รวมถึงวิชาชีพ เพ่ือยกระดับ

มาตรฐานของงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

การระบุปัญหาการวิจัย ควรค านึงถึงโอกาสและความเป็นไปได้ของการด าเนินงาน เช่น ปัญหา

การวิจัยที่ต้องการแก้ไขนั้นมีความเป็นไปได้ของการมีส่วนร่วมหรือเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา รวมถึง

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคมหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถลดผลกระทบได้หรือไม่ โดยไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม จริยธรรมการวิจัย 

และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัยนั้น ๆ นอกจากนี้ ประเด็นปัญหาการ

วิจัยที่ต้องการศึกษาควรมีการค านึงถึงปัจจัยเกื้อหนุนที่ส่งเสริมให้กระบวนการวิจัยนั้นสามารถลุล่วง

และมีแนวโน้มของความส าเร็จที่เพียงพอ อาทิเช่น งบประมาณในการสนับสนุนหรือทุนการวิจัย                   

สิ่งอ านวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของการวิจัยนั้น ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่ผู้วิจัย

ต้องมีการทบทวนและระบุความชัดเจนถึงความเป็นไปได้ในการวิจัย ประการสุดท้ายในการระบุปัญหา

การวิจัยควรมีการค านึงถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้วิ จัย ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มี

ความส าคัญต่อผลส าเร็จและความเป็นไปได้ของการด าเนินการวิจัย เนื่องจากความสนใจในปัญหาที่

ต้องการศึกษาเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ผู้วิจัยยัง

ต้องมีความรู้ หรือมีความสามารถในแก้ปัญหาการวิจัยที่ต้องการศึกษา ซึ่งจะสามารถช่วยให้การ

ด าเนินการวิจัยมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553 : 20-22) 

 

4.2 แหล่งที่มำของปัญหำกำรวิจัย 
ปัญหาการวิจัยนั้นมีที่มาที่หลากหลายซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร , 

2553:22-23,รัตน์ศิริ ทาโต, 2552:17-21, สิน พันธ์พินิจ, 2553; 68-69)  

4.2.1. ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ปัญหาการวิจัยในหลายประเด็นเกิดจากประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานของผู้วิจัยบนหอผู้ป่วย ทั้งในด้านการบริหารการพยาบาล การศึกษาการพยาบาล 

หรือการให้การพยาบาลผู้ป่วย ประสบการณ์การท างานที่สั่ งสมจะท าให้ผู้วิจัยทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

ซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มเพ่ือหาแนวทางแก้ไข (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร , 2553 : 22, รัตน์

ศิริ ทาโต, 2552 : 17) นอกจากนี้ ยังพบว่าภูมิหลังด้านการศึกษามีส่วนส าคัญในการก าหนดปัญหาการ

วิจัย  ผู้วิจัยต้องค านึงถึงภูมิหลังทางด้านการศึกษาซึ่งส่งผลต่อความเชี่ยวชาญและอยู่บนพ้ืนฐานทาง
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วิชาการที่ผู้วิจัยพึงมี ตามศาสตร์ที่ตนเองถนัด อันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการท าการวิจัย (สิน พันธ์พินิจ, 

2553: 68) 

4.2.2. สถานการณ์และประเด็นทางสังคม การก าหนดปัญหาการวิจัยต้องค านึงถึง

สถานการณ์และประเด็นทางสังคมในขณะปัจจุบันหรือการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการเกิดขึ้นของสิ่งต่าง ๆ 

ในขณะนั้น เช่นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการวิจัยแห่งชาติหรือการปฏิรูปภาวะสุขภาพ รวมถึงการ

ระบาดของโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ย่อมส่งผลต่อการก าหนดปัญหาการวิจัยเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวโน้ม

ของสภาพปัญหาในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งท าให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับบริบทของสังคมและเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้น (ประกาย จิโรจน์กุล, 2552 : 22) 

4.2.3. การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล เช่น หนังสือต าราวารสารวิชาการทางการพยาบาล

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยท าการศึกษาหาข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการ

วิเคราะห์สังเคราะห์ ข้อมูลท าให้เห็นถึงช่องว่างขององค์ความรู้รวมถึงสามารถระบุมาเป็นปัญหาการ

วิจัยได้ (ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์, 2557 : 17) 

4.2.4. ค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบของ

ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการต่อยอดจากมุมมองหรือทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงข้อมูลประเด็น

ปัญหาที่มาจากบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ซึ่งสามารถน ามาก าหนดประเด็นปัญหาการวิจัย

ได้ (ประกาย จิโรจน์กุล, 2552 : 22, สิน พันธ์พินิจ, 2553 : 68) 

4.2.5. แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและองค์กรต่าง ๆ เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่มีความส าคัญใน

การได้มาซึ่งการก าหนดปัญหาการวิจัยเนื่องจากแหล่งทุนผู้สนับสนุนการวิจัยหรือองค์กรต่าง ๆ ที่มี

เป้าประสงค์ในการก าหนดนโยบายหรือขอบเขตในการท าวิจัยซึ่งเป็นผู้เสนอหรือโจทย์การวิจัยหรือ

ปัญหาที่ต้องการแก้ไขโดยนักวิจัยสามารถน ากรอบข้อเสนอปัญหาที่ได้จากองค์กรเหล่านั้นมาเพ่ือ

ก าหนดแนวทางในการวิจัยได้ (ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ , 2557: 17; กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, 2559: 

14) 

 

 ACTIVITY ONE 

  

 

 

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 8-9 คน และร่วมแลกเปลี่ยนถึงปัญหาการวิจัยที่สนใจ มาอย่าง

น้อย 5 ปัญหาการวิจัย พร้อมทั้งระบุลักษณะแหล่งที่มาของปัญหาการวิจัยนั้น 
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4.3 หลกัในกำรตั้งชื่อเร่ือง 
การตั้งชื่อเรื่องการวิจัยมีรายละเอียดและหลักการดังต่อไปนี้ (ประกาย จิโรจน์กุล, 2552 :               

25-26, สิน พันธ์พินิจ, 2553 : 70-71; บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553 : 27-28; รัตน์ศิริ ทาโต, 2552 : 

28) 

1. ชื่อเรื่องการวิจัยที่ดีควรเขียนเป็นลักษณะความเรียงมีความกระชับ กะทัดรัด  

2. ชื่อเรื่องการวิจัยที่ดีสามารถระบุตัวแปรทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ท าการศึกษาได้  

3. มีการระบุกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษา โดยระบุรวมถึงสถานที่ที่ท าการศึกษาในกรณี

วิจัยเรื่องนั้นไม่ขัดต่อหลักจริยธรรมการวิจัย  

4. ชื่อเรื่องการวิจัยที่ดีสามารถระบุถึงลักษณะหรือรูปแบบของงานวิจัยได้ 

 

 ตัวอย่ำงกำรตั้งชื่อเรื่องกำรวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมตัวเพ่ือการตายของผู้สูงอายุไทยพุทธ 

(มารยาท สุจริตวรกุล สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์, 2561 : 154-169) 

ประเภทการวิจัย : จากชื่อเรื่องบ่งบอกให้ทราบว่าการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 

ตัวแปร : ชื่อเรื่องการวิจัยสามารถระบุตัวแปรตามที่ศึกษา ได้แก่ การเตรียมตัวเพื่อการตายของ

ผู้สูงอายุ 

ประชากร : ชื่อเรื่องการวิจัยระบุประชากรที่ศึกษา คือ กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ 

 

งานวิจัยเรื่อง: ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานต่อพฤติกรรมการ

สะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล (อัศนี วันชัย, อัญชลี แก้วสระ, ศรีอารีย์ กุลจู และนุศรา วิจิตรแก้ว. 

2561: 11-19). 

ประเภทการวิจัย: จากชื่อเรื่องบ่งบอกให้ทราบว่าการวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง 

ตัวแปร: ชื่อเรื่องสามารถระบุตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

และ ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการสะท้อนคิด 

ประชากร: ชื่อเรื่องการวิจัยระบุประชากรที่ศึกษา คือ กลุ่มนักศึกษาพยาบาล 
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งานวิจัยเรื่อง: การรับรู้ด้านมิติทางเพศและการติดเชื้อเอชไอวี: การศึกษาเชิงคุณภาพในชายรัก

ชาย กรุงเทพมหานคร (ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง, ทิพพมาส ชิณวงศ์, เอนโทนี่ พอล โอไบรอัน และ เจน 

แม็กกวาย, 2559: 94-103). 

ประเภทการวิจัย : จากชื่อเรื่องบ่งบอกให้ทราบว่าการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ตัวแปร: การรับรู้ด้านมิติทางเพศและการติดเชื้อเอชไอวี 

ประชากร: ชื่อเรื่องการวิจัยระบุประชากรที่ศึกษา คือ กลุ่มชายรักชายในกรุงเทพมหานคร 

 

งานวิจัยเรื่อง: ผลของการสร้างความตระหนักผ่านการอบรมความปลอดภัยต่อการใช้อุปกรณ์

ป้องกันเสียงของคนงานผลิตเครื่องเรือนไม้ (ยุภา ศรีสิงห์,  ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ และ ธานี              

แก้วธรรมานุกูล, 2561: 90-101) 

ประเภทการวิจัย : จากชื่อเรื่องบ่งบอกให้ทราบว่าการวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง 

ตัวแปร: ชื่อเรื่องสามารถระบุตัวแปรต้น คือ การสร้างความตระหนักผ่านการอบรมความ

ปลอดภัย  และตัวแปรตาม คือ การใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง 

 ประชากร: ชื่อเรื่องการวิจัยระบุประชากรที่ศึกษา คือ กลุ่มคนงานผลิตเครื่องเรือนไม้ 

 

 ACTIVITY TWO 

 

  

 

 

 

 

4.4 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
หลังจากผู้วิจัยได้ท าการระบุปัญหาการวิจัยแล้ว กระบวนการต่อไป คือ การก าหนด

วัตถุประสงค์การวิจัยซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ไห้สามารถบอกถึงแนวทางและการก าหนดกรอบแนวคิด 

ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติการตั้งชื่อเรื่องการวิจัย จากปัญหาการวิจัยที่

ได้ระบุจาก ACTIVITY: ONE และร่วมแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 
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ขอบเขตในการด าเนินการวิจัย เพ่ือให้การวิจัยนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ (ปุญญพัฒน์   

ไชยเมล์, 2557: 34) 

 การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นการอธิบายรายละเอียดรวมของการวิจัยโดยการเรียบเรียง

ภาษาที่มีความกระชับชัดเจนและเข้าใจง่ายสามารถบอกรายละเอียดถึงขอบเขตและเป้าประสงค์ของ

งานวิจัยนั้นโดยสามารถสรุปแนวทางในการเขียนวัตถุประสงค์โครงการวิจัยได้ดังนี้ (สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล, 

2549:2-34, สิน พันธ์พินิจ, 2553: 74)  

4.4.1 วัตถุประสงค์การวิจัยควรมีความสอดคล้องกับสมมติฐานและเรื่องที่ต้องการศึกษา 

โดยการเขียนวัตถุประสงค์ควรให้ครอบคลุมตัวแปรที่ท าการศึกษา 

4.4.2 ลักษณะการเขียนควรใช้ภาษาที่มีความกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่ายโดยส่วนใหญ่นิยม

ขึ้นต้นประโยคโดยใช้ค าว่า “เพ่ือ” และเขียนให้สามารถระบุความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาได้ 

4.4.3 ไม่ควรระบุวัตถุประสงค์ย่อยมากเกินไป แต่อาจเขียนวัตถุประสงค์แยกเป็น

วัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์เฉพาะได้ 

 

ตัวอยำ่งวัตถุประสงค์งำนวิจัย 

งำนวิจัยเรื่อง : ผลของดนตรีพ้ืนบ้านต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 

(สุภาพ อิ่มอ้วน, แพรว โคตรรุฉิน, พะนอ เตชะอธิก และฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน, 2561: 12-23) 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย: ศึกษาผลของดนตรีพื้นบ้านอีสานต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วย

ความดันโลหิตสูง 

จากตัวอย่างวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้างต้น พบว่า วัตถุประสงค์การวิจัยเขียนได้กระชับเข้าใจ

ง่ายไม่ซับซ้อนลักษณะการเขียนสามารถสื่อถึงตัวแปรต้น คือ ผลของดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน และตัวแปร

ตาม คือ การควบคุมความดันโลหิต และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษา คือ 

กลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ลักษณะของวัตถุประสงค์การวิจัยท าให้เห็นถึงความมุ่งหมายของการ

ด าเนินการโดยภาพรวมที่ชัดเจน ซึ่งสามารถน ามาสู่การวางแผนการด าเนินการวิจัยในล าดับต่อไป 

งำนวิจัยเรื่อง: ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานของชุดแพทย์ทหารเผชิญเหตุในการช่วยเหลือและ

รักษาพยาบาลผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล (ชญาลักษณ์ สิริภักดีกาญจน์  และ                    

ธิติรัตน์  กสิวิวัฒน์, 2561: 93-104)  
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย:  

1.  เพ่ือศึกษาประสบการณ์ ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานของชุด M-MERT 

ในการช่วยเหลือ และรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล 

2.  เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการเตรียมความพร้อมชุด M-MERT ของกรมแพทย์ทหารบก

ให้มีประสิทธิภาพ 

จากตัวอย่างวัตถุประสงค์ของการวิจัยขั้นต้นพบว่าการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยสามารถระบุ

จุดมุ่งหมายโครงการด าเนินการวิจัยได้อย่างชัดเจนโดยแบ่งออกเป็น 2 วัตถุประสงค์ โดยมุ่งหวังใน

การศึกษาหาข้อมูลพ้ืนฐานจากประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่างและการหาแนวทางเพ่ือการพัฒนางาน

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลักษณะการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยมีความกระชับ ไม่คลุมเครือ และมี

การเรียงล าดับขั้นตอนของความมุ่งหวังในการด าเนินการวิจัยที่ชัดเจน 

 

 ACTIVITY THREE 

 

  

 

 

 

 

บทสรุป 

จุดเริ่มต้นที่ดีของกระบวนการในการท าวิจัยคือการก าหนดและระบุปัญหาของการวิจัยที่ชัดเจน

เพ่ือน ามาสู่การก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาของการวิจัยอย่าง

แท้จริงผู้วิจัยมีความจ าเป็นต้องวิเคราะห์และทบทวนถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งการ

ระบุปัญหาการวิจัย เช่น สถานการณ์ทางสังคม นโยบายรัฐบาล เงินทุนสนับสนุนการวิจัย และ                  

องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญตามศาสตร์ที่ผู้วิจัยมีอยู่ ซึ่งจะเป็นบันไดส าคัญที่ท าให้กระบวนการวิจัย

สามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลการวิจัยที่ได้ เกิดความน่าเชื่อถือ สามารถน าไปใช้

ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาวิชาชีพได้อย่างแท้จริง  

 

ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติการตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย จากชื่อเรื่อง

การวิจัยที่ได้จาก ACTIVITY: TWO และร่วมแลกเปลี่ยนในช้ันเรียน 
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แบบฝึกหัดท้ำยบท 
1. จงอธิบายแนวทางการเลือกและก าหนดปัญหาการวิจัยที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้มาของการวิจัย 

2. จากชื่อเรื่องการวิจัยเรื่อง “ผลของการโปรแกรมการสอนแบบมีส่วนร่วมต่อความสุขในการ

เรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์”จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

2.1 จงระบุประเภทการวิจัย  

2.2 จงระบุตัวแปรการวิจัย 

2.3 จงระบุประชากรการวิจัย 

3. จงตั้งวัตถุประสงค์การวิจัยที่เหมาะสม กับชื่อเรื่องการวิจัยในข้อค าถามท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 
 

 

กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน (2559). กำรวิจัยทำงสุขภำพ. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.  

ชญาลักษณ์ สิริภักดีกาญจน์ และ  ธิติรัตน์ กสิวิวัฒน์ (2561). ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานของชุด

แพทย์ทหารเผชิญเหตุในการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว 

ประเทศเนปาล. วำรสำรพยำบำลทหำรบก, 19(1) : 93-104. 

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร (2553).  ระเบียบวิธีกำรวิจัยทำงกำรพยำบำลศำสตร์. กรุงเทพฯ : ยูแอนด์ไอ 

อินเตอร์ มีเดีย. 

ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ (2557). วิธีกำรวิจัยทำงสำธำรณสุข. สงขลา : น าศิลป์โฆษณา.  

ประกาย จิโรจน์กุล (บก).(2552). วิจัยทำงกำรพยำบำล:แนวคิดและหลักกำรปฏิบัติ . กรุงเทพฯ : 

โครงการต าราสถาบันพระบรมราชชนก. 

ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง, ทิพพมาส ชิณวงศ์, เอนโทนี่ พอล โอไบรอัน และเจน แม็กกวาย (2559). การ

รับรู้ด้านมิติทางเพศและการติดเชื้อเอชไอวี :  การศึกษาเชิงคุณภาพในชายรักชาย 

กรุงเทพมหานคร , Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), 94-

103. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/ article/view/ 

74407 

มารยาท สุจริตวรกุล สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์ (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมตัวเพ่ือการ

ตายของผู้สูงอายุไทยพุทธ, วำรสำรพยำบำลเกื้อกำรุณย์, 25(1) : 154-169. 

ยุภา ศรีสิงห์; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ , ธานี แก้วธรรมานุกูล (2561). ผลของการสร้างความ

ตระหนักผ่านการอบรมความปลอดภัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานผลิตเครื่อง

เรือนไม้, พยำบำลสำร, 44(3) : 90-101. 

รัตนศิริ ทาโต (2552). กำรวิจัยทำงกำรพยำบำลศำสตร์:แนวคิดสู่กำรประยุกต์ใช้ . กรุงเทพฯ :                   

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วิจิตร ศรีสุพรรณ (2552). กำรวิจัยทำงกำรพยำบำล : หลักกำรและแนวปฏิบัติ. โครงการต าราคณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  เชียงใหม่ : นันทพันธ์พริ้นติ้ง. 

 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/%20article/view/%2074407
https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/%20article/view/%2074407


56 
 

สิน พันธุ์พินิจ (2553). เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์. ฉบับพิมพ์ครั้งที ่2 พ.ศ. 2554 ปรับปรุงใหม่ 

กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์  

สุภาพ อ่ิมอ้วน, แพรว โคตรรุฉิน, พะนอ เตชะอธิก และ ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน (2561). ผลของดนตรี

พ้ืนบ้านต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง , วำรสำรพยำบำลศำสตร์

และสุขภำพ,  41(1) : 12-23. 

อัศนี วันชัย, อัญชลี แก้วสระ, ศรีอารีย์ กุลจู และ นุศรา วิจิตรแก้ว. (2561). ผลของการจัดการเรียน

การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานต่อพฤติกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล, วำรสำร

พยำบำลสงขลำนครินทร์, 38(2) เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 : 11-19. 

Denise F. Polit & Cheryl Tatano Beck (2004).  Nursing Research: Principles and 

Methods 7 th edition; London: Lippincott Williams & Wilkins Philadelphia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

แผนบริหำรกำรสอนประจ ำบทท่ี 5 
 

  อำจำรย์ ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง 

หัวข้อเนื้อหำ  

 5.1 การก าหนดตัวแปร การให้ค านิยามศัพท ์

 5.2 ประเภทตัวแปร 

 5.3 การก าหนดสมมติฐานการวิจัย 

 5.4 การก าหนดขอบเขตการวิจัย 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อศึกษำบทที่ 5 แล้ว นักศึกษำสำมำรถ 

1. อธิบายการก าหนดตัวแปรสมมติฐานการวิจัยและนิยามศัพท์เฉพาะการวิจัยได้ 

2. สามารถการก าหนดตัวแปร สมมติฐาน นิยามศัพท์เฉพาะ และขอบเขตการวิจัยที่สนใจได้ 

 

วิธีกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1. วิธีกำรสอน 

1.1 บรรยายและอภิปราย 

1.2 การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

2. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

2.1 ยกตัวอย่างการก าหนดก าหนดตัวแปร การให้ค านิยามศัพท์ 

2.2 แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 8-9 คน ฝึกวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับตัวแปร สมมติฐานและขอบเขตการ

วิจัย จากบทความวิจัยตัวอย่าง 

2.3 แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 8-9 คน ฝึกก าหนดตัวแปร สมมติฐาน นิยามศัพท์เฉพาะและขอบเขตการ

วิจัยที่กลุ่มสนใจร่วมกัน 

2.4 แบบฝึกหัดท้ายบทผ่านระบบ E-learning 
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สื่อประกอบกำรสอน 

1. เครื่องฉายสไลด์ 

2. Power point 

3. ตัวอย่างบทความวิจัย 

4. เอกสารประกอบการสอนเรื่องการการก าหนดตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย 

 

กำรวัดแลกำรประเมินผล 

ผลกำรเรียนรู้ วิธีกำรประเมิน สัดส่วนของกำร

ประเมิน 

1 . 4 , 2.1, 2 . 2 , 

2.4, 3.3 3.4, 4.2, 

5.1 

1. การสังเกตนักศึกษาจากการร่วมกันอภิปรายประเด็น

ที่เก่ียวข้องกับการก าหนดตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย 

2. ประเมินผลการฝึกวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับตัวแปร 

สมมติฐานและขอบเขตการวิจัย จากบทความวิจัยตัวอย่าง 

3. ประเมินผลการฝึกก าหนดตัวแปร สมมติฐาน นิยาม

ศัพท์เฉพาะและขอบเขตการวิจัยที่กลุ่มสนใจร่วมกัน 

4. ประเมินความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

5. ประเมินผลการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

6. ประเมินการก าหนดตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย

จากการน าเสนอโครงร่างการวิจัยในช่วงสัปดาห์ที่ก าหนด 

7. การสอบวัดผลกลางภาค 

ร้อยละ 3.5 จาก 

ร้อยละ 15 
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บทท่ี 5 
 

กำรก ำหนดตัวแปรและสมมติฐำนกำรวิจัย 

(Identifying a Research Variable and Research Hypothesis) 
 

บทน ำ   
 ในการศึกษาวิจัยวิจัยมีความจ าเป็นต้องทราบถึงความหมายและคุณสมบัติของตัวแปร รวมถึง

ระดับการวัดของตัวแปรที่ท าการศึกษา และกระบวนการของการตั้งสมมติฐานที่มีความสอดคล้องกับ

ปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัยอันน ามาสู่การทดสอบสมมติฐานหรือการวางแผนระเบียบวิธีวิจัยใน

ล าดับต่อไป เพ่ือให้ผู้วิจัยมีแนวทางในการวัดและประเมินผลเพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบการวิจัยที่ถูกต้อง

เหมาะสมต่อไป 

 

5.1 กำรก ำหนดตัวแปร กำรให้ค ำนิยำมศัพท์ 
      ตัวแปร 

 ตัวแปร หมายถึง คุณลักษณะของประชากรที่ผู้วิจัยท าการศึกษา โดยแทนค่าถึงปรากฏการณ์

หรือสิ่งที่ท าการวิจัยให้สามารถวัดและประเมินผลได้ โดยท าการแปลงค่าออกมาในรูปแบบของตัวเลข

เชิงปริมาณ ตัวแปรสามารถจ าแนกและเปลี่ยนแปลงตามคุณลักษณะที่ผู้วิจัยได้ก าหนดถึงขอบเขตของ

ตัวแปรนั้น ซึ่งลักษณะตัวแปรมีทั้งรูปแบบเชิงนามธรรม เช่น ความพึงพอใจ และตัวแปรเชิงรูปธรรม                 

ที่วัดได้โดยตรง เช่น น้ าหนัก ส่วนสูง เป็นต้น (เรณา พงษ์เรืองพันธ์ และ ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธ์ , 

2549: 61) 

  คุณสมบัติของตัวแปร  

 ตัวแปรที่ท าการศึกษาวิจัย ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ (ชุติมา รักษ์บางแหลม, 2550: 33-34) 

1. วัดและประเมินผลได้ 

2. ระดับของตัวแปรสามารถแปรเปลี่ยนในเชิงปริมาณเช่น ต่ า-สูง หรือน้อย-มาก 

3. มีความระหว่างกลุ่ม เช่น โรงเรียน มีหลายชั้นปี เป็นต้น 
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  กำรให้ค ำนิยำมศัพท์ 

 การให้ค านิยามศัพท์ ในทางการวิจัย หมายถึง การระบุหรือให้ความหมายของตัวแปรที่ต้องการ

ท าการศึกษา ด้วยกระบวนการของการวิจัยจากกระบวนการของการระบุปัญหาจนน ามาสู่การทบทวน

วรรณกรรมเพ่ือเป็นส่วนประกอบในการวางแผนการวิจัย จากข้อสรุปของแนวคิดทฤษฎีและการ

ทบทวนวรรณกรรม ท าให้ผู้วิจัยสามารถระบุตัวแปรหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ต้องการ

ท าการศึกษา ดังนั้นการให้ความหมายของตัวแปร เปรียบเสมือนข้อตกลงเบื้องต้นเพ่ือให้ผู้วิจัยและ

ผู้อ่านเข้าใจที่ตรงกันถึงลักษณะ คุณสมบัติ และความหมายของตัวแปรนั้น ๆ ซึ่งในบางงานวิจัยอาจใช้

ค าว่า นิยำมศัพท์เฉพำะ หรือ นิยำมเชิงปฏิบัติกำร ซึ่งเป็นการให้ความหมายของตัวแปรนั้น โดยได้มา

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จนน ามาสู่ค านิยามที่มีความเฉพาะเจาะจงกับ

การศึกษาของตนเอง (รัตน์ศิริ ทาโต, 2552 : 65) 

 ตัวอย่ำง กำรให้นิยำมศัพท์  

 ชื่อเรื่องวิจัย: ผลของโปรแกรมการบ าบัดและให้ค าปรึกษาโดยใช้สติเป็นฐานต่อความเครียด

และระดับสติในนักศึกษาพยาบาล (ธีระยุทธ์ เกิดสังข์ อุไรวรรณ เกิดสังข์ และ เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์, 

2561:33-48) 

 ตัวแปร: โปรแกรมการบ าบัดและให้ค าปรึกษาโดยใช้สติเป็นฐาน  

 นิยำมศัพท:์ หมายถึง โปรแกรมท่ีพัฒนาโดยกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  

โดยผสมผสานการบ าบัดโดยใช้การให้ค าปรึกษาแนวพุทธ และโปรแกรมสติบ าบัดของต่างประเทศ 

ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 8 ครั้ง สัปดาห์ละครั้ง ใช้เวลาครั้งละ 1.20 – 2 ชั่วโมง  

 

5.2 ประเภทตวัแปร 
ตัวแปรการวิจัยได้มีผู้แบ่งออกเป็นหลากหลายประเภท และมีการเรียกชื่อที่แตกต่างกันออกไป 

แต่ในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงประเภทของของตัวแปรการวิจัย ซึ่งสามารถแบ่ งออกเป็น  3 ประเภท  

หลักดังนี้ 

7.2.1 ตัวแปรต้น (Independent  Variable) 

 ตัวแปรต้น/ตัวแปรอิสระ หมายถึง ตัวแปรเริ่มต้นหรือเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ

ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง ตัวแปรประเภทนี้เป็นค่าคงที่ที่สามารถวัดและประเมินผลได้ และ

สามารถจัดกระท าในการวิจัยกึ่งทดลองและการวิจัยแบบทดลองได้ ตัวแปรต้นยังเป็นจุดที่ท าให้เกิด      
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การเปลี่ยนแปลงหรือสามารถระบุเป็นปัจจัยท านายของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้ (ชุติมา รักษ์บางแหลม,                      

2550: 34) 

7.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)       

 ตัวแปรตาม หมายถึง ผลหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงโดยอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ 

โดยเฉพาะตัวแปรต้น ผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าของตัวแปรต้นต่อตัวแปรตามมีความหมายที่

หลากหลาย อาจเป็นในรูปแบบของความสัมพันธ์ รวมไปถึงความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างตัวแปรต้น

และตัวแปรตาม  ทั้งนี้ก่อนการท าการศึกษาผู้วิจัยควรมีการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมถึงรูปแบบ

ความเกี่ยวข้องของตัวแปรทั้งสองเพ่ือให้สามารถวางแผนหรือก าหนดระเบียบวิธีวิจัยได้อย่างเหมาะสม 

(รัตน์ศิริ ทาโต, 2552 : 60) 

7.2.3 ตัวแปรแทรกซ้อน (extraneous variables)   

ตัวแปรแทรกซ้อน หมายถึง ตัวแปรที่ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม โดย

ตัวแปรชนิดนี้เป็นตัวแปรที่นักวิจัยหรือผู้ท าการศึกษาต้องท าการควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เข้ามามีส่วน

เกี่ยวข้องในการศึกษา ซึ่งจะท าให้ผลการทดลองเป็นผลที่ไม่ได้เกิดจากความเป็นเหตุเป็นผลของตัว

แปรต้นและตัวแปรตาม อันจะส่งผลให้เกิดความตรงภายในของงานวิจัยลดลงหากไม่สามารถควบคุม 

ตัวแปรประเภทนี้ออกได้ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553 : 49) 

 

ตาราง 5.1 ตัวอย่างตัวแปรจากการวิจัย 

กำรวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม ตัวแปรแทรกซ้อน 

ผลของชุดกิจกรรมสื่อเกม

คอมพิวเตอร์ต่อทัศนคติ 

การรับรู้บรรทัดฐานและ

การรับรู้ความสามารถใน

การควบคุมพฤติกรรมการ

มีเพศสัมพันธ์ของนักเรียน

ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  1 

(วนิดา เณรานนท์, รุจา ภู่

ชุดกิจกรรมสื่อเกม

คอมพิวเตอร์ 

ทั ศ น ค ติ  ก า ร รั บ รู้

บรรทัดฐานและการ

รับรู้ความสามารถใน

การควบคุมพฤติกรรม

การมีเพศสัมพันธ์ 

กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม

หลักสูตรด้านการการ

ป้องกันพฤติ ก รรม

เสี ย งทาง เพศของ 

โรงเรียนขณะกลุ่ ม

ตั วอย่ า งอยู่ ในการ

วิจัย 
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กำรวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม ตัวแปรแทรกซ้อน 

ไพบูลย์ , และ ชื่นฤดี  คง

ศักดิ์ตระกูล, 2561:73-89) 

ผลของโปรแกรมส่งเสริม

การออกก าลังกายที่บ้าน

โ ด ย ใ ช้ ย า ง ยื ด ต่ อ

สมรรถภาพทางกายของ

ผู้สูงอายุ (นัยต์ชนก ถิ่นจะ

นะ , ขนิษฐา นาคะ  และ 

ไหมไทย ศรีแก้ว , 2561: 

70-78) 

โปรแกรมส่ ง เสริ ม

การออกก าลังกายที่

บ้านโดยใช้ยางยืด 

สมรรถภาพทางกาย

ของผู้สูงอายุ 

การร่วมกิจกรรมออก

ก าลังกายอ่ืน ๆ ของ

ชุ ม ช น  ห รื อ ก า ร

รับประทานยาบ ารุง

ต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ 

ผ ล ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม ก า ร

จัดการตนเองเพ่ือควบคุม

ระดับน้ าตาลในเลือดของ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 

2 ที่มีระดับน้ าตาลในเลือด

สูง (โชติกา สัตนาโค และ 

จุฬาภรณ์  โ สตะ , 2560: 

32-47) 

โปรแกรมการจัดการ

ตนเอง 

ควบคุมระดับน้ าตาลใน

เลื อดของผู้ ป่ วย โรค 

เบาหวานชนิดที่ 2 

การปรับเปลี่ยนตัวยา

ของแพทย์ขณะกลุ่ม

ตัวอย่างอยู่ระหว่าง

การวิจัย 

 

 ระดับกำรวัดตัวแปร 

 ก่อนท าการศึกษาและก าหนดตัวแปร ควรพิจารณาตัวแปรที่ต้องการศึกษาว่าอยู่ในระดับ

การวัดระดับใด เพ่ือให้สามารถระบุวิธีการวัดตัวแปรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับตัวแปร

นั้น ระดับการวัดตัวแปรในทางการวิจัยสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร

, 2550: 54-57;เรณา พงษ์เรืองพันธ์ และ ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธ์, 2549: 66; ชุติมา รักษ์บางแหลม, 

2550: 40-42) 
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  1. ระดับการวัดนามบัญญัติ เป็นระดับข้อมูลที่ไม่มีความต่อเนื่อง ซึ่งลักษณะขณะข้อมูลอยู่

ในรูปแบบกลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลด้าน เพศ อาชีพ การศึกษา ศาสนา เป็นต้น ข้อมูลประเภทดังกล่าวไม่

สามารถวัดค่าออกเป็นตัวเลขหรือระดับทางสถิติได้ แต่สามารถแปลงข้อมูลเป็นเชิงปริมาณโดยการ

ก าหนดรหัสหรือหมายเลข เช่นเพศชาย = 1 เพศหญิง = 2 เป็นต้น 

 2. ระดับการวัดเรียงอันดับ เป็นระดับข้อมูลการวัดที่ไม่มีความต่อเนื่องเช่นเดียวกับระดับ

การวัดนามบัญญัติ แต่มีความแตกต่างในประเด็นของมาตรวัดเงินอันดับสามารถระบุและจ าแนกตัว

แปรออกเป็นระดับต่าง ๆ เช่น เร็วกว่า ช้ากว่า ซึ่งตัวเลขที่ใช้แทนในการจัดอันดับไม่สามารถน ามา

ค านวณในเชิงคณิตศาสตร์ได้เป็นเพียงแค่ตัวบ่งบอกระดับและความแตกต่างเท่านั้น เช่น  ระดับขั้น

ของความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็นระดับจากน้อยไปหามาก ได้แก่ 1 = ระดับ

ปฏิบัติการ  2 = ระดับช านาญการ  3 = ระดับช านาญการพิเศษ และ  4 = ระดับเชี่ยวชาญ เป็นต้น 

 3. ระดับการวัดอันตรธานเป็นระดับการวัดที่ใช้กับตัวแปรที่มีความต่อเนื่องโดยลักษณะของ

ตัวแปรแต่ละช่วงจะมีความต่อเนื่องและมีความหมายบ่งบอกให้ทราบถึงปริมาณความแตกต่าง ค่าของ

ตัวเลขที่วัดได้สามารถน ามาค านวณทางสถิติ โดยการบวกและลบได้เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง แต่

ไม่สามารถน าผลการวัดหรือตัวเลข มาคูณหรือหารได้เนื่องจากระดับการวัดดังกล่าวเป็นระดับการวัด         

ที่ไม่มีศูนย์แท้เช่น ผลคะแนนการสอบรายวิชาวิจัย เป็นต้น 

  4. ระดับการวัดตราส่วน เป็นระดับข้อมูลการวัดตัวแปรที่มีความต่อเนื่องระดับสูงสุดและมี

ศูนย์แท้แพ้สามารถน าค่าคะแนนตัวเลขของตัวแปรมาค านวณทางคณิตศาสตร์โดยการคูณและหารได้ 

และสามารถน าค่าความแตกต่างไปใช้ในการเปรียบเทียบในเชิงปริมาณมากกว่าหรือน้อยกว่า กัน

เพียงใดได้ ตัวอย่างข้อมูลระดับการวัดประเภท  ได้แก่ น้ าหนักส่วนสูง ความเร็ว ระยะเวลา เป็นต้น 

 จากประเภทของระดับการวัดตัวแปรในระดับต่าง ๆ ผู้วิจัยมีความจ าเป็นที่ต้องวิเคราะห์และ 

ท าความเข้าใจถึงตัวแปรที่ต้องการศึกษาว่าอยู่ในระดับการวัดประเภทใด เพ่ือให้สามารถวางแผนใน

การด าเนินการวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวัดประมวลผลการวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

5.3 กำรก ำหนดสมมติฐำนกำรวิจัย 
  การวิจัย คือ กระบวนการในการค้นหาค าตอบหรือแก้ไขปัญหาที่ถูกระบุไว้ในเบื้องต้น เพ่ือการ

ได้มาซึ่งค าตอบของปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยมีความจ าเป็นในการคาดคะเนถึงผลการศึกษาไว้ล่วงหน้า 

โดยการคาดคะเนนั้นเปรียบเสมือนการท านายโดยการเชื่อมโยงตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย

นั้น เพ่ือน ามาสู่การทดสอบผลการคาดคะเนหรือสมมติฐานที่วางไว้ในเบื้องต้น 
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 ดังนั้นสมมติฐาน จึงหมายถึง ค าตอบหรือผลที่ผู้วิจัยได้คาดคะเนและท านายไว้อย่างมีเหตุมีผล

ทางวิชาการ สมมติฐานคือข้อความที่บรรยายความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามถึงผลที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งต้องการการพิสูจน์ว่าผลการวิจัยนั้นจะสนับสนุนหรือขัดแย้งกับ

สมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ในเบื้องต้นหรือไม่ (รัตน์ศิริ ทาโต, 2552 : 31) 

 ประเภทของสมมติฐำน 

 สมมติฐานการวิจัย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553: 

66-69) 

 1. สมมติฐานทางการวิจัย (Research Hypothesis) คือ สมมติฐานที่เขียนในรูปแบบของ

ข้อความเพ่ือบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ท าการศึกษาในรูปแบบประโยคของการคาดคะเน

และท านายผลการวิจัยที่ต้องการศึกษา ซึ่งสมมติฐานการวิจัยประเภทนี้สามารถแบ่งออกเป็น                   

2 ประเภทย่อย ได้แก่ 

1.1 สมมติฐานแบบมีทิศทาง (Directional Hypothesis) คือ ข้อความอธิบายการ

คาดคะเนผลการวิจัยโดยระบุความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะของการระบุทิศทางหรือความ

แตกต่างของตัวแปร ซึ่งการทดสอบสมมติฐานประเภทนี้จะท าให้มีโอกาสในการปฏิเสธสมมติฐานศูนย์ 

(Ho) มากกว่าสมมติฐานแบบไม่มีทิศทางท าให้มีอ านาจในการทดสอบทางสถิติมีมากกว่าในระดับ                   

นัยยะส าคัญ (α) ที่เท่ากัน 

1.2 สมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง (Non- directional Hypothesis) ที่เป็นข้อความอธิบาย 

ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยไม่ได้ระบุทิศทางหรือความแตกต่างของตัวแปรซึ่งจัดเป็นการทดสอบ

สมมติฐานแบบสองทาง (Two tails test) 

 2.  สมมติฐานทางสถิติ  ( statistical hypothesis)  เป็นสมมติฐานเชิงสัญลักษณ์ทาง

คณิตศาสตร์ โดยใช้ค่าพารามิเตอร์ เพ่ือแทนความหมายคุณลักษณะของประชากร ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้ 

 µ = คือค่าพารามิเตอร์ที่ใช้แทนค่าเฉลี่ยของประชากร 

  = คือค่าพารามิเตอร์แทนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 

 2 = คือค่าพารามิเตอร์แทนค่าความแปรปรวนของประชากร  

 = คือค่าพารามิเตอร์แทนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของประชากร 

 ¶ = ค่าคือค่าพารามิเตอร์ที่ใช้แทนสัดส่วนของประชากร 
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   สมมติฐานทางสถิติสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 2.1 สมมติฐานศูนย์ (Null Hypothesis)  หรือใช้สัญลักษณ์ Ho ในการแทนค่าสมมติฐานนี้

เป็นการอธิบายถึงตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีความแตกต่างกัน  

 2.2 สมมติฐานเลือก  (Alternative Hypothesis)  หรือใช้สัญลักษณ์ H1 ในการแทนค่า

สมมติฐานนี้ เป็นการอธิบายถึงตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันหรือมีความแตกต่างกัน นักวิจัยเป็น                   

ผู้ก าหนดสมมติฐานมีขึ้นเพ่ือคาดหวังการปฏิเสธสมมติฐานศูนย์ และยอมรับสมมติฐานทางเลือก                   

แล้วท าการวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยอธิบายความสัมพันธ์ที่สอดคล้องและเป็นไปตามสมมติฐาน

ทางเลือกในรูปแบบของการบรรยาย 

 

ตาราง 5.2 ตัวอย่างสมมติฐานทางการวิจัย และสมติฐานทางสถิติแบบไม่มีทิศทาง 

 

สมมติฐำนทำงกำรวิจัย สมติฐำนทำงสถิติ 

อายุราชการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างาน H0:  = 0 

H1: ≠ 0 

รูปแบบการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีความแตกต่างกับ

การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

H0: µ1= µ2 

H1: µ1 ≠ µ2 

เทคโนโลยีสมัยใหม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น H0:  = 0 

H1: ≠ 0 
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ตำรำง 5.3 ตัวอย่างสมมติฐานทางการวิจัย และสมติฐานทางสถิติแบบมีทิศทาง 

 

สมมติฐำนทำงกำรวิจัย สมติฐำนทำงสถิติ 

ระดับสติปัญญามีความสัมพันธ์ทางบวกกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ H0:  ≤ 0 

H1: > 0 

ความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชน

สูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล  

H0: µ1≤ µ2 

H1: µ1 > µ2 

จ านวนสถานบันเทิงมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการมี

เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย 

H0:  ≥ 0 

H1: < 0 

 

 หลักกำรตั้งสมมติฐำนอ่ำนกำรวิจัย 

1. ผู้วิจัยควรมีการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ตั้งสมมติฐาน ข้อค้นพบจากงานวิจัยที่ผ่านมาจะเป็นประโยชน์ในการตั้งสมมติฐานที่เหมาะสม 

2. สมมติฐานที่ดีต้องสามารถทดสอบได้และสามารถอธิบายถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถึง

ความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (รัตน์ศิริ ทาโต, 2552 : 34) 

3. การเขียนสมมติฐานควรใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายและสื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่าง                

ตัวแปรที่ท าการศึกษา (ชุติมา รักษ์บางแหลม, 2550: 47) 

4. การตั้งสมมติฐานควรตั้งก่อนการสมมติฐานหลังจากได้มีการทบทวนวรรณกรรมที่

เพียงพอ การก าหนดสมมติฐานหลังการวิเคราะห์ผลการวิจัยเป็นการกระท าที่ผิดหลักระเบียบวิธีวิจัย 

(บุญใจ  ศรีสถิตย์นรากูร, 2553 : 71) ซึ่งนักวิจัยที่ดีควรหลีกเลี่ยงในประเด็นดังกล่าว  

 สมมติฐานการวิจัย เป็นส่วนประกอบหนึ่งของกระบวนการวิจัยที่เปรียบเสมือนการคาดคะเนผล

หรือค าตอบไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นแนวทางให้นักวิจัยท าการทดสอบผลที่ได้มีการคาดคะเนไว้ล่วงหน้า

นั้น และท าการอธิบายถึงปรากฏการณ์ที่ผ่านการทดสอบ ผลการวิจัยอาจขัดแย้งกับสมมติฐานที่ได้                

ตั้งไว้ ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นนักวิจัยจึงควรอภิปรายถึงหลักเหตุและ                

ผลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานตามความเป็นจริง เพ่ือให้เกิดคุณภาพและความเชื่อมั่น ผลการวิจัย

สามารถชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการน าไปใช้หรือการศึกษาต่อไปในอนาคต 
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 ACTIVITY ONE 

 

  

 

 

 

5.4 กำรก ำหนดขอบเขตกำรวิจัย  
การก าหนดขอบเขตการวิจัยควรค านึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้ (สิน พันธ์พินิจ, 2553: 106-107) 

5.4.1 ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของเรื่องที่ท ำกำรศึกษำ  ผู้วิจัยต้องพิจารณาถึงระดับ

ความส าคัญของปัญหา ในด้านของผลกระทบทั้งแง่บวกและแง่ลบ ปัญหาในการวิจัยนั้นส่งผลกระทบ

ระดับใดต่อบุคคล ชุมชนหรือสังคมจุดมุ่งหมายในการปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือหาแนวทางในการพัฒนามี

มากน้อยเพียงใด ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดขอบเขตในการศึกษาวิจัยได้ 

5.4.2 ควำมต้องกำรของนักวิจัย ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การวิจัยประสบความส าเร็จหรือการ

ก าหนดขอบเขตที่มีความเหมาะสมในการด าเนินการวิจัยคือตัวนักวิจัยเองผู้เข้าใจจะต้องพิจารณาหรือ

วิเคราะห์ให้ได้ว่าขอบเขตที่นักวิจัยต้องการที่จะท าการศึกษามีมากน้อยเพียงใดหรือครอบคลุมปัญหา

ในระดับใดซึ่งจะน ามาสู่การก าหนดขอบเขตและระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมต่อไป 

5.4.3 ประเภทของกำรวิจัย เมื่อนักวิจัยสามารถระบุถึงผลกระทบของปัญหาและความ

ต้องการในการศึกษาการระบุประเภทหรือรูปแบบของการวิจัยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรพิจารณา ซึ่งจะ

น ามาสู่การก าหนดขอบเขตของกระบวนการวิจัยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ปัจจัยดังกล่าวจะน ามาสู่

การทบทวนถึงระเบียบวิธีวิจัยขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษารวมถึงขั้นตอนในการด าเนินงานอย่าง

ละเอียดมากยิ่งขึ้น 

5.4.4 ควำมต้องกำรของแหล่งทุน ในกระบวนการท าวิจัยคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการด าเนินการ

วิจัยให้เป็นไปตามแผนแม่บทความต้องการของแหล่งทุนทั้งนี้โดยส่วนใหญ่แหล่งทุนต่าง ๆ ที่สนับสนุน

การวิจัยก าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนการด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยของโครงก าร  

ต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงต้องมีการศึกษาขอบเขตและความต้องการของแหล่งทุนอย่างละเอียดเพ่ือให้สามารถ

ด าเนินการวิจัยได้ถูกต้องเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของแหล่งทุนได้อย่างแท้จริง 

แบ่งกลุ่มๆ ละ 8-9 คน ฝึกวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับตัวแปร สมมติฐานและ

ขอบเขตการวิจัย จากบทความวิจัยตัวอย่าง 
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 ACTIVITY TWO 

 

 

 

 

 

 

บทสรุป 
 การก าหนดตัวแปรและการตั้งสมมติฐาน การวิจัยมีกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญหลังจากท่ี

นักวิจัยได้มีการระบุปัญหาของการมีใช้เป็นที่เรียบร้อยผู้วิจัยจะต้องมีความเข้าใจถึงตัวแปรที่ศึกษา 

เพ่ือน ามาสู่การตั้งสมมติฐาน ที่เหมาะสมตามมา ทั้ง 2 ส่วน จะเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้นักวิจัยสามารถ

วางแผนระเบียบวิธีวิจัยเช่นกระบวนการในการทดสอบตัวแปรและสมมติฐานการเลือกใช้สถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม 

 

แบบฝึกหัดท้ำยบท 
1. จงอธิบายประเภทของตัวแปรการวิจัยพอสังเขป 

2. จงยกตัวอย่างตัวแปรในระดับการวัดตัวแปรทั้ง 4 ระดับ 

3. จงระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ของงานวิจัยเรื่อง “ผล

ของโปรแกรมการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยของหญิง

ท างานในสถานบันเทิง” 

4. จากชื่อการวิจัยในข้อ 3 ให้นักศึกษา ตั้งสมติฐานทางการวิจัยและสมติฐานทางสถิติ 

 

 

แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 8-9 คน ฝึกก าหนดตัวแปร สมมติฐาน นิยามศัพท์เฉพาะและ

ขอบเขตการวิจัยที่กลุ่มสนใจร่วมกัน 
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แผนบริหำรกำรสอนประจ ำบทท่ี 6 
  

อำจำรย์ ดร. ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง 

 

หัวข้อเนื้อหำ  

6.1 ความหมายและความส าคัญของการทบทวนวรรณกรรม 

6.2 ประเภทของวรรณกรรมและแหล่งข้อมูล 

6.3 ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม 

6.4 วิธีการเขียนรายงานการทบทวนวรรณกรรม 

6.5 วิธีการสืบค้นข้อมูลวรรณกรรมเพ่ือการวิจัยทางการพยาบาล 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อศึกษำบทที่ 6 แล้ว นักศึกษำสำมำรถ 

1. อธิบายหลักหลักการการทบทวนวรรณกรรม  

2. สามารถสืบค้นและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องได้ 

3. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักฐานและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในตาราง

วิเคราะห์ได ้

 

วิธีกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1. วิธีกำรสอน 

1.1 บรรยายและอภิปราย 

1.2 การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

      2. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

 2.1 ยกตัวอย่างประเภทของวรรณกรรม ประเภทของแหล่งข้อมูล และการเขียนรายงานการ

ทบทวนวรรณกรรม 

 2.2 ฝึกปฏิบัติการสืบค้นจากฐานข้อมูล 

 2.3 แบบฝึกหัดท้ายบทผ่านระบบ e-learning 
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 2.4 ส่งค าถามท้ายบทภายใน 1 สัปดาห์ 

 

3. สื่อประกอบกำรสอน 

1. เครื่องฉายสไลด์ 

2. Power point 

3. เอกสารประกอบการสอนการทบทวนวรรณกรรม 

4. ตัวอย่างเขียนสรุปการทบทวนวรรณกรรม 

5. ตัวอย่างฐานข้อมูลวิจัย 

6. ตารางการบันทึกการทบทวนวรรณกรรม 

 

กำรวัดแลกำรประเมินผล 

ผลกำรเรียนรู้ วิธีกำรประเมิน สัดส่วนของกำร

ประเมิน 

1 . 4 , 2 . 2 , 2 . 4 , 

3.2,3.3 3.4, 4.2,  

1. การสังเกตนักศึกษาจากการร่วมกันอภิปรายประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการทบทวนวรรณกรรม 

2. ประเมินผลการฝึกค้นคว้างานวิจัยจากฐานข้อมูล 

3. ประเมินความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

4. ประเมินผลการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

5. ประเมินการผลการทบทวนวรรณกรรมจากรายงาน

การทบทวนวรรกรรมเพื่อการน าเสนอโครงร่างการวิจัย 

6. การสอบวัดผลกลางภาค 

ร้อยละ 2.3 จาก 

ร้อยละ 15 
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บทท่ี 6 
 

กำรทบทวนวรรณกรรม 

(Literature Review) 
 

บทน ำ 
การทบทวนวรรณกรรมเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญเปรียบเสมือนการทบทวนและการ

วิเคราะห์องค์ความรู้หรือการวิจัยที่ผ่านมาในประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการท าการศึกษาค้นคว้า เพ่ือค้นหา

ช่องว่างขององค์ความรู้ที่ควรได้รับการเติมเต็มหรือการพัฒนาต่อยอด ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องท าการ

ทบทวนเอกสารบทความทางวิชาการ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการสนับสนุนและการวางแผนในการ

ด าเนินการวิจัยในทุกขั้นตอน การทบทวนวรรณกรรมเป็นกระบวนการที่มีระบบแบบแผน อาศัย

หลักการวิเคราะห์สังเคราะห์ถึงประเด็นองค์ความรู้และการร้อยเรียงประเด็นเพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความ

เข้าใจถึงแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเรื่องนั้น ๆ 

 

6.1 ควำมหมำยของวรรณกรรม 
วรรณกรรม (literature) สิ่งที่ได้รับการบันทึกและเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งอยู่ใน

รูปแบบของ ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่นหนังสือต าราวารสารวิชาการรายงานการวิจัย หรือสื่อ

มัลติมีเดีย (กาญจนา จันทร์ไทย, 2552: 55-56) โดยวรรณกรรมที่ได้รับการบันทึกสามารถน ามาใช้ใน

การอ้างอิงหรือสนับสนุนข้อมูล ต้องได้รับการค้นคว้าอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งระบุที่มาของข้อมูลนั้น ๆ 

เช่น ชื่อผู้แต่ง ปีที่แต่ง และ แหล่งเผยแพร่ 

6.1.1 ควำมหมำยของกำรทบทวนวรรณกรรม 

การทบทวนวรรณกรรม (Review  literature) การสืบค้นข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง 

ๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ต้องการศึกษาซึ่งสามารถท าการศึกษาและค้นคว้าจากเอกสารวิชาการ                   

(กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, 2559 : 40) เช่นวารสารวิชาการต ารารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

วิทยานิพนธ์ฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเป็นต้น  
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6.1.2 ควำมส ำคัญของกำรทบทวนวรรณกรรม  

การทบทวนวรรณกรรมมีความส าคัญต่อการด าเนินการวิจัยในทุกขั้นตอนซึ่งผลจากการ

ทบทวนวรรณกรรมจะท าให้ผู้วิจัยสามารถระบุและก าหนดปัญหาการวิจัยได้โดยข้อค้นพบช่องว่างของ

องค์ความรู้ (Gap of Knowledge) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา

นอกจากนี้การทบทวนวรรณกรรมยังสามารถท าให้ผู้วิจัยสามารถเชื่อมโยงการศึกษากับทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม การทวนวรรณกรรมสามารถบ่งบอกให้ผู้วิจัยทราบว่าการวิจัยในเรื่องนั้นๆ

มีการพัฒนาไปถึงระดับใดและควรศึกษาต่อยอดหรือพัฒนาการวิจัยไปในรูปแบบใดซึ่งจะน ามาสู่         

การออกแบบการวิจัยและการวางระเบียบแบบแผนการวิจัยที่เหมาะสมต่อไป 

  

6.2 ประเภทของวรรณกรรมและแหล่งข้อมูล 
ประเภทของวรรณกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. วรรณกรรมการช่วยสืบค้น    

2. วรรณกรรมปฐมภูมิ  และ 3. วรรณกรรมทุติยภูมิ 

6.2.1 วรรณกรรมการช่วยสืบค้น หมายถึง วรรณกรรมที่ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถค้นคว้าหรือ

ค้นหาค าตอบและข้อเท็จจริงได้อย่างรวดเร็ว เช่นพจนานุกรม สารานุกรมหนังสืออ้างอิงทาง

ประวัติศาสตร์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์รัฐบาล เป็นต้น 

6.2.2 วรรณกรรมปฐมภูมิ หมายถึง วรรณกรรมที่ถูกเขียนมีการน าเสนอ และรายงาน

ผลการวิจัยที่ตนได้จัดท าขึ้น โดยวรรณกรรมทางการพยาบาลเป็นการน าเสนอผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับทางการพยาบาล ซึ่งวรรณกรรมประเภทนี้ถือว่าเป็นวรรณกรรมที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดและ

เป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้วิจัยควรมีการค้นคว้าและศึกษารายละเอียดของวรรณกรรมนั้นๆเพ่ือใช้ในการ

อ้างอิงและประกอบการด าเนินการวิจัยของตน ในปัจจุบันวารสารทางการพยาบาลของไทยมีการ

เผยแพร่อย่างกว้างขวางและมีการแบ่งระดับของคุณภาพวารสารทางการพยาบาลอย่างเป็นระบบซึ่ง

สามารถสืบค้นและตรวจสอบในฐานข้อมูล Thai citation Index  (TCI) ส าหรับวารสารทางการ

พยาบาลระดับนานาชาติ ก็สามารถสืบค้นและศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น  CINAHL ProQuest เป็นต้น  

6.2.3 วรรณกรรมทุติยภูมิ หมายถึง วรรณกรรมทางการพยาบาลที่ถูกเขียนหน้าสรุปเนื้อหา

และเรียบเรียงเนื้อหาจากงานวิจัยของผู้อ่ืน หรือเป็นการรวบรวมผลการวิจัยของผู้อ่ืนโดยผู้เขียนไม่ได้
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เป็นผู้ด าเนินการวิจัยเป็นเพียงเธอวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยที่ผ่านมาและน าเสนอองค์ความรู้                

รวบยอดแก่สาธารณชน  

 

6.3 ขั้นตอนกำรทบทวนวรรณกรรม  
6.3.1 ก าหนดประเด็นและเรื่องที่ต้องการทบทวน ผู้วิจัยควรมีการก าหนดประเด็นจากเรื่องที่

ต้องการศึกษา ซึ่งจะสามารถท าให้สามารถก าหนดขอบเขตในการทบทวนวรรณกรรมได้ โดยขอบเขต

ของการทบทวนขึ้นอยู่กับเรื่องที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา 

6.3.2 ก าหนดแหล่งข้อมูลที่ต้องการสืบค้น โดยปัจจุบันฐานข้อมูลที่ใช้ในการทบทวน

วรรณกรรมทั้งในประเทศและระดับนานาชาติที่มีความน่าเชื่อถือมีอยู่อย่างแพร่หลายผู้ศึกษาสามารถ

เลือกและก าหนดแหล่งข้อมูลได้ท าความเหมาะสม  

6.3.3 การพิจารณาคุณภาพ ความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือของวรรณกรรม กระบวนการ

นี้ผู้วิจัยใช้วิธีการอ่านซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ระยะ คือการอ่านแบบร่วมรัด ซึ่งสามารถพิจารณา

บทความนั้น ๆ จากบทคัดย่อว่าคุณภาพความเหมาะสมกับประเด็นที่ต้องการศึกษารวมถึงความ

น่าเชื่อถือของบทความเป็นอย่างไร ส าหรับระยะที่ 2 หากบทความนั้นอยู่ภายใต้ขอบเขตของเรื่องที่

ต้องการศึกษาซึ่งสามารถพิจารณาและอ่านบทความอย่างละเอียดจากวรรณกรรมฉบับเต็ม เพ่ือท าการ

พิจารณาและวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมนั้น ๆ  

6.3.4 การบันทึกผลการทบทวนวรรณกรรม การบันทึกเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญหรือ

อาจกล่าวได้ว่าเป็นการสรุปประเด็นส าคัญแยกออกเป็นส่วนๆ เพ่ือความสะดวกในการใช้ข้อมูลหรือ

การน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ในภายหลังโดยบันทึกลงตารางสรุปการทบทวนวรรณกรรม 

(Houser., 2008:153) (ตัวอย่างตารางตามใบงานที่ 6.1) 

 

6.4 วิธกีำรเขียนรำยงำนกำรทบทวนวรรณกรรม 
การเขียนรายงานผลการทบทวนวรรณกรรมเป็นสิ่งที่มีความส าคัญซึ่งอาจต้องใช้ความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ในการเรียบเรียงประโยคจากผลการทบทวนเอกสารที่มีความ

หลากหลายโดยหลักการเขียนควรค านึงถึงหลักต่อไปนี้ (บุญ ใจศรีสถิตย์นรากูร, 2553: 38-40)  



75 
 

6.4.1 ควรเลือกเอกสารหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษาเท่านั้น ในการ

เขียนสรุปผลเพ่ือรายงานผลการทบทวนวรรณกรรมควรมาจากการทบทวนเอกสารหลักฐานที่มีความ

เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับประเด็นที่ต้องการท าการศึกษาซึ่งจะท าให้ผู้เขียนไม่หลุดประเด็นที่ต้องการ

น าเสนอ  

6.4.2 ควรเน้นการเขียนแบบเชื่อมโยง และมีความต่อเนื่องของเนื้อหาที่ท าการสรุปการ

เขียนสรุปผลการทบทวนวรรณกรรมผู้เขียนควรมีการรายงานหรือสรุปเนื้อหาที่มีความเชื่อมโยง

ต่อเนื่องของแต่ละย่อหน้า โดยในแต่ละย่อหน้าไม่ควรมีใจความที่มากกว่า 1 ประเด็น ซึ่งประเด็น                 

ต่าง ๆในแต่ละย่อหน้าต้องมีความเชื่อมโยงและสะท้อนถึงข้อมูลถึงเรื่องที่ผู้วิจัยก าลังท าการศึกษา 

6.4.3 ควรมีการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปัจจุบันในการเขียนผลงานทางวิชาการมี

ความจ าเป็นต้องมีการอ้างอิงเพ่ือบ่งบอกถึงที่มาและความน่าเชื่อถือของงานนั้น ๆ หลักในการอ้างอิง                

มีความแตกต่างกันออกไปตามสถาบันหรือองค์กรที่มีความจ าเพาะอย่างไรก็ตามในหลาย

สถาบันการศึกษามีการใช้หลัก ในรูปแบบ APA 6 ซึ่งผู้เขียนสรุปผลการทบทวนวรรณกรรมมีความ

จ าเป็นต้องมีการอ้างอิงที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ ซึ่งท าให้ให้เกิดความน่าเชื่อถือ และหากผู้อ่านใน

อนาคต มีความสนใจต้องการสืบค้นเอกสารที่ได้ถูกอ้างอิงนั้นก็สามารถสืบค้นจากรายละเอียดการ

อ้างอิงท้ายเล่มที่ผู้เขียนได้ระบุไว้อย่างถูกต้อง 

 

6.4.4 ควรมีการเขียนสรุปตอนท้ายของบทรายงานการทบทวนวรรณกรรม บทสรุปช่วงท้าย

ของการทบทวนวรรณกรรมเป็นส่วนของการน าเสนอหรือรวบยอดโดยการเชื่อมโยงผลการค้นคว้าการ

วิจัยในอดีต คนกับเรื่องที่ต้องการศึกษารวมถึงแนวคิดทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องและมีความจ าเป็นใน

การด าเนินการวิจัย คือช่องว่างขององค์ความรู้ที่งานวิจัยที่ผ่านมายังไปไม่ถึงหรือต้องการการวิจัยหรือ

ศึกษาเพ่ิมเติมซึ่งจะเป็นบทสรุปให้ผู้อ่านได้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

 

6.5 วิธกีำรสืบค้นข้อมูลวรรณกรรมเพื่อกำรวิจัยทำงกำรพยำบำล 
ในปัจจุบันพบว่าฐานข้อมูลด้านการวิจัยมีเป็นจ านวนมากโดยสามารถค้นคว้าและเลือก

ฐานข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่ผู้วิจัยต้องการท าการศึกษา ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางการ

พยาบาลหรือทางการแพทย์สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นในปัจจุบันตัวอย่างฐานข้อมูลที่ใช้กันอย่าง

แพร่หลายเพื่อค้นคว้าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางการพยาบาลเช่น  CINAHL, ProQuest, Medline 
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EMBASE และ Springer link เป็นต้น ทั้งนี้ผู้วิจัยควรพิจารณาและหาข้อมูลถึงฐานข้อมูลการวิจัยต่าง 

ๆที่ต้องการใช้และอาจขึ้นกับบริบทของสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานอยู่ เนื่องจากใน

บางฐานข้อมูลสามารถเข้าถึงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหากได้รับการสนับสนุนจากองค์กรของผู้วิจัยเองและ

ควรพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้นอีกด้วย (ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ , 2557: 

47) เมื่อผู้วิจัยพิจารณาได้ถึงฐานข้อมูลที่ต้องการและสามารถใช้ในการค้นคว้าเพ่ือการทบทวน

วรรณกรรม ผู้วิจัยควรมีการด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือให้การทบทวนวรรณกรรมเป็นไปอย่างมีระบบ

แบบแผนดังรายละเอียดต่อไปนี้ (Houser., 2008:150-159) 

  6.5.1 ผู้วิจัยควรก าหนดจุดมุ่งหมายในการทบทวนวรรณกรรมและการสืบค้นโดยการ

พิจารณาจาก หัวข้อหัวข้อ วัตถุประสงค์และค าถามการวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดการสืบค้น

และการทบทวนวรรณกรรม 

 6.5.2 ผู้วิจัยท าการก าหนดค าส าคัญ (Keyword) โดยพิจารณาค าส าคัญจากชื่อเรื่องและ

วัตถุประสงค์การวิจัย ด้วยค าส าคัญนั้นต้องเป็นค าที่มีความกระชับไม่มีความซับซ้อน และตรงประเด็น

กับสิ่งที่ต้องการศึกษาหรือค้นคว้า 

  6.5.3 ผู้วิจัยควรใช้ค าเชื่อม ในการช่วยสืบค้นซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้วิจัยสามารถพบ

บทความหรือสิ่งที่ต้องการสืบค้นได้ดียิ่งขึ้นตัวอย่างค าเชื่อมหรือค าที่ช่วยในการสืบค้นเช่น “AND” 

“OR” เป็นต้น 

 6.5.4 มีการก าหนดขอบเขตในการสืบค้น เช่นการก าหนดช่วงปี พ.ศ. ของบทความ หรือการ

ก าหนดภาษาของบทความที่ต้องการสืบค้น ซึ่งจะเป็นตัวกรองในระดับหนึ่งให้ผู้วิจัยสามารถพบกับ

บทความที่ต้องการมากที่สุด 

  6.5.5 ผู้วิจัยสามารถก าหนดและเลือกรูปแบบในการสืบค้นโดยในฐานข้อมูลโดยทั่วไป

สามารถเลือกรูปแบบในการสืบค้นเช่นสืบค้นจากชื่อเรื่องหรือค าที่พบจากบทคัดย่อ หรือการสืบค้น

จากชื่อผู้แต่ง เป็นต้น  

  6.5.6 เมื่อได้บทความจากการสืบค้นในฐานข้อมูลต่าง ๆ แล้วผู้วิจัยควรน ามาพิจารณา

คุณภาพรวมถึงคัดเลือกบทความที่ตรงกับวัตถุประสงค์และค าถามการวิจัยที่ต้องการศึกษา ทั้งนี้ผู้วิจัย

อาจมีการก าหนดคุณสมบัติในการคัดเข้าหรือคัดออกของบทความต่าง ๆ เนื่องจากบทความที่ได้อาจ

พบเป็นจ านวนมาก ดังนั้นควรมีเกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือเลือกบทความที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่

ต้องการศึกษามากท่ีสุด 
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 ACTIVITY ONE 

 

  

 

 

 

 

 

 ACTIVITY TWO 

 

  

 

 

 

 

 

บทสรุป 
การทบทวนวรรณกรรมที่มีระบบแบบแผนสามารถท าให้ผู้วิจัยได้ค้นพบกับองค์ความรู้เพ่ือ

น ามาสนับสนุนในการศึกษาวิจัยของตน การทบทวนวรรณกรรมมีประโยชน์ในแง่ของการเพ่ิมความ

เข้มแข็งทางวิชาการในประเด็นที่ท าการศึกษา และเพ่ือการวางแผนในการด าเนินการวิจัย  ดังนั้น

ผู้วิจัยควรท าการศึกษาในประเด็นของขั้นตอนในการทบทวนวรรณกรรม การสืบค้นจากฐานข้อมูลที่

น่าเชื่อถือ โดยใช้ค าส าคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ตลอดจนการ

พิจารณาถึงคุณภาพของวรรณกรรมที่ได้จากการสืบค้นอย่างเป็นระบบ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และ

สังเคราะห์โดยการเรียบเรียงโดยใช้ภาษาทางวิชาการอันแสดงถึงคุณภาพของการศึกษาวิจัยนั้น 

 

 

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 8-9 และท าการการฝึกค้นคว้างานวิจัย 
จากฐานข้อมูล 

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 8-9 ท าการบันทึกผลการทบทวนวรรณกรรม 

จากการค้นคว้าใน ACTIVITY ONE ลงในตารางในใบงาน 6.1 
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แบบฝึกหัดท้ำยบท 
 

1. จงอธิบายความหมายและความส าคัญของการทบทวนกรรม 

2. จงบอกขั้นตอนในการทบทวนวรรณกรรม 

3. จงระบุวิธีการสืบค้นข้อมูลทางการพยาบาลพอสังเขป 
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แผนบริหำรกำรสอนประจ ำบทท่ี 7 
 

  อำจำรย์ ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง 

 

หัวข้อเนื้อหำ  

7.1 ความหมายของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

7.2 ชนิดของประชากรในการวิจัย 

7.3 ขั้นตอนในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

7.4 การก าหนดขนาดของตัวอย่าง 

7.4.1 การใช้เกณฑ์หรือการประมาณจากจ านวนประชากร 

7.4.2 การใช้สูตรค านวณ 

7.4.3 การใช้สูตรส าเร็จรูป 

7.5 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

7.5.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น 

7.5.2 การสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อศึกษำบทที่ 7 แล้ว นักศึกษำสำมำรถ 

1. อธิบายความหมายและการก าหนดประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง ได้ 

2. สามารถค านวณกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยที่สนใจได้ 

 

วิธีกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1. วิธีกำรสอน 

1.1 บรรยายและอภิปราย 

1.2 การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

1.3 การฝึกปฏิบัติการและกิจกรรมกลุ่ม 

2. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
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1.1 ฝึกวิเคราะห์ชนิดของประชากรในการวิจัยและการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากงานวิจัยต่าง  ๆ 

1.2 ฝึกการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

1.3 แบบฝึกหัดท้ายบทผ่านระบบ E-learning 

 

สื่อประกอบกำรสอน 

7. เครื่องฉายสไลด์ 

8. Power point 

9. ตัวอย่างบทความวิจัย 

4.  เอกสารประกอบการสอนเรื่องการก าหนดประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง  

 

กำรวัดแลกำรประเมินผล 

 

ผลกำรเรียนรู้ วิธีกำรประเมิน สัดส่วนของกำร

ประเมิน 

1 . 4 , 2 . 1 , 2 . 2 , 

2.4, 3.2,3.3 3.4, 

4.2, 5.1  

1. การสังเกตนักศึกษาจากการร่วมกันอภิปรายประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการก าหนดประชากรเป้าหมายและกลุ่ม

ตัวอย่าง  

2. ประเมินผลการฝึกค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

3. ประเมินความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

4. ประเมินผลการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

5. ประเมินการผลการก าหนดประชากรเป้าหมายและ

กลุ่มตัวอย่างในการน าเสนอโครงร่างการวิจัย 

6. การสอบวัดผลปลายภาค 

ร้อยละ 4 จาก 

ร้อยละ 25 
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บทท่ี 7 
 

กำรก ำหนดประชำกรเป้ำหมำยและกลุม่ตัวอย่ำง 

(Identifying Population and Sample) 
 

บทน ำ 
ข้อมูลการวิจัยที่ดีต้องสามารถอ้างอิงถึงข้อเท็จจริงและสามารถสะท้อนถึงปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้นในกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษา การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ดีเพ่ือเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร 

จะท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพสามารถอ้างอิงไปสู่กลุ่มประชากรในหน่วยที่ท าการศึ กษานั้นได้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องตระหนักถึงกระบวนการและวิธีในการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่

เป็นตัวแทนที่ดีโดยอาศัยความเท่าเทียมกันของโอกาสในการเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร รวมถึง

ความเหมาะสมของขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการวิจัยตามมา 

 

7.1 ควำมหมำยของประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากร (Population) หมายถึง กลุ่มหรือหน่วยที่ผู้วิจัยต้องการท าการศึกษาทั้งหมด 

(เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ และ ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์,  2549 : 89) 

ประชากรเป้าหมาย (Target population) หมายถึง กลุ่มประชากรที่ผู้วิจัยได้ท าการระบุเพ่ือ

ใช้เป็นแหล่งในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา โดยมีการก าหนดขอบเขต และคุณสมบัติที่

ชัดเจน (กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ, 2552: 86)  

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง ตัวแทนที่ ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มประชากรที่

ท าการศึกษาทั้งหมด ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างสามารถน ามาอ้างอิงสู่กลุ่มประชากร                

(รัตน์ศิริ ทาโต, 2552:157) 

การสุ่มตัวอย่าง ( Random Sampling) หมายถึง วิธีการในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเป็น

ตัวแทนของประชากรที่ท าการศึกษาทั้งหมด โดยอาศัยหลักความน่าจะเป็นหรือความเท่าเทียมกันใน

การเป็นกลุ่มตัวอย่าง (กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ, 2552: 86)  
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การเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) หมายถึง วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติที่สามารถ

เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรเพื่อใช้ในการศึกษา  

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) หมายถึง จ านวนของกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าที่ใช้ในการศึกษา

วิจัยโดยถูกก าหนดอย่างมีแบบแผนแอนช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการวิจัยผลที่ได้สามารถสะท้อนถึง

ตัวแทนกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ (เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ และ ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์.  

2549 : 89)  

 

7.2 ชนิดของประชำกรในกำรวิจัย 
ประชากรทางการวิจัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท (กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ, 2552: 87)  

ได้แก่ 

7.2.1 ประชากรที่สามารถนับจ านวนได้แน่นอน (Finite Population) คือ ประชากรการ

วิจัยที่สามารถระบุจ านวนออกมาในเชิงปริมาณหรือตัวเลขได้อย่างชัดเจน เช่น จ านวนพนักงานของ

โรงงานแห่งหนึ่ง เป็นต้น 

7.2.2 ประชากรที่ไม่สามารถนับจ านวนได้แน่นอน ( Infinite Population) ประชากรการ

วิจัยที่ไม่สามารถระบุจ านวนออกมาในเชิงปริมาณหรือตัวเลขได้อย่างชัดเจน เช่น จ านวนกลุ่มรักร่วมเพศ                           

ในประเทศไทย เป็นต้น 

งานวิจัยที่แตกต่างกันส่งผลให้มีระเบียบวิธีการด าเนินการที่แตกต่างกัน การก าหนดกลุ่ม

ประชากรควรมีการระบุขอบเขต คุณสมบัติที่มีความจ าเพาะต่อการวิจัยนั้น ความแตกต่างของกลุ่ม

ประชากรที่ท าการศึกษาย่อมส่งผลต่อกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเครื่องมือวัดที่มีความ

เหมาะสม สามารถวัดและประเมินผลประชากรที่ศึกษาได้อย่างแท้จริง การพิจารณาถึงลักษณะและ

จ านวนของกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษายังเป็นส่วนส าคัญในการพิจารณาขนาดของกลุ่มตัวอย่างและ

วิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่างอีกด้วย 

 

7.3 ขั้นตอนในกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือเข้าสู่การศึกษาวิจัย ผู้วิจัยควรมีขั้นตอนในการพิจารณาถึงปัจจัย

ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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  7.3.1 การพิจารณาถึงวัตถุประสงค์การวิจัยซึ่งมีผลต่อการพิจารณาถึงกลุ่มประชากรที่

ท าการศึกษาและสามารถระบุได้ถึงกลุ่มตัวอย่าง ควรมีคุณสมบัติลักษณะ ขนาด รวมถึงวิธีการวัด

ประเมินผลในกลุ่มตัวอย่างนั้น ๆ (กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ, 2552: 88)  

 7.3.2 การพิจารณาถึงปัจจัยด้านประชากร ประชากรที่ท าการศึกษาเป็นอีกประเด็นที่ผู้วิจัย

ควรต้องมีการพิจารณาเนื่องจากปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อการได้มาซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

ตัวแทนในการอ้างอิงผลการศึกษาสูตรกลุ่มประชากรนั้น (Cannon, 2007: 131) 

 7.3.3 การพิจารณาถึงรูปแบบการวิจัย ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญในการคัดเลือกและ

ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบการวิจัยนั้น เช่น การวิจัยเชิงปริมาณใน

รูปแบบการทดลองการเลือกและก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างก็มีความเฉพาะเจาะจงซึ่งส่งผลต่อคุณภาพ

และความเชื่อมั่นการวิจัยซึ่งแตกต่างกับการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้อาจมีขนาดเล็ก                       

แต่สามารถสะท้อนถึงปรากฏการณ์และความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของประเด็นปัญหาการ

วิจัยนั้น (Cannon, 2007: 131) 

7.3.4 การก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลในการพิจารณาเลือก

กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยควรท าการระบุลักษณะขอบเขตคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ

ท าการศึกษา ด้วยคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างควรมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

ปัญหาการวิจัย พัฒนาสูตรการวางแผนในการวัดและการประเมินผลในล าดับต่อไป (กัญญ์สิริ จันทร์

เจริญ, 2552: 89) 

 

7.4 กำรก ำหนดขนำดของตัวอย่ำง 
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพ

และความเชื่อมั่นรวมถึงความถูกต้องของข้อมูลที่จะได้มาจากกลุ่มตัวอย่างจะเป็นส่วนสะท้อนข้อมูล

อ้างอิงไปถึงลักษณะของกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษา  ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างควรพิจารณา

ถึงปัจจัยด้านลักษณะของประชากร ทั้งด้านปริมาณคุณลักษณะเฉพาะซึ่งสามารถท าให้น ามาสู่การ

พิจารณาสู่การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเข้าสู่การวิจัย (Cannon, 2007: 131) นอกจากนี้

ประเด็นรูปแบบการวิจัยเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้วิจัยควรพิจารณาเพ่ือน ามาสู่การก าหนดขนาดของ

กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากรูปแบบการวิจัยแต่ละประเภทมีข้อก าหนดและความแตกต่างในการก าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ส่งผลต่อคุณภาพการวิจัย (วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล , 2549: 5-40) ด้านการวัดการ
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ประเมินผลใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้วิจัยควรพิจารณา เช่นในการเก็บข้อมูลโดย

การสัมภาษณ์เชิงลึก มีส่วนส าคัญในการพิจารณาถึงขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวใช้

เวลาค่อนข้างมาก (บุญ ใจศรีสถิตย์นรากูร, 2553 : 206) การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่เกินไป

อาจส่งผลให้ผลส าเร็จของการวิจัยอาจลดลง หรือรูปแบบการวัดการประเมินผลโดยการใช้

แบบสอบถามหากใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็กเกินไปข้อมูลที่ได้ก็อาจไม่สามารถสะท้อนหรืออ้างอิงไป

ยังกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษาได้  

  การวิจัยในปัจจุบันมีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันออกไปซึ่งผู้วิจัยควรมีการ

วิเคราะห์และพิจารณาถึงความเหมาะสม และบริบทต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งในบทเรียนนี้จะขอ

กล่าวถึงการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 

7.4.1 การใช้เกณฑ์หรือการประมาณจากจ านวนประชากร 

การค านวณกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีนี้ เป็นการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยจะต้องทราบถึง

จ านวนประชากรที่ศึกษาชัดเจน เพ่ือน ามาท าการค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้ เกณฑ์ดังตาราง 7.1 

(บุญชุม ศรีสะอาด, 2535 : 38 อ้างถึงใน กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ, 2552 : 91) 

 

ตำรำง 7.1 เกณฑ์ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากร 

 

จ ำนวนประชำกร ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง 

จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักร้อย 15-30 % 

จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักพัน 10-15 % 

จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักหมื่น 5-10 % 

 

ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ 

จ านวนประชากรที่ท าการศึกษามี 300 คน   ใช้กลุ่มตัวอย่าง  45-90 คน 

จ านวนประชากรที่ท าการศึกษามี 2000 คน  ใช้กลุ่มตัวอย่าง 200-300 คน 

จ านวนประชากรที่ท าการศึกษามี 17,000 คน  ใช้กลุ่มตัวอย่าง 850-1700 คน 
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7.4.2 การใช้สูตรค านวณ 

7.4.2.1 การค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตร Yamane (1973) เป็นการค านวณหา

สัดส่วนตัวแปรตาม โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 

 

 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

 

เมื่อ    N = ขนาดประชากร 

 N = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

 e = ความคลาดเคลื่อนของการส่มกลุ่มตัวอย่าง (1%, 5%) 

 

7.4.2.2  การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) 

เป็นการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาหาความสัมพันธ์ (Correlation 

study) การค านวณโดยไม่ทีนี้จะขึ้นอยู่กับการใช้ค่าสถิติค่าใดในการประมาณค่าขนาดอิทธิพล (Effect 

Size) ซึ่งมีอยู่หลายสูตร ส าหรับค่าขนาดอิทธิพลในงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์  จะประมาณค่าจาก

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จากสุดของ Glass 1976 ดังนี้ 

 

 

𝑑 = √
𝑛 − 2

𝑛
[

2𝑟

√1 − 𝑟2
] 

 

 

เมื่อ  d = ค่าอิทธิพล 

 n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

 r = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

โดยท าการแปลผลค่า อิธิพล (Effect size)  ดังนี้ 
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ค่า d = .50 คือ ขนาดอิทธิพลใหญ่  

ค่า d = .30 คือขนาดอิทธิพลปานกลาง 

ค่า d = .10 คือขนาดอิทธิพลเล็ก 

 

7.4.2.3 การค านวณขนาดตัวอย่างจากค่าขนาดอิทธิพล ในการวิจับและทดลองและกึ่ง

ทดลอง ซึ่งเป็นการหาค่าประมาณขนาดอิทธิพล จากค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม โดยสูตรของ Glass 1976 ดัง

สูตร ต่อไปนี้ 

 

 

𝑑 =  
�̅�𝐸 − �̅�𝐶

𝑆𝐷𝐶
 

 

เมื่อ  d  = ขนาดอิทธิพล 

 �̅�𝐸   = ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง 

�̅�𝐶   = ค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม 

SDC = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุม 

การแปลผล d  ซึ่งประมาณค่าขนาดอิทธิพลจากค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

ค่า d มากกว่า .08 ขนาดอิทธิพลใหญ่ 

ค่า d  .05 ขนาดอิทธิพลปานกลาง 

ค่า d น้อยกว่า .02 ขนาดอิทธิพลเล็ก 

 

จากนั้นให้น าค่าที่ได้จากการค านวณ โดยการเปิดตารางการแทนค่าขนาดอิทธิพลของค่าเฉลี่ย 2 

กลุ่ม เพ่ือก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ทั้งนี้ ค่า อิทธิพลขนาดเล็ก ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษาขนาดใหญ ่
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 7.4.3 การใช้ตารางส าแร็จรูป  ซึ่งเป็นวิธีที่ต้องทราบกรอบของกลุ่มประชากรที่ชัดเจน โดย

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 

 7.4.3.1 ตารางส าเร็จรูปของเครซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) เป็นการ

ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้ตารางส าเร็จรูป ซึ่งผู้วิจัยสามารถพิจารณาจากจ านวน

ประชากรที่ศึกษาของตน ซึ่งได้ระบุไว้ในตาราง และมีการเทียบเคียงไปยังจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องใช้

ในการวิจัย ซึ่งเป็นวิธีที่มีความสะดวกและง่ายต่อการก าหนดขนาดกลุ่วตัวอย่าง (ศึกษาตัวอย่างตาราง

ส าเร็จรูปในใบงาน 1) 

 7.4.3.1 ตารางส าเร็จรูปก าหนดความเชื่อมั่น 95% ซึ่งเป็นตารางที่ใช้ในการค านวณกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยการพิจารณาจากค่าความเชื่อมั่นในระดับต่างๆ เช่น 0.02 , 0.03 และ 0.05 กับจ านวน

ประชากรที่ศึกษา ออกมาเป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย (ศึกษาตัวอย่างตารางส าเร็จรูปใน              

ใบงาน 1) 

 

 ACTIVITY ONE 

 

  

 

 

 

 

7.5 กำรเลือกกลุม่ตัวอย่ำง 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญเพ่ือให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่สามารถ

เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่ท าการศึกษา การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่การวิจัยมีหลากหลายวิธี 

อย่างไรก็ตามการที่กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสในการเข้าสู่การวิจัยอย่างเท่าเทียมกันจะสามารถท าให้

งานวิจัยเกิดคุณภาพ ผลการวิจัยสามารถอ้างอิงไปสู่กลุ่มประชากรได้มากกว่าการก าหนดคุณสมบัติ

เพ่ือการคัดเขเาสู่การวิจัยซึ่งอาจท าให้เกิดความล าเอียงในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  (Selection Bias) 

ให้นักศึกษาท าการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากใบงานท่ีก าหนดให้ 
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(Houser, 2008: 211-213) โดยในบทเรียนนี้ได้น าเสนอการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใน 2 ประเภท ดังนี้  

(กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ, 2552 : 96-111) 

  7.5.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างวิธีนี้เหมาะส าหรับการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่การวิจัยที่ไม่สามารถ

ใช้วิธีการโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็นได้ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นผลสรุปที่เฉพาะเจาะจงส าหรับ

กลุ่มที่ท าการศึกษา การเลือกกลุ่มตัวอย่างประเภทนี้มีข้อดีคือ สามารถจัดกระท าได้ง่ายและใช้

ค่าใช้จ่ายในการจัดการน้อย อย่างไรก็ตามระลึกถึงตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น ยังมี

ข้อด้อยบางประการได้แก่ การเป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มตัวอย่างอาจไม่สามารถรับรองได้ว่า มีคุณสมบัติ

ที่ดี อีกทั้งยังไม่สามารถระบุค่าความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกตัวอย่างการวิจัยได้ 

ประการสุดท้าย การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีนี้สามารถเกิดอคติในการคัดกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่การวิจัย 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น สามารถแบ่งออกเป็น 4 วิธี ดังนี้ 

 7.5.1.1 การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งเป็นวิธีการเลือก

กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ โดยสามารถเป็นผู้ใดก็ได้เพ่ือให้ครบตามจ านวนที่ต้องการ 

 7.5.1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการ

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีการก าหนดคุณสมบัติตามที่ต้องการ เพ่ือเข้าสู่การศึกษาและเป็นตัวแทนของ

ประชากร 

7.5.1.3 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เป็นการคัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างเข้าสู่การวิจัยโดยมีการก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มี

ลักษณะหรือคุณสมบัติย่อยและถูกก าหนดจ านวนในสัดส่วนที่ผู้วิจัยต้องการเพ่ือเข้าสู่การวิจัย 

7.5.1.4 การเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสมัครใจ (Convenient Sampling) เป็นการ

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มาจากความสมัครใจและความต้องการของผู้วิจัยและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

7.5.2 การสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) 

เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ค านึงถึงโอกาสในทุกหน่วยประชากรสามารถถูกเลือกและมี

ความน่าจะเป็นในการถูกคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย ซึ่งการเลือกกลุ่มตัวอย่างประเภทนี้จะต้อง

มีการท ากรอบตัวอย่างการวิจัย (Sampling Frame) ไว้ล่วงหน้า เช่น บัญชีรายชื่อของนักเรียนที่เป็น

ประชากรในการศึกษาทั้งหมด การสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น สามารถแบ่งออกเป็น                 

5 วิธีการ ดังนี้ 
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 7.5.2.1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) วิธีการสุ่มอย่างง่ายซึ่ง

ทุกหน่วยมีโอกาสในการถูกเลือกอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งมีวิธีการได้แก่การจับฉลากและการใช้ตารางเลข

สุ่ม (table of Random Number) 

7.5.2.2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Sampling) เป็นการคัดเลือก

กลุ่มตัวอย่างโดยการสูงที่ต้องมีกรอบตัวอย่างของประชากรอย่างชัดเจน เช่นบัญชีรายชื่ อ ซึ่งยึดช่วง

ระยะห่างของล าดับประชากรเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก 

7.5.2.3 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่

มีการแบ่งกลุ่มประชากรที่มีลักษณะหลากหลายโดยการแบ่งเป็นล าดับชั้นโดยแต่ละชั้นจะมีโอกาสใน

การเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เท่าเทียมกัน กลุ่มตัวอย่างที่ถูกคัดเลือกจากแต่ละชั้นมารวมกันซึ่งจะเป็น

ตัวแทนของกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษาโดยสามารถแบ่งออกเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นโดยใช้

สัดส่วนที่เท่ากันและการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นโดยใช้สัดส่วนที่ไม่เท่ากัน 

7.5.2.4 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) เป็นวิธีการสุ่มโดยแบ่งกลุ่ม

ประชากรที่มีความแตกต่าง ทางภูมิศาสตร์ บริบทหรือกลุ่มออกจากกันแล้วท าการคัดเลือกมาเพียง

หนึ่งหรือสองกลุ่มเพื่อเข้าเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 

7.5.2.5 การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) เป็นวิธีคัดเลือก

กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มโดยมีการด าเนินการตั้งแต่ 3 ขั้นตอนขึ้นไป วิธีการนี้เหมาะสมกับกลุ่ม

ประชากรที่มีขอบเขตที่กว้างและมีจ านวนมาก 

 

บทสรุป 
การคัดเลือกของตัวอย่างเพ่ือเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่ท าการศึกษา ผู้วิจัยควรพิจารณาถึง

องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น วัตถุประสงค์ค าถามการวิจัย รวมถึงรูปแบบและระเบียบ

วิธีการวิจัยเพ่ือให้สามารถก าหนดและระบุกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษา และท าการคัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมีความหลากหลายและมีความ

แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะของการวิจัย เช่น การวิจัยเชิงคุณภาพมีความจ าเป็นต้องคัดเลือก

กลุ่มตัวอย่างที่สามารถสะท้อนถึงปรากฏการณ์และมีคุณสมบัติที่มีลักษณะเฉพาะตามประเด็นที่

ท าการศึกษา ในทางกลับกันการวิจัยเชิงปริมาณ ประเภทการวิจัยแบบทดลองมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง

ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างซึ่งกลุ่มตัวอย่างนั้นจะต้องเป็นตัวแทนที่ดีรวมถึงมีโอกาสเป็นตัวแทนของ
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กลุ่มประชากรที่ศึกษาอย่างเท่าเทียมกันวิธีการสุ่มอย่างเป็นขั้นตอนและมีระเบียบวิธีที่มีความ

น่าเชื่อถือ ซึ่งผลการวิจัยจะสามารถอ้างอิงไปสู่กลุ่มประชากรที่ดีได้ 

 

แบบฝึกหัดท้ำยบท 
1. จงอธิบายความหมายของประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

2. จงบอกชนิดของประชากรการวิจัย 

3. จงอธิบายการการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non-Probability 

Sampling) และยกตัวอย่างมา 1 วิธีการ 

4. การสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และยกตัวอย่างมา            

1 วิธีการ 
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แผนบริหำรกำรสอนประจ ำบทท่ี 8 
 

อำจำรย์ ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง 

 

หัวข้อเนื้อหำ  

 8.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 

  8.1.1 การวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-experimental research) 

   8.1.1.1 การวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive research) 

  8.1.2 การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental research)    

  8.1.3 การวิจัยแบบทดลอง (Experimental research)    

8.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อศึกษำบทที่ 8 แล้ว นักศึกษำสำมำรถ 

1. อธิบายลักษณะเฉพาะของรูปแบบการวิจัยประเภทต่าง ๆ ได ้

2. สามารถเลือกรูปแบบการวิจัยได้เหมาะสมกับโจทย์การวิจัยได้ 

3. สามารถระบุรูปแบบของงานวิจัยจากงานตีพิมพ์ต่าง ๆ ได้ 

 

วิธีกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1. วิธีกำรสอน 

1.1 บรรยายและอภิปราย 

1.2 การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

1.3 กิจกรรมกลุ่ม 

2. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

2.1 บรรยายและอภิปราย 

2.2 การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

2.3 กิจกรรมวิเคราะห์ประเภทของงานวิจัยแต่ละประเภทจากวารสารต่าง ๆ 
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2.4 แบบฝึกหัดท้ายบทผ่านระบบ E-learning 

 

สื่อประกอบกำรสอน 

1. เครื่องฉายสไลด์ 

2. Power point 

3. ตัวอย่างรูปแบบการวิจัยประเภทต่าง ๆ 

4. เอกสารประกอบการสอนเรื่องประเภทการวิจัย 

 

กำรวัดแลกำรประเมินผล 

ผลกำรเรียนรู้ วิธีกำรประเมิน สัดส่วนของกำร

ประเมิน 

2.1 2.2, 2.4, 3.2, 

4.2,  

1. การสังเกตนักศึกษาจากการร่วมกันอภิปรายประเด็น

ที่เก่ียวข้องกับประเภทการวิจัย 

2. ประเมินความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

3. ประเมินผลการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

4. การสอบวัดผลปลายภาค 

ร้อยละ 4 จาก 

ร้อยละ 25 
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บทท่ี 8 
 

ประเภทกำรวิจัย 

(Study Design) 
 

 

บทน ำ 
 ประเภทการวิจัยมีความหลากหลายและมีระเบียบวิธีการด าเนินการที่แตกต่างกันออกไปตาม

จุดมุ่งหมายในการแสวงหาค าตอบ การเรียนรู้และท าความเข้าใจถึงประเภทของการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญ

ที่นักวิจัยควรมี เพ่ือให้สามารถเลือกรูปแบบการวิจัยวิจัยที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับปัญหา

การวิจัย สามารถค้นหาองค์ความรู้หรือแก้ไขปัญหาที่ได้ระบุไว้ การด าเนินงานสามารถุบรรลุ

วัตถุประสงค์การวิจัยและสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

 รูปแบการวิจัยทางการพยาบาล สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ การวิจัย                  

เชิงประมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ซึ่งการ

วิจัย ทั้ง 2 ประเภท สามารถจ าแนกออกเป็นประเภทย่อย ๆ ที่มีคุณลักษณะและความจ าเพาะในการ

แสวงหาค าตอบที่แตกต่างกันออกไป (ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ , 2557: 75) โดยสามารถจ าแนก

รายละเอียดได้ ดังนี้  

 

8.1 กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative research)  
 การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นประเภทการวิจัยที่มีการแสวงหาค าตอบและการรายงานผลในเชิง

ปริมาณ “มาก” หรือ “น้อย” รวมถึงตัวเลขในเชิงสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูล  (สิน พันธ์วินิจ , 2553: 

55) 

 ลักษณะของกำรวิจัย (สิน พันธ์วินิจ, 2553: 56) 

 การวิจัยเชิงปริมาณสามารถสรุปลักษณะเด่นได้ ดังนี้ 

1. เป็นการวิจัยเชิงตัวเลข หรือจ านวนที่ใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
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2. เป็นกระบวนการวิจัยที่มุ่งเน้นหาความสัมพันธ์ ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามและมี

กระบวนการในการสร้างมาตรฐานให้เกิดตรงภายในและความตรงภายนอก เพ่ือความน่าเชื่อถือและ

คุณภาพการวิจัย 

3. รูปแบบการวิจัยครอบคลุมการวิจัย ทั้งแบบไม่ทดลอง กึ่งทดลอง และทดลอง 

4. มีการควบคุมตัวแปรในการศึกษาและตัวแปรแทรกซ้อนที่อาจส่งผลต่อผลและคุณภาพ

การวิจัย  

5. มีการใช้สถิติแบบต่าง ๆ เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลตามความเหมาะสมและข้อตกลง

เบื้องต้นของสถิติ และรูปแบบการวิจัย เพ่ือการวัดและรายงานผลการวิจัย 

การวิจัยเชิงปริมาณ สามารถจ าแนกออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อการค้นหาค าตอบ หรือ

ปัญหาการวิจัย ได้แก่ 

 8.1.1 กำรวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Research)  

 แบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง เป็นการวิจัยที่ไม่ได้มีการจัดกระท า หรือจัดกระท าสิ่งทดลอง

ให้กับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นได้เกิดขึ้นแล้วตามธรรมชาติ จึงไม่สามารถจัด

กระท าการทดลองในการศึกษาได้ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553: 151) ซึ่งการวิจัยประเภทนี้ยัง

สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ที่มีการน ามาใช้ในการศึกษาวิจัยทางการพยาบาล ได้แก่ 

การศึกษาย้อนหลัง (Rretrospective Studies) การศึกษาไปข้างหน้า Co-Host Studies) การศึกษา

เชิงหาความสัมพันธ์ (Correlation Studies) การศึกษาเชิงปัจจัยท านาย (Predictive Correlation 

Studies) อย่างไรก็ตาม ในบทเรียนนี้นักศึกษาจะได้ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับแบบแผนการวิจัย

แบบไม่ทดลอง ประเภทการวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive research) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

8.1.1.1 กำรวิจัยแบบบรรยำย (Descriptive research) 

 การวิจัยประเภทนี้เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นอธิบายและบรรยายลักษณะของปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้น เช่น ธรรมชาติของพฤติกรรมสุขภาพเฉพาะกลุ่ม ปัญหาการเกิดโรค เป็นต้น โดยใช้สถิติ

พรรณนา (Descriptive Statistic) ในการวิเคราะห์และแปลผลของข้อมูล (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร , 

2553: 161; ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์, 2557: 76) 
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ตัวอย่ำงงำนวิจัยเชิงบรรยำย 

ชื่อเรื่องกำรวิจัย:  

 การส ารวจพฤติกรรมก้าวร้าวและการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กปฐมวัย โดยผู้ดูแลของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สุมณฑา หิ้มทอง วันธณี วิรุฬห์พานิช และ 

พิสมัย วัฒนสิทธ, 2560: 14-24) 

วัตถุประสงค์ 

 การวิจัยเชิงบรรยายเพ่ือศึกษาการพบเห็นพฤติกรรมก้าวร้าวและการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าว

ในเด็กปฐมวัย โดยผู้ดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ระเบียบวิธีวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น จังหวัด              

สุราษฎร์ธานี จ านวน 237 ราย คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-

Stage Random Sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย:  

 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถาม

การพบเห็น พฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กปฐมวัย และแบบสอบถามการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็ก

ปฐมวัยโดยผู้ดูแล ตรวจสอบความตรง ตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิและหา                     

ค่าความเที่ยงจากความสอดคล้องภายใน ( Internal Consistency) ของแบบสอบถามพฤติกรรม

ก้าวร้าวในเด็กปฐมวัยและแบบสอบถามการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กปฐมวัยโดยผู้ดูแลได้                 

ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.93 และ 0.73 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจก

แจงความถี่ ร้อยละ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยควอร์ไทล์  

ผลกำรวิจัย 

  1. การพบเห็นพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กปฐมวัยโดยผู้ดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยรวมอยู่

ในระดับน้อย (Md = 16, IQR = 17.0) โดยผู้ดูแลพบเห็นพฤติกรรมก้าวร้าวรายด้านทางกายและทาง

วาจาอยู่ในระดับน้อย (Md = 11, IQR = 11.0 และ Md = 6, IQR = 6.0 ตามล า ดับ) เมื่อวิเคราะห์

การพบเห็นพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายด้านย่อยพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับน้อย  ได้แก่ ด้านท า ร้าย

ตนเอง (Md = 1, IQR = 3.0) ท า ร้ายผู้อ่ืน (Md = 7, IQR = 6.0) และท าลายสิ่งของ (Md = 3, IQR 

= 4.0)  
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 2. การจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กปฐมวัยโดยผู้ดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า  2.1 

การจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวด้านการปลูกฝังพฤติกรรมที่เหมาะสมแบ่งออกเป็นการจัดการพฤติกรรม

ก้าวร้าวในเชิงบวกอยู่ในระดับมาก (Md = 12, IQR = 1.0) และการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวในเชิง

ลบอยู่ในระดับน้อย (Md = 9, IQR = 2.0) 2.2 การจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวด้านการยับยั้งเมื่อมีข้อ

บ่งชี้ของพฤติกรรมก้าวร้าวอยู่ในระดับมาก (Md = 11, IQR = 3.0) และ 2.3 การจัดการพฤติกรรม

ก้าวร้าวด้านการยุติพฤติกรรมก้าวร้าวอยู่ในระดับปานกลาง (Md = 10, IQR = 2.0)  

 

 8.1.2 กำรวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research)    

 การวิจัยแบบกึ่งทดลอง เป็นการวิจัยที่มีการจัดกระท าหรือการทดลองแก่กลุ่มตัวอย่าง แต่จะไม่

มีการควบคุมและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยแบบกึ่งทดลองมีประโยชน์ในแง่ของการท าให้ทราบถึง

ความสัมพันธ์ของของตัวแปรต้น และตัวแปรตาม แต่อาจไม่สามารถควบคุมการวิจัยได้อย่างครอบคลุม 

อย่างไรก็ตามการวิจัยแบบกึ่งทดลองยังเหมาะกับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางจริยธรรมและ

และสิทธิมนุษยชนที่ไม่สามารถจัดกระท าโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้ (รัตน์ศิริ ทาโต, 2552 : 91) การ

วิจัยทางการพยาบาลแบบกึ่งทดลองที่เจอได้บ่อย อาจแบ่งออกได้ดังนี้ 

 รูปแบบที่ 1 การศึกษาแบบกลุ่มเดียว วัดผลครั้งเดียว (One Group posttest design) 

 รูปแบบที่ 2 การศึกษาแบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อน-หลัง (One Group pretest- posttest 

design) 

 รูปแบบที่ 3 การศึกษาแบบสองกลุ่ม วัดผลครั้งเดียว (Two groups with post-test 

design)  

 รูปแบบที่  4 การศึกษาแบบสองกลุ่ม วัดผลครั้งเดียว (Two groups with  pretest- 

posttest design) 

 รูปแบบที่ 5 การศึกษาแบบอนุกรมเวลา (การศึกษาแบบวัดผลซ้ าหลายครั้ง (time series 

design) 

 การวิจัยกึ่งทดลอง มีแบบแผนการวิจัยเหมือนกับการวิจัยแบบกึ่งทดลองแต่นิยมใช้กับ

การศึกษาที่ที่ไม่สามารถควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ครอบคลุม อาจมีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน

เพียงบางส่วน ซึ่งผู้วิจัยมีความจ าเป็นต้องทบทวนและวิเคราะห์ถึงปัญหาการวิจัยอย่างรอบด้านเพ่ือ

การวางแผนการทดลองและท าการวิจัยในรูปแบบดังกล่าว 
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ตัวอย่ำงงำนวิจัยแบบกึ่งทดลอง แบบ One Group Pre-Post test 

ชื่อเรื่องกำรวิจัย:  

 ประสิทธิผลของการจัดการรายกรณีในผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลปากพลี จังหวัดนครนายก  

(ราตรี โกศลจิตร, เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย, 2560: 26-38) 

วัตถุประสงค์ 

1. เปรียบเทียบระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานระหว่างก่อนและหลังได้รับการ

จัดการรายกรณี 

2.  เปรียบเทียบระดับความดันซีสโตลิกของผู้ป่วยเบาหวานระหว่างก่อนและหลังได้รับการ

จัดการรายกรณี  

3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ป่วยเบาหวานระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการ

รายกรณีกลุ่ม  

ระเบียบวิธีวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก จ านวน 30 คน ได้มาจาก

การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง   

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย:  

  (1) คู่มือการจัดการรายกรณี (2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งได้ผ่านการ

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและค่าความเที่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และได้ค่าดัชนีความตรงตาม

เนื้อหาและค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 0.98 และ 0.99 ตามล าดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที  

ผลกำรวิจัย:  

  (1) ค่าเฉลี่ยของระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานหลังได้รับการจัดการรายกรณีต่ ากว่า

ก่อนได้รับการจัดการรายกรณี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (p < .001) (2) ค่าเฉลี่ยของ

ระดับความดันซิสโตลิกของผู้ป่วยเบาหวานหลังได้รับการจัดการรายกรณีต่ ากว่าก่อนได้รับการจัดการ

รายกรณี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (p< .001) และ (3) ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการ

จัดการรายกรณีมีความพึงพอใจสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการรายกรณี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.001 (p<.001) 
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ตัวอย่ำงงำนวิจัยแบบกึ่งทดลอง แบบ Two Group Pre-Post test 

ชื่อเรื่องกำรวิจัย:  

 โปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

และ พฤติกรรมการป้องกันอาการหอบหืดก าเริบเฉียบพลัน (อัมรา สิริทองสุข อัมพรพรรณ ธีราบุตร 

และ วัชรา บุญสวัสดิ์, 2559: 61-69) 

วัตถุประสงค ์

 การวิจัยกึ่งทดลองนี้เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อ

การรับรู้ความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการป้องกันอาการหอบหืดก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วย

โรคหืดโดยใช้แนวคิดทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองของ  Bandura   

ระเบียบวิธีวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคหืดที่เข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉินและคลินิกโรคหืดโรงพยาบาลศรี

นครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ16 คน 

ผลกำรวิจัย:  

 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ย 1) การรับรู้ความสามารถตนเองมากกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p<0.05)  2)  พฤติกรรมการป้องกันอาการหอบหืดก าเริบ

เฉียบพลันมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และ 3) จ านวนครั้งของการกลับมา

รักษาซ้ าน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

 8.1.3 กำรวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research)    

 การวิจัยแบบทดลองเป็นรูปแบบการวิจัยที่มีความคล้ายคลึงกับการวิจัยแบบกึ่งทดลองโดยมี

การจัดกระท าหรือการทดลองต่อกลุ่มตัวอย่าง อย่างไรก็ตามการวิจัยแบบทดลองมีความแตกต่างกับ

การวิจัยแบบกึ่งทดลองในประเด็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีการสุ่มจากกลุ่มประชากรเพ่ือเข้าสู่กลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม รูปแบบการวิจัยนี้มีการควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ และจัดกระท าต่อตัวแปรต้น                     

อย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ผลการวิจัยแสดงถึงความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม            

อย่างแท้จริง (รจนา วิริยะสมบัติ, 2552 : 135; รัตน์ศิริ ทาโต, 2552 : 117) 
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ลักษณะท่ีดีของกำรวิจัยแบบทดลอง มีรำยละเอียด ดังนี้ (วิจิตร ศรีสุพรรณ 2552: 62) 

1. มีการจัดกระท าโดยรูปแบบการทดลองจะมีการศึกษาหรือจัดกระท ากับกลุ่มตัวอย่าง ใน

กลุ่มทดลองเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มควบคุมเช่น การให้วัคซีนป้องกันโรค

กับกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลอง โดยเปรียบเทียบกับการรักษาปกติของกลุ่มควบคุม ซึ่งการจัดกระท า

ดังกล่าวจะท าให้สามารถเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกระท านั้น 

2.  การสุ่มกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดความเท่าเทียมของตัวแทนจากกลุ่ม

ประชากรทั้งหมดนอกจากนี้การวิจัยแบบทดลอง ต้องมีโอกาสในการสุ่มเข้าสู่กลุ่มทดลองหรือ               

กลุ่มควบคุมอย่างเท่าเทียมกัน 

3. การควบคุม คือกระบวนการในการควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรตื่นๆที่อาจส่งผลต่อความ

แปรปรวนของผลการวิจัยหรือตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง ซึ่งมีความจ าเป็นต้องมีการออกแบบและมี

การควบคุมโดยการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล หน้าที่เช่น การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม การจับคู่

กลุ่มตัวอย่างเพ่ือเปรียบเทียบที่เป็นคู่มืออันนี้ การควบคุมลักษณะประชากรในการเข้าสู่การทดลองที่มี

ความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันมากที่สุด 

 รูปแบบการวิจัยแบบทดลองเป็นการวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด สามารถแบ่งออกเป็น

รูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

   รูปแบบที่ 1 การศึกษาแบบสุ่ม 2 กลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (Pretest- Posttest 

Control Group) 

 รูปแบบที่ 2 การศึกษาแบบสุ่ม 2 กลุ่ม วัดผลหลังการทดลอง (Two Group Random 

Sampling Design) 

 รูปแบบที่ 3 การศึกษาแบบ 4 กลุ่มโซโลมอน (Solomon Four Groups Design) คือ การ

สุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรออกเป็น 4 กลุ่มย่อยโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่มและกลุ่ม

ควบคุม 2 กลุ่มมีการวัดผลก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 1  และ              

ท าการวัดผลเฉพาะหลังการทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มท่ี 2 

  รูปแบบที่ 4 การศึกษาแบบจับคู่เหมือนกลุ่มตัวอย่าง (Matching Sample Design) หรือ

วิธีการจับคู่ของตัวอย่างที่มีความเหมือนกันและท าการส่งเข้าสู่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าการ

วัดผลการทดลองและน าผลการทดลองมาเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่ม 
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 รูปแบบที่ 5 การศึกษาแบบแฟคทอเรียล (Factorial Design) เป็นรูปแบบการวิจัยที่มีตัวแปร

ในการทดลองมากกว่า 2 ตัวขึ้นไปและยังสามารถจ าแนกตัวแปรแบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ เพ่ือให้

สามารถแสดงถึงผลที่เกิดข้ึนและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในระดับต่าง ๆ อย่างละเอียด 

 ทั้งนี้ผู้วิจัยควรมีการออกแบบการทดลองให้มีความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ และสมติฐาน

การวิจัย เพ่ือให้สามารถวางแผนการทดลองอย่างเหมาะสม มีการจัดกระท าและควบคุมเพ่ือเกิด

คุณภาพและความตรงของการวิจัยมากท่ีสุด 

 

ตัวอย่ำงงำนวิจัยแบบทดลอง 

ชื่อเรื่องกำรวิจัย:  

 ผลของการกดจุดเหอกู่และจุดซานหยินเจียวต่อการลดความเจ็บปวดของมารดา ในระยะที่ 1 

ของการคลอด (สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล พักตร์วิไล ศรีแสง นิภาพรรณ มณีโชติวงศ์ และวิไลลักษณ์ ปิ

ยะวัฒนพงศ,์ 2559: 85-97) 

วัตถุประสงค ์

 การวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลการกดจุดต่อความเจ็บปวดใน

ระยะที่ 1 ของการคลอดในมารดาที่ไม่เคยผ่านการคลอด จ านวน 57 คน ณ ศูนย์อนามัย 6 จังหวัด

ขอนแก่น 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 19 คน ดังนี้ กลุ่ม 1 ได้รับการกดจุดเหอกู่ นาน 20 นาที 

กลุ่ม 2 ได้รับการกดจุดซานหยินเจียว นาน 20 นาที และ กลุ่ม 3 เป็นกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการกด                 

จุดใด ๆ ประเมินความเจ็บปวดด้วยแบบประเมินด้วยสายตาเมื่อมดลูกหดรัดตัว 3 ครั้ง ได้แก่ ก่อนการ

ทดลองหลังการกดจุดทันทีและหลังการกดจุด 30 นาที วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One way ANOVA 

และ Repeated measure ANOVA 

ผลกำรวิจัย:  

 ผลการวิจัย พบว่า คะแนนความเจ็บปวดภายในกลุ่มหลังการกดจุดเหอกู่และจุดซานหยินเจียว

ทันทีคะแนนความเจ็บปวดน้อยกว่าก่อนการทดลอง (p<.05) ส่วนกลุ่มควบคุมพบว่าหลังการทดลอง

คะแนนความเจ็บปวดมากกว่าก่อนการทดลอง (p<.05) คะแนนความเจ็บปวดระหว่างกลุ่มหลังการกด

จุดเหอกู่และจุดซานหยินเจียว คะแนนความเจ็บปวดไม่แตกต่างกัน (p>.05) และหลังการกดจุด             
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ซานหยินเจียวคะแนนความเจ็บปวดน้อยกว่ากลุ่มควบคุม (p<.05) แต่หลังการกดจุดเหอกู่ คะแนน

ความเจ็บปวดไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม (p>.05) 

 จากตัวอย่างงานวิจัยข้างต้น เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ที่มีรูปแบบในการจัดกระท าต่อกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีมีความแตกต่างกัน 2 กลุ่ม และเปรียบเทียบผลกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการดูแลแบบปกติ 

ซึ่งสามารถท าให้สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรที่จัดกระท าในแต่ละชนิดได้อย่าง

ชัดเจน การวิจัยเชิงทดลองมีระเบียบวิธีวิจัยที่เข้มแข็ง เพ่ือพยายามลดตัวแปรแทรกซ้อนต่างที่อาจ

ส่งผลต่อการทดลอง ดังนั้นผู้วิจัยควรมีความรู้และเข้าใจในรูปแบบการศึกษาวิธีนี้อย่างรอบด้าน 

 

8.2 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
 แนวคิดและหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ มีความแตกต่างกับการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิง

คุณภาพ มุ่งเน้นการท าความเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยอาศัย

ตัวผู้วิจัยเป็นเครื่องมือในการค้นหาปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการ ผ่านการตีความและให้ความหมายผ่าน

ประสาทสัมผัส ตามกลวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ 

การศึกษาจากเอกสาร หรือหลักการที่ เกี่ยวข้อง (อารีย์วรรณ อ่วมตานี , 2559: 13) การวิจัย                      

เชิงคุณภาพมิได้มุ่งเน้นผลในเชิงตัวเลขท่ีสามารถวัดหรือนับได้ แต่มุ่งเน้นการตีความเพ่ือท าความเข้าใจ

ในบริบทหรือประเด็นที่ต้องการศึกษาโดยอาศัยประสบการณ์ของนักวิจัย โดยมุ่งเน้นระเบียบวิธีวิจัยใน

การรวบรวมข้อมูลสู่การวิเคราะห์ผลการวิจัยเพ่ือสนองตอบต่อปัญหาการวิจัยที่ท าการศึกษา 

(Creswell, 2013: 22) 

ลักษณะของกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (สิน พันธ์วินิจ, 2553: 58) 

 การวิจัยที่ ไม่มุ่งเน้นสถิติหรือข้อมูลเชิงตัวเลขแต่มุ่ งเน้นศึกษาความจริงที่ เกิดขึ้นหรือ

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยมีนักวิจัยเป็นเครื่องมือในกระบวนการแสวงหาข้อมูล

และการตีความเพื่อท าความเข้าใจถึงปรากฏการณ์นั้น 

 มุ่งเน้นกระบวนการของการวิจัยมากกว่าผลลัพธ์หรือความเป็นเหตุเป็นผลของตัวแปร โดยเน้น

การอธิบายและให้ความหมายเพ่ือท าความเข้าใจในกลุ่มประชากรที่มีความเฉพาะเจาะจงหรือมีความ

แตกต่าง มีการสรุปข้อค้นพบจากกลุ่มย่อยน าไปสู่บทสรุปในภาพกว้างโดยมุ่งเน้นบริบทและขอบเขตท่ี

ท าการศึกษา อีกครั้งเป็นการพัฒนาทฤษฎีหรือแนวคิดจากข้อค้นพบที่ท าการศึกษาในเชิงลึก 
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 การวิจัยเชิงคุณภาพมีระเบียบวิธีที่มีความยืดหยุ่น และมุ่งเน้นกระบวนการในการได้มาซึ่งข้อมูล

ร่วมกับประสบการณ์ของผู้วิจัยในการตีความและให้ความหมายในประเด็นที่ศึกษา ซึ่งสามารถแบ่ง

ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ ดังนี้  

 8.2.1. การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา (Ethnography) เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้น

ท าการศึกษาในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรม ภาษา และกลุ่มคนภายใต้ความแตกต่างของบริบทใด

บริบทหนึ่ง (จุรีรัตน์ กิจสมพร , 2552: 156)  การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา มีต้นก าเนิดมาจาก                    

นักมานุษยวิทยาที่ได้ท าการศึกษากลุ่มชนหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความเฉพาะเจาะจง (Creswell, 2013: 91) 

โดยการศึกษานี้นักวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนักวิจัยจะท าการแต่งตัวหรือ

ลงไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับกลุ่มนั้นนั้น เพ่ือท าการศึกษาพฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติ วิถีชีวิตรวมถึง

วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ผ่านการพูดคุยสัมภาษณ์ การสังเกต และท าการจดบันทึกรายละเอียดจากการ

ได้มาซึ่งข้อมูลด้วยวิธีที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือน ามาท าการวิเคราะห์ตีความโดยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพออกมาในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย การวิจัยประเภทนี้ถูกน ามาประยุกต์ใช้

ในการวิจัยทางการพยาบาลมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการศึกษาในบริบทของวัฒนธรรมที่อาจส่งผลต่อ

พฤติกรรมทางด้านสุขภาพ (ศิริพร จิรวัฒน์กุล , 2555 : 17) เช่นพฤติกรรมทางเพศ หรือการศึกษา

ภาวะสุขภาพในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีความแตกต่างเช่น ภาวะสุขภาพในกลุ่มแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

8.2.2. การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) คือการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งหา

ค าตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยแนวคิดของการวิจัยประเภทนี้มีความเชื่อว่า

ปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้น  สามารถสะท้อนถึง ประสบการณ์ ค่านิยมและมุมมองของคนที่อยู่ใน

ปรากฏการณ์เรื่องนั้น (ศิริพร จิรวัฒน์กุล , 2555 : 26) การวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยาจึงอธิบายถึง

ประสบการณ์ของกลุ่มคนที่อยู่ในปรากฏการณ์นั้น ๆ และเชื่อว่าทุกประสบการณ์ของมนุษย์ย่อมส่งผล

ให้เกิดปรากฏการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยง ผู้วิจัยจึงควรให้ความส าคัญกับทุกประสบการณ์

ของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา แล้วน ามาตีความและอธิบาย ประสบการณ์ของกลุ่มเหล่านั้นเพ่ือให้

เห็นถึงองค์ประกอบความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่ท าการศึกษา (ศิริพร จิรวัฒน์กุล, 2549 : 13-16; 

Creswell, 2013: 76-78) การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาถูกน ามาใช้ในการศึกษาทางการพยาบาล

อย่างแพร่หลายโดยท าการศึกษาประสบการณ์ที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยหรือพฤติกรรม

สุขภาพของกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายเช่นการศึกษาประสบการณ์ ของผู้รอดชีวิตจากการ

ประสบเหตุสาธารณภัย เป็นต้น  
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 8.2.3. การวิจัยแบบทฤษฎีพ้ืนฐาน (Grounded Theory) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการสร้างทฤษฎี 

หลักการและแนวคิด ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากสถานการณ์จริง ทฤษฎีที่ได้มีความเชื่อมโยงและ

ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์หรือสิ่งที่ท าการศึกษา โดย

ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจะถูกวิเคราะห์ สังเคราะห์ในระหว่างกระบวนการวิจัย                     

จนสามารถสกัดเป็นแนวคิดหรือทฤษฎีที่แสดงถึงความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ของ

ปรากฏการณ์นั้น (อารีย์วรรณ อ่วมตานี, 2559: 34)  การพัฒนาทฤษฎีอาจช่วยอธิบายหรือสร้างกรอบ

แนวคิดเพ่ือวางรากฐานให้กับการศึกษาหรือการวิจัยในอนาคตได้ (Creswell, 2013 : 83) การวิจัย

แบบทฤษฎีพื้นฐานถือว่าเป็นรูปแบบการวิจัยที่มีความส าคัญเนื่องจากเป็นกระบวนการวิจัยที่มุ่งพัฒนา

หรือสร้างแนวคิดทฤษฎีซึ่งทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางพยาบาลล้วนแล้วแต่มีจุดก าเนิดจากการ

วิจัยแบบทฤษฎีพ้ืนฐานและมีการพัฒนาต่อยอดศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมพัฒนาเป็นทฤษฎีที่ใช้กันอย่าง

แพร่หลายในวิชาชีพพยาบาล อาทิเช่น ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม เป็นต้น 

 

ตัวอย่ำงกำรวิจัยเชิงคุณภำพ แบบ ปรำกฏกำรณ์วิทยำ 

ชื่อเรื่อง: ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพในการบริหารจัดการ การดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของ

ชีวิต (สุธารัตน์ กุลรัตนมาศ วาสินี วิเศษฤทธิ์, 2560: 76-84)  

วัตถุประสงค์: เพ่ือบรรยายความหมายและประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพในการบริหารจัดการการ

ดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิต  

ระเบียบวิธีวิจัย: โดยใช้วิธีการวิจัยคุณภาพเชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบตีความ ผู้ให้ข้อมูลในการ

ศึกษาวิจัย คือพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ตรงในการบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้าย

ของชีวิตในโรงพยาบาลศิริราช ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าเวร ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการดูแลแบบ

ประคับประคอง และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ านวน 13 คน เก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการบันทึกเทปสนทนา น าข้อมูลที่ได้มาถอดเทปแบบค าต่อ

ค าและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาตามวิธีการของ แวน มาเนน 

ผลกำรศึกษำ: ผลการศึกษาพบว่าพยาบาลวิชาชีพให้ความหมายของการบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วย

ในวาระสุดท้ายของชีวิตตามที่รับรู้และตีความตามความคิดและประสบการณ์ที่ผ่านมาของตนได้ว่า 

เป็นการท าความเข้าใจถึงแนวคิดหลักการดูแลแบบประคับประคองด้วยการใช้ความรู้ คู่ทักษะและ

ประสบการณ์ การเรียนรู้จากประสบการณ์ และการได้รับการอบรม ร่วมกับการจัดการด้วยใจ ใส่ใจท า
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ให้ดีที่สุด เหมือนญาติผู้ใกล้ชิด ส่วนประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพในการบริหารจัดการการดูแล

ผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิตพบ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1. การจัดการเพ่ือการตายดี 2. การจัดการกับ

อารมณ์ความรู้สึกของตนเอง ผู้ป่วย ครอบครัวและทีมผู้ดูแลเมื่อต้องเผชิญกับความตาย และ                   

3. การจัดการปัญหา/อุปสรรคในการดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิต 

 จากตัวอย่างงานวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยาที่ท าการศึกษาถึงประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพ

ในการดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิตท าให้สามารถระบุข้อค้นพบที่น าไปพัฒนาการดูแลผู้ป่วยใน

ระยะสุดท้ายรวมสินพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการหรือการปฏิบัติการพยาบาล โดยจะเห็นได้

ว่าการวิจัยเชิงคุณภาพดังกล่าวเป็นการศึกษาที่เน้นศึกษาถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้ นอันเป็นปัญหา                   

ที่ผู้วิจัยได้ค้นพบจากการศึกษาปรากฏการณ์และตีความจากข้อค้นพบออกมาเป็นประเด็นต่าง ๆ ที่                

ท าให้ผู้อ่านสามารถน าองค์ความรู้ไปต่อยอดหรือไปใช้ประโยชน์ กลับพื้นท่ีที่มีบริบทใกล้เคียงกัน 

 

 ACTIVITY ONE 

  

 

 

 

 

บทสรุป 

 การวิจัยเชิงคุณภาพสามารถช่วยพัฒนาวิชาชีพพยาบาล ในประเด็นที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกหรือ

การค้นหาค าตอบที่เป็นปัญหาในเชิงสุขภาพของกลุ่มคนที่มีความแตกต่างของบริบทพ้ืนที่วัฒนธรรม

และความเชื่อต่าง ๆ การอธิบายปรากฏการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง ท าให้สามารถสะท้อน

ข้อมูลที่เป็นจริงซึ่งอาจน ามาสู่แนวทางการแก้ไขปัญหานั้นได้ ดังนั้นผู้วิจัยควรเลือกรูปแบบการวิจัย 

เชิงคุณภาพที่มีความเหมาะสมกับปัญหาการวิจัยหรือค าถามการวิจัย เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สะท้อนถึง

ความเป็นจริงของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาอย่างแท้จริง  

 

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ร่วมกันกิจกรรมวิเคราะห์ประเภทของงานวิจัย

แต่ละประเภทจากวารสารที่ก าหนดให้ 



107 
 

แบบฝึกหัดท้ำยบท 
ค ำสั่ง จงจับคู่ข้อควำมที่ถูกต้องท่ีสุด  

1. ...........การสร้างทฤษฎีจากการวิจัย 

2. ...........การศึกษาชาติพันธุ์วรรณา 

(Ethnography) 

3. ...........Correlation research (การวิจัยเชิง

สหสัมพันธ์) 

4. ...........Phenomenology (ปรากฏการณ์

วิทยา)  

5. ...........การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-

experimental research) 

6. ...........Descriptive research 

7. …………Experimental research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. เป็นการวิจัยที่มีการควบคุมตัวแปรเพียง

บางส่วนเพื่อใหมีความถูกต้องภายในและ

ภายนอก 

ข. เชื่อว่ามนุษย์รู้ดีในเรื่องที่ตนมีประสบการณ์ 

ค. แบบวัดทัศนคติความคิดเห็นของตัวแปรที่

ต้องการศึกษา 

ง. มุ่งศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 

จ. มีการสุ่ม และควบคุมตัวแปรอื่นๆ อย่าง

เคร่งครัด 

ฉ. Grounded theory 

ช. ค าถามปลายเปิด (Opened question) 

ซ. มุ่งเน้นการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์

ที่เกิดขึ้น 

ฌ. การหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เพื่อทราบ

การแปรผัน (variation) ของปัจจัยหนึ่งกับ

อีกปัจจัยหนึ่ง 

ญ. แบบสอบถามก่ึงโครงสร้าง 
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แผนบริหำรกำรสอนประจ ำบทท่ี 9 
 

 อำจำรย์ ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง  

 

หัวข้อเนื้อหำ  

9.1 ความหมายและความส าคัญ 

9.2 การแบ่งประเภทของข้อมูล 

9.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

9.4 วิธีการรวบรวม-จัดระบบข้อมูล 

  

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อศึกษำบทที่ 9 แล้ว นักศึกษำสำมำรถ 

1. อธิบายวิธีการรวบรวมข้อมูลในแต่ละรูปแบบได ้

2. สามารถเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

 

วิธีกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1. วิธีกำรสอน 

1.1 บรรยายและอภิปราย 

1.2 การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

1.3 Game Active learning 

      2. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

 2.1 ยกตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลทั้งแบบวิจัยเชิงปริมาณ และแบบเชิงคุณภาพ 

 2.2 Game Kahoot 

 2.3 การตั้งประเด็นเพ่ือการแลกเปลี่ยน 

 2.3 แบบฝึกหัดท้ายบทผ่านระบบ e-learning 
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สื่อประกอบกำรสอน 

1. เครื่องฉายสไลด์ 

2. Power point 

3. ตัวอย่างวิธีการรวบรวมข้อมูล 

4. Application Kahoot game 

4. เอกสารประกอบการสอนเรื่องการรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 

กำรวัดแลกำรประเมินผล 

ผลกำรเรียนรู้ วิธีกำรประเมิน สัดส่วนของกำร

ประเมิน 

2 . 1 , 2 . 2 , 2 . 4 , 

3.4,  

1. การสังเกตนักศึกษาจากการร่วมกันอภิปรายประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการ

รวบรวมข้อมูล 

2. ประเมินความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

3. ประเมินผลการท าแบบฝึกหัดท้ายบท จาก Kahoot 

Application 

4. ประเมินการก าหนดเครื่องมือเพ่ือการรวบรวมข้อมูล

ในการน าเสนอโครงร่างการวิจัย และผลการรวบรวม

ข้อมูลจากการน าฌสนอวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

5. การสอบวัดผลปลายภาค 

ร้อยละ 3 จาก 

ร้อยละ 25 
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บทท่ี 9 
 

กำรรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือทีใ่ช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 

(Data Collection and Research Instrument) 
 

บทน ำ 
การรวบรวมข้อมูล เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการวิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

ข้อมูลที่มีความถูกต้องเหมาะสมและตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ดีนั้น ผู้วิจัยต้องมีการพิจารณาถึง

องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการของการรวบรวมข้อมูล อาทิเช่น เครื่องมือที่ใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับระเบียบวิธีวิจัยและ

กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา การวางแผนในการด าเนินการเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและ    

มีวิธีการด าเนินการที่ถูกต้องตามหลักการวิจัยจะท าให้การศึกษานั้นได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและสะท้อนถึง

ปรากฏการณ์ในสิ่งที่ศึกษาอย่างแท้จริง 

 

9.1 ควำมหมำยและควำมส ำคัญ 
การรวบรวมข้อมูล คือ การได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการศึกษาและองค์ความรู้ใหม่ในการวิจัยเป็น

กระบวนการที่มีความส าคัญซึ่งการวิจัยทางการพยาบาล (รัตน์ศิริ ทาโต, 2552:193) ในแต่ละโครงการ

ย่อมมีวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามการวิจัยทั้งหมดนั้นล้วนมี

จุดประสงค์คือการได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้องและสะท้อนความเป็นจริงของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ

ศึกษาอย่างแท้จริง ในปัจจุบันพบว่า การรวบรวมข้อมูลมีหลากหลายวิธี แต่วิธีการรวบรวมข้อมูลใน

งานวิจัยทางการพยาบาลที่เป็นที่นิยม ได้แก่ 

1. การสัมภาษณ์ 

2. การสังเกต 

3. การใช้แบบสอบถาม 
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9.2 กำรแบ่งประเภทของข้อมูล  
9.2.1 ประเภทที่ 1 สามารถจ าแนกตามแหล่งที่มาของข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

ก.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากแหล่งข้อมูล

โดยตรงเช่นผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยโดยการใช้แบบสอบถามการสัมภาษณ์การสังเกตหรือ

แบบส ารวจในรูปแบบต่าง ๆ 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากแหล่งข้อมูลโดยตรงแต่

ข้อมูลเหล่านั้นได้มาจากการรวบรวมไว้แล้วของผู้อ่ืน โดยข้อมูลประเภทนี้มักได้จากเอกสารหลักฐาน

เวชระเบียนหรือผลการวิเคราะห์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

9.2.2 ประเภทที่ 2 สามารถจ าแนกตามลักษณะของข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

ก. ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) คือข้อมูลที่แสดงออกมาในรูปแบบของตัว

เลขที่บ่งบอกถึงปริมาณของสิ่งนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น จ านวนนักศึกษา ค่าเฉลี่ยของความรู้ และระดับ

คะแนนต่าง ๆ เป็นต้น 

ข. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เป็นข้อมูลที่ไม่ได้แสดงออกมาในรูปแบบของ

ตัวเลขที่สะท้อนถึงปริมาณแต่เป็นข้อมูลที่มีคุณลักษณะในรูปแบบของข้อความ ค าพูด หรือผลจากการ

สังเกต (กาญจนา จันทร์ไทย, 2552: 55-56) 

 

9.3 วิธกีำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
9.3.1 กำรสัมภำษณ์  Interview 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยจ าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ถูก

วิจัย โดยผู้วิจัยจะท าหน้าที่เป็นผู้ซักถามข้อมูลหรือข้อค าถามที่มีความสอดคล้องกับค าถามการวิจัย 

ส่วนผู้ถูกวิจัยจะเป็นผู้ตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลตามประเด็นที่นักวิ จัยได้ให้ไว้ในเบื้องต้น                             

การสัมภาษณ์มักเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการนี้

มีความจ าเป็นต้องใช้ทักษะในการเจาะลึกประเด็นหรือข้อมูลที่ต้องการ เป็นวิธีการที่ต้องประยุกต์ทั้ง

ศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน (รัตน์ศิริ ทาโต, 2552:202)  ดังนั้น ผู้วิจัยมีความจ าเป็นต้องมีการฝึกฝน

หรืออบรมในกระบวนการและวิธีการของการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ก่อนท าการเก็บ

รวบรวมข้อมูล เพ่ือให้การได้มาซึ่งข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือและเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมากที่สุด    
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9.3.1.1 ประเภทของกำรสัมภำษณ์ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ สามารถในออกเป็น 5 ประเภท (บุญใจ                  

ศรีสถิตย์นรากูร, 2553 : 268-276)  ดังนี้ 

ก. กำรสัมภำษณ์แบบไม่มีโครงสร้ำง        

การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่มีแนวทางในการ

สัมภาษณ์ที่ชัดเจน ค าถามมักเริ่มต้นจากข้อค าถามแบบปลายเปิดหรือการสนทนาในเรื่องทั่วไป                

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถูกวิจัยได้แสดงความคิดเห็นหรือสนทนาตามสภาพ 

ข. กำรสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำง 

เป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดหรือโครงสร้างของข้อค าถามแบบกว้าง ๆ 

โครงสร้างของข้อค าถามที่สร้างขึ้นต้องครอบคลุมเรื่องที่ต้องการศึกษาหรือค าถามการวิจัยเพ่ือมุ่งเน้น

ให้ผู้ถูกวิจัยได้ให้ข้อมูลหรือตอบค าถามตามแนวโครงสร้างที่ผู้วิจัยได้ซักถาม นอกจากนี้ผู้วิจัยยัง

สามารถเจาะลึกในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากโครงสร้างข้อค าถามที่ได้ตั้งไว้ในเบื้องต้น

แล้วซึ่งจะท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น  

ค. กำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง 

เป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามกรอบโครงสร้างข้อค าถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น

ไว้ตั้งแต่ต้น โดยมีการจัดเรียงข้อค าถาม ตามล าดับความส าคัญและประเด็นที่ต้องการศึกษาด้วยข้อ

ค าถามมีทั้งค าถามปลายปิด และค าถามปลายเปิด หรืออาจเป็นข้อค าถามที่มีการผสมผสานโดยผู้วิจัย

อาจมีการปรับเปลี่ยนค าพูดหรือลักษณะวิธีการซักถามได้เล็กน้อย เพ่ือให้การได้มาซึ่งข้อมูลเป็นไปตาม

โครงสร้างที่วางไว้    

ง. กำรสัมภำษณ์เป็นกลุ่ม  (focused group)     

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม หรือ Focused Group เป็นวิธีการ

เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย การสัมภาษณ์เป็นกลุ่มมักใช้จ านวนผู้เข้าร่วมรับ

การสัมภาษณ์อยู่ที่ประมาณ 8 ถึง 12 คน โดยการคัดเลือกสมาชิกของกลุ่มทั้งหมดควรมีลักษณะ

คุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นตัวแทนของกลุ่มนั้น ๆ การสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม  

ผู้วิจัยจะเป็นผู้ด าเนินการเริ่มต้นข้อค าถามหรือประเด็นที่ต้องการการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลภายใน

กลุ่ม โดยมุ่งเน้นความอิสระทางความคิดทัศนคติและความหลากหลายของข้อมูลจากสมาชิกทั้งหมด 

ระหว่างการด าเนินการการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม ผู้วิจัยมีความจ าเป็นต้องใช้ทักษะในการสัมภาษณ์ 
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รวมถึงการสังเกตและการบันทึกบรรยากาศระหว่างการสนทนากลุ่ม พฤติกรรม การแสดงออกทาง

อารมณ์ต่างๆ ของสมาชิกภายในกลุ่มซึ่งอาจเป็นข้อมูลส าคัญที่จะสนับสนุนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้

อีกทาง   

จ.  กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 

 การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่นิยมในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่ง

วัตถุประสงค์การวิจัยมุ่งเน้นการศึกษาข้อมูลหรือการได้มาซึ่งผลการวิจัยจากประสบการณ์หรือภูมิหลัง

ของกลุ่มตัวอย่าง การสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถจัดกระท าได้ทั้งในรูปแบบการสัมภาษณ์รายบุคคลหรือ

กลุ่มนอกจากนี้รูปแบบข้อค าถาม ผู้วิจัยยังสามารถประยุกต์ใช้ข้อค าถามทั้งแบบมีโครงสร้าง                         

กึ่งโครงสร้าง หรือแบบไม่มีโครงสร้าง อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้วิจัยใช้ข้อค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง หรือ

แบบไม่มีโครงสร้าง ผู้วิจัยยังคงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการเตรียมแนวข้อค าถามส าหรับการเจาะลึก

ข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษาหรือค าถามการวิจัยในเบื้องต้น อันจะน ามาสู่ข้อมูลที่ได้

อย่างครอบคลุม        

9.3.2 กำรสังเกต 

การสังเกตเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยท างานในบริบทของพ้ืนที่ หรือสถานการณ์ที่มี

ความเฉพาะเจาะจงโดยใช้ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือในการสังเกต ซึ่งมีความจ าเป็นต้องเข้าถึงด้านบริบทของ

พ้ืนที่ต้องการสังเกตหรือศึกษา  คุณสมบัติของคนที่ต้องการสังเกตพฤติกรรม รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ                  

ที่กลุ่มเป้าหมายมีการจัดกระท าขึ้นหรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติของบริบทสังคมนั้น ๆ (ปุญญพัฒน์                      

ไชยเมล์, 2557: 146-147)  ในการศึกษาการวิจัยทางด้านการพยาบาลอาจต้องมีการสังเกตถึงทักษะ

การปฏิบัติด้านการพยาบาลที่เกี่ยวข้องในบริบทของสถานบริการด้านสุขภาพ หรืออาจมีการสังเกต

ด้านทักษะด้านการสื่อสาร ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านการ

พยาบาล (ประกาย จิโรจน์กุล, 2552 : 215) เป็นต้น ในการสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ ผู้วิจัยมีความ

จ าเป็นที่ต้องมีการวางแผนอย่างรอบด้านเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถสะท้อนถึงบริบท

ของกลุ่มที่ต้องการศึกษาอย่างแท้จริง  

9.3.2.1 ประเภทของกำรสังเกต (Creswell, 2013: 166-167) 

 ก. กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) 

เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  กับกลุ่ม

ตัวอย่างโดยผู้วิจัยจะเข้าไปมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ (Complete Participant) ผู้วิจัยจะต้องท าตัวให้
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กลมกลืนกับกลุ่มตัวอย่าง เปรียบเสมือนพวกเดียวกันเพ่ือลดความรู้สึกระแวงหรือสงสัยอันจะท าให้

ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นจริง นอกจากนี้ผู้วิจัยยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือการสังเกตแบบเปิดเผยใน

ฐานะผู้สังเกตการณ์ของกลุ่มตัวอย่างโดยผู้ถูกสังเกตมีการรับทราบถึงบทบาทของผู้วิจัย        

ข. กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non- Participant Observation)  

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเป็นลักษณะที่ผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้

สังเกตการณ์ โดยไม่เข้าไปร่วมในกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งวิธีการนี้สามารถจัดกระท าได้ในรูปแบบ

ของการปกปิดสถานะของผู้วิจัย เพ่ือท าการสังเกตพฤติกรรมหรือกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่าง อันจะท า

ให้สามารถได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตามการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในรูปแบบของ

การเปิดเผยบทบาทของผู้วิจัย โดยผู้วิจัยจะมีการสังเกตการณ์อยู่ห่างๆ เพ่ือเฝ้าสังเกตพฤติกรรม การ

ด าเนินกิจกรรมหรือการปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่าง กรณีนี้อาจท าให้กลุ่มตัวอย่างรู้ตัวซึ่งอาจส่งผลต่อ

พฤติกรรมที่แสดงออกมาที่อาจไม่เป็นไปตามธรรมชาติของกลุ่มก็เป็นได้ 

นอกจากนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต ผู้วิจัยต้องค านึงถึงหลักจริยธรรมเกี่ยวกับ

ประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการสังเกต โดยจ าเป็นต้องหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือความเป็น

ส่วนตัวให้มากที่สุด    

9.3.2.2 ประเภทของแบบสังเกต (ประกาย จิโรจน์กุล, 2552:216-217) 

ก. แบบสังเกตแบบไม่ได้ก ำหนดโครงร่ำง 

เป็นแบบสังเกตที่ไม่ได้ก าหนดรูปแบบหรือโครงสร้างการบันทึกข้อมูลจากสถานการณ์

หรือ พฤติกรรมที่สังเกตได้ แบบสังเกตประเภทนี้เป็นที่นิยมในการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือการลงสังเกต

ภาคสนาม (Field Work) โดยมีการบันทึก (Field Note) เหตุการณ์หรือสิ่งที่ผู้วิจัยพบเห็นจากการ

สังเกต อย่างอิสระ 

ข. แบบสังเกตแบบมีโครงร่ำง 

เป็นแบบสังเกตที่มีการก าหนดโครงร่างหรือรูปแบบการบันทึกการสังเกตอย่างมีแบบ

แผน ผู้วิจัยมีการก าหนดแบบสังเกตล่วงหน้าซึ่งมีรูปแบบที่มีความหลากหลาย เช่น แบบส ารวจรายการ 

เป็นการประเมินพฤติกรรมหรือบันทึกพฤติกรรมที่ได้จากการสังเกตแบบเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ยังมี

แบบประเมินการสังเกตแบบมาตราประเมินค่าหรือ Rating Scale  โดยผู้วิจัยจะมีการประเมิน

พฤติกรรม ของกลุ่มตัวอย่างออกมาเป็นระดับ เช่น ระดับน้อย ปานกลาง และมาก เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่

กับการจัดระดับหรือการให้ค่าของผู้วิจัยที่ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้น 
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9.3.3 กำรใช้แบบสอบถำม 

วิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามเป็นที่นิยมในการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือวัดสิ่งต่าง 

ๆ ทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา เช่นรูปแบบการวิจัยแบบพรรณนา (Descriptive Research) 

แบบสอบถามที่ถูกน ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือก่อนการน าไปใช้ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร , 2553:280; สิน พันธุ์พินิจ, 2553: 229) โดย

แบบสอบถามที่นิยมใช้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 9.3.3.1 แบบสอบถำมปลำยเปิด Open End questionnaire 

เป็นแบบสอบถามที่ไม่ไม่ระบุค าตอบส าหรับให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ โดยค าถามจะเป็น

ลักษณะเปิดกว้างให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นหรือทัศนคติอย่างอิสระ 

แบบสอบถามประเภทนี้เป็นที่นิยมในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก

กว่าแบบสอบถามปลายปิด นอกจากนี้ข้อมูลจากข้อค าถามแบบปลายเปิด ยังสามารถน ามาพัฒนาเป็น

แบบสอบถามปลายปิดได้อีกด้วย 

ตัวอย่ำง แบบสอบถำมปลำยเปิด 

 1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลในศตวรรษท่ี 21 

 2. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณธรรม

จริยธรรมควรมีรูปแบบอย่างไร 

 3. ท่านคิดว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมของคนในสังคมอย่างไร 

9.3.3.2. แบบสอบถำมปลำยปิด   

เป็นรูปแบบข้อค าถามที่มีการระบุค าตอบ เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบโดยใช้ข้อความหรือ

ข้อค าถามสั้น ๆ ข้อค าถามที่ถูกสร้างขึ้นเป็นการมุ่งค้นหาค าตอบ หรือผลการวิจัยอันสอดคล้องกับ

ค าถามและวัตถุประสงค์การวิจัย แบบสอบถามปลายปิดสามารถจ าแนกออกเป็น 5 แบบ ดังนี้ 

ก. แบบสอบถำมแบบส ำรวจรำยกำร (Checklist)  แบบสอบถามเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่าง

เลือกตอบตามข้อเท็จจริงหรือตรงกับคุณสมบัติของตน  

ตัวอย่ำง ค าจ ากัดความทางเพศ 

 เกย์คิง 

 เกย์ควีน 

 เกย์โบ๊ท 
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 กะเทย 

ข. แบบสอบถำมแบบจัดอันดับ (Rank Order) 

เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ระบุค าตอบเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างพิจารณาเพ่ือเรียงล าดับใน

ประเด็นต่าง ๆ อาจเป็นการเรียงล าดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยก็ได้ 

ตัวอย่ำง  

จงเรียงล าดับคณะที่ท่านสนใจอยากศึกษาจากมากไปหาน้อย โดยใส่หมายเลขจาก 1 - 5   

ลงในช่อง 

   ครุศาสตร์ 

  วิทยาการจัดการ 

  วิทยาศาสตร์ 

  นิติศาสตร์ 

 พยาบาลศาสตร์ 

ค. แบบสอบถำมแบบมำตรประมำณค่ำ (Rating scale) 

 เป็นแบบสอบถามที่เป็นที่นิยมใช้ในงานวิจัยอย่างแพร่หลายซึ่งรูปแบบของแบบสอบถาม              

จะเป็นแบบมาตรประมาณค่าโดยการก าหนดค าตอบ เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบตามความคิดเห็น

โดยการก าหนดค่าตัวเลขของแต่ละค าถามออกเป็นระดับให้เลือกตอบ 

ตัวอย่ำง ท่านมีการอ่านทบทวนด้วยตนเองในรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล 

 1. น้อย 

 2. บางครั้ง 

 3. บ่อย 

 4. บ่อยมาก 

ง.  แบบสอบถำมมำตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scales)  

เป็นอีกแบบสอบถามที่มีการนิยมใช้ในการรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยอย่างแพร่หลาย 

รูปแบบของแบบสอบถามใช้เป็นแบบวัดทัศนคติความคิดเห็นของตัวแปรที่ต้องการศึกษา แบบวัด

ประเภทนี้จะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งก าหนดค าตอบเริ่มต้นจากข้อค าถามเชิงลบมากที่สุด ไปจนถึง

ข้อค าตอบเชิงบวกมากท่ีสุด โดยเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก จาก 1 ถึง 5 
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ตัวอย่ำง  

การให้คะแนนค าถามเชิงนิมาน  (Positive) 

 เห็นด้วยมากที่สุด  =  5 คะแนน  

 เห็นด้วยมาก   = 4 คะแนน 

 เห็นด้วยปานกลาง  = 3  คะแนน 

 ไม่เห็นด้วย    = 2  คะแนน 

 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   = 1 คะแนน 

การให้คะแนนค าถามเชิงนิเสธ  (Negative) 

 เห็นด้วยมากที่   = 1 คะแนน 

เห็นด้วยมาก   = 2 คะแนน 

เห็นด้วยปานกลาง   = 3  คะแนน 

  ไม่เห็นด้วย     = 4   คะแนน 

   ไมเ่ห็นด้วยอย่างยิ่ง   = 5 คะแนน  

จ.  แบบสอบถำมแบบ (analog scale) 

 เป็นแบบสอบถามที่นิยมใช้ในการวัดความรู้สึกอารมณ์หรือความวิตกกังวล ส าหรับแบบวัด

ที่นิยมใช้ทางการพยาบาลคือการวัดความเจ็บปวด 

ตัวอย่ำงเช่น 

 แบบวัดระดับความปวด 

ไ ม่ปวด_________________________________________________ปวดมำกที่สุด

        

9.4 วิธกีำรรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล 
ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมวิจัย ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการอธิบายถึง  

องค์ความรู้ที่ได้ค้นพบและน ามาสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต ดังนั้นการจัดระบบข้อมูลจึงมีความ

จ าเป็นที่นักวิจัยควรตระหนักถึงกระบวนการในการจัดเก็บและวางระบบข้อมูลวิชาการ (กมลมาลย์    

วิรัตน์เศรษฐสิน, 2559: 114-115) ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่มักเป็นในรูปแบบ

ของเอกสารหลักฐานหรือแบบสอบถาม ดังนั้นผู้วิจัยควรมีระบบและระเบียบวิธีการเก็บข้อมูลอย่า ง
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เป็นขั้นตอนเพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ โดยนักวิจัยควรค านึงถึงวิธีการ ดังต่อไปนี้  

(Kenneth & Bruce, 2011: 398-399) 

9.4.1 มีทะเบียนของกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีที่มีการจัดกระท าหรือการทดลองรวมถึงงานวิจัย

เชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นต้องมีทะเบียนของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ทราบจึงแหล่งข้อมูลที่อาจต้องมีการ

แยกแยะและจ าแนกท่ีมาของข้อมูลในแต่ละราย ทั้งนี้ผู้วิจัยอาจใช้รหัสในการลงข้อมูล เพ่ือปิดบังตัวตน

ของกลุ่มตัวอย่าง 

9.4.2  แบบสอบถามหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องควรมีการลงรหัสเรียงล าดับจากกลุ่มตัวอย่างที่ 

1 ไปจนถึงสิ้นสุด เพ่ือให้สะดวกต่อการคีย์ข้อมูลหรือน ามาตรวจสอบในภายหลัง 

 9.4.3 ควรมีการรวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐานอย่างเป็นระบบระเบียบโดยแยกข้อมูล

เป็นชุดหรือแฟ้มเอกสารเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและการตรวจสอบ 

9.4.4  ผู้วิจัยควรมีการส ารองข้อมูลในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และมีการจัดเก็บ

ในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการป้องกันการเข้าถึงโดยการใช้รหัสผ่าน เพ่ือเป็นการส ารองข้อมูลในกรณีที่

เอกสารต้นฉบับถูกท าลายหรือได้รับความเสียหายจากกรณีใด ๆ ก็ตาม 

9.4.5 การจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่างต้องมีการปกปิดความลับ                 

ไม่ระบุตัวตนของกลุ่มตัวอย่าง มีห้องจัดเก็บที่ยากต่อการเข้าถึงและมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด 

9.4.6  ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ จะต้องได้รับการท าลายหลังเสร็จสิ้นโครงการวิจัยนั้น ๆ

ตามข้อตกลงของทุนวิจัยและหน่วยงานเพ่ือเป็นการปกป้องสิทธิ์และการรั่วไหลของข้อมูลของ                 

กลุ่มตัวอย่าง 

 

บทสรุป 
การรวบรวมข้อมูลเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยที่มีคุณภาพ

สามารถสะท้อนปรากฏการณ์ของเรื่องที่ต้องการศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องมีการวางแผนในการ

รวบรวมข้อมูลอย่างมีระเบียบแบบแผน นอกจากนี้การจัดการระบบข้อมูลที่ได้มายังเป็นสิ่งส าคัญที่

จะต้องมีการเตรียมการเพ่ือให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการติดตามตรวจสอบในภายหลัง                

อีกทั้งผู้วิจัยควรตระหนักถึงการรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัด เพ่ือมิให้ละเมิดต่อสิทธิ                

ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างได้ 
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แบบฝึกหัดท้ำยบท (Kahoot application) 

 

1. ข้อใดคือข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

ก. ข้อมูลจากเวชระเบียนของ ร.พ. 

ข. ข้อมูลจากรายงานประจ าปี 

ค. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

ง. ข้อมูลจากสถิติของหน่วยงาน 

1. ข้อใดคือข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) 

ก. สถิติของหน่วยงาน 

ข. ผลการสัมภาษณ์ 

ค. สรุปผลการสังเกต 

ง. ผลการสนทนากลุ่ม 

2. การท า Focus Group ควรมีสมาชิกก่ีคนจึงจะเหมาะสม 

ก. 5-10 คน 

ข. 8-12 คน 

ค. 15-20 คน 

ง. ไม่มีข้อถูก 

3. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตรงกับข้อใด 

ก. มีข้อค าถามแบบกว้าง ๆ 

ข. มีข้อค าถามชัดเจนเป็นล าดับ 

ค. มีข้อค าถามเฉพาะค าถามปลายปิด 

ง. ถูกทุกข้อ 

4. การวิจัยแบบใดควรใช้การสังเกตุแบบไม่มีส่วนร่วม 

ก. การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 

ข. การศึกษาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในสถานบันเทิง 
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ค. การศึกษาพัฒนาการและการปรับตัวของเด็กวัยเรียน 

ง. ถูกทุกข้อ 

5. แบบสอบถามแบบมาตราวัดลิเคิร์ท (Likert Scale) นิยมใช้วัดสิ่งใด 

ก. ทัศนคต ิ

ข. พฤติกรรม 

ค. ความปวด 

ง. คุณสมบัต ิ
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แผนบริหำรกำรสอนประจ ำบทท่ี 10 
 

อำจำรย์ ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง 

 

หัวข้อเนื้อหำ  

10.1 คุณภาพเครื่องมือวิจัย 

10.2 การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง (Validity) 

10.3 การตรวจสอบคุณภาพด้านความเชื่อมั่น (Reliability) 

10.4 การวิเคราะห์รายข้อ (Item Analysis) 

      10.4.1 การพิจารณาค่า Cronbach’ s Alpha 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อศึกษำบทที่ 10 แล้ว นักศึกษำสำมำรถ 

1. อธิบายหลักการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือได้ 

2. สามารถเลือกวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย และแปลผลการหาค่าความเที่ยงและ

ความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัยได้ 

 

วิธีกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1. วิธีกำรสอน 

1.1 บรรยายและอภิปราย 

1.2 การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

1.3 การฝึกปฏิบัติแบบกลุ่ม 

2. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

2.1 ยกตัวอย่างตารางการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง (Validity) การตรวจสอบ

คุณภาพด้านความเชื่อมั่น 

2.2 แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 8-9 คน ฝึกอ่านและวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามรายข้อจาก

ตัวอย่างรายงานผล SPSS ที่ได้รับ และร่วมอภิปรายในชั้นเรียน 
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2.3  แบบฝึกหัดท้ายบทผ่านระบบ e-learning 

สื่อประกอบกำรสอน 

1. เครื่องฉายสไลด์ 

2. Power point 

3. เอกสารประกอบการสอนเรื่องการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

4. ตัวอย่างตารางการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง (Validity) การตรวจสอบคุณภาพ 

ด้านความเชื่อมั่น 

 

กำรวัดแลกำรประเมินผล 

ผลกำรเรียนรู้ วิธีกำรประเมิน สัดส่วนของกำร

ประเมิน 

1 . 4 , 2 . 1 , 2 . 2 , 

2.4, 4.2, 5.1, 5.2  

1. การสังเกตนักศึกษาจากการร่วมกันอภิปรายประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

2. ประเมินความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและ

การท ากิจกรรมกลุ่ม 

3. ประเมินผลการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

4. ประเมินการผลการก าหนดประชากรเป้าหมายและ

กลุ่มตัวอย่างในการน าเสนอโครงร่างการวิจัย 

5. การสอบวัดผลปลายภาค 

ร้อยละ 3 จาก 

ร้อยละ 25 
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บทท่ี 10 
 

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือกำรวิจัย 

(Psychometric Evaluation of Research Instrument) 
 

 

บทน ำ 
 การได้มาซึ่งค าตอบของการวิจัยมีความจ าเป็นต้องมีเครื่องมือในการแสวงหาหรือค้นคว้า

ค าตอบที่เหมาะสมและถูกต้อง เครื่องมือการวิจัยจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญที่ต้องอาศัย

กระบวนการในการพัฒนา รวมถึงการสร้างเครื่องมือที่มีคุณภาพสามารถวัดและประเมินกลุ่มตัวอย่าง

ในประเด็นที่มีความสอดคล้องกับประเด็นปัญหา หากเครื่องมือการวิจัยมีมาตรฐานและคุณภาพเป็นที่

ยอมรับย่อมส่งผลให้การได้มาซึ่งผลการวิจัยมีความถูกต้องแม่นย า ดังนั้นการพัฒนาเครื่องมือและ

กระบวนการในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือการวิจัยมีความจ าเป็นที่นักวิจัยควรตระหนักและ

ด าเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการพัฒนาเครื่องมือรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพ                 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้มาซึ่งเครื่องมือที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการค้นหาค าตอบ             

การวิจัย 

 

10.1 คุณภำพเครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือการวิจัย เปรียบเสมือนสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการต่าง ๆ

สิ่งประดิษฐ์นั้นย่อมได้รับการตรวจสอบคุณภาพก่อนการใช้งานเพ่ือให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัย

เหมาะสมกับกลุ่มที่ต้องการน าไปใช้ เช่นเดียวกับเครื่องมือที่ ใช้ในกระบวนการวิจัยย่อมมีความจ าเป็น

ในการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือสร้างความมั่นใจว่าเครื่องมือนั้นมีความเหมาะสมและสามารถวัดและ

ประเมินได้ตรงกับปัญหาและสิ่งที่นักวิจัยต้องการค้นหาค าตอบ (สิน พันธ์พินิจ, 2553 : 174) ประเด็น

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจึงเป็นประเด็นที่นักวิจัยควรมีการด าเนินการอย่างมีแบบแผนและ

ถูกต้องตามหลักวิชาการในการให้มาซึ่งเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ เครื่องมือการวิจัยที่ดีควรมีคุณสมบัติ

ดังต่อไปนี้  (ประกาย จิโรจน์กุล, 2550 : 228)  
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1. มีความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง เครื่องมือสามารถวัดคุณสมบัติหรือลักษณะของสิ่ง

ที่ต้องการในการวัดและประเมินได้อย่างแท้จริงมีความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการวาดผลที่ได้

สะท้อนถึงผลของสิ่งที่ได้รับการวัดอย่างแท้จริง 

2. ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการวัดนั้นเมื่อน าไปวัดสิ่งเดียวกัน

ผลที่ได้จะมีความสม่ าเสมอและเกิดความแน่นอนท าให้เกิดความน่าเชื่อถือและเป็นที่มันใจหากมีการ

วัดผลซ้ าผลที่ได้ ก็ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

3. ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง เครื่องมือหรือข้อค าถามที่ใช้มีความชัดเจน         

ท าให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน  ไม่ว่าใครน าเครื่องมือไปใช้ ผลที่ได้ก็ยังคงเดิม อีกท้ังเครื่องมือที่มี

ความเป็นปรนัยสามารถแปลงค่าคะแนนได้อย่างชัดเจน 

4. ความไว (Sensitivity) หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกความแตกต่างของสิ่งที่

ต้องการวัดหรือประเมินเงิน หาเครื่องมือที่มีระดับการวัดที่ละเอียดย่อมส่งผลให้สามารถวัดและ

ประเมินผลในประเด็นนั้นได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น 

5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพดีหมายถึงเครื่องมือที่

สามารถใช้ได้สะดวกมีความประหยัดและสามารถวัดและประเมินผลออกมาได้เป็นอย่างดี 

จากคุณสมบัติที่กล่าวมาท้ังตนเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ส่งเสริมให้เครื่องมือการวิจัยมีคุณภาพที่ดี

สามารถน าไปใช้หรือวัดผลในประเด็นที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องมากยิ่งขึ้นอย่างไร               

ก็ตาม ทั้งนี้ กระบวนการในการได้มาซึ่งคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยจะได้กล่าวในล าดับถัดไป 

 ประโยชน์ของกำรทดสอบคุณภำพเครื่องมือกำรวิจัย (สิน พันธ์พินิจ, 2553 : 177)  

1. ท าให้ทราบว่าเครื่องมือมีความชัดเจนหรือไม่โดยสามารถประเมินได้จากความเข้าใจ

ของกลุ่มที่ใช้ในการทดสอบในแต่ละประเด็นของเครื่องมือการวิจัยนั้น                

2. ท าให้ทราบถึงความสมบูรณ์ของเครื่องมือการวิจัยก่อนการน าไปใช้ ซึ่งการน า ไป

ทดสอบใช้จะท าให้ผู้วิจัยทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งและจุดที่ควรต้องพัฒนาปรับปรุงให้มีความเหมาะสม

สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยมากยิ่งขึ้น 

3. ท าให้ทราบถึงความเหมาะสมของข้อค าถามและระยะเวลาที่กลุ่มผู้ทดสอบใช้จริง 

หากเครื่องมือนั้นใช้เวลาในการตอบมากเกินไป ควรมีการปรับเปลี่ยนข้อค าถามเพ่ือให้ประเด็นของ

เวลาในการท ามีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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4. ท าให้ทราบถึงความชัดเจนของข้อค าถามต่าง ๆ การใช้ภาษาที่สามารถสื่อสารได้

ตรงไปตรงมามาไม่มีความซับซ้อน หากเกิดปัญหาในกรณีดังกล่าวผู้วิจัยน าเครื่องมือมาปรับเปลี่ยน

เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความเข้าใจต่อข้อค าถามท่ีดีขึ้น 

5. ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ เนื่องจากได้มีการทดสอบความถูกต้องท าให้ช่วยลดความ

คลาดเคลื่อนในการวัดและประเมินผล              

                                 

10.2 กำรตรวจสอบคุณภำพด้ำนควำมตรง (Validity) 
ความตรง  หมายถึง ประสิทธิภาพของเครื่องมือที่มีคุณสมบัติในการวัดตัวแปรที่ต้องการศึกษา

ได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด ด้วยความตรงของเครื่องมือการวิจัยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ความตรง

ตามสภาพปัจจุบัน (Concurrent validity) และ ความตรงตามการพยากรณ์ (Predictive validity) 

(บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553 : 223) โดยในบทเรียนนี้จะขอกล่าวถึงความตรงเชิงเนื้อหา ดังนี้ 

 10.2.1 ควำมตรงเชิงเนื้อหำ (Content validity) 

ความตรงเชิงเนื้อหาหมายถึงแบบสอบถามของเครื่องมือการวิจัยนั้นมีเนื้อหาที่มีความ

สอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่ต้องการวัด ซึ่งจะพิจารณาจากความสอดคล้องของข้อค าถามกับ

นิยามศัพท์เฉพาะหรือนิยามปฏิบัติการและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร (บุญใจ ศรีสถิต       

นรากูร, 2553: 224; ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์, 2557 : 165 และ Houser, 2008 : 254)  

การหาความตรงเชิงเนื้อหาจะท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือหรือแบบสอบถามนั้น

โดยการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนั้นเป็นจ านวน

อย่างน้อย 3 คน ท าการพิจารณาแบบสอบถาม โดยแบ่งค่าคะแนนเป็น 4 ระดับ (ระดับ 1 = ค าถาม

ไม่มีความสอดคล้องกับนิยาม - ระดับ 4 = ค าถามมีความสอดคล้องกับนิยาม) เมื่อได้รับการพิจารณา

จากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนั้นผู้วิจัยจึงน ามาหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา หรือที่เรียกว่า Content 

validity Index (CVI)  โดยค่า CVI ที่รับได้และเป็นที่ยอมรับในการน าเครื่องมือไปใช้ มีค่าตั้งแต่ 0.8 

(บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553: 224-225; ประกาย จิโรจน์กุล, 2552: 229-230; ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์, 

2557: 163)  ซึ่งมีสูตรในการวิเคราะห์ดังนี้ 
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   𝐶𝑉𝐼 =  
∑𝑅3,4

𝑁
 

 

   เมื่อ CVI  = ดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา 

 ∑ 𝑅3,4 = จ านวนข้อที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้ระดับ 3 และ 4 

 N  = จ านวนข้อค าถามท้ังหมด 

 

 

ตำรำง 10.1 ตัวอย่างตารางพิจารณาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) 

 

ข้อที่ 

ผลกำรพิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1   /    /     / 

2   /     /    / 

3  /    /     /  

4    /   /     / 

5    /   /     / 

6   /    /     / 

7   /    /     / 

 

  

 จากตัวอย่างการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ราย พบว่า มีข้อ

ค าถามข้อที่ 3 ที่ได้รับการประเมินน้อยกว่า 3 คะแนน โดยข้อค าถามที่ได้รับการประเมิน ตั้งแต่ระดับ 

3 และ 4 จากผู้ทรงคุณวุมิทั้ง 3 คน มีจ านวน 6 ข้อ โดย สามารถน ามาหาค่าดัชนี CVI ได้ดังนี ้
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CVI = 
6

7
 

 

        CVI = 0.85 

 

 ดังนั้นเครื่องมือการวิจัยนี้ มีค่า CVI มากกว่า 0.8 จึงสามารถน าใช้ได้ 

 

 10.2.2 ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective congruence: IOC)   

 เป็นการพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกลับตัวแปรที่ต้องการวัดและประเมิน ซึ่ง

ต้องมีความสอดคล้องและมีความจ าเพาะกับสิ่งที่ต้องการศึกษา โดยการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยมี เกณฑ์การพิจารณาแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 

(ระดับ -1= แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ , 0= ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์, +1 = แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์)  โดยการแปลผลการวิเคราะห์ค่า

ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จะท าการพิจารณาค่าคะแนนของข้อค าถามในแต่ละข้อหากข้อค าถามนั้น

มีค่าคะแนน จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามคนน้อยกว่า 0.5  ผู้วิจัยต้องท าการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือ

ตัดข้อค าถามนั้นออก (ตาราง 10.2) การวิเคราะห์ผลดัชนี IOC สามารถแทนค่าการวิเคราะห์ตามสูตร

ดังนี้ 

 

 

IOC = 
∑𝑅

𝑁
 

 

 เมื่อ  IOC  = ดัชนีความสอดคล้องระหว่าข้อค าถาม 

    ∑R = ผลรวมคะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 

       N     = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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ตำรำง 10.2 ตัวอย่างการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 

ข้อที่ ผลกำรพิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ ค่ำ IOC ข้อเสนอแนะ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 0 +1 0 0.33  

2 +1 +1 +1 1.00  

3 0 +1 +1 0.66  

4 +1 +1 0 0.66  

5 0 +1 +1 0.66  

6 -1 +1 +1 0.33  

 

จากตารางผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ข้อค าถาม ข้อที่ 1 และ 6 มีค่า

คะแนน IOC น้อยกว่า 0.50 ผู้วิจัยควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไข หรือตัดข้อค าถามข้อนั้นออก 

 

10.3 กำรตรวจสอบคุณภำพด้ำนควำมเชื่อมั่น (Reliability) 
ความเชื่อมั่นเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ส าคัญที่ท าให้เครื่องมือการวิจัยมีคุณภาพ ซึ่งความ

เชื่อมั่นหมายถึงเครื่องมือนั้นสามารถวัดและประเมินผลได้อย่างคงที่ไม่ว่าจะท าการวัดกี่ครั้งก็ตามผลที่

ได้จากการวัดจะมีความสม่ าเสมอ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553 : 231; ประกาย จิโรจน์กุลม, 2550 : 

233) ตัวอย่างเช่น เครื่องวัดระยะทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้

เครื่องมือวัดระยะทาง A ระยะทาง 150 กิโลเมตร เมื่อใช้เครื่องมือ A ในการวัดระยะทางเดิมซ้ า 

ในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันระยะทางที่ได้ ควรเป็น 150 กิโลเมตรเช่นเดิม ซึ่งถือได้ว่าเครื่อง A มีความ

เชื่อมั่นที่ดี  ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัยโดยทั่วไปควรมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.80 ขึ้นไป 

ส าหรับเครื่องมือการวิจัยที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ควรมีค่ าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.70 ขึ้นไป                   

โดยความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัยงานสามารถแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบได้แก่ (1) ความ

สอดคล้องภายใน (Internal Consistency) (2) ความคงที่ของเครื่องมือ (Stability) และ (3) ความ

เท่าเทียมกัน (Equivalence)  ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร , 2553 : 232-246; 

ประกาย จิโรจน์กุลม, 2550: 229-236)  
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1. ความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) หมายถึง การตรวจสอบในข้อค าถาม

แต่ละข้อของแบบสอบถามในการวัดและประเมินผลว่ามีคุณลักษณะในการวัดไปในทิศทางเดียวกัน

หรือไม่ ซึ่งหาข้อค าถามในแต่ละข้อสามารถวัดตัวแปรไปในทิศทางเดียวกันย่อมส่งผลให้แสดงถึงความ

สอดคล้องภายในที่มีค่าสูง ซึ่งการหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี ได้แก่ 

 1.1 การแบ่งครึ่ง (Split Half Method) คือ วิธีการหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยการ

น าแบบสอบถามชุดเดียวกัน แล้วน าไปวัดกับกลุ่มที่ใช้ทดสอบกลุ่มเดียวกัน หลังจากนั้นน าผลที่ได้มา

แบ่งครึ่งโดยสามารถแบ่งออกเป็นข้อค าถามข้อค าถามข้อคี่และข้อค าถามข้อคู่ เช่น แบบสอบถาม

จ านวน 20 ข้อ น าไปทดสอบกับกลุ่มที่ใช้ทดสอบ จ านวน 10 คน และน าผลที่ได้ออกมา แบ่งเป็น                   

2 ส่วน แล้วน าคะแนนทั้งสองส่วนมาหาค่าความสัมพันธ์โดยใช้สูตรของเพียร์สัน (Pearson’s 

correlation  coefficient) เกิดค่าที่ได้นั้นจะเป็นค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเพียงครึ่งฉบับ 

หลังจากนั้นให้ด าเนินการในขั้นตอนที่ 2 โดยการน าผลคะแนนที่วัดได้ไม่หาความค่าความเชื่อมั่นโดยใช้

สูตรรับแก้ ของสเปียร์แมนบราวน์ (Spearman-Brown prophecy formula) 

 1.2 การหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรของคู เดอร์และริชาร์ดสัน ( Kuder and 

Richardson) การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัยโดยวิธีนี้แบบสอบถามที่จบแบ่งคะแนน

ออกเป็น 2 ระดับ เช่น ข้อค าถาม ใช่และไม่ใช่โดยสามารถแปลผลค่าคะแนนแทนตอบถูกได้ 1 คะแนน 

ตอบผิดได้ 0 คะแนน โดยน าผลคะแนนมาวิเคราะห์ผลโดยการใช้สูตรค านวณ KR-20 และ KR -21 

 

 สูตรกำรค ำนวณหำค่ำควำมเชื่อม่ันแบบคูเดอร์สัน 20 

 

 

𝑟𝑡𝑡 =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑𝑝𝑞

𝑠2
 

  

 𝑟𝑡𝑡  = ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ 

 K    = จ านวนข้อสอบ 

 p    = สัดส่วนของผู้ตอบถูก 

 S2    = ความแปรปรวนของคะแนน 
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 q   = สัดส่วนของผู้ตอบผิด (1-p) 

 สูตร KR- 21 ได้รับการพัฒนา มาจากสูตร KR-20 ซึ่งใช้กับแบบสอบถามท่ีมีค่าระดับคะแนน

แบ่งออกเป็น 2 ระดับเช่นกันแจกันใช้สูตรในการค านวณแบบ KR-21 มักมีค่าความเที่ยงที่น้อยกว่า 

KR-20 

 

สูตรกำรค ำนวณหำค่ำควำมเชื่อม่ันแบบคูเดอร์สัน 21 

 

 

𝑟𝑡𝑡 =
𝑘𝑠2 − 𝑥(𝑘 − 𝑥)

𝑠2(𝑘 − 1)
 

 

 𝑟𝑡𝑡  = ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ 

 K    = จ านวนข้อสอบ 

 𝑥    = ค่าเฉลี่ย 

 S2    = ความแปรปรวนของคะแนน 

 

2. ความคงที่ของเครื่องมือ (Stability) 

 แผนที่ของเครื่องมือ ความสม่ าเสมอของผลที่ได้จากการวาดไม่ว่าจะวัดสิ่งนั้นกี่ครั้งก็ตามผล

ที่ได้จะยังคงเท่าเดิมซึ่งถือว่าเครื่องมือนั้นมีค่าความคงที่สูง การหาคุณภาพเครื่องมือในวิธีนี้  ได้โดย

วิธีการวัดซ้ า (Test -Retest Reliability)  โดยมีวิธีการคือการน าแบบสอบถามชุดเดียวกันน าไป

ทดสอบกับคุณผู้ทดสอบกลุ่มเดียวกันในระยะเวลาที่แตกต่างกันโดยทั่วไปการทิ้งระยะห่างของเวลาใน

การวัดซ้ าจะอยู่ที่ประมาณมากกว่า 2 วันขึ้นไป (Cannon, 2007: 243) แล้วน าค่าคะแนนของทั้ง                  

2 ครั้ง ที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่น โดยการใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ                  

เพียร์สัน รายการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยวิธีนี้มักใช้กับเครื่องมือที่วัดพฤติกรรมที่มีความคงที่

ค่อนข้างสูง ที่ใช้วัดพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายอาจไม่เหมาะสมกับการใช้วิธีตรวจสอบความ

เชื่อมั่นโดยการตรวจสอบ 
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3. การตรวจสอบคุณภาพความเชื่อมั่นของเครื่องมือ การวิจารณ์โดยวิธีการหาความเท่า

เทียมกัน (Equivalence) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีดังนี้  

 3.1 ความเท่าเทียมกัน (Equivalence) การหาความเท่าเทียมของการสังเกต Inter-

Rater Reliability มีวิธีการคือการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยผู้ตอบ จ านวน 2 คน ท า

การทดสอบเครื่องมือในชุดเดียวกันในระยะเวลาเดียวกัน โดยผู้ทดสอบแบบสอบถามต้องเป็นผู้ที่มี

ความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในเรื่องนั้นเป็นอย่างดี แล้วน าค่าคะแนนที่วัดได้จากผู้ประเมินทั้งสอง

มาหาความสัมพันธ์โดยใช้สูตรการค านวณ คือ 

 

 

จ านวนข้อที่เห็นด้วยกัน 𝑥 100

จ านวนข้อที่เห็นด้วยกัน − จ านวนข้อที่ไม่เห็นด้วยกัน
 

   

 

 3.2 การใช้เครื่องมือประเมินแบบคู่ขนาน (Parallel forms method) เป็นวิธีการหา

คุณภาพเครื่องมือการวิจัยโดยการใช้แบบสอบถามจ านวน 2 ชุด ที่มีลักษณะคุณสมบัติรูปแบบของการ

วัดและข้อค าถามรูปแบบเดียวกันน าไปวัดประเมินกับกลุ่มผู้ทดสอบในกลุ่มเดียวกันและระยะเวลา

เดียวกันแล้วน าผลการวัดของทั้งสองกลุ่ม มาหาค่าความสัมพันธ์สัมประสิทธิ์ของความเท่าเทียม 

(Coefficient of Equivalence) โดยการใช้สูตรการหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson’s product 

moment Correlation)  ในกรณีที่ระดับการวัดอยู่ในระดับอันตรภาคชั้น และใช้สูตรของสเปียร์แมน 

(Spearman Rank Correlation) กรณีท่ีข้อมูลอยู่ในระดับการวัดแบบเรียงอันดับ 

 

10.4 กำรวิเครำะห์รำยข้อ (Item Analysis)   
 นอกเหนือจากวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืออือด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นใน

บทเรียนนี้ ซึ่งเป็นวิธีการต่าง ๆ ที่ท าให้แบบสอบถามหรือเครื่องมือการวิจัยมีคุณภาพที่สามารถ

น าไปใช้ในการวัดและการประเมินผลที่สูงขึ้นแต่จากกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมามาไม่สามารถบ่ง

บอกถึงคุณภาพเครื่องมือได้เสมอไป เนื่องจากแบบสอบถามอ่านในการวิจัยนั้นมีข้อค าถามเป็นจ านวน

มากรวมถึงมีความซับซ้อนที่แตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความจ าเป็นต้องตรวจสอบ
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คุณภาพเครื่องมือโดยการวิเคราะห์รายข้อเพ่ือให้เห็นถึงความสอดคล้องและคุณภาพภาพที่สามารถ 

วัดและประเมินผลในมิติที่สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยโดยวิธีที่นิยมน ามาใช้ในการวิจัยทางการ

พยาบาลอย่างแพร่หลายเพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยโดยการวิเคราะห์รายข้อ ได้แก่                   

การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิอัลฟ่าของครอนบาค  (Cronbach’s alpha) ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียด

ปลีกย่อยในล าดับต่อไป  

  กำรพิจำรณำค่ำ Cronbach ’s Alpha 

 การหาค่าความเชื่อมั่นโดยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 204) เป็น

การทดสอบหาคุณภาพของเครื่องมือที่มีระดับการวัดแบบมาตราส่วน (Ratting Scales) ตั้งแต่ระดับ  

3  ถึง 5 ระดับ ซึ่งมักนิยมใช้ในการวัดทัศนคติ หรือแบบวัดแบบลิเคอร์สเกล (Likert’s Scale) ในการ

พิจารณาค่า OPPO คนบาปของแบบสอบถามรัฐบาลไม่ควรต่ ากว่า 0.7 ซึ่งผู้วิจัยสามารถพิจารณาผล

ของการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค ในรายข้อที่มีค่าสูงกว่าค่ารวมของทั้งฉบับ                

โดยอาจพิจารณาตัดข้อค าถามเหล่านั้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผลรวมของแบบสอบถามทั้งฉบับสูงขึ้นและอยู่

ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้ โดยสามารถพิจารณาจากผล “Alpha if Item Deleted” จากการรายงานผล

ของโปรแกรม SPSS (ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์, 2557 : 169-170)   นอกจากนี้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 

ของครอนบาค สามารถแทนค่าสูตรเพ่ือการวิเคราะห์ได้ ดังนี้  

 

 

α =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑖
2  

 

 α  = ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 

  k  = จ านวนข้อสอบ 

 ∑𝑆𝑖
2  = ผลรวมของความแปรปรวนแต่ละข้อ 

 𝑆1
2     = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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 ACTIVITY ONE 

 

  

 

 

 

 

บทสรุป 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญเพ่ือให้นักวิจัยทราบว่า

เครื่องมือที่ใช้มีคุณภาพที่มีความเหมาะสมในการวัดและการประเมินผลกลุ่มตัวอย่างได้ตรงกับนิยาม

และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถแปลผลการวิจัยออกมาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีความ

น่าเชื่อถือ โดยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยงาน แบ่งออกเป็น การตรวจสอบ         

ความตรง (Validity) และการตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ที่มีระเบียบวิธีที่หลากหลาย                  

ซึ่งผู้วิจัยควรเลือกใช้ในการวิเคราะห์ผลคุณภาพเครื่องมือหรือแบบสอบถามที่มีความเหมาะสมกับ

เครื่องมือนั้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งมาตรฐานของแบบวัดและสามารถสะท้อนถึงความจริงของปรากฏการณ์

นั้นมากท่ีสุด 

 

แบบฝึกหัดท้ำยบท 
1. จงอธิบายประโยชน์ของการทดสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

2. จงบอกลักษณะของเครื่องมือการวิจัยที่ดีควรมีคุณสมบัติใดบ้าง 

3. จงอธิบายความหมายของความเที่ยง (Validity) 

4. จงอธิบายความหมายของความตรง (Reliability) 

5. จงอธิบายหลักการและวิธีการหาความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยโดยการหา

ค่า IOC 

 

 

แบ่งกลุ่มๆ ละ 8-9 คน ฝึกอ่านและวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามรายข้อ

จากตวัอย่างรายงานผล SPSS ที่ได้รับ และร่วมอภิปรายในชั้นเรียน 
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แผนบริหำรกำรสอนประจ ำบทท่ี 11 
 

  อำจำรย์ ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง 

หัวข้อเนื้อหำ  
11.1 การจ าแนกประเภทข้อมูล 
11.2 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ 
11.3 การให้รหัสและลงรหัสข้อมูล 
11.4 หลักเกณฑ์ในการเลือกสถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล 
11.5 สถิติในการวิจัย 
 11.5.1 สถิติบรรยาย (Descriptive statistics) 
 11.5.2 สถิติอ้างอิง (Inferential statistics)   
 11.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS 
11.6 การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อศึกษำบทที่ 11 แล้ว นักศึกษำสำมำรถ 

1. อธิบายหลักการประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง  
2. อธิบายหลักเกณฑ์ในการเลือกสถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลในวิจัยพื้นฐานได้ 
3. สามารถบันทึก ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยโดยสถิติบรรยายได้    

 
วิธีกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1. วิธีกำรสอน 
1.1 บรรยายและอภิปราย 
1.2 การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
1.3 การสาธิต 
1.4 การท ากิจกรรมกลุ่ม 

     2. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
      2.1 ยกตัวอย่างการลงรหัสข้อมูลการวิจัย 

2.2 ยกตัวอย่างการประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลชนิดต่าง ๆ 
2.3 การฝึกบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ผลการวิจัย 
2.4  แบบฝึกหัดท้ายบทผ่านระบบ E-learning 
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สื่อประกอบกำรสอน 
1. เครื่องฉายสไลด์ 
2. Power point 
3. ตัวอย่างการลงรหัสข้อมูลการวิจัย 
4. ตัวอย่างใบรายงานผลการประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลชนิดต่าง ๆ          
5. เอกสารประกอบการสอนเรื่องการประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
กำรวัดแลกำรประเมินผล 
 

ผลกำรเรียนรู้ วิธีกำรประเมิน สัดส่วนของกำร

ประเมิน 

1 . 4 , 2 . 1 , 2 . 2 , 

2.4, 4.2, 5.1,5.2, 

5.4 

1. การสังเกตนักศึกษาจากการร่วมกันอภิปรายประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  
2. ประเมินผลการฝึกบันทึกข้อมูล การอ่านใบรายงานผล
การประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบบรรยาย          
3. ประเมินความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
4. ประเมินผลการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
5. ประเมินการผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติ 

จากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

6. การสอบวัดผลปลายภาค 

ร้อยละ 5 จาก 

ร้อยละ 25 
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บทท่ี  11 
 

กำรประมวลข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมลู 

(Data processing and Statistic) 
 

บทน ำ  
 การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เป็นอีกกระบวนการที่มีความส าคัญเนื่องจาก
ในการวิจัยย่อมได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากมาย ผู้วิจัยควรมีวิธีการและการจัดระบบข้อมูล รวมถึงการ
วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิที่มีความเหมาะสมกับประเภท ของข้อมูลและรูปแบบการวิจัย เพ่ือให้ผลสรุปที่
ได้มีความถูกต้องแม่นย าและน่าเชื่อถึงออันน าไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์ผลการวิจัยต่อไป 

 

11.1 กำรจ ำแนกประเภทข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถจ าแนกออกเป็น  2 ประเภทหลัก ดังนี้ (กมลรัตน์ ศักดิ์สมบูรณ์, 

2552 : 248) 
 11.1.1 ประเภทข้อมูลการวิจัยต าแหน่งที่มา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 ก. ข้อมูลการวิจัยแบบปฐมภูมิ (Primary data) คือ ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ในแหล่งข้อมูลโดยตรง เช่น ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยในชุมชน เป็นต้น 

 ข. ข้อมูลการวิจัยแบบทุติยภูมิ (Secondary data)  คือ ข้อมูลที่ได้จากการบันทึก 
เอกสารที่มีผู้ได้มีการรวบรวมไว้แล้ว โดยผู้วิจัยเข้าไปศึกษาและน าข้อมูลจากเอกสารนั้นมาใช้หรือ
ประกอบการสรุปผลการวิจัย เช่น การศึกษาข้อมูลด้านคุณภาพการบริการ โดยการศึกษาและเก็บ
ข้อมูลจากเวชระเบียนของโรงพยาบาล 

 11.1.2 ประเภทข้อมูลการวิจัยจ าแนกตามลักษณะของข้อมูล สามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ 

 ก. ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative data)  คือ ข้อมูลที่สะท้อนถึงปรากฏการณ์
หรือเรื่องราวที่ผู้วิจัยท าการศึกษา ลักษณะของข้อมูลมักอยู่ในรูปแบบของบทสัมภาษณ์บทสนทนาหรือ
ฝนการบันทกึการสังเกตการณ์ โดยไม่ได้เป็นในรูปแบบของตัวเลขอยู่เชิงปริมาณ 

 ข. ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative data)  คือ ข้อมูลที่สะท้อนถึงข้อเท็จจริง
ในรูปแบบเชิงตัวเลขหรือสามารถบ่งบอกถึงปริมาณออกมาให้เห็น โดยสามารถแบ่งออกเป็นข้อมูล
แบบไม่ต่อเนื่อง (Discreate data) ในลักษณะของจ านวนนับ เช่น จ านวนครั้งของการออกก าลังกาย 
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และข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuous data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ระบุเป็นตัวเลขในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
ระยะทาง เป็นต้น 

 

11.2 ขั้นตอนกำรเตรียมข้อมูลเพื่อกำรวิเครำะห์ 
 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในแต่ละการศึกษามีความซับซ้อนและหลากหลายที่แตกต่างกันออกไป 
บางการศึกษาอาจมีการเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลที่ได้มามีระเบียบมาก
ตามไปด้วย ดังนั้นการจัดเตรียมข้อมูลหรือวางระบบที่เหมาะสมเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการ
วิเคราะห์ข้อมูล จะเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญเพ่ือท าให้นักวิจัยสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลและสามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพตามมา ผู้วิจัยจึงต้องค านึงถึงและมี
วิธีการในการจัดเตรียมข้อมูลซึ่งสามารถสรุปได้ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 11.2.1 การจัดระบบข้อมูล ผู้วิจัยควรพิจารณาถึงลักษณะของข้อมูลการวิจัยในการศึกษา
ของตนว่าเป็นข้อมูลประเภทใด เช่น ข้อมูลจากแบบสอบถาม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ หรืออาจเป็น
ข้อมูลจากการสังเกต โดยน าข้อมูลต่างๆ มาจัดเป็นหมวดหมู่ จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบทั้งในรูปแบบ
เอกสาร หรือ รูปแบบอิแล็คทรอนิก (Electronics file) รวมทั้งมีการใส่รหัสของชุดข้อมูลนั้น ๆ เพื่อท า
ให้สามารถระบุได้ว่าข้อมูลที่ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างล าดับใด เพ่ือลดความสับสนในขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ข้อมูล (กมลรัตน์ ศักดิ์สมบูรณ์, 2552: 249) 
 11.2.2 การตรวจสอบข้อมูล ด้วยข้อจ ากัดของการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเครื่องมือแต่ละ
ประเภทที่แตกต่างกันออกไปส่งผลให้ข้อมูลที่ได้อ่านไม่สมบูรณ์หรือมีประเด็นที่ต้องท าการแก้ไข ดังนั้น
ก่อนท าการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยควรมีการตรวจสอบข้อมูลซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (สิน พันธ์ุพินิจ, 
2553: 234) 
 ก. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญเนื่องจากเป็นการ
ยืนยันว่าผลการวิจัยที่ได้มามีความถูกต้องตามวัตถุประสงค์โครงการวิจัยหรือไม่ ตัวอย่างเช่น
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพการได้มาซึ่งข้อมูลหรือผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างถูกน ามาถอดเป็นบท
สัมภาษณ์ ดังนั้นผู้วิจัยควรน าบทสัมภาษณ์และเทปการบันทึกเสียงมาตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหารวมถึงสามารถน าบทสัมภาษณ์ที่ได้ส่งย้อนกลับเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างได้มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องหรือผลที่ได้ให้การสัมภาษณ์ไปก่อนหน้า เพ่ือเป็นการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 
 ข. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล เป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ต้องการมีความ
สมบูรณ์มากน้อยเพียงใด ในบางกรณีกลุ่มตัวอย่างอาจท าแบบสอบถามไม่ครบหรือมีการขาดหายของ
แบบสอบถามบางส่วน ซึ่งกระบวนการนี้จะท าให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการหรือมีการติดตามข้อมูลให้
เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ได้วางแผนไว้ในเบื้องต้น 
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11.3 กำรให้รหัสและลงรหัสข้อมูล 
หลังจากที่ข้อมูลการวิจัยได้ถูกตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนต่อไปคือการลงรหัสข้อมูลเพ่ือเตรียมพร้อมในการวิเคราะห์ผล การลงรหัสข้อมูลเปรียบเสมือน
การแทนค่าจากตัวแปรที่ต้องการวัดเป็นรหัสในเชิงตัวเลขเพ่ือให้โปรแกรมในการวิเคราะห์ผลสามารถ
อ่านค่าและแปลงตัวแปรนั้นออกมาเป็นผลในเชิงปริมาณ (รัตน์ศิริ ทาโต , 2552: 228-231) ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างคู่มือลงรหัส (Code book) เพ่ือเป็นการบันทึกในการแปล
ความหมายของตัวแปรที่ท าการศึกษาว่าได้ท าการแปลค่าเป็นรหัสเชิงตัวเลขไว้ว่าอย่างไร (สิน พันธ์ุพินิจ,                   
2553: 235) กระบวนการนี้จะเป็นการป้องกันมิให้ผู้วิจัยเกิดความสับสนหรือเกิดการวิเคราะห์ผลที่
ผิดพลาด การลงรหัสข้อมูลสามารถจัดกระท ากับข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่  

11.3.1 ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นช่วงข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่อง เช่น กลุ่มอายุ 15 ถึง 20 ปี ระดับ
การศึกษา ปวช. 1- ปวช. 3 เป็นต้น 

 

ตาราง 11.1 แสดงตัวอย่างการลงรหัสข้อมูลที่มีลักษณะเป็นช่วงที่ไม่ต่อเนื่อง 
ข้อมูล รหัส ควำมหมำย 

ระดับกำรศึกษำ   
    ปวช 1- ปวช 3 1 รวมระดับชั้น ปวช 1-ปวช 3 
    ปวส 1- ปวส 2 2 รวมระดับชั้น ปวส 1-ปวส 2 
อำย ุ   
    15-20 ปี 1 รวมช่วงอายุ 15-20 ปี 
    21-25 ปี 2 รวมช่วงอายุ 21-25 ปี 
    26-30 ปี 3 รวมช่วงอายุ 26-30 ปี 
    31-35 ปี  4 รวมช่วงอายุ 31-35 ปี 

 

11.3.2 ข้อมูลที่บ่งบอกถึงสถานที่  ลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  
 ตาราง 11.2 แสดงตัวอย่างการลงรหัสข้อมูลที่บ่งบอกสถานที่ 

ข้อมูล รหัส 
ภูมิภำค  
     ภาคเหนือ 1 
     ภาคใต้ 2 
     ภาคกลาง 3 
     ภาคตะวันออก 4 
     ภาคตะวันออกฉัยงเหนือ 5 
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11.3.3 ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ/เชิงคุณภาพ เช่น เพศ ศาสนา อาชีพ เป็นต้น 
ตาราง 11.3 แสดงตัวอย่างการลงรหัสข้อมูลเชิงคุณลักษณะ 

ตัวแปร รหัส 
 ศำสนำ 1 
      พุทธ 2 
      คริสต์ 3 
      อิสลาม 4 
      ฮินดู 5 
ค ำจ ำกัดควำมทำงเพศ  
      เกย ์ 1 
      ชายรักชาย 2 
      คิง 3 
      ควีน 4 
      สาวประเภทสอง 5 

 
11.3.4 ข้อมูลในเชิงปริมาณของข้อมูลที่มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดที่มีระดับการวัดแบบ

มาตรา และ ผลการวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 
 

ตาราง 11.4 แสดงตัวอย่างการลงรหัสข้อมูลในเชิงปริมาณ 
กำรประเมิน กำรแปลผล รหัส 

ข้อควำมเชิงบวก   
    ปฏิบัติทุกครั้ง ผลคะแนน 4 4 
    ปฏิบัติบ่อยครั้ง ผลคะแนน 3 3 
    ปฏิบัติบางครั้ง ผลคะแนน 2 2 
     ไม่ปฏิบัติ ผลคะแนน 1 1 
ข้อควำมเชิงลบ   
    ปฏิบัติทุกครั้ง ผลคะแนน 1 1 
    ปฏิบัติบ่อยครั้ง ผลคะแนน 2 2 
    ปฏิบัติบางครั้ง ผลคะแนน 3 3 
     ไม่ปฏิบัติ ผลคะแนน 4 4 

 



144 
 

11.4 หลักเกณฑ์ในกำรเลือกสถิติส ำหรับวิเครำะห์ข้อมูล 
การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้วิจัยต้องพิจารณาถึง

คุณสมบัติต่าง ๆ อันจะน ามาสู่การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมและผลการวิจัยที่ถูกต้องเป็นที่น่าเชื่อถือ    
ซึ่งหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถพิจารณาได้จากปั จจัยดังต่อไปนี้       
(กมลรัตน์ ศักดิ์สมบูรณ์, 2552 : 269-272) 

 11.4.1 ค าถามการวิจัยและการทดสอบสมมติฐาน ในเบื้องต้นผู้วิจัยจะต้องทราบก่อนว่า
ค าถามการวิจัยที่ท าการศึกษานั้นคืออะไรมีการทดสอบสมมติฐานหรือไม่  ซึ่งจะส่งผลต่อการพิจารณา
ในการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมอาทิเช่นสมมติฐานในการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม อาจต้อง
พิจารณาใช้สถิติที (T-test) เป็นต้น 

 11.4.2 ระเบียบวิธีวิจัย ด้วยการวิจัยที่มีความหลากหลายและการออกแบบถึงระเบียบวิธีที่
มีความแตกต่างกันออกไปในศาสตร์แต่ละแขนง ผู้วิจัยควรพิจารณาถึงระเบียบวิธีวิจัยที่ตนใช้เพ่ือน ามา
สู่การเลือกใช้สถิติที่ถูกต้องและเหมาะสมเช่นผู้เข้าใจท าการออกแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง
เปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองและมีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มจึงน ามาสู่การเลือกใช้สถิติ
เช่น สถิติที หรือ ANOVA เป็นต้น  

 11.4.3 ประเภทและจ านวนของตัวแปรที่ท าการศึกษา ผู้วิจัยต้องมีการพิจารณาถึงตัวแปร
ที่ท าการศึกษาว่าเป็นตัวแปรชนิดใดและมีจ านวนที่ต้องการศึกษาจ านวนกี่ตัวแปร ตัวแปรในที่นี้ควร
พิจารณาถึงท าตัวแปรต้นและตัวแปรตามรวมถึงอาจมีตัวแปรควบคุมที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการศึกษาซึ่ง
ท าให้ผู้ใช้สามารถวางแผนในการเลือกใช้สถิติท่ีเหมาะสมได้ต่อไป  

11.4.4 ระดับการวัด หลังจากที่ท าการพิจารณาประเภทและจ านวนของตัวแปรที่
ท าการศึกษาแล้วผู้วิจัยต้องค านึงถึงระดับการวัดของตัวแปรที่ท าการศึกษาว่าอยู่ในระดับการวัดระดับ
ใด ซื้อหาตัวแปรที่ท าการวัดนั้นอยู่ในมาตราวัดนามบัญญัติผู้วิจัยจึงควรเลือกใช้สถิติได้รับของการแจก
แจงความถี่ค่าร้อยละหรือการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเป็นตน 5 ระดับ การวัดอยู่ในมาตราวัด
อัตราส่วนการเลือกใช้สถิติย่อมมีความแตกต่างกันกับระดับการวัดในนามบัญญัติหรือระดับการวัด                
อ่ืน ๆ ซึ่งผู้วิจัยอาจเลือกใช้สถิติขั้นสูง หากมีการทดสอบหรือผ่านข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติ                  
ขั้นสูงนั้นแล้ว 

11.4.5 ลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาซึ่งมีผลอย่างยิ่งในการ
วิเคราะห์ถึงความอิสระหรือความสัมพันธ์ต่อกันของกลุ่มตัวอย่างซึ่งต้องพิจารณาประเด็นดังกล่าวต่อ
การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม เช่น การวัดผลความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ใช้สถิติ 
(independent t test) กลุ่มตัวอย่างท่ีสัมพันธ์กันใช้ สถิติ (Dependent t -test) และ กลุ่มตัวอย่างที่
เป็นอิสระต่อกันโดยมีการวิเคราะห์ผลความแตกต่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปใช้ Analysis of variance 
(ANOVA) 
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11.4.6. ลักษณะการกระจายตัวของข้อมูล เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่เป็นข้อตกลงเบื้องต้นของ
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานแบบพาราเมตริก (Parametric statistic) โดยก่อนการใช้สถิติพารา
เมตริกทุกชนิดในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยต้องท าการทดสอบการกระจายตัวของข้อมูลว่ามีลักษณะ
การกระจายตัวแบบโค้งปกติหรือไม่ (Normal Distribution) หากข้อมูลมีการกระจายตัวที่ไม่เป็นโค้ง
ปกติ ผู้วิจัยต้องมีการปรับเปลี่ยนและเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบนนท์พาราเมตริก 
(Nonparametric statistic) เป็นต้น 

 

11.5 สถิติในกำรวิจัย 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลวิจัยมีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไปไปตามรูปแบบและ

ประเภทของข้อมูลโดยผู้วิจัยควรพิจารณาถึงคุณสมบัติและข้อตกลงเบื้องต้นในการใช้สถิติแต่ละ
ประเภทเพ่ือให้เหมาะสมกับรูปแบบการวิจัยโดยใช้บทเรียนนี้ขอน าเสนอรูปแบบของสถิติ 2 ประเภท
ดังต่อไปนี้  

11.5.1 สถิติบรรยาย (Descriptive statistics) 
วิธีบรรยายหรือที่เรียกว่าสถิติเชิงพรรณนาเป็นสถิติที่ใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของสิ่งที่ต้องการท าการศึกษาผลที่ได้จากการใช้สถิติประเภทนี้อาจไม่สามารถสรุปอ้างอิงไปยังกลุ่ม
ประชากรอ่ืน ๆ ได้ โดยการน าเสนอข้อมูลจะเป็นสถิติในเชิงของการแจกแจงความถี่ร้อยละ
อัตราส่วน  ฐานนิยมมัธยฐานรวมถึงการวัดการกระจายของข้อมูลเช่นค่าพิสัยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็นต้น (รัตน์ศิริ ทาโต, 2552 : 241) 

11.5.2 สถิติอ้างอิง (Inferential statistics)  
สถิติอ้างอิงหรือสถิติอนุมานเป็นสถิติที่ ใช้วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างการวิจัย โดยผลจากการ

วิเคราะห์สามารถน าไปอ้างอิงคุณลักษณะของกลุ่มประชากรได้ สถิติประเภทนี้สามารถแบ่งออกเป็น 
2  กลุ่มย่อยได้แก่สถิติพารามิ เตอร์  (Parametric statistic) และสถิตินันพารามิ เตอร์  (Non-
parametric statistic) โดยการเลือกใช้สถิติทั้ง 2 ประเภทขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและลักษณะของข้อมูล
ที่ต้องการวิเคราะห์ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ก.  สถิติพารามิเตอร์ เป็นสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรที่มีความต่อเนื่องโดยอยู่ใน
ระดับการวัดระดับช่วงมาตราขึ้นไป การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิตินี้มีอ านาจการทดสอบ (Power of 
Test) สูงกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตินอนพาราเมตริก โดยข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ด้วยสถิติ
ดังกล่าว ควรมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อตกลงของการใช้สถิติ  ได้แก่ มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
อาศัยหลักความน่าจะเป็น กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่เพียงพอ การกระจายตัวของข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างมีการแจกแจงแบบโค้งปกติ (Normal Distribution)  และหลักการวัดของตัวแปรต้องอยู่ใน
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ระดับการวัดช่วงมาตรา (Interval scale) และระดับอัตราส่วน (Ratio scale) เท่านั้น (รัตน์ศิริ ทาโต, 
2552 : 242-243; สิน พันธ์ุพินิจ, 2553: 241) ซึ่งสถิติพาราเมตริกท่ีนิยมใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล
ในปั จ จุ บั น  ไ ด้ แ ก่  ส ถิ ติ ที   (T-test),  Analysis of variance (ANOVA), Product moment 
correlation,  Multiple Regression เป็นต้น  
  ข. สถิตินันพารามิเตอร์   เป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณสมบัติและ
ลักษณะไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของการใช้สถิติพารามิเตอร์ ซึ่งในกรณีนี้อาจท าให้เกิดอ านาจการทดสอบ
ตามสถิติที่ต่ ากว่าการวิเคราะห์ด้วยสถิติพารามิเตอร์ ซึ่งลักษณะของข้อมูลที่ใช้สถิติเงินพารามิเตอร์ใน
การวิเคราะห์มีคุณสมบัติได้แก่ เป็นข้อมูลที่อยู่ในระดับการวัดระดับน้ ามาตรา และอันดับมาตรา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีขนาดเล็ก การได้มาของกลุ่มตัวอย่างไม่ได้ใช้หลักของความน่าจะเป็น และ
การกระจายตัวของข้อมูลไม่จ าเป็นต้องมีการแจกแจงแบบโค้งปกติ   (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553: 
338) ซึ่งสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลแบบนั้นพาราเมตริกในการวิจัยทางการพยาบาลส่วนใหญ่ ได้แก่  
Wilcoxon test Mann- Whitney test และ Fisher test เป็นต้น 

      11.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS 
 ก. การใช้งานเบื้องต้น 
 1. ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยต้องท าการบันทึกข้อมูลหรือแปลงข้อมูลออกมาใน
เชิงปริมาณโดยการใช้รหัสแทนค่าเพ่ือท าการบันทึกข้อมูลที่ได้ โดยท าการเปิดโปรแกรม SPSS  แล้ว
ท าการแทนค่าตัวแปรต่าง ๆ  โดยไปที่หน้า Variable View  ตรงต าแหน่งล่างมุมซ้ายสุดของโปรแกรม 
แล้วท าการกรอกข้อมูลตัวแปร และท าการระบุการแทนค่าตัวแปร และระดับการวัดของข้อมูลตาม
ตัวอย่างดังภาพต่อไปนี้ 
 
 

 
 

ผู้วิจัยเลือก ฟังก์ชัน “ Variable View” 
 
ภาพ 11.1 หน้าต่าง Variable views 
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ท าการตั้งค่าตัวแปร และข้อมูลตามแบบสอบถามที่มี เช่น ตัวแปรที่ 1 “อายุ”  
ให้บันทึก ในช่อง “Name” ว่า “Age” 

 
ภาพ 11.2 หน้าต่างการตั้งค่าตัวแปรใน Variable views 
 
 

 
 
ตั้งค่าลักษณะตัวแปร เช่น  การก าหนดการแปลผลตัวแปร ต้องแทนค่าตัวเลข และการให้ความหมาย 

เช่น ตัวแปรด้าน “Sexual identity” มี 4 ประเภท ให้ใช้ ตัวเลขแทนค่า ดังนี้  
1= Gay, 2 = King, 3= Queen และ 4= Transgender เป็นต้น 

 
ภาพ 11.3 หน้าต่างการตั้งค่า Values ใน Variable views 
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การก าหนดระดับการวัดของข้อมูล ซึ่งมีความจ าเป็นเพ่ือความถูกต้องของการแปลผล โดยไปท่ีช่อง 
“Measure” แล้วเลือกตัวแปรที่ต้องการ ท าการก าหนดระดับของตัวแปร  

 
ภาพ 11.4 หน้าต่างการตั้งค่า ระดับการวัดใน Variable views 
 
 2. เมื่อต้องการกรอกข้อมูลให้ผู้วิจัย ไปที่  “Data View”  ด้านมุมซ้ายล่างสุดของ
โปรแกรม SPSS  ซึ่งจะปรากฏหน้าของตัวแปรที่ได้ท าการตั้งค่าไว้ ใน หน้า “Variable view” โดย
สามารถท าการกรอกข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม บันทึกตัวเลขท่ีได้ก าหนดการแทนค่าลงในตัวแปร
ด้านต่างๆ ที่ผู้วิจัยต้องการดังตัวอย่างภาพ 
 

 
  

ผู้วิจัยเลือก ฟังก์ชัน “ Data View” 
 
ภาพ 11.5 หน้าต่าง Data View 
 

 
 

ท าการกรอกข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามแต่ละราย ตามรหัสตัวเลขที่ได้แทนค่าไว้ในหน้าต่าง 
“Variable View” 

 
ภาพ 11.6 หน้าต่างการกรอกข้อมูลใน Data View 
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ข. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายโดยการแจกแจงความถี่ 

1.1 คลิก Analyze > Descriptive Statistic > Frequencies เ พ่ือวิ เคราะห์
ข้อมูลแบบแจกแจงความถ่ี 

1.2 ท าการเลือกตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์ ใส่ในในช่อง “Variable” ด้านขวามือ 
และเลือก “OK”  
 

 
 
ภาพ 11.7 การเลือกตัวแปรเพื่อการวิเคราะห์ผลแบบ Frequency 
 
 1.3 ท าการอ่านผลการวิเคราะห์ตาม การผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม 
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ภาพ 11.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบแจกแจงความถี ่
 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายโดยการวัดการกระจายของข้อมูล 
2.1 คลิก Analyze > Descriptive Statistic > Descriptives เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล

แบบวัดการกระจายของข้อมูล 
2.2 ท าการเลือกตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์ ใส่ในในช่อง “Variable” ด้านขวามือ 

และเลือก “OK”  
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ภาพ 11.9 การเลือกตัวแปรเพื่อการวิเคราะห์ผลแบบ Descriptives 
 

1.3 ท าการอ่านผลการวิเคราะห์ตาม การผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม 
 
 

 
 
ภาพ 11.10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวัดการกระจายของข้อมูล 
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 ACTIVITY ONE 

  
 
 

 
 

11.6 กำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
เมื่อผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือ การน าเสนอข้อมูลหรือ

การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการรายงานผลสามารถน าเสนอได้ในหลายรูปแบบ อาทิเช่น 
การน าเสนอข้อมูลด้วยตารางซึ่งเป็นที่นิยมในการรายงานผลการวิจัยในเชิงปริมาณ ในการน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลควรพิจารณาถึงการรายงานผลข้อมูลที่ต้องการน าเสนอ เพ่ือให้การรายงานผลเกิด
ความชัดเจน เป็นล าดับขั้นตอนง่ายต่อการเข้าใจของผู้อ่านหรือค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยของเรา โดย               
สิน พันธุ์พินิจ  (2552:  259) ได้เสนอแนะหลักการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 11.6.1. การรายงานผลควรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยโดย
การเรียงล าดับในแต่ละข้อที่ได้ก าหนดไว้ 

 11.6.2 การน าเสนอข้อมูลควรมีการตรวจสอบความถูกต้องตรงกันกับผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยอาจมีการตรวจสอบโดยผู้ส่งอนุพุทธที่ปรึกษาการวิจัยหรือสมาชิกทีมวิจัยเพ่ือเป็นการ
ยืนยันความถูกต้องของผลการวิจัยที่น ามารายงาน 

 11.6.3 ผู้วิจัยควรพิจารณาเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลที่
ต้องการน าเสนอ เช่นข้อมูลบางประเภทอาจเหมาะกับรูปแบบการน าเสนอในแบบตารางแผนภูมิหรือ
กราฟ ซึ่งผู้วิจัยต้องท าการพิจารณาความเหมาะสมในการรายงานข้อมูลชุดนั้นนั้น เพ่ือให้ผู้อ่านเกิด
ความเข้าใจต่อผลการวิจัยมากยิ่งข้ึน 

11.6.4 การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้องมีความชัดเจนเข้าใจง่าย โดยใช้ภาษาวิชาการ
ที่ไม่มีความซับซ้อน  

11.6.5. มีการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ตรงกับผลการวิเคราะห์ โดยไม่มีการน าข้อมูล
สนับสนุนเชิงวิชาการหรือความคิดเห็นส่วนตัวเข้ามาปะปนกับการรายงานผลการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 8-9 คน ท าการฝึกบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ผลการวิจัย โดย

ใช้ Data set ที่ อาจารย์ก าหนดให้ 



153 
 

 ACTIVITY TWO 

  
 
 
 
 
 
 
 

บทสรุป 
การวิเคราะห์ผลการวิจัยเป็นอีกกระบวนการที่มีความส าคัญ ซึ่งจะท าให้ผลการวิจัยมีความ

ถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ ผู้วิจัยควรพิจารณาในการเลือกใช้สถิติที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบการวิจัย 
และลักษณะของข้อมูล นอกจากนี้การบันทึกข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเป็นอีกกระบวนการที่ผู้วิจัยควรมี
การด าเนินการอย่างมีระบบแบบแผนเพ่ือให้สามารถมากวิเคราะห์ผลออกมาได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 

แบบฝึกหัดท้ำยบท 
1. จงอธิบายหลักการประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพอสังเขป 

2. จงอธิบายหลักเกณฑ์ในการเลือกสถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลในวิจัยพอสังเขป 

3. จงบอกข้อตกลงเบื้องต้นในการเลือกใช้สถิติแบบพารามิเตอร์ 
4. จงบอกหลักการในการรายงานผลการวิจัยพอสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้นักศึกษาท าการศึกษาการรายงานผลการวิเคราห์ข้อมูลบทความเรื่อง Shame 

and blame and its influence on male gay (chaay rak chaay) quality of life in 

Bangkok Thailand: a health promotion community nursing perspective 

(Pongtriang.P et al, 2017:113-122) และร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
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แผนบริหำรกำรสอนประจ ำบทท่ี 12 
 

อำจำรย์ ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง 

 

หัวข้อเนื้อหำ  

12.1 องค์ประกอบของโครงการวิจัย 

12.2 หลักการและแนวทางการเขียนโครงการวิจัย 

12.3 รูปแบบโครงสร้างและแนวทางการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

12.4 หลักการและเทคนิคในการน าเสนอผลงานวิจัย 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อศึกษำบทที่ 12 แล้ว นักศึกษำสำมำรถ 

1. อธิบายหลักการและแนวทางการเขียนโครงการวิจัย  

2. ระบุรูปแบบโครงสร้างและแนวทางการเขียนรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์  

3. อธิบายหลักการและเทคนิคในการน าเสนอผลงานวิจัย  

 

วิธีกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1. วิธีกำรสอน 

1.1 บรรยายและอภิปราย 

1.2 กิจกรรมในชั้นเรียน 

2. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

2.1 บรรยายและอภิปราย 

2.2 การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

2.3 แบบฝึกหัดท้ายบทผ่านระบบ E-learning 

2.4 ส่งค าถามท้ายบทภายใน1 สัปดาห์ 
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สื่อประกอบกำรสอน 

1. เครื่องฉายสไลด์ 

2. Power point 

3. เอกสารประกอบการสอนเรื่องการเขียนรายงานการวิจัยและการน าเสนอผลการวิจัย 

 

กำรวัดแลกำรประเมินผล 

ผลกำรเรียนรู้ วิธีกำรประเมิน สัดส่วนของกำร

ประเมิน 

1 . 4 , 2 . 1 , 2 . 2 , 

2 . 4 , 4.2, ,5.3, 

5.5 

1. การสังเกตนักศึกษาจากการร่วมกันอภิปรายประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการเขียนรายงานการวิจัยและการน าเสนอ

ผลการวิจัย 

2. ประเมินความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและ

การท ากิจกรรมกลุ่ม 

3. ประเมินผลการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

4. ประเมินการผลการน าเสนอโครงร่างการวิจัย และวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ ตามแบบประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยที่

ก าหนด 

5. การสอบวัดผลปลายภาค 

ร้อยละ 3 จาก 

ร้อยละ 25 
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บทท่ี 12 
 

กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยและกำรน ำเสนอผลกำรวิจัย 

(Developing a research proposal and research presentation) 
 

 

บทน ำ 
การเขียนรายงานการวิจัย เป็นกระบวนการของการสรุปผลการวิจัยและน าเสนอออกมาใน

รูปเล่ม โดยมีรูปแบบของเอกสารตามหลักวิชาการ การเขียนรายงานการวิจัยเป็นการร้อยเรียงด้วย

ภาษาวิชาการ เพ่ือน าเสนอผลการค้นพบตามระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือให้ผู้อ่านน าองค์ความรู้เหล่านั้นไปใช้

ประโยชน์ในเชิงวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพต่อไป  

 

12.1 องค์ประกอบของโครงกำรวิจัย 
โดยทั่วไปรูปแบบของรายงานการวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ (สุดา ตันวุฒิมงคล, 2552: 

370-371) ดังนี้  

 1. ส่วนต้นรายงานการวิจัย 

1.1 หน้าปก 

1.2 หน้าอนุมัต ิ

1.3 บทคัดย่อ 

1.4 กิตติกรรมประกาศ 

1.5 สารบัญ 

1.6 สารบัญตาราง 

1.7 สารบัญภาพ  

 2. ส่วนเนื้อหารายงานการวิจัย 

2.1 บทน า 

2.2 วรรณกรรม 
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2.3 ระเบียบวิธีวิจัย 

2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.5 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 3. ส่วนท้ายรายงานการวิจัย  

3.1 บรรณานุกรม 

3.2 ภาคผนวก 

3.3 ประวัติผู้วิจัย 

 

12.2 หลักกำรและแนวทำงกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย 
การเขียนรายงานการวิจัยเปรียบเสมือนกระบวนการสุดท้ายที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการเพ่ือน าเสนอ

ในทุกกระบวนการให้กับผู้อ่านหรือผู้ที่เข้ามาศึกษาค้นคว้าได้เข้าใจ การเขียนรายงานการวิจัยอาจมี

ความแตกต่างกันบ้างตามประเภทระเบียบวิธีวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณซึ่ง

อาจมีความแตกต่างในด้านรูปแบบของการน าเสนอ อย่างไรก็ตามลักษณะการเขียนที่ผู้วิจัยน าเสนอ

อาจมีหลักการที่ท าให้รายงานการวิจัยมีความน่าเชื่อถือและผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและน าไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สิน พันธุ์พินิจ (2553: 374- 375) ได้เสนอแนวทางและหลักการ

ในการเขียนรายงานการวิจัยไว้ ดังนี้ 

12.2.1 ความถูกต้องของข้อมูล ข้อมูลการวิจัยหรือผลที่ได้เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้วิจัยควรน าเสนอ

อย่างถูกต้องตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่นักวิจัยต้องยึดปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ

นักวิจัยการเขียนรายงานเพ่ือน าเสนอผลการวิจัยต้องไม่บิดเบือนความจริงหรือผลที่เกิดขึ้นจาก

การศึกษาที่ได ้

12.2.2 ความกระชับของการเขียน การเขียนรายงานการวิจัยที่ดีควรมีใจความที่กะทัดรัดมี

การสื่อสารได้ใจความไม่ซับซ้อนหรือเยินเยอะจนท าให้ผู้อ่านเกิดความสับสน 

12.2.3 ความชัดเจนในการเขียน การน าเสนอข้อมูลควรเขียนให้เห็นความชัดเจนในสิ่งที่

เกิดขึ้นจากผลการวิจัย โดยสรุปเป็นใจความที่ท าให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจตรงกัน ด้วยการใช้ภาษา

วิชาการท่ีเป็นประโยคเข้าใจง่าย มีการใช้วรรคตอนเพ่ือแบ่งใจความ หรืออาจใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์

ที่สื่อความหมายในเชิงสากล หากเป็นค าลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยนั้นหรือกลุ่มที่ ได้

ท าการศึกษาควรมีการระบุความหมายหรือนิยามศัพท์เฉพาะไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัย 
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12.2.4 ความเป็นเอกภาพของข้อมูล (Consistency) รายงานการวิจัยอาจมีการกล่าวถึงใน

ประเด็นหรือเรื่องเดิมในหลายส่วน ศัพท์เฉพาะหรือค าที่ใช้สื่อความหมายมีความจ าเป็นต้องมีความ

เป็นเอกภาพอยู่ในเล่มรายงานการวิจัย ทั้งนี้หากผู้วิจัยใช้ค าในการน าเสนอที่ไม่ เป็นเอกภาพอาจท าให้

ผู้อ่านเกิดความสับสนและตีความในประเด็นนั้นผิดไปได้ (กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, 2559: 143;                 

สิน พันธุ์พินิจ, 2553: 374-375) 

12.2.5 ความต่อเนื่องของข้อมูล เป็นลักษณะของการเขียนรายงานที่ท าให้ผู้อ่านสามารถ

ติดตามเรื่องราวและเกิดความเข้าใจตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย ซึ่งมีความจ าเป็นต้องมีการเรียบ

เรียงและวางแผนการเขียนให้มีประเด็นที่มีความต่อเนื่องเป็นล าดับขั้นตอน 

12.2.6 ความถูกต้องของภาษา ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่ผู้วิจัยจะต้องให้ความตระหนักใน

กระบวนการของการเขียนรายงานการวิจัยเนื่องจากการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลต่อความเข้าใจ

รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีทางวิชาการของนักวิจัยอีกด้วย (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553: 511) 

 

12.3 รูปแบบโครงสร้ำงและแนวทำงกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
  รูปแบบโครงสร้างและแนวทางการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ส่วนใหญ่  มี

องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553: 512-526, สุดา ตันวุฒิมงคล, 2552: 371-

376) 

  1. ส่วนน ำรำยงำนกำรวิจัย 

 1.1 หน้ำปก  

 หน้าปกเป็นส่วนแรกเปรียบเสมือนหน้าต่างของรายงานการวิจัย ลักษณะของหน้าปก ขึ้นอยู่

กับแหล่งทุนหรือสถาบันที่ผู้วิจัยได้รับทุน และต้องการรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยทั่วไปหน้าปก               

มีส่วนประกอบ คือ ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อด้วยชื่อสกุลผู้วิจัย ชื่อแหล่งทุนหรือ

หน่วยงาน กรณีที่เป็นรายงานการวิจัยเพ่ือการศึกษาให้ระบุระดับหลักสูตร ชื่อมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ                 

ที่ส าเร็จการศึกษา  

1.2 หน้ำอนุมัติ  

หน้าอนุมัติ คือ ส่วนประกอบที่มีการลงนามโดยบุคคลที่มีอ านาจในการพิจารณาคุณภาพ

ของเล่มรายงานการวิจัย ซึ่งข้ึนอยู่กับหน่วยงานหรือสถาบันนั้น ๆ  

1.3 บทคัดย่อ 
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บทคัดย่อ คือ ส่วนของการสรุป รายงานการวิจัยอย่างย่อ โดยมีองค์ประกอบหลัก ๆ คือ                  

บทน าวัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัยผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ โดยมีการสรุปเนื้อหาอย่างสั้นและ

กะทัดรัดเพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ และทราบถึงกระบวนการวิจัยอย่างย่อในเบื้องต้นก่อนที่จะได้

ศึกษาในรายละเอียดเชิงลึกในรูปเล่มต่อไป 

1.4 กิตติกรรมประกำศ 

กิตติกรรมประกาศ คือ การกล่าวถึงบุคคลผู้มีส่วนส าคัญที่ท าให้ผลงานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้

ด้วยดี อาทิเช่น กลุ่มตัวอย่างวิจัย ที่ปรึกษาวิจัยผู้ช่วยวิจัย หรืออาจรวมถึงบุคคลที่มีผลทางด้านจิตใจที่

ผลักดันให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินงานจนประสบความส าเร็จเช่นครอบครัวหรือบุคคลอื่น ๆ 

 1.5 สำรบัญ 

สารบัญ คือ ส่วนที่บ่งบอกถึง องค์ประกอบและต าแหน่งของส่วนต่าง ๆ ของเล่มรายงานการ

วิจัยตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย ประกอบด้วยหัวข้อส าคัญต่าง ๆ ซึ่งท าให้เกิดความสะดวกในการ

ค้นคว้าหาข้อมูลของผู้อ่าน 

 

 

 1.6 สำรบัญตำรำง 

สารบัญตาราง คือ ส่วนที่รวบรวมข้อมูลในรูปแบบตารางทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในรูปเล่ม

รายงานการวิจัยโดยเรียงล าดับด้วยตัวเลข จากหน้าต้นจนถึงหน้าสุดท้ายของรูปเล่มรายงาน 

 1.7 สำรบัญภำพ 

สารบัญภาพ คือ ส่วนที่รวบรวมข้อมูลในรูปแบบ ภาพ แผนภูมิ หรือกราฟ ทั้งหมดท่ีปรากฏ

อยู่ในรูปเล่มรายงานการวิจัยโดยเรียงล าดับด้วยตัวเลข จากหน้าต้นจนถึงหน้าสุดท้ายของรูปเล่ม

รายงาน 

2. ส่วนเนื้อหำรำยงำนกำรวิจัย 

 2.1 บทน ำ  

 1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 เป็นส่วนที่มีความส าคัญซึ่งจะบ่งบอกให้ผู้อ่านได้ทราบถึงปัญหาหาที่น ามาสู่การวิจัย 

ผู้เขียนจะต้องเขียนรายงานในส่วนนี้ให้มีความชัดเจน มีเอกสารหลักฐานรวมถึงสถิติต่าง ๆ ในการ

สนับสนุนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและทราบถึงปัญหาที่มีความจ าเป็นในการศึกษา 
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  2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เป็นส่วนที่บ่งบอกจึงความมุ่งหมายในการศึกษาโดยครอบคลุมถึงปัญหาการวิจัย 

วัตถุประสงค์การวิจัยมักนิยมเขียนเป็นประโยคบอกเล่าโดยใช้ภาษาวิชาการที่มีใจความกะทัดรัดและ

ชัดเจน 

 3. สมมติฐานการวิจัย 

 การวิจัยเชิงปริมาณส่วนใหญ่ มักต้องระบุสมมติฐานการวิจัย ซึ่งเป็นข้อความในการ

คาดคะเนผลการวิจัยโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็นและเป็นเหตุเป็นผลทางวิชาการ ลักษณะการเขียน

สมมติฐานที่ดีควรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ต้องการศึกษาทั้งนี้ 

สมมติฐานควรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และปัญหาการวิจัย 

 4. ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตการวิจัยควรระบุให้เห็นถึงกรอบในการศึกษา โดยมักนิยมเขียนให้ครอบคลุม

ถึงกลุ่มประชากรระยะเวลาที่ศึกษา และขอบเขตพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา 

 5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 นิยามศัพท์เฉพาะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญ ที่จะท าให้ผู้อ่านเข้าใจถึง

ความหมายของค าหรือข้อความที่มีลักษณะเฉพาะส าหรับการวิจัยนาน ๆ 

  6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 คือ ส่วนที่ระบุถึงผลของการวิจัย ซึ่งอาจเป็นทั้งประโยชน์ที่ได้รับโดยตรงและ

ประโยชน์ที่ได้จากการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์  

2.2 วรรณกรรม 

วรรณกรรม เป็นการศึกษาผลการทบทวนเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกาวิจัย 

รวมทั้งกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยนั้น ๆ รูปแบบการเขียนการทบทวนวรรณกรรม 

ควรเป็นการสรุปประเด็นจากการทบทวนเอกสารต่าง ๆ ออกเป็นหัวข้อที่ผู้เขียนได้สกัดองค์ความรู้  

จากเอกสารเหล่านั้น โดยมีการเชื่อมโยงความสอดคล้องหรือความขัดแย้งของผลการวิจัยที่ผ่านมา                   

โดยการน าเสนอให้ผู้อ่านได้มองเห็นถึงช่องว่างของผลการศึกษาที่ผ่านมา อันน ามาสู่การพัฒนาและต่อ

ยอดในการศึกษาในครั้งนี้ 

 2.3 ระเบียบวิธีวิจัย 
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ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการระบุชื่อรูปแบบการด าเนินการวิจัย กลุ่มประชากรและการได้มาซึ่ง

กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัย รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยอย่ างเป็นล าดับ

ขั้นตอน นอกจากนี้กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยมีความจ าเป็นที่ต้องระบุอย่าง

ละเอียด เพ่ือให้ผู้อ่านมองเห็นถ้าและเข้าใจถึงวิธีการด าเนินงาน สุดท้าย คือ การวิเคราะห์ข้อมูล                

ต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของการใช้เครื่องมือ การวัด และการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.4 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

การเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นส่วนที่มีความส าคัญซึ่งต้องค านึงถึงความถูกต้อง

ของผลการวิเคราะห์ โดยการน าเสนอควรเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์หรือสมมติฐานการวิจัย เป็นการ

น าเสนอผลข้อเท็จจริงที่ได้จากการวิเคราะห์ผลอย่างแท้จริง นอกจากนี้ผู้เขียนมีความจ าเป็นต้อง

รายงานให้เกิดความเข้าใจง่ายชัดเจน อาจมีการน าเสนอในรูปแบบตารางหรือแผนภูมิประกอบ               

ค าบรรยายโดยใช้ภาษาทางวิชาการ 

 2.5 อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

การอภิปรายผลการวิจัยเป็นการรายงานสรุปผลการวิจัยและน าเสนอความสอดคล้องหรือ

ขัดแย้งของผลการวิจัยกับการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา ทั้งนี้ผู้วิจัยควรมีการอ้างอิงหลักฐานของ

ความสอดคล้องหรือขัดแย้งนั้น ๆ ในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน ในส่วนของข้อเสนอแนะเป็นส่วนที่

ส าคัญเช่นกัน เนื่องจากเป็นมุมมองที่ผู้วิจัยได้จากผลการศึกษาเพ่ือเสนอแนะให้ผู้อ่านได้ต่อยอด                 

องค์ความรู้หรือสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในประเด็นต่าง ๆ คือ การน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือต่อยอด

ด้านการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพ และการวิจัยในอนาคต อันเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ผู้อ่านได้มีการ

สานต่อหรือต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้เสนอแนะไว้   

3. ส่วนท้ำยรำยงำนกำรวิจัย 

 3.1 บรรณำนุกรม 

บรรณานุกรม คือ การรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการอ้างอิงและปรากฏอยู่ในรูปเล่ม

รายงานการวิจัยทั้งหมด รูปแบบการเขียนควรเรียงตามล าดับตัวอักษรและอักขระภาษาไทย หากมี

เอกสารต่างประเทศให้เรียงล าดับต่อจากเอกสารภาษาไทย ทั้งนี้รูปแบบของการเขียนบรรณานุกรม   

ให้ยึดตามสถาบันการศึกษาแหล่งทุนที่ได้ก าหนดตามข้อตกลงของแหล่งนั้น ๆ  
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 3.2 ภำคผนวก  

ภาคผนวก คือ องค์ประกอบ ที่ไม่ใช่เนื้อหาหลักของเล่มรายงานการวิจัย แต่มีส่วนส าคัญที่

จะเป็นหลักฐานในการสืบค้นหรือการยืนยันกระบวนการในการท าวิจัย เช่น แบบสอบถาม ใบอนุญาต

การเก็บข้อมูลวิจัย ผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ เป็นต้น 

 3.3 ประวัติผู้วิจัย 

เป็นข้อมูลและรายละเอียดอย่างย่อของผู้วิจัย เช่น สถานที่ติดต่อ สถานที่ท างาน หรือ

ประวัติการศึกษาท่ีผ่านมา เป็นต้น 

 

12.4 หลักกำรและเทคนิคในกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการสร้างคุณค่าให้กับผลการวิจัย ผู้วิจัยควรมีการน าเสนอ

และเผยแพร่ผลงานของตนต่อสาธารณชน ทั้งในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือให้การน าเสนอ

เป็นไปอย่างราบรื่นผู้วิจัยคนมีความพร้อมในการน าเสนอดังต่อไปนี ้

 1. ระยะก่อนกำรน ำเสนอ 

1.1 ผู้วิจัยควรมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการน าเสนอ การเลือกเวทีวิชาการเพ่ือน าเสนอ

ผลงานวิจัยที่เหมาะสมกับผลการวิจัยจะเป็นการเพ่ิมคุณค่าที่ดีให้กับงานวิจัยนาน ๆ ในปัจจุบันเวที

น าเสนอผลการวิจัยสามารถค้นหาและเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ผู้วิจัยควรพิจารณาถึงคุณภาพและความ

เหมาะสมของผลงานที่ตรงการน าเสนออย่างรอบด้าน 

1.2 การเตรียมเนื้อหาเพ่ือน าเสนอ ควรมีความสอดคล้องและปฏิบัติตามรูปแบบของเวที

วิชาการนั้น ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ การน าเสนอผลงานวิจัยโดยส่วนใหญ่มักใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 20 นาที

ดังนั้น ผู้วิจัยควรเตรียมเนื้อหาให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ควรใส่เนื้อหามากจนเกินไป                 

ซึ่งอาจส่งผลต่อการน าเสนอไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 

1.3 สื่อการน าเสนอ ควรมีความชัดเจนดึงดูดน่าสนใจและมีเนื้อหาไม่มากจนเกินไป 

1.4 ผู้น าเสนอ ควรมีการเตรียมตัวในเรื่องการแต่งกายที่เหมาะสมกับเวทีวิชาการนั้น ๆ 

ด้วยการแต่งกายที่สุภาพ และผู้น าเสนอควรมีการซักซ้อมฝึกการน าเสนอเพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจ 

ขณะการน าเสนอ 
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2. ระยะกำรน ำเสนอ  

ผู้น าเสนอควรไปถึงสถานที่จัดการประชุมก่อนเวลาเพ่ือท าการเตรียมพร้อมน าข้อมูลและ                   

สื่อการน าเสนอ และทดลองใช้ในเบื้องต้น เมื่อถึงเวลาน าเสนอ ผู้น าเสนอควรรวบรวมสติและสมาธิต่าง 

ๆ ล าดับขั้นตอนและการพูดตามที่ได้ฝึกฝนไว้ ผู้น าเสนออาจนั่งหรือยืนน าเสนอตามความถนัด ควรมี

การแสดงท่าทางและการแสดงออกอย่างอย่างมั่นใจ มีการกล่าวทักทายและท าความเคารพผู้ฟังก่อน

การน าเสนอ ขณะน าเสนอควรมีการสบสายตาสื่อสารทางอารมณ์ รวมทั้งใช้ภาษากายขณะน าเสนอ

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการดึงดูดให้ผู้ฟังจดจ่ออยู่กับการน าเสนอของผู้น าเสนอ ควรมีการควบคุมเวลา

ขณะน าเสนอ และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้มีข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการวิจัย หากไม่สามารถตอบ

ค าถามได้หมด ผู้น าเสนออาจเปิดช่องทางให้ผู้ฟังได้มีการติดต่อหรือซักถามหลังจากการน าเสนอ               

เสร็จสิ้น 

3. ระยะที่สุดกำรน ำเสนอ  

ผู้น าเสนอกล่าวขอบคุณและท าความเคารพผู้ฟังด้วยท่าทีที่มีความมั่นใจ  

 

บทสรุป 
การเขียนรายงานผลการวิจัยเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ผู้วิจัยสามารถรายงานผลและสรุปผลของ

การวิจัยได้อย่างครอบคลุมและสามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจถึงกระบวนการในการด าเนินวิจัยและ

ผลการวิจัยในแง่มุมต่าง ๆ สามารถน าผลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาชีพรวมถึงต่อยอดหรือ

พัฒนาด้านการวิจัยในแง่มุมที่ผู้วิจัยได้เสนอแรก นอกจากนี้เทคนิคการน าเสนอผลการวิจัย ยังมีส่วน

ส าคัญในการเพ่ิมคุณค่าจากการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน หากผู้วิจัยสามารถน าเทคนิคและ

วิธีการน าเสนออย่างถูกหลัก จะสามารถน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจและเป็นที่

ยอมรับในแวดวงวิชาการต่อไป 

 

แบบฝึกหัดท้ำยบท 
1. จงอธิบายหลักการและแนวทางการเขียนโครงการวิจัย  

2. จงระบุแนวทางการเขียนรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์  

3. จงอธิบายหลักการและเทคนิคในการน าเสนอผลงานวิจัย  



165 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 
 

 

กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน (2559). กำรวิจัยทำงสุขภำพ. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.   

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร (2553).  ระเบียบวิธีกำรวิจัยทำงกำรพยำบำลศำสตร์. กรุงเทพฯ : ยูแอนด์ไอ 

อินเตอร์ มีเดีย. 

สุดา ตันวุฒิมงคล (2552). กำรรำยงำนผลกำรวิจัย. ใน ประกาย จิโรจน์กุล (บก.) วิจัยทางการ

พยาบาล:แนวคิดและหลักการปฏิบัติ (369-379) .นนทบุรี: โครงการต าราสถาบันพระบรม

ราชชนก, ธนาเพรส จ ากัด  

สิน พันธุ์พินิจ (2553). เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 ปรับปรุงใหม่. 

กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

แผนบริหำรกำรสอนประจ ำบทท่ี 13 

 

อำจำรย์ ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง 

 

หัวข้อเนื้อหำ  

13.1 วัตถุประสงค์การวิพากษ์งานวิจัย 

13.2 แนวทางในการวิพากษ์งานวิจัย 

13.3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัย 

13.4 การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเมื่อศึกษำบทที่ 13 แล้ว นักศึกษำสำมำรถ 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการวิพากษ์งานวิจัยได้ถูกต้อง  

2. สามารถวิพากษ์งานวิจัยเบื้องต้นได้ถูกต้องและเหมาะสม    

 

วิธีกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1. วิธีกำรสอน 

1.1 บรรยายและอภิปราย 

1.2 กิจกรรมในชั้นเรียน 

2. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

2.1 บรรยายและอภิปราย 

2.2 การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

2.3 ยกตัวอย่างการวิพากษ์งานวิจัยและแบ่งกลุ่มทดลองวิพากษ์งานวิจัย 

2.4 แบบฝึกหัดท้ายบทผ่านระบบ e-learning 
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สื่อประกอบกำรสอน 

1. เครื่องฉายสไลด์ 

2. เอกสารประกอบการสอนเรื่องหลักการวิพากษ์งานวิจัย   

3. Power point 

4. ตัวอย่างบทความวิจัย และหลักการวิพากษ์งานวิจัย   

 

กำรวัดแลกำรประเมินผล 

 

ผลกำรเรียนรู้ วิธีกำรประเมิน สัดส่วนของกำร

ประเมิน 

1 . 4 , 2 . 1 , 2 . 2 , 

2 . 4 , 3.3, 3.4, 

4.2, 5.3 

1. การสังเกตนักศึกษาจากการร่วมกันอภิปรายประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการวิพากษ์การวิจัย 

2. ประเมินความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

3. ประเมินผลการฝึกงานวิจัยรายกลุ่ม 

4. ประเมินผลการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

5. การสอบวัดผลปลายภาค 

ร้อยละ 3 จาก 

ร้อยละ 25 
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บทท่ี  13 
 

กำรวิพำกษ์งำนวิจัย 

(Research critique) 
 

บทน ำ 

การวิจัยทางการพยาบาล มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และสร้างคุณภาพงานที่เกี่ยวข้อง

กับการพยาบาล ทั้งด้านการบริหาร การศึกษาและที่ส าคัญ คือ การปฏิบัติการพยาบาลอันจะน ามาสู่

คุณภาพและมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับและเกิด

ผลดีต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ ดังนั้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาลจึงมีความจ าเป็นที่ต้องได้รับ

การพัฒนาหรือมีกระบวนการที่มีคุณภาพ ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความน่าเชื่อถือและน าไปสู่การ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ด้วยเหตุดังกล่าวงานวิจัยที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจึงมีความจ าเป็นต้องมีการ

วิพากษ์หรือการได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ โดยกระบวนการ

วิพากษ์งานวิจัยนั้น เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญเพ่ือให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนางานหรือมีการปรับปรุง

แก้ไขให้งานวิจัยมีมาตรฐานและน าไปสู่การประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป  

 

13.1 วตัถุประสงค์กำรวพิำกษ์งำนวิจัย 
การวิพากษ์งานวิจัยนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพและกระบวนการของการ

ด าเนินการวิจัย ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้าย   ในประเด็นของการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยนั้น ๆ รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางานวิจัย 

รวมถึงกระบวนการรายงานผลหรือหลักการเขียนรายงานการวิจัยที่มีความสอดคล้องในทุก

องค์ประกอบของการวิจัย เพ่ือให้ผู้ อ่านเกิดความเข้าใจและสามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ใน

การศึกษาหรือการปฏิบัติงานได้จริง การวิพากษ์งานวิจัยยังสามารถท าให้ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้อ่านงานวิจัย

สามารถวิเคราะห์ได้ว่างานวิจัยนั้น ๆ มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด มีความเหมาะสมในการน าไปใช้หรือ

ต่อยอดองค์ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตามการวิพากษ์การวิจัย มิได้มี

วัตถุประสงค์เพ่ือการจับผิดหรือเป็นการกระท าในเชิงลบ ในส่วนของผู้วิพากษ์งานวิจัยนั้นควรเป็นใน
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รูปแบบของการให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงพัฒนางานให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น โดยผู้วิพากษ์

ควรใช้เทคนิคของการสื่อสารหรือการให้ข้อเสนอแนะในเชิงบวกและเป็นการให้เกียรติแก่ผู้วิจัย ซึ่งจะ

น ามาสู่การพัฒนางานในรูปแบบเชิงวิชาการ และมุ่งสร้างบรรยากาศในการพัฒนางานวิจัยที่ดีแก่เพ่ือน

ร่วมวิชาชีพ  

 

13.2 แนวทำงในกำรวิพำกษ์งำนวิจัย  
การวิพากษ์งานวิจัย ควรมีการวิเคราะห์คุณภาพและมาตรฐานการวิจัยแยกออกเป็นประเด็น

และรายละเอียดที่ควรพิจารณาตามกระบวนการวิจัย ดังนี้ (บุญใจ, 2553: 528-531) 

ชื่อเรื่อง  

ชื่อเรื่องการวิจัย ควรสื่อถึงตัวแปรที่ท าการศึกษาและบ่งบอกถึงรูปแบบการวิจัยที่ชัดเจน                

ชื่อเรื่องควรมีความกระชับไม่ยืดเยื้อหรือท าให้ผู้อ่านเกิดความสับสน โดยชื่อเรื่องที่ดีควรมีความ

สอดคล้องกับแบบแผนการวิจัยที่ศึกษา 

บทคัดย่อ 

บทคัดย่อที่ดี ควรมีความกระชับโดยมีการระบุเนื้อหาที่มีความครอบคลุมถึงรูปแบบและ

กระบวนการวิจัย การสรุปเนื้อหาที่มีความถูกต้องตรงกับเนื้อหาโดยภาพรวมทั้งหมดของการวิจัย 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ความส าคัญของปัญหาการวิจัย ควรมีความสอดคล้องกับชื่อเรื่องมีการระบุปัญหาที่ชัดเจน โดย

น าเสนอข้อมูลของปัญหาจากภาพกว้างลงมาสู่สภาพปัญหาที่ต้องการท าการศึกษา โดยระบุแหล่ง

อ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้วิพากษ์งานวิจัยในส่วนนี้ควรมีการวิเคราะห์ประเด็นของการเขียนที่ระบุ

ความเป็นมาถึงความจ าเป็นอันน ามาสู่การวิจัย 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

วัตถุประสงค์การวิจัยที่ดี ต้องมีความสอดคล้องกับปัญหาการวิจัยและสมมติฐาน มีการระบุถึง

จุดประสงค์ของการวิจัยที่ชัดเจน วัตถุประสงค์การวิจัยที่ดีต้องมีความเชื่อมโยงกับความส าคัญของ

ปัญหาที่ท าให้ต้องมีการศึกษาการวิจัยในเรื่องนั้น ๆ 
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สมมติฐำนกำรวิจัย 

ควรมีความสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย โดยสมมติฐานการวิจัยต้องมีความชัดเจนกระชับและมี

ความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่น ามาสนับสนุน อันจะน ามาสู่การหาค าตอบและการทดสอบ

สมมติฐานในกระบวนการถัดไป 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ควรมีการวิเคราะห์ในส่วนของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในประเด็นของความถูกต้องและ

ครอบคลุมของเนื้อหา มีการเรียบเรียงข้อมูลจากการสังเคราะห์ที่แสดงให้เห็นถึงช่องว่างขององค์

ความรู้ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่และมีล าดับการน าเสนอที่เข้าใจง่าย มีการเรียบเรียง

โดยใช้ภาษาวิชาการท่ีมีความถูกต้อง มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาที่มีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง  

ระเบียบวิธีวิจัย 

ควรพิจารณาถึงแบบแผนการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย ความเหมาะสมของ

ขนาดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม การได้มาซึ่งคุณภาพของเครื่องมือการ

วิจัยมีการตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือ ซึ่งเครื่องมือการวิจัยนั้นสามารถวัดตัวแปร

และกลุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสม การระบุถึงการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนในกระบวนการวิจัย 

รวมถึงอธิบายวิธีการรวบรวมข้อมูล ได้อย่างเหมาะสมกับระเบียบวิธีวิจัย 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

พิจารณาถึงความเหมาะสมและความถูกต้องโครงการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล มีการแปล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวมสินสามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบที่มี

ความถูกต้องเหมาะสมเพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ 

สรุปอภิปรำยผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สามารถสรุปผลการวิจัยได้อย่างเหมาะสม มีล าดับขั้นตอนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

วิจัย ค าถามการวิจัยรวมถึงสมมติฐานการวิจัย มีการน าแนวคิดทฤษฎีหรือผลการวิจัยที่ผ่านมา

ประกอบการอภิปรายผลการวิจัยในเชิงของความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลการวิจัยที่เกิดขึ้น มีการ

น าเสนอข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัยเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านของการบริหารการพยาบาล

การศึกษาการพยาบาลการปฏิบัติการพยาบาลรวมถึงแนวทางในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในอนาคต 
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กำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม 

ควรพิจารณาถึงความถูกต้องในรูปแบบของการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมที่ได้ก าหนด

จากแหล่งทุนหรือหน่วยงานนั้น ๆ แหล่งอ้างอิงมีความน่าเชื่อถือและเป็นเอกสารการอ้างอิงจากแหล่ง

ปฐมภูมิ 

 

13.3 กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์งำนวิจัย 
 การวิพากษ์งานวิจัยตามแนวทางและหลักวิชาการที่มีความเหมาะสมของการด าเนินการวิจัยจะ

ท าให้สามารถท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยและน าไปสู่การน าผลการวิจัยไปใช้ได้อย่าง

เหมาะสม โดยกระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยนั้นผู้ท าการวิพากษ์ควรมีทักษะและแนวทาง

ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (รัตน์ศิริ ทาโต, 2552 : 278) 

1. การวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัย ควรมีการระบุประเด็นส าคัญที่ได้จากงานวิจัยนั้น ๆ ซึ่ง

จะน ามาสู่การทบทวนและพิจารณาถึงความเหมาะสมของงานวิจัยต่อไป 

2. เมื่อสามารถเปรียบเทียบถึงความแตกต่างรวมถึงความคล้ายคลึงของผลงานวิจัยในแต่ละ

เรื่อง ซึ่งท าให้สามารถแยกแยะประเด็น จุดอ่อน จุดแข็งของงานแต่ละประเภท 

3. ผู้อ่านสามารถตัดสินใจและวิเคราะห์ได้ว่าข้อมูลของงานวิจัยแต่ละเรื่องมีความสอดคล้อง

กับปัญหาหาการวิจัย และผลการวิจัยนั้น ๆ มีความถูกต้องสมบูรณ์และตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้

อย่างถูกต้อง 

4. ผู้วิเคราะห์งานวิจัยสามารถจ าแนกและบอกได้ว่าว่าข้อมูลจากงานวิจัยในแต่ละเรื่องได้

จากความคิดเห็นที่ท าให้ผู้อ่านคล้อยตามหรือมาจากสวนของการสนับสนุนผลการวิจัยที่ผ่านมาที่

เป็นไปตามแนวทางวิชาการ  

5. สามารถวิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือหรือหรือความล าเอียงของข้อมูลที่ผู้เขียนงานวิจัยใน

แต่ละเรื่องต้องการโน้มน้าวหรือท าให้ผู้อ่านเกิดความเชื่อถือ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ผู้วิเคราะห์สังเคราะห์

งานวิจัยควรมีการจับประเด็นเพ่ือท าให้สามารถวิเคราะห์ถึงคุณภาพของงานวิจัยนั้น ๆ ได้อย่างแท้จริง 

6.  สามารถระบุจุดอ่อนจุดแข็งของงานวิจัยและรูการเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมในการใช้

ประโยชน์ของงานวิจัยนั้น ๆ 

เห็นได้ว่า การวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยมีความสอดคล้องกับแนวทางการวิพากษ์งานวิจัย  

ซึ่งมีองค์ประกอบที่หลากหลายที่ท าให้ผู้อ่านงานวิจัยมีแนวทางในการด าเนินการเพ่ือการสังเคราะห์
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วิเคราะห์งานวิจัย และน ามาสู่การน าผลการสังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เช่น การใช้ข้อมูล

จากการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดการวิจัยในประเด็นต่าง ๆ หรือ

การสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยที่ผ่านมาท าให้ทราบแนวทางเพ่ือการด าเนินการวิจัยในอนาคต 

นอกจากนี้ กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยยังมีความจ าเป็นในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล  

ทั้งในด้านการบริหาร การศึกษา และการปฏิบัติการพยาบาล โดยการใช้องค์ความรู้และข้อมูลที่ได้จาก

การสังเคราะห์งานวิจัยที่ผ่านมาเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการพัฒนางานวิจัยให้มีความ

เหมาะสมและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  

 

 ACTIVITY ONE 

 

  

 

 

 

 

 

 

13.4 กำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
การวิพากษ์งานวิจัย สามารถท าให้ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์แยกแยะถึงคุณภาพความน่าเชื่อถือ

ของงานวิจัยรวมถึงจุดเด่น จุดด้อย ประโยชน์ และความส าคัญของงานวิจัยนั้น ๆ ซึ่งส่งผลให้ผู้อ่าน

สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผลการวิจัยที่ได้สามารถน าไปใช้และต่อยอดองค์ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ได้หรือไม่อย่างไร (สายพิณ เกษมกิจวัฒนา, 2549 : 14-35) ซึ่งการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อาจ

เป็นในรูปแบบของการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือการน าเสนอผลการวิจัยในเวทีที่เป็นที่ยอมรับ

นอกจากนี้ การน าวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีรูปแบบในการเผยแพร่ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การน า

ผลการวิจัยไปใช้ในรูปแบบของนโยบายสาธารณะ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ภาคีเครือข่าย หรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียกับผลการวิจัยนั้นน าผลการวิจัยไปใช้ในเชิงนโยบายสาธารณะ (Cannon, 2007: 324-325)  

อาทิ ผลการพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบบริการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งได้จากการด าเนินการวิจัย

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 8-9 คน และร่วมกันวิพากษ์บทความวิจัยที่

ได้รับมอบมายและท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน 
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ออกมาในรูปแบบของวิธีการส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถเข้าถึงระบบบริการได้มากขึ้น โดย

ผลการวิจัยพิสูจน์ทราบแล้วว่า เป็นผลดีต่อกลุ่มดังกล่าวจริง ๆ ถ่ายทอดและน าผลการวิจัยดังกล่าวไป

ใช้กับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีบริบทใกล้เคียงกันโดยมีการผลักดันในเชิงนโยบาย

คือ การบรรจุเข้าสู่แผนของหน่วยงานหรือการก าหนดเป็นขั้นตอนปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ซึ่งท าให้

หน่วยงานที่น ารูปแบบนั้นไปใช้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น (วิจิตร ศรีสุพรรณ, 2552: 

156) 

จากกรณีตัวอย่างดังกล่าว เป็นรูปแบบหนึ่งของการน าผลการวิจัยไปใช้ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์

และผลดีในด้านของการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งหากผู้วิจัยที่ได้ด าเนินการวิจัยในแต่ละเรื่องนั้นสามารถ

น าผลการวิจัยไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์แก่องค์กรภายนอกหรือเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะยิ่งเป็น

การพัฒนาวิชาชีพและสร้างคุณค่าให้กับการงานวิจัยนั้นได้ดียิ่งขึ้น 

 

บทสรุป 
การวิพากษ์งานวิจัย เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญเนื่องจากท าให้ผู้วิจัยได้ทราบว่าผลงาน

ควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาภายในทิศทางใด จุดเด่น จุดด้อยที่โครงการวิจัยนั้น ๆ สามารถน าไป

พัฒนาและต่อยอดหรือน าไปสู่การใช้ประโยชน์กับองค์กรภายนอก ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการ

ศึกษาวิจัย วิชาชีพการพยาบาลจะสามารถพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยในประเด็น

ต่าง ๆ ได้ ย่อมมาจากงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับนั่นเอง 

 

แบบฝึกหัดท้ำยบท 
 

1. จงอธิบายหลักการวิพากษ์งานวิจัยมาพอสังเขป 

2. จงระบุข้ันตอนในการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัย 

3. จงระบุข้อดีของการน าวิจัยไปใช้ต่อวิชาชีพพยาบาลมาพอสังเขป 
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