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Research is systemic inquiry that uses 
disciplined methods to answer questions 
or solves problems. The ultimate goal of 
research is to develop, refine, and 
expand a body of knowledge (Polit & 
Beck, 2004)

ความหมายของการวจิัย
(Definition of Research)





• การวิจัยทางการพยาบาล เปนการ
คนควาหาคาํตอบที่เปนขอสงสยัหรอื
เปนประเด็นปญหาทางการพยาบาล
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
เพื่อใหไดองคความรูใหมที่มีความ
นาเชื่อถือและสามารถนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาศาสตร
ทางการพยาบาล รวมทั้งพฒันางาน
ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติการ
พยาบาล  การบริหารการพยาบาล 
และการศกึษาพยาบาล (บุญใจ, 
2553)

การวิจัยทางการพยาบาล (Nursing research)

• Nursing research is systemic 
inquiry designed to develop 
knowledge about issues of 
importance to the nursing 
professional, including 
nursing practice, education, 
administration, and 
informatics (Polit & Beck, 2004)



•Nursing studies need to focus on the 
understanding of human needs and use of 
therapeutic interventions to promote health 
and manage illness.

(Burns & Grove, 2005)

Nursing research



ลักษณะของการวิจัยทางการพยาบาล

1. การปฏิบัติการพยาบาล (Nursing Practice) เปน
การวิจัยเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลให
เกิดผลดีตอผูรับบริการ 

 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสวนอุจจาระ 3 วิธี รวมกับการ
ใชยาระบายในผูปวยศัลยกรรม 

 มาตรฐานการพยาบาลผูปวยท่ีใสทอหลอดคอทางปากสําหรับ
ผูปวยในหออภิบาลผูปวยหนัก 

 ผลของการพยาบาลอยางมีแบบแผนตอการลดระดับความ
เจ็บปวดของมารดาในระยะคลอด



ลักษณะของการวิจัยทางการพยาบาล

2. การบริหารการพยาบาล (Nursing Administration)
เปนการวิจัยเก่ียวกับผูบริหารและกระบวนการบริหารการ
พยาบาล โดยเปาหมายสุดทายคือทําใหผูรับบริการไดรับ
การพยาบาลที่มีคุณภาพ 

 การพัฒนาระบบเครือขายในการดูแลผูปวยเรื้อรังของ 
รพ......



ลักษณะของการวิจัยทางการพยาบาล

3. การศึกษาพยาบาล (Nursing Education) 
เปนการวิจัยเก่ียวกับระบบการศึกษา ซ่ึง
ประกอบดวยหลักสูตร ผูเรียน ผูสอน การเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนพยาบาลที่ดีมี
ความรู ความสามารถตามตองการ 

 เจตคติตอวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล



ความสําคัญของการวิจัยทางการพยาบาล
(Importance of Nursing Research)

พัฒนาศาสตรทางการพยาบาล : สรางความรูใหม และการทําให
ความรู ท่ีมีอยูเดิมมีความลึกซ้ึงกวางขวางมากขึ้น 

แกปญหาและพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

การวิจัยดานการบริหารการพยาบาล

การวิจัยดานการศึกษาพยาบาล 



ประเภทของการวิจัย (Types of research)

1 แบงตามประโยชนของการวิจัย ไดเปน 2 ประเภท :

1.1 การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) หรือการวิจัย
บริสุทธ์ิ (Pure Research) : มุงหาความรูหรือสรางทฤษฎี 
ผลท่ีไดจากการวิจัยจะเพิ่มพูนหรือสะสมความรูทาง
วิชาการในศาสตรสาขานั้น ๆ หรือใชเปนพื้นฐานการ
ศึกษาวิจัยในเรื่องอ่ืนตอไป ไมไดมุงเนนการนําผลการวิจัย
ไปประยุกตใชในสถานการณจริงทันที



1.2 การวิจัยประยุกต (Applied Research) เปนการ
วิจัยที่มุงนําผลการวิจัยไปใชเปนสําคัญ เปนการนําวิจัย
พื้นฐานมาดําเนินการตอเพื่อหาแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งใหมที่ดีกวาเดิม 

1.3 การวิจัยพัฒนา (Research and 
development) เนนการวิจัยเพื่อพัฒนางาน

ประเภทของการวิจัย (ตอ)



2. แบงตามลักษณะของขอมูล ไดเปน 2 ประเภทคือ
2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

เปนการวิจัยที่จะไดขอมูลที่อยูในลักษณะของตัวเลข 
และตองใชวิธีการทางสถิติมาวิเคราะหขอมูล เพื่อสรุป
ผลการวิจัย  วิธีการรวบรวมขอมูลสวนใหญจะใช
แบบสอบถาม

ประเภทของการวิจัย (ตอ)



2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการ
วิจัยท่ีมุงคนควาหาขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในสถานการณตางๆ 
ตามธรรมชาติ  การรวบรวมขอมูลจะใหความสําคัญกับ
ขอมูลท่ีเก่ียวกับประวัติชีวิต แนวความคิด ความรูสึก คานิยม 
วิ ธีการรวบรวมขอมูลท่ีใช  ไดแก  การสังเกต และการ
สัมภาษณขอมูลท่ีไดไมใชตัวเลข  การวิเคราะหขอมูลจะใช
วิธีการใหความหมาย การตีความจากขอมูลท่ีไดมา โดยใชวิธี
สรางขอสรุปแบบอุปมาน (induction)
 ประสบการณการดูแลตนเองของผูปวยอัมพาตครึ่งซีก

ประเภทของการวิจัย (ตอ)



3. แบงตามการควบคุมตัวแปร ไดเปน 3 ประเภทคือ
3.1  ระดับที่ 1 เปนการควบคุมตัวแปรแทรกซอนไดใน
ระดับนอยที่สุด
 การวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory research) : 
- การสํารวจภาวะสุขภาพ เปนการวิจัยที่มีจุดมุงหมาย
เพื่อบรรยายปรากฏการณตามสภาพการณจริง          
ไมจําเปนตองระบุสมมุติฐานการวิจัย



 - การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) 
เปนการศึกษาเพื่อบรรยายปรากฏการณ  ที่ระบุ
ขอบเขตของการศึกษาอยางเฉพาะเจาะจง

 - การวิจัยสหสัมพันธ (Correlation research) 

เปนการศึกษาเพื่อบรรยายความสัมพันธของตัวแปร
อิสระ และตัวแปรตาม

ประเภทของการวิจัย (ตอ)



3.2 ระดับ 2 เปนการวิจัยเพื่อควบคุมตัวแปรแทรกซอนได
มากกวาระดับท่ี 1 
 การเปรียบเทียบเชิงสาเหตุ (Cause comparative 
research) สามารถศึกษายอนหลังท่ีมีกลุมควบคุม เรียกวา case 
control studies เพื่อศึกษาจากผลไปหาเหตุ โดยมีการศึกษาใน
สภาพแวดลอมธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทําสิ่งทดลอง หรือ
การศึกษาความคืบหนา Prospective studies หรือ Cohort 
studies เพื่อหาคําตอบวาปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันมีผล
ตอเนื่องไปยังอนาคตอยางไร

ประเภทของการวิจัย (ตอ)



3.3 การวิจัยที่ควบคุมตัวแปรแทรกซอนไดในระดับมากที่สุด 

 การวิจัยแบบทดลอง (Experimental research) 
เปนการวิจัยที่มุงสรางสภาพการณข้ึน แลวศึกษาผลที่
เกิดข้ึนตามมา ซึ่งทําไดโดยการควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ 
ทั้งหมด แลวปลอยใหตัวแปรอิสระ (independent 
variable) เทาน้ันที่มีผลตอตัวแปรตาม (dependent 
variable) จากน้ันจึงทําการวัดผลที่ตัวแปรตาม ซึ่งเกิด
จากอิทธิพลจากตัวแปรอิสระ

ประเภทของการวิจัย (ตอ)



 การวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi experimental 
research) เปนการทําวิจัยที่มีการจัดกระทํากับตัว
แปรเชนเดี่ยวกับการวิจัยแบบทดลอง แตเปนการ
ทดลองที่กระทํากับกลุมตัวอยางที่ไมไดมีการสุมเขา
กลุม และหรือการควบคุมสถานการณตาง ๆ ในการ
ทดลองทําไดไมเต็มที่

ประเภทของการวิจัย (ตอ)



การแบงประเภทของการวิจัยตามเกณฑอ่ืน ๆ  เชน

1. แบงตามเวลา 

การวิจัยเชิงประวัติศาสตร (Historical Research)

การวิจัยรวมสมัย (Contemporaneous Research)

การวิจัยเชิงอนาคต (Futuristic Research)

ประเภทของการวิจัย (ตอ)



2. แบงตามแหลงขอมูล 

 การวิจัยจากขอมูลปฐมภูมิ (Primary data)

 การวิจัยจากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data)

3. แบงตามวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research)

 การวิจัยจากสนาม (Field Research)

ประเภทของการวิจัย (ตอ)



4. แบงตามลักษณะของการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาภาคตัดขวาง (Cross-sectional study)

 การศึกษาระยะยาว (Longitudinal Study)ทําได 2 แบบ

 ศึกษาไปขางหนา (Prospective Study)

 ศึกษายอนหลัง (Retrospective Study)

ประเภทของการวิจัย (ตอ)



5. แบงตามสาขาวิชาการ ซึ่งสภาวิจัยแหงชาติไดแบงไว
เปน 10 สาขาคือ สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
สาขาวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิทยาศาสตรเคมี
และเภสัช สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา  สาขา
วิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย สาขาปรัชญา 
สาขานิติศาสตร สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร สาขาสังคมวิทยา และสาขาเศรษฐศาสตร 

ประเภทของการวิจัย (ตอ)



6. แบงตามระเบียบวิธีวิจัย เปน 3 ประเภท :
 การวิจัยเชิงประวัติศาสตร Historical Research) 
 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
 การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) แบงยอย
 การวิจัยเชิงสํารวจ 
 การวิจัยเชิงเหตุผลเปรียบเทียบ 
 การวิจัยเชิงสหสัมพันธ 
 การวิจัยเชิงสังเกต 
 การศึกษาเฉพาะกรณี

ประเภทของการวิจัย (ตอ)



ตัวอยาง “การดูแลตนเองและการดูแลทารกแรกเกิดของ
มารดาท่ีติดเชื้อเอชไอวี” จัดเปนวิจัยประเภทตางๆ ดังนี้

- แบงตามประโยชน จัดเปน การวิจัยพื้นฐาน

- แบงตามลักษณะขอมูล จัดเปน การวิจัยเชิงคุณภาพ

- แบงตามการควบคุมตัวแปร จัดเปน การวิจัยแบบไมทดลอง

- แบงตามสาขาวิชาการ จัดเปน สาขาวิทยาศาสตรการแพทย

- แบงตามแหลงขอมูล จัดเปน การวิจัยจากขอมูลปฐมภูมิ

- แบงตามเวลา จัดเปน การวิจัยรวมสมัย



การกําหนดปญหา และ การตั้งคําถามในการวิจัยเปน
จุดเริ่มตนท่ีสําคัญของการตัดสินใจมากท่ีสุดจุดหนึ่ง สําหรับ
การคนควาวิจัยโดยใชวิธีการทางศาสตร (scientific 
method) การเลือกปญหา และการตั้งคําถามจะมีผลกระทบ
ตอกิจกรรมทุกอยางในทุกขั้นตอนของการวิจัย การตั้งคําถาม
เปนรากฐานหรือเปนเสาเข็มของการคนควาวิจัย

การกําหนดปญหาในการวิจัย



ที่มาของปญหา
•ความไมสอดคลองภายในทฤษฎี

•ความไมสอดคลองระหวางทฤษฎี

•ความไมสอดคลองระหวางทฤษฎีกับ

การสังเกตการณ



ประเภทของปญหา

•ปญหาเชิงประจักษ

•ปญหาเชิงวิเคราะห

•ปญหาเชิงปทัสถาน

•คนภาคอีสานยากจนกวาภาคอื่น

•ประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพมีอยูเฉพาะใน

ประเทศอุสาหกรรมเทานั้น 

•การไรเสถียรภาพทางการเมืองมีความสัมพันธ

กับความเสมอภาคทางการเมือง 

•คนใตตองมีภูมิลําเนาอยูที่ภาคใต 

•การเปนประชาธิปไตยตองมีรัฐบาลที่เปน

ประชาธิปไตย

•การไมมีเสถียรภาพทางการเมือง คือ การ

เปลี่ยนแปลงทางการเมือง
•ประชาธิปไตยดีกวาเผด็จการ

•ความยุติธรรมมีความสําคัญ

มากกวาระเบียบและกฎหมาย



หลักในการกําหนดปญหา

•ความเดนชัด

•ความชัดเจน

•เปนตนคิด

•ทดสอบได

•สําคัญทางทฤษฎี

•เก่ียวของกับสังคม



ประเภทคําถามวิจัย
(Research Questions)

• คําถามเชิงบรรยาย(Descriptive  Questions)

• คําถามเชิงตรวจสอบความสัมพันธ(Relationship 
Questions)

• คําถามเชิงตรวจสอบความแตกตาง(Difference 
Questions)

1



Descriptive Questions

•คําถามประเภท “What was”  หรือ “What is”  เชน

-สภาพการระบาดของโรคเปนอยางไร

-ประชาชนมีความรูความเขาใจในเรื่องยาเสพติด

มากนอยเพียงใด

-ในการดําเนินโครงการ ประสบปญหาที่สําคัญ ๆ

อะไรบาง  มากนอยเพียงใด
นําไปสู



เรื่อง
สภาพการระบาดของโรคในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี

• วัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาประเภทและลักษณะของโรคท่ีระบาดใน

จังหวัดราชบุรี ระหวางป 2545-2548

2) สังเคราะหรูปแบบหรือแนวทางการปองกันโรคจาก
กรณีศึกษา หรือจากประสบการณของผูเก่ียวของ

นําไปสู



Survey  Research



Relationship  Questions

-ปจจัยใดบางเก่ียวของกับการติดยาเสพติด

-ปจจัยใดบางเก่ียวของกับความสําเร็จในการเรียน

ระดับบัณฑิตศึกษา

-ความประมาท กับ ระดับอายุของคน สัมพันธกัน

หรือไม
นําไปสู



เร่ือง

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับความสําเร็จในการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับความสําเร็จ

ในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาระบบทางไกล 

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



วจิยัสหสัมพนัธ์



Difference Questions

•คําถามเพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง  เชน

-กลุมอาชีพตาง ๆ พึงพอใจนโยบายรัฐบาลแตกตาง
กันหรือไม (ตัวแปรอิสระ คือ อาชีพ ตัวแปรตามคือ 
ความพึงพอใจ)  เปนคําถามที่มากกวาการบรรยาย
ธรรมดา



•กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน กอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
แตกตางจากการสอนตามปกติหรือไม  (ตัวแปรตนคือ 
รูปแบบการสอน  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน)

•โครงการฝกอบรม ใหผลสัมฤทธ์ิสูงกวาเกณฑที่
กําหนดหรือไม

นําไปสู



วิจัยเชิงทดลอง



เรื่อง

ผลการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบโครงงาน 

วิชามนุษย สงัคม และสิ่งแวดลอม 

นักศึกษาหลักสูตร พยบ.ปที่ 1



เรื่อง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ
ในการสอนวิชาโภชนศึกษา 
สําหรับนักศึกษาหลักสูตร พยบ.

วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ     

ในการสอนวิชาโภชนศึกษา 

2) เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ          

ในการสอนวิชาโภชนศึกษา 



เรื่อง

การเปรียบเทียบประสิทธิผล

ของการเยี่ยมผูปวยกอนผาตัด 

ระหวาง การเยี่ยมแบบเจาะจง กับ 

การเยี่ยมแบบแฝง



•วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเตรียมตัวของผูปวย
ระหวาง กลุมที่ไดรับการตรวจเยี่ยมแบบเจาะจง กับ 
แบบแฝง

2) เปรียบเทียบความเครียดและความพึงพอใจของ
ผูปวยที่ไดรับการตรวจเยี่ยมแบบเจาะจง กับ แบบแฝง



เรื่อง

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตร 

“การบูรณาการหลักคุณธรรม

ในกระบวนการบริหารจัดการชุมชน  

สําหรับผูนําทองถิ่น”



เรื่อง

รูปแบบการประชุม ปรึกษาหารือ

และนิเทศงานผานจอภาพ

โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีษะเกษ



วัตถุประสงคของการวิจัย

1) เพื่อพัฒนารูปแบบการประชุม ปรึกษาหารือและ
นิเทศงานผานจอภาพ สําหรับบุคลากรระดับหัวหนา
ฝายของโรงพยาบาล

2) เพื่อประเมินผลการประชุม ปรึกษาหารือและนิเทศ
งานผานจอภาพ



ความสัมพันธ

Research Questions

Research Objectives Research Title

2



ขอบเขตของการกําหนดปญหาวิจยั

•การกําหนดปญหาวิจัย  คือ การระบุคําถามวิจัย
(Research Questions) ซึ่งเปนขอความที่กลาวถึง
ความสัมพันธระหวางตัวแปร และการกําหนดช่ือเรื่อง 
(Research Title)  ในขณะเดียวกัน ควรดําเนินการให
ครอบคลุมในเรื่อง การกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย 
(Research Objective)  สมมุติฐานการวิจัย
(Hypothesis) และขอบเขตการวิจัย

3



PICO Question

•Question: ‘In patients with recurrent furunculosis, do 
prophylactic antibiotics, compared to no treatment, 
reduce the recurrence rate?’ 
•P Population/patient = patients with recurrent furunculosis 

•I Intervention/indicator = prophylactic  antibiotics 

•C Comparator/control = no treatment 

•O Outcome = reduction in recurrence rate of furunculosis

Boromarajonani College of Nursing, Sanpasithiprasong, Thailand48
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