
18-19 เมษายน 2565 

ณ. โรงแรมทเีคพาเลซ

จดัโดยสาํนกัคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ

รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ11

การอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านการวิจยัและนวตกรรม ครั ?งทีB 1



แนะนําตวั....
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คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล

mailto:kanittha.cha@mahidol.ac.th


ประสบการณ์ทีBเกีBยวข้อง
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� สอนระเบยีบวธิวีจิยัใหน้ศ.วทม. และสม.

� สอน Advanced research ใหน้ศ. ป.เอก

� สอนการวเิคราะหข์อ้มลูและเขยีนตพีมิพใ์หน้ศ.วทม.

� ควบคมุวทิยานิพนธแ์ละดษุฎนิีพนธ ์ราว 200 เรืSอง

� วทิยากรอบรมการทาํวจิยัและวเิคราะหข์อ้มลูให ้รพ. สมเดจ็เจา้พระยา

รพ. ธญัญรกัษ ์รพ. โรคทรวงอก รพ. มหาวชริาลงกรณ์ และแพทยป์ระจาํบา้น

สาขาเวชศาสตรป้์องกนั สถาบนัเวชศาสตรศ์กึษา กรมควบคมุโรค

� แต่งตาํราการวจิยัเชงิสาํรวจในงานสขุภาพ

� วจิยัประเมนิผลยทุธศาสตรช์าตแิละโครงการระดบัชาต ิ7 เรืSอง

� ตพีมิพร์อบ 5 ปีลา่สดุ 26 เรืSอง



หวัข้อการอบรม 5 วนั
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วนัที& หวัขอ้

18 เมย 65

(Hybridge TK)
หลกัการและขั *นตอนการทาํวจิยั การกาํหนดปัญหาวจิยัและการเลอืกหวัขอ้วจิยั ที<มาและความสาํคญัของปัญหา 
วตัถุประสงคแ์ละสมมตฐิานการวจิยั ตวัแปรและระดบัการวดั นิยามและกรอบแนวคดิการวจิยั

19 เมย 65

(Hybridge TK)

การทบทวนวรรณกรรม การสงัเคราะหง์านวจิยั รปูแบบการวจิยั

28 เมย 65

(Online)

นําเสนอหวัข้อการวิจยั ทีJมา/ความสาํคญัและวตัถปุระสงค์

12 พค 65

(Hybridge DoH)
ประชากรและการสุม่ตวัอยา่ง การคาํนวณขนาดตวัอยา่ง การสรา้งเครื<องมอืเพื<อเกบ็ขอ้มลู

19 พค 65

(Online)

นําเสนอระเบียบวิธีวิจยัและเครืJองมือเกบ็ข้อมลู



รศ. ดร. กนิษฐา จาํรญูสวสัดิ o

ภาควชิาอนามยัครอบครวั 

คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล

หลกัการและขั *นตอนการทาํวิจยั

ปัจจยัที6ทาํให้การทาํงานวิจยัสาํเรจ็

5 รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1



เนื*อหา
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� ความหมายของการวจิยั, R2R & R2D

� เกณฑพ์จิารณางานวจิยัและลกัษณะของงานวจิยัทีSดี

� คณุสมบตัขิองนกัวจิยัและทกัษะทีSตอ้งมี

� Setting & บรบิทของการทาํวจิยัของคลสัเตอรง์านกรมอนามยั

� Inductive vs. Deductive research

� ขั nนตอนการทาํวจิยั

� ปัจจยัทีSทาํใหก้ารวจิยัสาํเรจ็



ขณะนี*ท่าน...
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� เคยอบรม/เรยีนมาแลว้? ครั 3งนี3เป็นครั 3งที8?

� ที8เรยีนแลว้...นําไปใชอ้ยา่งไร?

� เคยทาํวจิยัมาแลว้? เคยตพีมิพ?์

� ไดร้บัทนุวจิยัแลว้? กาํลงัจะขอ? 

� มหีวัขอ้วจิยัแลว้? 

� สนใจเรื8องใด?

� มขีอ้มลูในมอื?



จากความพยายาม            สู่ความสาํเรจ็

รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ18

�ไม่เคยทาํวิจยั: Survey, Descriptive study

�เคยทาํแต่นานแล้ว: Survey, Case-control, Cohort, Quasi-

experiment

�ทาํมาหลายเรื8อง: Mixed-method, Action, R&D, Qualitative, 

Evaluative Resh.

�ทาํจนเป็นนิสยั: ถ่ายทอด พี�เลี�ยง Coaching 

Advisor



บทบาทหน้าทีBของบคุลากรสาธารณสขุในงานส่งเสริมสขุภาพ

บทบาทหน้าที8 คาํอธิบาย

Advocate (ให้ข้อมลู)
ใหข้อ้มลูขา่วสารดา้นสขุภาพแก่สาธารณะ สรา้งกระแสสงัคม

Enable (สนับสนุน)
สนบัสนุนใหป้ระชาชนดาํเนินชวีติ/อยูใ่นสิ�งแวดลอ้มที�เอื�อต่อสขุภาพ และใชศ้กัยภาพ

ตนเองเพื�อการมสีขุภาพดี

Mediate (สื8อกลางประสานงาน)
สื�อกลางประสานงานหน่วยงานภาครฐั/เอกชนดา้นสขุภาพ เศรษฐกจิ สงัคม และ

สื�อมวลชน เพื�อประชาชนมสีขุภาพที�ดี

รศ.ดร. กนิษฐา จาํรญูสวสัดิ 39



คลสัเตอร์ ภารกิจ

สตรแีละเดก็ปฐมวยั สง่เสรมิการเกดิฯ (ก่อนสมรส-ก่อนตั *งครรภ-์ตั *งครรภ-์คลอด-หลงัคลอด)--Folic acid/โภชนาการ /การใหค้าํปรกึษา/

ฝากครรภค์ณุภาพ/คลอดในสถานบรกิาร/ดแูลหลงัคลอด/MCP/

EBF/EPI/GM& Development/Child care & child rearing/ Day care/Caregiver

วยัเรยีนและวยัรุน่ Teenage pregnancy prevention

Health promoting school (Multiple risk behaviors/Obesity/ Dental caries)

IQ-EQ-MQ-SQ/ Prosocial behavior/Assets)

วยัทาํงาน NCD prevention, Lifestyle modification (3อ 2ส)

วยัสงูอายุ Healthy aging/Long-term care/caregiver/home-based care

ความรอบรูด้า้นสขุภาพ HL in different setting & issues 

อนามยัสิ<งแวดลอ้ม ระบบ&การจดัการขยะ/นํ*าเสยี/ปฏกิลู/มลพษิสิ<งแวดลอ้ม/เมอืงน่าอยู/่ตลาด/สขุาภบิาล/แหลง่ทอ่งเที<ยวเชงิสขุภาพ

รศ.ดร. กนิษฐา จาํรญูสวสัดิ 310

กลุ่มภารกิจหลกั (คลสัเตอร)์ กรมอนามยั
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การวิจยัคืออะไร?



ความหมายของการวิจยั

§ Re + search = Research

§ การศกึษาคน้ควา้ อยา่งเป็นระบบ/ระเบยีบ เพื8อหาคาํตอบ หรอืสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่

วธิกีารใหม ่ทฤษฎใีหม ่ที8อธบิายหรอืทาํนายปรากฏการณ์ต่างๆ 

§ การศกึษาดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ที8มี

การวางแผนอยา่งมรีะบบทกุขั 3นตอน ใหผ้ลการศกึษา

ถกูตอ้งและเชื8อถอืได้

12 รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1



การวิจยั =กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

� ตั 3งคาํถาม หรอืประเดน็ปัญหา

� ตั 3งสมมตฐิาน (มหีรอืไมม่กีไ็ด)้

� เกบ็ขอ้มลูเพื8อบรรยาย--เชงิพรรณนา หรอืทาํการทดลองเพื8อทดสอบสมมตฐิาน/ เพื8อหา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร-- เชงิวเิคราะห์

� วเิคราะหผ์ล 

� สรปุผล

� ใหข้อ้เสนอแนะเพื8อปรบัปรงุคณุภาพของงาน

� NEVER ENDING STORY

13 รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1



� ความสมบรูณ์ของกระบวนการ: คดิ ทาํ นําเสนอ อยา่งเป็นระบบ

� ความลกึซึ3งของการคน้ควา้: แนวคดิ/ทฤษฎ/ี งานวจิยัที8เกี8ยวขอ้ง

� ความใหมข่องความรูท้ี8ได:้ ประโยชน์ นวตกรรม/สิ8งประดษิฐ ์นําไปใชเ้พื8อพฒันาคณุภาพงาน

� ความถกูตอ้งและความเชื8อถอืได:้ กระบวนการวจิยัที8น่าเชื8อถอื (รปูแบบวจิยั การคดัเลอืกตวัอยา่ง 

ขนาดตวัอยา่ง การเกบ็ขอ้มลู เครื8องมอื การวเิคราะหแ์ละสรปุผล)

เกณฑพิ์จารณาว่ากิจกรรมใดเป็นงานวิจยั

14 รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1
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ความสาํคญัของการทาํวิจยั

� พฒันาระบบบรกิาร รปูแบบการรกัษาพยาบาลเพื8อสง่เสรมิสขุภาพทกุชว่งวยั ควบคมุและป้องกนั
โรค

� สรา้งองคค์วามรูใ้หม/่ทฤษฎใีหม/่เครื8องมอื & แบบวดัเพื8อใชค้ดักรองและเฝ้าระวงัโรค/ปัญหา
สขุภาพ

� พฒันาศกัยภาพขององคก์รสูก่ารเรยีนรู้

� พฒันาศกัยภาพ/ความกา้วหน้าทางวชิาการ เลื8อนตาํแหน่ง

� พฒันานวตกรรมชว่ยยกระดบัชวีติความเป็นอยู่
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ลกัษณะของงานวิจยัที6ดี

� มจีดุมุง่หมายและกระบวนการวจิยัที8ชดัเจน สามารถทาํซํ3าได้

� มคีวามเป็นปรนยั ตคีวามแปลผลจากขอ้มลูจรงิ 

� มจีรยิธรรมไมล่ะเมดิสทิธิ oแอบอา้งงานผูอ้ื8นโดยไมอ่า้งองิ

� ไมปิ่ดบงัจดุดอ้ย/ขอ้จาํกดั โชวแ์ต่จดุเดน่

� มคีวามแมน่ยาํ ถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ

� ใชภ้าษาถกูตอ้งตามหลกัไวยากรณ์

� สรปุผลโดยการเปรยีบเทยีบงานวจิยัอื8นหรอืแนวคดิทฤษฎปีระกอบ

� ผูว้จิยัมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในเรื8องที8ทาํ
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คณุสมบติัที6ดีของนักวิจยั

� ใฝ่รู ้มจีติสาํนึกและวญิญาณการเป็นนกัวชิาการและนกัวจิยัที8ดี

� ชา่งสงัเกต และใชค้วามคดิในเชงิเหตุและผล

� อดทน ไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรค

� ใจกวา้งที8จะเผยแพรห่รอืถ่ายทอดใหผู้อ้ื8นรบัรู้

� มจีรยิธรรมและจรรยาบรรณของการเป็นนกัวจิยัที8ดี

� ถ่ายทอดฝันสูค่วามจรงิดว้ยการลงมอืทาํวจิยัอยา่งเป็นระบบ



จากงานประจาํ...สู่การพฒันา
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Routine Research Development



R2R & R2D:
Ongoing for spiral improvement

Improvement 
of Service 

quality

Research

Routine

19รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1



R2R

การสงัเกตงานประจาํ

(Routine

การสงัเกต

ปัญหาจากการทาํงาน/ข้อร้องเรียนทีJต้องได้
คาํตอบจากการวิจยั

(Research question)

20 รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1

ประสบการณ์ +

ความสนใจใฝ่รู้



วงจร R2R

งานประจํา

ปัญหาหรอื
ขอ้รอ้งเรยีน

คดิวธิแีกไ้ข
ปัญหา
หรอืหา
คําตอบดว้ย
การวดัผล

ดําเนนิการ

สะทอ้นผล
การ

ดําเนนิการ

21 รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1

ความรู/้แนวปฏบิตัใิหมเ่พืCอ
พัฒนาคณุภาพงาน



ข้อเปรียบเทียบระหว่างการวิจยัทั Bวไปกบั R2R

การวจิยัท ั*วไป R2R

สงัเกต

ปญัหาการวจิยั

ต ั5งสมมตฐิาน

เก็บรวบรวมขอ้มลู

วเิคราะหข์อ้มลู
เพื*อตอบสมตฐิาน

สงัเกต

ปญัหาการวจิยั

เก็บรวบรวมขอ้มลู

วเิคราะหข์อ้มลู
และใหข้อ้เสนอแนะ

ปรบัปรงุคณุภาพงาน

Stakeholder

รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ122



R2D  คืออะไร?

!From research to development

!Action Research (Operation Research); R&D

!การใชก้ระบวนการวจิยัเพื8อพฒันาคณุภาพของงาน/ผลตินวตกรรม

!กระบวนการแสวงหาความรูอ้ยา่งเป็นระบบของนกัวจิยั การคน้ปัญหา และหาแนวทางเพื8อแกไ้ขปัญหา ที8

นําไปสูก่ารพฒันาองคค์วามรู ้หรอืแนวปฏบิตัใิหม่ๆ  ที8เป็นมาตรฐาน ผา่นการลงมอืปฏบิตัจิรงิ

23 รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1



R2D (Action Research)

Diagnosing
a problem

Planning 
action

Take into 
action

Evaluation/
observation

Reflection of 
findings

Source: Rory O’ Brien,1998
รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ124
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วจิยัในหอ้ง Lab

26 รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1
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การวิจยัด้านวิทยาศาสตรส์ขุภาพ

การวิจยัพื?นฐาน

� การวจิยัในหอ้งทดลอง ทดสอบสมมตฐิาน สรา้งทฤษฎใีหมห่รอือธบิายปรากฏการณ์ใหม่

� การศกึษาพยาธกิาํเนิด กลไกการเกดิโรค 

� การศกึษาทางชวีเคม ีชวีวทิยาของสิSงมชีวีติทีSเกบ็จากสิSงแวดลอ้ม

� การคดิวธิตีรวจวนิิจฉยัและเทคโนโลยใีหม่ๆ

� การศกึษาดา้นยา/สารเคม ีและเทคโนโลยใีหม่ๆ  ทีSใชเ้พืSอการรกัษาในหอ้งทดลอง



วจัิยเชงิประยกุต์
ในสถานบรกิาร

28 รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1



วจัิยเชงิประยกุต์
ในชมุชน

29 รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1



รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ130

การวิจยัด้านวิทยาศาสตรส์ขุภาพ

การวิจยัประยกุต ์/การวิจยัทางคลินิค

� รายงานความชกุ/อุบตักิาร สถานการณ์ปัญหา/ปัจจยัเสี�ยงตามกลุม่วยั

� ธรรมชาตขิองโรค การดาํเนินโรค และการพยากรณ์โรค

� ขอ้มลูตรวจวดัคณุภาพดา้นสิ�งแวดลอ้ม นํ�า อากาศ เสยีง แสงและการจดัการ

� การทดสอบเครื�องมอืคดักรองโรค/ เครื�องมอืวนิิจฉยัโรค

� วธิป้ีองกนั/สง่เสรมิสขุภาพ รกัษา ฟื�นฟูสมรรถภาพ/ประคบัประคอง

� เศรษฐศาสตรส์ขุภาพ ทางเลอืกในการรกัษาพยาบาล

� ระบบบรกิารสขุภาพ—นวตกรรมในการดแูลผูป่้วย/ลดขั �นตอนการทาํงาน/เพิ�มประสทิธภิาพ
ผลผลติ

� พฤตกิรรมศาสตรแ์ละจติวทิยาสขุภาพ—พฤตกิรรม/การปฏบิตั ิความเชื�อ เจตคต ิการรบัรู้



รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ131

การเปรียบเทียบระหว่างการวิจยัเชิงอนุมาน

กบัการวิจยัเชิงอปุมาน

Ho, การอธบิายปรากฏการณ์, ทฤษฎี

(ขอ้เทจ็จรงิโดยทั <วไป)

Ho, กรอบแนวคดิการวจิยั, ทฤษฎี

(ขอ้เทจ็จรงิโดยทั <วไป)

ขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ

เหตุการณ์ที<ปรากฎ

โดยมหีลกัฐานที<ชดัเจน

เชิงคณุภาพ เชิงปริมาณ อนุมานอปุมาน

ขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ

เหตุการณ์ที<ปรากฎ

โดยมหีลกัฐานที<ชดัเจน

ใหญ่ใหญ่

ย่อย ย่อย



ขั =นตอนของการทาํวิจยั

1.การกาํหนดชื8อเรื8อง

2. การระบุปัญหาและขอบเขตของปัญหา

3. การตั 3งคาํถามการวจิยั

4. การทบทวนเอกสารและงานวจิยัที8เกี8ยวขอ้ง

5. การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละสมมตฐิานการวจิยั

6. การกาํหนดตวัแปรที8ใช ้และนิยาม

7. การกาํหนดขอบเขตการวจิยั ขอ้จาํกดั/ขอ้ตกลง

8. การกาํหนดกรอบแนวคดิการวจิยั

9. การระบุถงึประโยชน์ที8จะไดร้บั

32 รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1



ขั =นตอนของการทาํวิจยั

10. การดาํเนินงานวจิยั

-ออกแบบงานวจิยั: รปูแบบการวจิยั

-ประชากร, การคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง

-การเกบ็รวบรวมขอ้มลู: วธิเีกบ็ขอ้มลู, การสรา้งเครื8องมอืและคณุภาพของเครื8องมอื

-การเตรยีมขอ้มลูการวเิคราะหข์อ้มลูและแปรผล

11. การเขยีนรายงานผลการวเิคราะห ์การอภปิรายและสรปุผล

12. การตพีมิพห์รอืเผยแพรง่านวจิยั

33 รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1



1. การกาํหนดชื6อเรื6อง

� สะทอ้นตวัแปรที8จะศกึษา และกาํหนดขอบเขตของการวจิยัที8ชดัเจนเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิ

นําปัญหาวจิยัมาเขยีนเชงิบอกเลา่

� ไมเ่ขยีนกวา้งหรอืแคบไป ใชภ้าษาที8ชดัเจนไมค่ลุมเครอื 

û การใชแ้ละพฤตกิรรมการใชย้าคลายเครยีด ของผูป่้วยและญาตผิูป่้วย ที8มารบับรกิารที8

โรงพยาบาลเจรญิกรงุประชารกัษ์

� ใชเ้ฉพาะชื8อตวัแปรตาม หรอืตวัแปรตน้และตาม

ü การใชย้าคลายเครยีดของญาตผิูป่้วย

ü ปัจจยัที8มอีทิธพิลต่อการใชย้าคลายเครยีดของญาตผิูป่้วย

34 รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1



2. การระบปัุญหาและความเป็นมา

ควรประกอบดว้ย � สว่นไดแ้ก่ 

� อธบิายถงึตวัแปรต้น วา่มคีวามเป็นมาอยา่งไรและมคีวามสาํคญัอยา่งไร 

� อธบิายถงึตวัแปรตามวา่มคีวามเป็นมาและสาํคญัอยา่งไร

� สรปุวา่ตวัแปรทั 3งสอง มคีวามสมัพนัธก์นั อะไรยงัไมถ่กูคน้พบ(Gap of knowledge) 
และผูว้จิยัสนใจจะศกึษาอะไร และจะไดป้ระโยชน์อะไร

35 รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1



3. การตั *งคาํถามวิจยั

� เป็นคาํถามสั nนๆ ไดใ้จความวา่เรืSองทีSศกึษา ตอ้งการคาํตอบในประเดน็ใด

� คาํถามวจิยัทีSชดัเจน จะชว่ย:

-กาํหนดขอบเขตการวจิยัทาํกบัใคร ทีSไหน เมืSอใด และอยา่งไร

-ตรวจสอบแนวคดิทฤษฎทีีSจะประยกุตใ์ชใ้นกรอบแนวคดิการวจิยั

36 รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1



4. การทบทวนเอกสารและ

งานวิจยัทีBเกีBยวข้อง

� การทบทวนเอกสารที8เกี8ยวข้องกบัการวิจยั เพื�อหาทฤษฎทีี�จะใชอ้ธบิายกรอบแนวคดิการวจิยั (Conceptual 

Framework) 

� งานวิจยัที8เกี8ยวข้อง แบง่เป็น งานวจิยัจากต่างประเทศและในประเทศ สรปุใหเ้หน็ความสมัพนัธข์องผลงานที�

คน้ควา้มาวา่ชว่ยสนบัสนุนคาํถามการวจิยั ไม่ใช่การนําผลการวิจยัหลายๆ เรื8องมาเรียงต่อกนั (Cut & paste)

โดยปราศจากการสรปุ/สงัเคราะหใ์หเ้หน็ความเชื�อมโยงของงานวจิยัทั �งหมดกบัตวัแปรในกรอบแนวคดิ

� วรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง ใชเ้พื�อ Back up การตั �งสมมตุฐิานการวจิยั และการอภปิรายผล

37 รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1



5. วตัถปุระสงคแ์ละสมมติุฐานการวิจยั

� ขอ้ความที8อยูใ่นลกัษณะที8เป็นคาํตอบ ซึ8งเขยีนขึ3นเพื8อตอบความมุง่หมายของการวจิยัที8ไดว้างไว้

� เขยีนเป็นประโยคบอกเลา่ธรรมดา ใชข้อ้ความที8ชดัเจนและสามารถเขา้ใจไดง้า่ย

� สื8อถงึทศิทางการวเิคราะหข์อ้มลู และสถติทิี8ใช ้

38 รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1



6. นิยามศพัท/์นิยามตวัแปร

� ความหมายของตวัแปรทีSใชใ้นการวจิยั เพืSอใหผู้อ่้านเขา้ใจตรงกนั

� ควรมคีวามหมายเดยีว ไมม่หีลายแงห่ลายมมุยากต่อการวดัผล

� ความหมายของตวัแปรตอ้งสืSอถงึการ วดัได ้เกบ็ขอ้มลูไดจ้ากการใชเ้ครืSองมอืหรอืแบบสอบถาม/
แบบทดสอบทีSสรา้งขึnน

39 รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1



7. ขอบเขต/หรือข้อจาํกดัของการวิจยั

� ขอบเขตหรอืขอ้จาํกดัการวจิยัชว่ยใหก้ารวจิยัมคีวามชดัเจนวา่ทาํอะไร กบัใคร หรอืใน
สถานที8ใด

� ระบุกกลุม่ตวัอยา่งหรอืประชากรที8จะใชใ้นการวจิยัเป็นใคร หรอือะไร จะศกึษาตวัแปร
อะไรบา้ง มสีภาพแวดลอ้มอยา่งไร ที8ควรจะจาํกดัขอบเขต เพื8อใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนัวา่
สถานการณ์จรงิอาจไมค่รอบคลุมกบัความคาดหวงั เชน่

การศกึษานี3ใชก้ารเกบ็ขอ้มลูโดยตอบแบบสอบถามออนไลน์ทาง Google form เพื8อลดการ
สมัผสัและเวน้ระยะหา่งทางสงัคมดงันั 3นจงึเกบ็ขอ้มลูในชมุชนไดเ้ฉพาะบา้นที8มโีทรศพัทแ์บบ
สมารท์โฟน

40 รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1



8. กรอบแนวคิดการวิจยั

� กรอบแนวคดิสาํหรบัการวจิยั หมายถงึ โมเดลแสดงความสมัพนัธต์ามทฤษฎรีะหวา่งตวัแปร

ที8นกัวจิยัศกึษา (ตวัแปรตน้/ตาม)

� กรอบความคดิมาจากการทบทวนแนวคดิ/ทฤษฎ ีและการวจิยัที8เกี8ยวขอ้งเพื8อใหเ้ป็นภาพ

จาํลอง หรอืตวัแทนของการตอบคาํถามการวจิยั 

41 รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1



9. ประโยชน์ที6คาดว่าจะได้รบั

� การบอกกลา่วถงึผลลพัธท์ี8จะเกดิขึ3นหลงัการทาํวจิยัวา่มปีระโยชน์กบัใครและอยา่งไร เชน่

� ขอ้มลูพื3นฐานเพื8อใชว้างแผนตดัสนิใจ ปรบัปรงุคณุภาพงาน ไดอ้งคค์วามรู ้ใหม่ๆ  หรอืนําไปใช้

แกปั้ญหาหรอืเพิ8มประสทิธผิลการรกัษาพยาบาล

� ไมเ่ขยีนมากเกนิกวา่ที8ควรไดจ้ากการวจิยันั 3น

42 รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1



10. การดาํเนินการวิจยั

� ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คอืใคร ไดจ้ากแหลง่ใด เกณฑค์ดัเขา้/ออกกลุม่ตวัอยา่งคอืใคร ขนาด
เทา่ไร ไดม้าโดยวธิใีด มขี ั 3นตอนการสุม่หรอืไม่

� เครืQองมือสาํหรบัการวิจยัและวิธีการสร้างเครืQองมือ สรา้งเครื8องมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูอยา่งไร มี
ลกัษณะการวดัและใหค้ะแนนอยา่งไร สรา้งเองหรอืดดัแปลงจากเครื8องมอืของใคร ตรวจสอบคณุภาพของ
เครื8องมอือยา่งไร

� การเกบ็รวบรวมข้อมลู เกบ็ดว้ยตนเองหรอืมผีูช้ว่ย ฝึกอบรมพนกังานเกบ็ขอ้มลูอยา่งไร

� การเตียมข้อมลูการวิเคราะหแ์ละแปลผล การจาํแนกขอ้มลู/ลงรหสั การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิี8ใช ้
(พรรณนา/วเิคราะห)์ ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั หรอืสมมตุฐิานการวจิยั

43 รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1



ปัจจยัของการทาํวิจยัให้ประสบความสาํเรจ็ (1)

� อยา่ทาํใหย้าก

� อยา่ทาํใหยุ้ง่

� อยา่ทาํใหเ้ยอะ/ยว้ย มหากาพย ์เพราะจะจบไมล่ง

� อยา่ทาํแยกสว่นจากงานปกต ิเพราะจะเสยีเวลา

� อยา่ทาํเรืSองไกลตวั ไมถ่นดัหรอืขาดประสบการณ์

� อยา่หยดุทาํ เพราะขาดความต่อเนืSอง และต่อไมต่ดิ

� อยา่อบ(รม)แลว้ถอดใจ ไมไ่ปต่อ รกักนัจรงิตอ้งสูไ้ปดว้ยกนั

� ทาํแลว้ ไมเ่กบ็ขึnนหิnง ตอ้งตพีมิพเ์ผยแพร่

44 รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1



ปัจจยัของการทาํวิจยัให้ประสบความสาํเรจ็ (2)

� สนใจ ใฝ่รู ้ชา่งสงัเกต

� หมั Sนแสวงหาคาํตอบ สบืคน้สมํSาเสมอ

� ขยนัต่อเนืSอง เสมอตน้เสมอปลาย

� ทาํงานอยา่งเป็นระบบ จดัระเบยีบความคดิ

� มจีนิตนาการ อ่านใหม้าก สบืคน้ใหเ้ยอะ

� พากเพยีร อดทนไมท่อ้ถอยต่อปัญหาและอุปสรรค

� พดูคยุกบัผูรู้ ้/มปีระสบการณ์ เรยีนรูจ้ากรอบขา้ง

� ซืSอสตัยต่์อตนเอง ไมล่อกเลยีนผลงานผูอ้ืSน

� มกีรอบเวลาทีSชดัเจนและทาํงานตามกรอบทีSวางไว้
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จงวิเคราะหว่์าตวัท่านเองอยู่ในกลุ่มใด?

�. เกบ็ขอ้มลูไวท้กุปีๆ แต่ไมรู่ว้า่จะทาํอะไรไดบ้า้ง?

�. มหีวัขอ้หรอืมโีครงการวา่จะทาํแต่ไมล่งมอืสกัท?ี

�. สนใจที8จะทาํแต่ยงัขาดความรู ้เลยไมรู่จ้ะเริ8มอยา่งไรด?ี

4. เคยทาํแลว้แต่รอควิชี3ตวั เลยไมอ่ยากทาํ รอไปๆ?

46 รศ. ดร. กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ1


