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สงวนลิขสิทธิ์โดยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร 
พิมพคร้ังท่ี 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จํานวนพิมพ  500  เลม  ราคา 450 บาท 
 
การผลิตและการลอกเลียนหนังสือเลมนี้ไมวารูปแบบใดท้ังส้ิน 
ตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
ผูจัดพิมพ  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร 
มีวางจําหนายท่ี  1. ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารวิทยกิตติ์ ช้ัน 14 ซอยจุฬาลงกรณ 64 ถนนพญาไท แขวงวังใหม  

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
สาขา  ศาลาพระเกี้ยว กรุงเทพฯ โทร. 0-2218-7000-3 

สยามสแควร กรุงเทพฯ โทร. 0-2218-9881, 0-2255-4433 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5526-0162-5 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-216131-2 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3839-4855-9 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (รร.จปร.) จังหวัดนครนายก โทร. 037-393-023, 037-393-036 
จัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ  โทร. 0-2160-5301 
รัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี  โทร. 0-2950-5408-9 
มหาวิทยาลัยพะเยา  โทร. 0-5446-6799, 0-5446-6800 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โทร. 044-922662-3 
สาขายอยคณะครุศาสตรจุฬาฯ  โทร. 0-2218-3979 

2. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50 ถนนงามวงศวาน   
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 โทร. 0-2579-0113 

3. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาคารอเนกประสงค ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร  
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2613-3899, 0-2623-6493 
สาขา ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม โทร. 0-5394-4990-1  

ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา โทร. 0-7428-2980, 0-74282981  
4. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน 123 หมู 16 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000  

โทร. 0-4320-2842 
5. พี.บี.ฟอร บุคส (ปทุมธานี) จํากัด 54/3 ตําบลบานกระแชง ถนนศิลปาชีพ-บางไทร อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธาน ี12000  

โทร. 0-2977-9600-4 
6. บริษัท เจนเนอรัล บุคส เซอรวิส จํากัด  99/89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทร. 0-2938-0793 
 
กองบรรณาธิการ  กองบรรณาธิการจัดทําเอกสารส่ิงพิมพทางวิชาการของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ออกแบบปก  สรญา แสงเย็นพันธ   
พิมพท่ี รัตนสุวรรณการพิมพ 3  30-31 ถนนพญาลิไท อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 0-5525-8101 
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จากการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ส่ิงแวดลอม และโครงสราง

ประชากร สงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย จําเปนอยางยิ่งในการออกแบบการแกปญหาสุขภาพ 

ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม อยางเปนระบบ ผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร สอดคลอง

กับการศึกษาในทุกระดับที่มีการฝกฝนใหผูเรียนแกปญหาในชีวิตประจําวันอยางเปนเหตุเปนผล 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ มุงผลิตบัณฑิต ออกไปปฏิบัติงานรับใชสังคมและประเทศชาติ  

มีการปรับการเรียนการสอนใหเชื่อมระหวางระบบการศึกษากับระบบการปฏิบัติงานในพื้น ท่ี  

ใหความสําคัญกับการคิดเปนระบบเพื่อแกปญหาในพื้นที่ที่เกิดขึ้นจริง ความรูเก่ียวกับการวิจัยจึงไดรับ

การบรรจุในระดับอุดมศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมุงหวังวา 

ผูที่สําเร็จการศึกษาจะมีความรู ทักษะ การปฏิบัติ รวมถึงมีกระบวนการเรียนรู และสามารถนําความรู 

ที่เรียนไปใชประโยชนในการคนหาคําตอบอยางเปนระบบในการปฏิบัติงาน  

หนังสือเลมน้ี จัดทําขึ้นเพื่อใหนิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และผูสนใจท่ัวไป มีความเขาใจ 

ในการวิจัยทางสาธารณสุข และใชเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย มีเน้ือหาท่ีเรียบเรียงขึ้น

ตามลําดับขั้นของกระบวนการวิจัย โดยนําเสนอทั้งในสวนของภาคทฤษฎีและตัวอยางการวิจัย 

ทางสาธารณสุข  

ผูเขียนหวังวาหนังสือน้ี จะเปนประโยชนตอนิสิตนักศึกษา นักวิชาการและผูสนใจท่ัวไป  

ในการทําความเขาใจระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข เพื่อที่จะสามารถดําเนินการวิจัยและนําผล 

การศึกษาวิจัยไปใช ในการพัฒนาการบริการสาธารณสุขให กับประชาชน หากหนังสือเลม น้ี  

มีความบกพรองประการใด ผูเขียนขอนอมรับและนําขอเสนอแนะไปพัฒนาเน้ือหาใหมีความสมบูรณ

ตอไป 
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 สรุป 201 
 เอกสารอางอิง 202 
   
บทที่ 12 การพัฒนาเคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 207 
 บทนํา 207 
 ความคลาดเคล่ือนในการวัด 207 
 การพัฒนาเครื่องมือ 212 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 215 
      ความตรงของเครื่องมือ 216 
      ความเที่ยงของเครื่องมือ 225 
      ความยากงาย ความเปนปรนัย อํานาจจําแนก 232 
 สรุป 235 
 เอกสารอางอิง 237 
   
บทที่ 13 การเก็บรวบรวมขอมูลและการประมวลขอมูล 241 
 บทนํา 241 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 242 
    การเก็บขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ 243 
    การเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ 269 
 การเตรียมการสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล 273 
 การเตรียมขอมูลเพื่อการวิเคราะห 275 
 การใหรหัสขอมูลและการสรางคูมือลงรหัส 275 
 การบันทึกขอมูลและการตรวจสอบขอมูลที่บันทึก 279 
 สรุป  280 
 เอกสารอางอิง 281 
   
บทที่ 14 การวิเคราะหขอมูล 285 
 บทนํา 285 
 ประเภทของสถิติในการวิเคราะหขอมูล 288 

 

 จ

สารบญั (ตอ) 
 

เร่ือง หนา 
 

 การวิจัยแบบก่ึงทดลอง 182 
 สรุป 201 
 เอกสารอางอิง 202 
   
บทที่ 12 การพัฒนาเคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 207 
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      ความยากงาย ความเปนปรนัย อํานาจจําแนก 232 
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บทที่ 13 การเก็บรวบรวมขอมูลและการประมวลขอมูล 241 
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    การเก็บขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ 243 
    การเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ 269 
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 การใหรหัสขอมูลและการสรางคูมือลงรหัส 275 
 การบันทึกขอมูลและการตรวจสอบขอมูลที่บันทึก 279 
 สรุป  280 
 เอกสารอางอิง 281 
   
บทที่ 14 การวิเคราะหขอมูล 285 
 บทนํา 285 
 ประเภทของสถิติในการวิเคราะหขอมูล 288 

 

จ

บทที่ 14 การวิเคราะห์ข้อมูล    285

บทที่ 15 การเขียนรายงานการวิจัย   307

ดัชนี      342

ประวัติผู้เขียน     345

ตวั
อย
า่ง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 1 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการวิจัย 
 

บทนํา 

การวิจัยเปนการแสวงหาความรูโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร มีลักษณะเดน คือ การวิจัย 

เปนกระบวนการที่เปนระบบ เปนการแสดงขอเท็จจริงเชิงประจักษ กระทําซํ้า และสามารถถายทอด 

ความรูกันได ผูปฏิบัติงานทางดานสาธารณสุขมีบทบาทเก่ียวของกับการวิจัย ในการเปนหัวหนา

โครงการวิจัยผูรวมวิจัย ผูชวยนักวิจัย ผูใหขอมูลการวิจัย เปนผูทบทวนงานวิจัย หรือเปนผูใช

ผลงานวิจัยทั้งในดานการศึกษาและ/หรือการปฏิบัติงานทางดานบริการสุขภาพใหเกิดคุณภาพ  

ดังน้ันผูปฏิบัติงานทางดานสาธารณสุข จึงมีความจําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัย  

และสามารถสรางองคความรูทางดานสาธารณสุข เพื่อนําไปใชประโยชน ใหสอดคลองกับความจําเปน

ทางดานสุขภาพของประชาชนและประเทศ ในบทน้ีจะกลาวถึง ความหมายและความสําคัญของ 

การวิจัย การวิจัยทางสาธารณสุข กระบวนทัศนการวิจัย กระบวนการวิจัย และประเภทของการวิจัย 

 

 

 

บทที่ 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย
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จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการวิจัย
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บทท่ี 2 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย 
 

บทนํา 

ปจจุบันมีการนํางานวิจัยไปใชประโยชนและสงผลให เกิดการพัฒนาในทุกๆ  ดาน  

ไมวาจะเปนการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐานหรือการวิจัยทางสาธารณสุข ซ่ึงในการทําวิจัยน้ัน นักวิจัย

จะตองออกแบบโดยคํานึงถึงประโยชนที่ไดจากการศึกษามากกวาความเส่ียงที่จะทําใหผูเขารวมวิจัย

ไดรับอันตราย ซ่ึงจะตองมีการออกแบบวิธีการปองกันสิทธิและสวัสดิภาพของผูเขารวมวิจัย ในบทน้ี 

จะกลาวถึงความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ สิทธิของกลุมตัวอยาง หลักการทําวิจัยในมนุษย 

จริยธรรมในการจัดการกับขอมูล จริยธรรมในการตีพิมพเผยแพรงานวิจัย ประเด็นการพิจารณา

จริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย 

 

ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

จริยศาสตร (Ethics) เปนปรัชญาสาขาหน่ึง มีความหมายใกลเคียงกับศาสตรอ่ืน เชน 

ปรัชญา กฎหมาย จิตวิทยา หรือสังคมวิทยา ตัวอยางเชน นักจริยธรรมทางการแพทย (Medical 

ethicist) คือคนที่ศึกษามาตรฐานทางจริยศาสตรในการแพทย สอดคลองกับ วิจิตร ศรีสุพรรณ (2547) 

ที่กลาววาจริยศาสตร หมายถึง ปรัชญาสาขาหน่ึงที่กลาวถึงความประพฤติและการครองชีวิตวาอะไรดี 

  ปัจจุบันมีการน�างานวิจัยไปใช้ประโยชน์และส่งผลให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่า 

จะเป็นการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานหรือการวิจัยทางสาธารณสุข ซึ่งในการท�าวิจัยนั้น นักวิจัย

จะต้องออกแบบโดยค�านึงถึงประโยชน์ท่ีได้จากการศึกษามากกว่าความเส่ียงที่จะท�าให้ผู้เข้าร่วมวิจัย

ได้รับอันตราย ซ่ึงจะต้องมีการออกแบบวิธีการป้องกันสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมวิจัย ในบทนี้

จะกล่าวถึงความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง หลักการท�าวิจัยในมนุษย์

จริยธรรมในการจัดการกับข้อมูล จริยธรรมในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย ประเด็นการพิจารณา

จริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย 
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า่ง



บทที่ 3
การกำาหนดปัญหาการวิจัย
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บทท่ี 3 

การกําหนดปญหาการวิจัย 
 

บทนํา 

 การกําหนดปญหาวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัย เปนขั้นตอนสําคัญในระยะเริ่มตนของ 

การทําวิจัย หากนักวิจัยสามารถกําหนดปญหาการวิจัยไดอยางชัดเจน รอบดาน จะทําใหเกิดคําถาม

การวิจัยท่ีชัดเจน นําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษา ที่ถูกตองแมนยํา สงผลใหงานวิจัย 

เกิดประโยชนและมีคุณคาตอการสาธารณสุข 

 

การกําหนดปญหาการวิจัย 

ปญหาการวิจัย (Research problem) หมายถึง ประเด็นที่ยังไมกระจาง มีความสงสัย

และยังไมมีการคนพบคําตอบ โดยผูวิจัยตองการรูคําตอบ ซ่ึงการคนหาคําตอบของปญหาการวิจัย

จําเปนตองใชกระบวนการวิจัยที่มีความนาเช่ือถือ เพื่อใหผลการวิจัยที่คนพบมีความกระจาง ถูกตอง

และตรงตามขอเท็จจริง (Kumar, 2007) เม่ือทราบปญหาการวิจัยแลวจึงทําการกําหนดปญหาการวิจัย 
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บทที่ 4
การทบทวนวรรณกรรม
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บทท่ี 4 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

บทนํา 

การทบทวนวรรณกรรมมีความหมายในการใชทั้ งเปนกระบวนการการทบทวน 

และการเขียนเน้ือหาทบทวนวรรณกรรม มักปรากฏในบทที่  2 ของรายงานวิจัย วิทยานิพนธ  

การทบทวนวรรณกรรมน้ี จะเริ่มไปพรอม ๆ กับขั้นตอนการคิดกําหนดปญหาการวิจัย และใช 

เพื่อการอภิปรายผลการวิจัย โดยมีวัตถุประสงคประการหน่ึงเพื่อรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี มาสนับสนุน

ปญหาสมมติฐาน และกรอบแนวคิดในการทําวิจัย โดยขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรมประกอบดวย  

3 ขั้นตอนใหญ  ๆ คือ 1) การวางแผนการทบทวนวรรณกรรม 2) การคนควาและจดบันทึ ก  

และ 3) การเสนอผลการคนควา  

 

ความหมายและความสําคัญของการทบทวนวรรณกรรม  

วรรณกรรม คือ งานที่ เกิดขึ้นดวยฝมือมนุษยผานการคิด  การสังเกตและจินตนาการ  

แลวเรียบเรียงกอนการถายทอดดวยการบอกเลา จดบันทึก หรือส่ือแสดงออกมาดวยวิธีตางๆ เชน 

ภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษากาย แมวางานวรรณกรรมจะมีความหมายคอนขางกวาง ทั้งน้ี

วรรณกรรม สําหรับงานวิจัย หมายถึง ขอมูล รายงาน เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของตางๆ สะทอน
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บทที่ 5
วัตถุประสงค์การวิจัย
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บทท่ี 5 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 

บทนํา 

วัตถุประสงค คือ การระบุถึงองคประกอบในการคนหาคําตอบของคําถามการวิจัย  

โดยวัตถุประสงคจะเชื่อมกับคําถามการวิจัย เพื่อที่ จะให ไดคํ าตอบในการศึกษา ดั งน้ันวัตถุประสงค 

การวิจัยจึงเปนขอความที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงใหทราบวาการศึกษาเรื่องน้ีตองการทําอะไร สอดคลอง 

กับคําถามการวิจัย ดังน้ันการเขียนวัตถุประสงคจะทําใหประเด็นการศึกษามีความชัดเจนทราบ 

ตัวแปร กําหนดรูปแบบของการวิจัย และขอบเขตของการวิจัย เชน ประชากร ระยะเวลา  

หรือสถานที่ได  
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บทที่ 6
สมมติฐานการวิจัย
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บทท่ี 6 

สมมติฐานการวิจัย 
 

บทนํา 

การตั้งสมมติฐานการวิจัย เปนขั้นตอนของการคาดคะเนหรือคาดเดาคําตอบของปญหา 

การวิจัย การคาดเดาคําตอบมีประโยชนในการกําหนดทิศทางการหาขอมูล เพื่อตรวจสอบปญหา 

การวิจัย ซ่ึงเปนการคาดเดาคําตอบอยางมีเหตุมีผล สมมติฐานการวิจัยมีความเชื่อมโยงกับคําถาม 

การวิจัย ซ่ึงเปนองคประกอบหลักของการศึกษา ผูวิจัยควรตั้งสมมติฐานการวิจัยหลังจากที่ไดศึกษา

ทฤษฎี เอกสารตางๆ ตลอดจนงานวิจัยที่ เก่ียวของเม่ือผูวิจัยมีแนวความคิดเพียงพอที่จะคาดเดา  

โดยอาศัยเหตุผลเหลาน้ันเพื่อสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยอยางสมเหตุสมผล 

 

ความหมายของสมมติฐานการวิจัย 

มีนักวิชาการหลายทานใหความหมายของสมมติฐานซึ่ งตรงกับภาษาอังกฤษวา 

“Hypethesis” ดังน้ี 
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บทที่ 7
การกำาหนดตัวแปร
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บทท่ี 7 

การกําหนดตัวแปร 
  

บทนํา 

 เม่ือผู วิจัย เลือกหัวขอปญหาในการวิจัย กําหนด วัตถุประสงค  สมมติฐานการวิจัย                  

และกรอบแนวคิดไดแลว ตอมาผูวิจัยตองทราบวาตองการจะศึกษาตัวแปรอะไร อะไรเปนตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม ทําความเขาใจประเภท ระดับการวัดตัวแปร หลักการเขียนนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร

ใหชัดเจน นําไปสูการตั้งสมมติฐานเพื่อเปนแนวทางในการหาขอสรุปของปญหาน้ัน ๆ  

 

ตัวแปรและการวัดตัวแปร 

 การกําหนดตัวแปรน้ันมีความสําคัญกับการวิจัย ผูวิจัยจะตองกําหนดส่ิงที่ตองการศึกษา

ออกมาใหสามารถวัดได ดังน้ันการเขาใจความหมายของตัวแปรจึงมีความสําคัญ เพราะหากกําหนด           

ส่ิงที่ตองการศึกษาไมถูกตองโดยกําหนดเปนส่ิงที่มีคาคงที่ จะทําใหไมสามารถนําไปสูการวัดและคนหา

คําตอบได 
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บทที่ 8
การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 8 

การสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
บทนํา 

การสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย เปนขั้นตอนของการนําเอาตัวแปรและประเด็นที่ตองการ

ทําวิจัยมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวของในรูปของคําบรรยาย  แบบจําลองแผนภาพหรือ           

แบบผสม การวางกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ดีจะตองชัดเจน แสดงทิศทางของความสัมพันธของส่ิงที่

ตองการศึกษาหรือตัวแปรที่จะศึกษา สามารถใชเปนกรอบในการกําหนดขอบเขตของการวิจัย                

การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย รูปแบบการวิจัย ตลอดจนวิธีการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาเชิงปริมาณน้ัน กรอบแนวคิดในการวิจัยจะทําใหผูวิจัยและผูอานงานวิจัย

เขาใจภาพรวมของงานวิจัยไดชัดเจนขึ้น มองเห็นความสัมพันธของตัวแปรที่ใชในการศึกษาอยางเปน

ระบบ สําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพน้ัน เน่ืองจากเปนการศึกษาในปรากฏการณที่ยังไมชัดเจน ยังไมมี

ทฤษฎีหรืองานวิจัยรองรับมากนัก และตองการไดขอมูลจากผูตอบที่เปนความคิดเห็นหรือความรูสึก 

หรือประสบการณที่บุคคลมีตอปรากฏการณอยางแทจริง จึงนิยมกําหนดกรอบเบื้องตน โดยใชโลกทัศน 

(Worldview) เปนฐานของการพัฒนาความคิดและผลลัพธของการวิจัยนําไปสูการพัฒนาทฤษฎ ี
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บทที่ 9
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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บทท่ี 9 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

บทนํา 

ในการศึ กษาเชิ งป ริม าณ  นัก วิจัย จะทํ าก ารศึ กษาด วยการ เก็บ รวบรวมขอ มู ล  

และทําการอนุมานผลการศึกษาสูประชากร อยางไรก็ตามดวยขอจํากัดของเวลา งบประมาณ  

การปองกันขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการศึกษา นักวิจัยตองทําการศึกษาในกลุมตัวอยาง 

ที่ เหมาะสมดวยการกําหนดขนาดตัวอยางและสุมตัวอยางที่ เหมาะสม ลดความคลาดเคล่ือนที่ 

อาจจะเกิดขึ้น ในแตละขั้นตอนใหนอยที่ สุด เพื่ อทําการตรวจสอบสมมติฐานจากขอสังเกต 

(Observation) และสรุปผลการศึกษาอางอิงไปสูภาพรวมของประชากรได 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 

 ประชากร (Population) หมายถึง สมาชิกทุกหนวยของส่ิงที่สนใจศึกษา ซ่ึงเปนไดทั้ง

ส่ิงมีชีวิตหรือไมมีชีวิตโดยประชากรอาจจะเปนส่ิงของ เวลา และสถานที่ เปนตน (Polit, & Beck, 

2008) 
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บทที่ 10
การวิจัยแบบไม่ทดลอง
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บทท่ี 10 

การวิจัยแบบไมทดลอง 
 

บทนํา 

 การวิจัยแบบไมทดลอง ไมมีการจัดกระทําปรากฏการณหรือสถานการณใหกับกลุมตัวอยาง

ดวยเหตุผลของขอจํากัดดานเวลา จริยธรรม นอกจากน้ีเม่ือทบทวนวรรณกรรมแลวพบวาประเด็นการ

วิจัย ยังมีการศึกษาที่ยังจํากัด กอนทําการศึกษาแบบทดลอง นักวิจัยจะเริ่มจากการศึกษาความ

เก่ียวของของตัวแปรกอน นําไปสูการศึกษาในรูปแบบอ่ืนตอไป ในบทน้ีจะกลาวถึงการวิจัยแบบไม

ทดลอง 5 ประเภท ไดแก 1) การศึกษายอนหลัง (Retrospective study) 2) การศึกษาติดตามไป

ขางหนา (Prospective study) 3) การศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research) 3) การศึกษาความสัมพันธ 

(Correlation study) และ 5) การศึกษาความสัมพันธเชิงทํานาย (Prediction correlation study)  

 

ความหมายและเหตุผลในการออกแบบการวิจัยแบบไมทดลอง 

ความหมาย 

การวิจัยแบบไมทดลอง (Non experimental study) คือ การวิจัยที่ไมมีการจัดกระทําหรือ

จัดกิจกรรมแทรกแซง (Manipulation) ไมมีการสุมเขากลุม (Random assignment) ใหกับกลุม

ตัวอยาง แตเปนการศึกษาปรากฏการณความสัมพันธ การเปล่ียนแปลงของตัวแปรแลวอธิบายเก่ียวกับ

ขอคนพบตางๆ (Polit, & Beck, 2008; Bond-Raacke, & Raacke, 2014) 

ตวั
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า่ง



บทที่ 11
การวิจัยแบบทดลอง
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บทท่ี 11  

การวิจัยแบบทดลอง 
 

บทนํา 

 การวิจัยแบบทดลองตางจากการวิจัยแบบไมทดลองโดยมีการจัดกระทํา ควบคุมตัวแปร            

ที่เก่ียวของ เพื่ออธิบายความสัมพันธของเหตุการณเชิงเหตุและผล ดวยการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้น 

ทั้งน้ีรูปแบบของการวิจัยทางสาธารณสุขมีหลากหลาย แตละรูปแบบตางก็มีขอเดนและขอดอย

เฉพาะตัว ทําใหการวิจัยแตละรูปแบบมีความเหมาะสมสําหรับการคนหาหลักฐานเชิงประจักษที่ตางกัน 

การวิจัยแบบทดลอง สามารถแบงออกไดเปน 2 รูปแบบใหญ คือ การวิจัยแบบทดลองที่แทจริง (True 

experimental) และการวิจัยแบบก่ึงทดลอง โดยการวิจัยแบบทดลองที่แทจริงมีคุณลักษณะที่สําคัญ

คือ 1) มีการสุม (Randomization) 2) มีการควบคุม (Control) และ 3) มีการจัดกระทํา หรือกิจกรรม

แทรกแซงหรือการรักษาวิธีตาง ๆ (Intervention) เพื่อนําไปสูการควบคุมและขจัดอิทธิพลของตัวแปร

ภายนอกใหไดมากที่สุด ในการที่จะสรุปวาผลการวิจัยที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตามมาจากตัวแปรตน 

 

 

 

ภายนอกให้ได้มากที่สุด ในการที่จะสรุปว่าผลการวิจัยที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตามเกิดจากตัวแปรต้น 

ตวั
อย
า่ง



บทที่ 12
การพัฒนาเครื่องมือและการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือการวิจัย
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บทท่ี 12 

การพัฒนาเคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
 

บทนํา 
ในการทําวิจัย เม่ือไดออกแบบการวิจัย ทําการกําหนดขนาดตัวอยาง และสุมตัวอยางแลว

ขั้นตอนตอไป คือ การสรางหรือพัฒนาเครื่องมือ ตลอดจนตรวจสอบเครื่องมือใหเหมาะสม นาเช่ือถือ

และหลังจากน้ันจึงนําเครื่องมือไปเก็บรวบรวมขอมูลตอไป ซ่ึงคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลมีความสําคัญยิ่งตอความถูกตองนาเชื่อถือของผลการศึกษา เครื่องมือที่มีคุณภาพ 

จะทําใหคาตัวแปรที่ศึกษาที่วัดไดมีคลาดเคล่ือนนอย เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลอาจจําแนกได

เปน 2 ประเภท ไดแก เครื่องมือที่สรางไวแลว อาจเปนเครื่องมือมาตรฐานหรือไมก็ได ผูวิจัยควร

เลือกใชใหเหมาะสม หรือเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางหรือพัฒนาขึ้นเองสําหรับใชในการศึกษาครั้งน้ี  

การนําเครื่องมือการวิจัยไปใช จึงตองมีการตรวจสอบคุณภาพกอนนําไปเก็บขอมูล  

 

ความคลาดเคล่ือนในการวัด 
 ความหมายของการวัด (Mesurement) 

 การวัด หมายถึง กระบวนการหาคาของส่ิงที่ตองการวัด ซ่ึงคาที่วัดไดอาจเปนคาตอเน่ือง 

หรือคาไมตอเน่ือง ขึ้นกับตัวแปรและเครื่องมือที่ใชวัด 

ตวั
อย
า่ง



บทที่ 13
การเก็บรวบรวมข้อมูล

10%

20%

30%40%
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บทท่ี 13 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
บทนํา 

การเก็บรวบรวมขอมูล หมายถึง กระบวนการเพื่อที่จะใหไดมาซ่ึงขอมูลที่ตอบสนอง

วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อนํามาวิเคราะห ซ่ึงการเก็บขอมูลมีไดทั้งการเก็บขอมูลใหมเรียกวา 

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) และการเก็บรวบรวมมาแลวและไดรายงานหรือมาทําการศึกษา

วิเคราะหตอ เรียกวา ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ทั้งน้ีการเก็บรวบรวมขอมูล เปนขั้นตอนหน่ึง

ของกระบวนการวิจัยที่ตองเชื่อมโยงสอดคลองกับขั้นตอนอ่ืนๆ อยางเหมาะสม กลาวคือ ตองสอดคลอง

กับวัตถุประสงค สมมติฐาน กรอบแนวความคิด รูปแบบการวิจัย รวมถึงวิธีการที่จะใชในการวิเคราะห

ขอมูล 

เม่ือไดเก็บขอมูลเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปนักวิจัยจะตองเตรียมขอมูลเพื่อการวิเคราะห 

ในขั้นตอนน้ี มีความสําคญัที่จะลดความคลาดเคล่ือนในการวิจัย ดวยการเตรียมขอมูลเพื่อการวิเคราะห 

ประกอบดวย 1) การตรวจสอบขอมูลดิบ 2) การใหรหัสขอมูลและการทําคูมือลงรหัส 3) การบันทึกขอมูล 

และ 4) การตรวจสอบขอมูลที่บันทึก 

 

ตวั
อย
า่ง



บทที่ 14
การวิเคราะห์ข้อมูล
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บทท่ี 14  

การวิเคราะหขอมูล 
 

บทนํา 

 หลังจากที่ผูวิจัยบันทึกขอมูลในแฟมขอมูลเรียบรอย ขั้นตอนตอไป คือ การวิเคราะหขอมูล 

โดยทั่วไปผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ในขั้นตอนน้ีผูวิจัยควรมีการเตรียม

ตารางจําลอง ที่ตอบวัตถุประสงค สมมติฐาน สอดคลองกับตัวแปรที่ปรากฏในแบบสอบถาม  

ทําการวิเคราะหขอมูล แลวนําตัวเลขจากการวิเคราะหขอมูลมาใสลงในตารางจําลองที่ เตรียมไว  

ซ่ึงอาจจะมีการแกไขเพิ่มเติม ปรับปรุงบางตาราง ใหเหมาะสมกับลักษณะของขอมูลที่เ ก็บมาได  

อันจะทําใหการวิเคราะหขอมูลมีทิศทางและประหยัดเวลา 

 ในขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลน้ัน จะตองดําเนินการใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

และสมมติฐานในการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคของการวิเคราะหขอมูลเพื่อใช เปนแนวทาง 

ในการเลือกใชสถิติที่เหมาะสมในการศึกษา เชน สถิติพรรณาเพื่อการวิเคราะหภาพรวมของขอมูลสถิติ

เพื่อการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย และสถิติเพื่อการวิเคราะหความสัมพันธและการพยากรณ  

 

 

 

ตวั
อย
า่ง



บทที่ 15
การเขียนรายงานการวิจัย
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บทท่ี 15 

การเขียนรายงานการวิจัย  
 

บทนํา 

 เม่ือผูวิจัยดําเนินการวิจัยเสร็จส้ิน จะตองมีการเผยแพรขั้นตอนการทํางาน ผลการศึกษา 

และองคความรูที่ไดจากการศึกษา ซ่ึงจะนําไปสูการใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย การปฏิบัติ 

และการศึกษาในศาสตร น้ันๆ ตอไป ทั้งน้ีรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยมี 2 รูปแบบ ไดแก  

1) การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ 2) การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพรในวารสาร ทั้งสองรูปแบบ 

มีหลักการเขียนที่คลายคลึงกัน แตมีความแตกตางกันที่ วัตถุประสงคของการเผยแพร ดั งน้ัน 

ผูวิจัยจะตองเขียนรายงานการวิจัยใหเหมาะสมตามวัตถุประสงคของการเผยแพร 

 

 

 

 

 

 

ตวั
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า่ง
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30%40%

ประวัติผู้เขียน

ประวัติผูเขียน 

ปริญญาตรี  สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ปริญญาโท  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ปริญญาเอก  สาขาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยวิทยาศาสตร

สาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 
 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ 

  

หนวยงานท่ีสังกัด 

กลุมสาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ตําบลทาโพธ์ิ  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน  อาจารยประจําคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ. 2556 ถึง ปจจุบัน  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  

พ.ศ. 2552 – 2559   อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

(การจัดการบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ)  

  

ประสบการณทางวิชาการ 

 การเปนผูรับผิดชอบหลักการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพ 

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 การเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ระดับหลักสูตรและคณะวิชา  

ของสถาบันการศึกษา 

 การเปนคณะกรรมการวิพากษณหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ของสถาบันการศึกษา  

 การเปนผูประเมินบทความวิจัยและบทความวิชาการของวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

 การเปนคณะกรรมการวิพากษณงานวิจัยในระดับชาติ 

ประวัติผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาธารณสุขศาสตร์ 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ประจ�าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

(สาขาการจัดการการบริการสุขภาพปฐมภูมิ)

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน 

พ.ศ. 2552 - 2559

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน 

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ประวัติผูเขียน 

ปริญญาตรี  สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ปริญญาโท  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ปริญญาเอก  สาขาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยวิทยาศาสตร

สาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 
 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ 

  

หนวยงานท่ีสังกัด 

กลุมสาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ตําบลทาโพธ์ิ  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน  อาจารยประจําคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ. 2556 ถึง ปจจุบัน  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  

พ.ศ. 2552 – 2559   อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

(การจัดการบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ)  

  

ประสบการณทางวิชาการ 

 การเปนผูรับผิดชอบหลักการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพ 

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 การเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ระดับหลักสูตรและคณะวิชา  

ของสถาบันการศึกษา 

 การเปนคณะกรรมการวิพากษณหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ของสถาบันการศึกษา  

 การเปนผูประเมินบทความวิจัยและบทความวิชาการของวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

 การเปนคณะกรรมการวิพากษณงานวิจัยในระดับชาติ 

ประวัติผูเขียน 

ปริญญาตรี  สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ปริญญาโท  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ปริญญาเอก  สาขาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยวิทยาศาสตร

สาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 
 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ 

  

หนวยงานท่ีสังกัด 

กลุมสาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ตําบลทาโพธ์ิ  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน  อาจารยประจําคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ. 2556 ถึง ปจจุบัน  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  

พ.ศ. 2552 – 2559   อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

(การจัดการบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ)  

  

ประสบการณทางวิชาการ 

 การเปนผูรับผิดชอบหลักการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพ 

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 การเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ระดับหลักสูตรและคณะวิชา  

ของสถาบันการศึกษา 

 การเปนคณะกรรมการวิพากษณหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ของสถาบันการศึกษา  

 การเปนผูประเมินบทความวิจัยและบทความวิชาการของวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

 การเปนคณะกรรมการวิพากษณงานวิจัยในระดับชาติ 

ตวั
อย
า่ง




