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การวิจัยคืออะไร 

• การศกึษาใดๆที่ 

— เป็นกระบวนการคน้หาข้อเท็จจรงิ 

     เกีย่วกบัปรากฏการณใ์ดๆ 

— มีวตัถปุระสงค์/จดุมุ่งหมายที่ชัดเจน  

— วธิีการศกึษาทีม่ีความเป็นระบบเป็นที่

เชือ่ถอืได(้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์)  



กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

• การก าหนดปัญหา (Problem) 

• การตัง้สมมติุฐาน (Hypothesis) 

• การรวบรวมข้อมลู (Data gathering) 

• การวิเคราะหข้์อมลู (Data analysis) 

• การสรปุผล (Conclusion) 



ประเภทของการวจิัย : ระเบยีบวธิีวิจยั 

1 ) การวจิยัเชงิประวตัิศาสตร์ ( Historical Research) 

- ศกึษาขอ้เท็จจรงิที่เปน็เรือ่งราวในอดีต 

2 ) การวจิยัเชงิพรรณนา ( Descriptive Research ) 

- บรรยาย / อธบิายปรากฏการณ ์หรอืภาวะการณ ์ใน

ปจัจบุนั 

4 ) การวจิยัเชงิทดลอง ( Experimental  Research ) 
- ศกึษาความสัมพันธ์เชงิเหต ุ                                       
- ผลของตวัแปรโดยการจดักระท าแลว้สงัเกตผล 

3 ) การวจิยัเชงิวิเคราะห์ ( Analytical Research ) 

- เนน้การตีความเกีย่วกบัความสัมพันธ์โดยใชส้ถติิ 



ประเภทของการวจิยั : คณุลกัษณะและการวเิคราะห์
ขอ้มูล 

1 ) การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative  Res.) 

  - ขอ้มูลในลกัษณะบอกความมากนอ้ยได้ดว้ยตวัเลข 

นิยมใชว้ธิกีารทางสถติิในการวเิคราะหข์้อมูล  

2 )  การวจิัยเชงิคณุภาพ (Qualitative  Res.) 

  - ขอ้มูลเชิงคณุลกัษณะที่ไม่สามารถจดักระท า 

     ในรปูปริมาณได ้ ใชก้ารวพิากษ ์ แสดงความคดิเห็น 

     ในการวิเคราะหข์อ้มูล (อาจมีการใช้สถติขิัน้ 

     พืน้ฐาน) 



ประเภทของการวจิยั : ประโยชนท์ีไ่ดร้ับ 

1 )  การวจิัยพืน้ฐาน ( Basic  Research ) 

• มุง่แสวงหาความรู ้/ ความจรงิ เพือ่สรา้งกฎ สตูร 
ทฤษฎ ี ทีเ่ปน็พืน้ฐานในการศกึษาเรือ่งอืน่ๆ 

• Ex. Health beliefs and health behavior 

2 )  การวจิัยประยกุต ์( Applied Research ) 

•  มุ่งน าผล / ขอ้คน้พบ จากการวจิัยพืน้ฐานไป  

    ทดลองแกไ้ขปญัหาในชวีติประจ าวนั 

• Ex. ผลของการปรบัพฤตกิรรมการบรโิภคดว้ย 

  การสนบัสนนุทางสงัคม 



ประเภทของการวจิยั : ลกัษณะการศกึษา 

1 )  การวจิัยเชงิส ารวจ (Survey Research) 

• เน้นการส ารวจขอ้เทจ็จรงิต่างๆในสภาพ

ปกต ิ

2 )  การวจิัยเชงิทดลอง (Experimental 

Res.) 

•  เนน้การศึกษาเชิงเหตุ - ผล 

•  ผู้วิจยัจัดกระท าสภาพการศึกษาแลว้สงัเกต

หรอืวัดผล 



ประเภทของการวิจัย : ล าดับเวลา 

1) การวจิยัย้อนหลงั (Retrospective  

Res.) 

2) การวจิยัไปข้างหน้า (Prospective  

    Res./Cohort or Follow-up Study) 

3) การศกึษา ณ จดุเวลาใดเวลาหนึง่ 

(Cross -Sectional Study)  



ประเภทของการวิจัย : ล าดับเวลา 





 



 



 



ประเภทของการวจิยั : ข้อคิด 

 อย่ายึดมัน่ถอืมัน่  งานวจิยั 1 เรือ่งอาจ

จดัเป็นได้หลายประเภท 

 ประเภท ไม่ไดบ้่งบอก “คุณภาพ” ของ

งานวจิยัเสมอไป 





ขัน้ตอนการท าวิจยั 





ขั้นตอนการท าการวิจยั 

1การก าหนดเรือ่ง และ ปัญหาการวิจยั 
(Research Problem/Question)  

2การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วขอ้ง 
(Literature Review) 

3การก าหนดตวัแปร(Variables) 
วัตถุประสงค์ (Objective)/ 
สมมุติฐาน (Hypothesis) 



ขัน้ตอนการท าการวิจยั (ต่อ) 
4การก าหนดกรอบแนวคิดในการ
วจิัย (Conceptual Framework) 

5การออกแบบการวิจัย (Research 
Design) 

6การเตรยีมและพัฒนาเครือ่งมอืวิจยั 
(Research Instrument) 

7 การก าหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง (Population and 
Sample) 



ขัน้ตอนการท าการวิจยั (ต่อ) 

8 การเกบ็รวบรวมข้อมูล (Data Collection) 

9 การจดัการและวเิคราะห์ข้อมูล (Data   
Processing and Analysis) 

10 การแปลผล อภิปรายและสรปุผล 
(Interpretation, Discussion and 
Conclusion of Results) 

11 การเผยแพรผ่ลงานวจิยั (Reports and 
Presentation) 

 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 

















การตัง้ชือ่เรือ่ง (Research Title) 

• ใช้ภาษาท่ีง่ายแก่การเข้าใจ  กะทดัรดั  
ชดัเจน ครอบคลมุปัญหาท่ีจะศึกษาทัง้หมด 
ไม่ขดัแย้งกบัเน้ือหาท่ีจะท าวิจยั 

• ตอบว่า ศึกษาปรากฏการณ์หรอืตวัแปร
อะไร  กบัใคร ท่ีไหน หรือเมื่อไร (ถ้าเก่ียวกบั
เวลา)  



Brain Exercise 1                     

วิจารณ์การตัง้ชือ่เรือ่ง 

•การพฒันาสถานีอนามยั 

 

การพัฒนาสถานีอนามัยในจังหวัดสตูล 

 



วิจารณ์การตัง้ชือ่เรือ่ง 

•การตรวจหารายป่วยวณัโรค 

 

การตรวจหาผู้ป่วยวัณโรคของพนักงาน

กวาดถนน เทศบาลเมือสตลู 



วิจารณ์การตัง้ชือ่เรือ่ง 

•การศึกษาความสามารถในการป้องกนั C3H 

Mice ท่ีไดร้บั Monoclonal Antibodies ดงักล่าวจะมี

ความสามารถในการต่อตา้นการเกิดโรคเมือ่ให ้

Virulent S.Typhimurium หรือไม่  

ช่ือเร่ืองไม่เหมาะสม เพราะ? 



ทีม่าและความส าคญัของ

ปัญหา (Rationale) 









การก าหนด 

วตัถปุระสงค ์สมมติุฐานและ 

ตวัแปร  



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
• ข้อความแสดงส่ิงท่ีต้องการค าตอบหรือ
ข้อเทจ็จริงจากการวิจยั 

• ระบวุ่าต้องการศึกษาเร่ืองใด/อยากรู้ส่ิงใด? 

เพื่อศึกษา…  เพ่ือประเมิน… 

• เขียนจาก ปัญหา (ค าถาม) การวิจยั 

 



ประโยชน์ของวตัถปุระสงคก์ารวิจยั  

• ก าหนดขอบเขตของการวจิยั (ปัญหา ตวั

แปร ความสัมพนัธ)์ 

• ช่วยในการวางแผนการวจิยั 

เปรียบเทียบภาวะสุขภาพของประชาชนที่อยู่ใกล้

สวนสาธารณะและผู้ที่อยู่ห่างสวนสาธารณะ 

เพื่อเปรยีบเทียบภาวะสุขภาพของประชาชนที่พกั

อาศัยในระยะไม่เกนิ 1000 เมตรจาก

สวนสาธารณะและของประชาชนที่พกัอาศยัไกล

ออกไปเกนิ 1000 เมตรจากสวนฯ 







สมมติุฐาน (Hypothesis) 

• ค ำตอบของปัญหำกำรวิจยัท่ีคำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ
อย่ำงสมเหตสุมผล เป็นข้อควำมท่ีระบุ
ควำมสมัพนัธข์องตวัแปรตัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไป 

• คณุลกัษณะ 
–เขียนในรปูประโยคบอกเล่ำ 

–ต้องบง่ช้ีวิธีกำรในกำรทดสอบ 

–ตวัแปรท่ีระบตุ้องสำมำรถท ำกำรวดั (measure) ได้ 

–ควำมสมัพนัธท่ี์ระบคุวรมีควำมชดัเจน 

 

 



สมมติุฐาน (ต่อ) 

• คะแนนเฉล่ียของควำมรู้ในกำรใช้ยำของคนไข้ท่ีรู้
หนังสือน้อยท่ีได้รบั ฉลำกช่วยท่ีเป็นรปูภำพ สงูกว่ำ 
คะแนนเฉล่ียของควำมรู้ในกำรใช้ยำของคนไข้ท่ีรู้
หนังสือน้อยท่ีได้รบั ฉลำกช่วยธรรมดำ 

• กำรแนะน ำผูป่้วยโดยวำจำดีกว่ำกำรแจกเอกสำร
ค ำแนะน ำให้ผูป่้วยอ่ำนเอง 



ประเภทของสมมุตฐิาน 

• สมมุตฐิานการวจิัย Research hypothesis 

–แบบมีทศิทาง Directional OR 

–แบบไม่มีทศิทาง Nondirectional  

• สมมุตฐิานทางสถติ ิStatistical hypothesis 

–สมมุตฐิานเป็นกลาง Null hypothesis 

AND 

–สมมุตฐิานอื่น Alternative hypothesis 



สมมติุฐานการวิจยั  
ข้อความอธิบายความสมัพนัธข์องตวัแปร 
1) สมมติุฐานแบบมีทิศทาง  
 - ระบทิุศทางของความสมัพนัธข์องตวัแปร 
   ผูห้ญิงมีพฤติกรรมการบริโภคถกูต้องกว่าผูช้าย 
2) สมมติุฐานแบบไม่มีทิศทาง  
 - ไม่ได้ระบทิุศทางของความสมัพนัธข์องตวัแปร 
  ผูช้ายและผูห้ญิงมีพฤติกรรมการบริโภค   

แตกต่างกนั 



สมมติุฐานทางสถิติ 

• แปลงรปูจากสมมติุฐานการวิจยัให้อยู่ในรปูของ

โครงสร้างทางคณิตศาสตร ์โดยใช้สญัญลกัษณ์ท่ีแทน

คณุลกัษณะของประชากร (Parameter) 

  



สมมุตฐิานทางสถติ ิ(ต่อ) 

• Parameters VS Statistics 

– ค่าสถติ ิคอื ค่าของตวัแปรที่วัดได้จากกลุ่มตัวอย่าง  

   , SD, r 

– ค่าพารามิเตอร์ คือ ค่าของตวัแปรในประชากร                       

 ,,

x



ประโยชน์ของสมมุติฐาน 

• ช่วยให้เหน็ขอบเขตหรือกรอบของการวจิัยอย่างชัดเจน 

(ปัญหา ตัวแปร และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร)  

• ช่วยบ่งชีท้ศิทางส าหรับการออกแบบและวางแผนการ

ท าวจิัย 

• ให้กรอบหรือแนวทางในการรายงานข้อสรุปของการ

วจิัย 

 











  Brain Exercise  

งานวิจัยทุกเร่ืองจ าเป็นต้องมี 

สมมุตฐิานหรือไม่? 



ตวัแปรในการวิจยั (Variable) 
คณุสมบติัใดๆ ท่ีมีค่าเปล่ียนแปลงได้ 
(vary) ในขอบเขตหน่ึงๆ (Kerlinger, 1973) 

• ความรูเ้รือ่งการเลี้ยงทารกของแม่วยัรุน่
เป็นอย่างไร? 

• เพศมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสขุภาพ
หรอืไม่? 



ชนิดของตวัแปร 
แบง่ตามคณุลกัษณะของตวัแปร 

1. Concept Variable: ตวัแปรท่ีแสดง
ความหมายท่ีรบัรู้ได้ตรงกนั (รปูธรรม) 

2. Construct Variable: ตวัแปรท่ี
แสดงความหมายในลกัษณะเฉพาะบคุคล  
อาจรบัรู้ตรงกนัหรือไม่กไ็ด้ (นามธรรม)  



ชนิดของตวัแปร (ต่อ) 
แบง่ตามค่าท่ีวดัได้ของตวัแปร 

1. Quantitative Variable: ค่าท่ีวดัได้
สามารถบอกความมากน้อยเชิงคณิตสาสตร ์

2. Qualitative Variable: ค่าท่ีวดัได้
แสดงรายละเอียดเชิงคณุลกัษณะ ไม่สามารถ
แจงนับได้ ไม่มีความหมายเชิงคณิตศาสตร ์



แบง่ตามความเป็นเหต-ุผล (ความสมัพนัธ)์ 
1. ตวัแปรต้น/อิสระ (Independent Variable): มี

ลกัษณะท่ีเป็นเหตุ(cause), เกิดก่อน

(antecedence), ท่ีถกูจดักระท า(manipulated)  

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable):            
มีลกัษณะท่ีเป็นผล (effect), เกิดทีหลงั 
(consequence), ท่ีต้องการสงัเกต/วดั 
(measured)  

ชนิดของตวัแปร (ต่อ) 



3. ตวัแปรแทรกซ้อน/เกิน (Extraneous 

Variable): มีผลต่อตวัแปรตาม
เช่นเดียวกบัตวัแปรต้น แต่เราไม่ต้อง
การศึกษา สามารถคาดการณ์ได้ จึงควบคมุ
ได้  

ชนิดของตวัแปร (ต่อ) 

แบง่ตามความเป็นเหต-ุผล (ต่อ) 



ชนิดของตวัแปร (ต่อ) 
ผลของกำรใช้ฉลำกช่วยท่ีเป็นรปูภำพต่อควำมรูใ้นกำร
ใช้ยำของคนไข้ท่ีรู้หนังสือน้อย 

ฉลำกช่วยท่ีเป็นรปูภำพ 

ฉลำกช่วยธรรมดำ 

ควำมรู ้

ควำมรู ้

ผูช่้วยในกำรใช้ยำ    พืน้ควำมรู้เดิม    ควำมทรงจ ำ   กำรได้รบั
ควำมรู้จำกส่ือต่ำงๆหรือบคุคล   จ ำนวนขนำนยำ และอ่ืนๆ 



ชนิดของตวัแปร (ต่อ) 
ควำมรู้ของแม่บ้ำนมีผลต่ออตัรำป่วยโรคอจุจำระ
ร่วงของครวัเรือนหรือไม่ 

ควำมรู ้ อตัรำป่วย 



การนิยามตวัแปรการวิจยั 
•  นิยำมองคป์ระกอบหรือนิยำมทัว่ไป 

(Constitutive or general definition):  
–นิยำมด้วยกำรใช้ค ำบรรยำยอ่ืน 

• นิยำมปฏิบติักำร (Operational definition):  
–นิยำมด้วยกำรระบถึุง กิจกรรมหรือกำรกระท ำ 

(activities or operations) ท่ีใช้ในกำรวดั 
(measure) ตวัแปรนัน้ๆ 



การนิยามตวัแปรการวิจยั (ต่อ) 
กำรใช้นิยำมปฏิบติักำรของตวัแปรกำรวิจยั 
• เพ่ิมควำมเป็นประโยชน์ของข้อค้นพบในกำร
วิจยัแก่ผูอ่ื้นท่ีสนใจ 

• นิยำมมำกไป (over-define) ดีกว่ำนิยำมน้อย
ไป (under-define) 

• มีควำมจ ำเป็นมำกในกรณี 
–ตวัแปรมีคณุลกัษณะท่ีหลำกหลำย 
–ตวัแปรมีลกัษณะเป็นนำมธรรม 

 







• ตวัอย่างการนิยามตวัแปรการวิจยั 

• ความร่วมมือของผูป่้วย 
–การท่ีผูป่้วยมีพฤติกรรมสอดคล้องกบัค าแนะน า
ทางการแพทย ์

–สดัส่วนระหว่างจ านวนเมด็ยาท่ีจ่ายให้ผป.ลบ
จ านวนเมด็ยาท่ีเหลือ ณ วนันัด และจ านวนเมด็
ยาทัง้หมดท่ีจ่ายให้ผป.  









Literature Review 
การทบทวนวรรณกรรม 

(แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัต่างๆทีเกีย่วขอ้ง) 













































การเสนอกรอบแนวคดิการวจิัย 

• ค าพรรณนา 

• แบบจ าลอง (สัญญลักษณ์/สมการ) 

    S = f ( I, E, O) 

• แผนภาพ 
รายได้ 

การศึกษา 

การเตรียม 

พฤตกิรรมการหาข้อมูล
สุขภาพ 



ประโยชน์ของกรอบแนวคดิการวจิัย 

ช่วยในการ 

• สร้างสมมตฐิาน 

• ออกแบบวิจัย 

• สร้างเคร่ืองมือวจิัยและรวบรวมข้อมูล 

• วเิคราะห์ข้อมูล 

• แปลความหมายผลการวจิัย 

รายได้ 

การศึกษา 

การเตรียม 

พฤตกิรรมการหาข้อมูล
สุขภาพ 















Research Methodology 

ระเบียบวิธีการวิจยั 











































 

รปูแบบโดยรวมของผลงานวิจยั(รปูเล่ม)  
 

 
1. ปกใน 

2. กิตติกรรมประกาศ 

3. บทคดัย่อ 

4. สารบญั  

5. หลกัการและเหตุผล 

6. วตัถุประสงค ์

7. ขอบเขตการวิจยั 

8. วิธีการ 

9. บรรณานุกรม 

10. ภาคผนวก 

11. ประวติัคณะผูวิ้จยั 
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