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1. ก าหนดปัญหา

2. ทบทวนวรรณกรรม

3. ก าหนดกรอบแนวคิดและตัวแปร

4. ก าหนดสมมติฐาน/ค าถามวิจัย

5. ออกแบบวิจัย

6.ก าหนดประชากรที่ศึกษา

7. ก าหนดการเลือกกลุ่มตัวอย่าง10. การทบทวนแผนการ
วิจัยและปรับปรุง

9. การปกป้องอาสาสมัคร 8. การเลือกวิธีและเครื่องมือวัดตัวแปร

12. เตรียมข้อมูล
เพื่อการวิเคราะห์

11.การรวบรวมข้อมูล

13. วิเคราะห์ข้อมูล

14.แปลผลหรือแปลความหมายข้อมูล

15. รายงานผลวิจัย 

16.น าวิจัยไปใช้

(ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธ์ิ, 2560)
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 ควรพัฒนาโครงการวิจัยที่เป็นประโยชน์กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม 
ควรแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการวิจัยในกลุ่มนั้น 

 การออกแบบการวิจัยควรมีความถูกต้องตาม
กระบวนการวิจัย  ทั้งแบบการวิจัย การคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
จนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล 

Prior to Study Initiation
Interest in the scientific aspect & ensure the study 

meets the needs of public health
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 กลุ่มประชากรที่สนใจ ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง 
ประชาชนทัว่ไป กลุ่มผู้ใช้บริการ กลุ่มลูกค้า 
หรือกลุ่มผู้ประกอบการ

 การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน  เช่น
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนารูปแบบการประเมิน  

Area ของการท าวิจัยส าหรับอาจารย์
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1. ก าหนดปัญหา 2. ทบทวนวรรณกรรม 3. ก าหนดกรอบ
แนวคิดและตัวแปร

4. ก าหนดสมมติฐาน/
ค าถามวิจัย

ปัญหาวิจัยจะเป็น
ปรากฏการณ์ที่สนใจ 
(phenomena of interest) 
และยังมีช่องว่างความรู้ที่
เป็นที่ต้องการส าหรับการ
ปฏิบัติการพยาบาล 

Help to develop 
background to the 
study, a research aim, 
design และระบุ Identify 
Knowledge gap

กรอบแนวคิดเป็นค าอธิบาย
เชิงนามธรรมให้ความหมาย
ต่อปรากฏการณ์หรือแนวคิด
ที่เหมาะสมกับปัญหาวิจัย
เขียนบรรยายหรือรูปภาพ
ตัวแปรเป็นคุณสมบัติของสิ่ง
ที่ต้องการศึกษา 

สมมติฐาน คือ การ
คาดการณ์ของค าตอบที่
เป็นไปได้ของปัญหาวิจัย 
เป็นการท านายผลการวิจัย
ที่คาดว่าจะได้รับ 

แหล่งส าคัญของปัญหาวิจัยทางการ
พยาบาล
 การปฏิบัติการพยาบาล/การท างาน
 การทบทวนวรรณกรรม
 ล าดับความส าคัญของวิจัยจากแหล่ง

ทุนหรือวิชาชีพ 
 ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง

นักวิจัย และ
 การทดสอบทฤษฎี 
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 เป็นการแสวงหาความรู้เชิงประจักษ์
 มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรยายลักษณะ ท านายความสัมพันธ์ หรืออธิบาย

ความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผล ของปรากฏการณ์ที่ท าการศึกษา
 มีทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดเป็นแนวทางในการด าเนินงานอย่างชัดแจ้ง
 มกีารก าหนดมิติของปรากฏการณ์ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

ศึกษาอย่างเป็นระบบ
 อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การวัดผลและการวิเคราะห์เชิงสถิติเป็น

เครื่องมือเพื่อน าไปสู่ความแม่นย าของผลการวิจัย
 เน้นการใช้ตัวเลขเป็นหลักฐานสนับสนุนข้อค้นพบและข้อสรุปต่าง ๆ

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
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แบบการ
วิจัย

การวิจัยแบบไม่ทดลอง 
(non – experimental design)

การวิจัยแบบทดลอง 
(experimental design)

การวิจัยแบบกึ่งทดลอง  
(quasi – experimental design)
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จุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงปริมาณ
(End-sought of research) (Miller, 1990)

ความสามารถใน
การอธิบายหรือ
ควบคุมความ
แปรปรวน

เพื่อควบคุม (to control)

เพื่ออธิบาย/ท านาย (to explain/predict)

เพื่อบรรยาย/พรรณนา (to describe)

เพื่อส ารวจ (to explore)

มาก

น้อย
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การวิจัยแบบไม่ทดลอง 
(Non-experimental research)

เป็นแบบแผนการวิจัยทีใ่ช้ค้นหาค าตอบของ
สถาณการณ์ หรือปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นแล้วตาม
สภาพการณ์ที่เป็นจริง
ผู้วิจัยไม่ได้มีการจัดกระท าสิ่งทดลองให้กับกลุ่มตัวอย่าง
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(ประภาพรรณ  อุ่นอบ, 2558)  

จุดมุ่งหมายเพื่อส ารวจ

 เพื่อท าความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะ
เป็นเหตุการณ์ เรื่องความ ความรู้  พฤติกรรม

 ข้อมูลที่ได้จะให้ค าตอบกว้างตามปัญหาการวิจัย บางครั้ง
ใช้ค าตอบที่ได้ในการก าหนดค าถามการวจิัยหรือ
สมมติฐานเพื่อท าการวิจัยให้ลึกซึ้งในขั้นต่อไป

 ไม่มีการควบคุมความแปรปรวน
 ใช้แบบการวิจัยเชงิส ารวจเบื้องต้น 
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(ประภาพรรณ  อุ่นอบ, 2558)  

จุดมุ่งหมายเพื่อบรรยาย/พรรณนา

 ต้องการท าความเข้าใจเรื่องนั้น ๆ ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
 เป็นการบรรยาย/พรรณนาขอ้มูลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  เป็นการ

อธิบายตามสภาพที่เป็นอยู่ โดยไม่มีการควบคุมตัวแปรหรือ
สถานการณ์ใด 

 ใช้แบบการวิจัยเชงิส ารวจเชิงพรรณนา (descriptive study)
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(ประภาพรรณ  อุ่นอบ, 2558)  

จุดมุ่งหมายเพื่ออธิบาย/ท านาย (ความสัมพันธ์)

 สนใจอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมที่มุ่งศึกษากับตัวแปร
อื่น ๆ ว่ามีความผันแปรต่อกันอย่างไร  โดยวิเคราะห์ขนาดและทิศทาง
ความสัมพันธ์เชิงปริมาณ  แต่ไม่มีการควบคุมตัวแปร

 ไม่ได้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหต-ผล 
 บางครั้งเป็นการอธิบายเชิงท านาย โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่าง X

กับ y เพื่อท านายปริมาณความแปรปรวนของ y อธิบายได้ด้วย X
 ใช้แบบการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์



14

(ประภาพรรณ  อุ่นอบ, 2558)  

 มุ่งศึกษาตัวแปรที่นักวิจัยสนใจ คือตัวแปร X  จะก่อให้เกิดผล
อย่างไรต่อตัวแปรอื่น

 มุ่งทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผล ซึ่งจะได้ค าตอบที่ชดัเจน
โดยการควบคุมความแปรปรวนที่เกิดจากตัวแปรอื่น ๆ

 ใช้แบบการวิจัยเชงิทดลอง

จุดมุ่งหมายเพื่อควบคุม
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ชนิดของการวิจัยแบบไม่ทดลอง 
(Non-experimental research)

Descriptive Study Design
 Typical Descriptive study design
 Comparative Descriptive study design
 Time Dimensional Design: Longitudinal design/ Prospective design, 

Cross-sectional design/ Trend design, Case Study Designs

Correlational Study Designs
 Descriptive Correlational Design
 Predictive Design
Model Testing Design



Cohort Study

• A study that begins with exposed and 
non-exposed persons who do not have the disease. 

• The study sample is drawn only from individuals at 
risk of developing the outcome. Individuals are 
followed through time until some of them develop 
the disease.

16
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Cohort Study



Example of Cohort Study

18

Hubert HB, Feinleib M, McNamara PM, Castelli WP. Obesity as an independent risk 

factor for cardiovascular disease: a 26-year follow-up of participants in the Framingham 

Heart Study. Circulation. 1983 May;67(5):968-77. 
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Cohort Study 



Cohort Study

• We then compares the outcome rate for the 

exposed group to the rate of the outcome 

for the non-exposed group. 

• The association is reported as a relative risk, 

attributable risk, or depicted with survival 

analysis. Incidence rates can be calculated. 

20



• A case-control study is an investigation that 

compares a group of people with a disease to a 

group of people without the disease. 

• It is used by epidemiologists to identify and assess 

factors associated with diseases or health 

conditions, with the ultimate goal of preventing 

such diseases. 

21

Case-control Study



Example of Case-control Study

22

Wynder EL, Stellman SD. Artificial sweetener use and bladder cancer: 

a case-control study. Science. 1980 Mar 14;207(4436):1214-6.
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Case–control study



• A case-control study begins with a group of cases 
of a specific disease or condition. A group of 
people without that disease or condition is 
selected as control, or comparison, subjects. 

• The investigator then seeks to compare cases and 
controls for previous exposures to factors of 
interest. 24

Case-control Study
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 เป็นการศึกษาสภาพการณ์ ตามภาวะที่เป็นอยู่โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายลักษณะความสัมพันธ์ และ
คาดการณ์ /ท านายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรโดยไม่มีการจัดกระท า  หรือควบคุมตัวแปร 

 ใช้สถิติในการอธิบายความเกี่ยวข้องระหว่างตัวแปร

การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ 
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 Studies that are designed to test the accuracy of hypothesized 
causal model

 Variables are classified into 3 categories:
 Exogenous variables are within theoretical model but are caused by 

factor outside of this model
 Endogenous variables are those whose variation is explain within the 

theoretical model, exogenous variables influence the variation of 
endogenous variables

 Residual variables indicate the effect of unmeasured variables not 
include in the model

Model Testing Design
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 การวิจัยในชั้นเรียน เช่น การศึกษาผลของ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา
 ควรแสดงปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาเพ่ือแสดงถึงความจ าเป็น

การในการต้องวิธีการจัดการเรียนการสอน
 ไม่เป็นภาระกับนักศึกษาเกินจากการสอนตามปกติ
 ควรให้อิสระนักศึกษาในการตัดสินใจเขา้ร่วมการวิจัยและมี

วิธีการสอนอื่นหากนักศึกษาปฎิเสธการเข้าร่วมการวจิัย

การวิจัยรูปแบบอื่น ๆ
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 การพัฒนาเครื่องมือวิจัย
 การพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
เกี่ยวกับอาหาร การออกก าลังกาย หรือระบบ
การดูแล telemed ฯลฯ

 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้สื่อ 
หรือระบบสารสนเทศ 

การวิจัยรูปแบบอื่น ๆ
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 การพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
 การพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
เกี่ยวกับอาหาร การออกก าลังกาย  ฯลฯ

 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้สื่อ 
หรือระบบสารสนเทศ 

การวิจัยรูปแบบอื่น ๆ
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 Implementation research เช่น การศึกษา
ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติ หรือการศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแล

 การวิจัยโดยใช้ secondary sources of data เช่น 
การศึกษา outcome research

 การวิจัยที่บูรณาการร่วมหลาย ๆ ศาสตร์ เช่น 
พยาบาลกับสถาปัตยกรรม  หรือ วิศวะกับแพทย์ 

การวิจัยรูปแบบอื่น ๆ
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