สรุปสอนเสริมครั้งที่ 3
วิชา 50103 สถิติและการวิจัยสําหับวิทยาศาสตรสุขภาพ หนวยที่ 11-15
แบบประเมินกอนเรียน สอนเสริมครั้งที่ 3
1.การทดสอบคาเฉลี่ยของประชากร 2 ชุด กรณี ไมทราบคาความแปรปรวนของประชากร แตเมื่อทดสอบความแปรปรวนแลว
ไมแตกตางกันใชสถิติทดสอบใด
t-test แบบความแปรปรวนรวม
2. การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางขอมูล pre-test และ post-test ตองใชสถิติทดสอบใด
Paired t-test
3. การศึกษาความเปนอิสระโดยใชสูตรไครแควร ซึ่งมีขอกําหนดวาคาคาดหมายของทุกชองในตารางไขวตองมีคา ใด
มากกวาหรือเทากับ 5
4. การศึกษาความสัมพันธมวี ัตถุประสงคเพื่ออะไร หาระดับและทิศทางของความสัมพันธ
5. สิ่งที่ควรคนหาเมื่อเขาไปใน web ของแหลงทุนเพื่อนํามาประกอบการเขียนโครงการวิจัย ไดแกขอ ใด
ขอกําหนดรายละเอียดโครงการวิจยั
6. สิ่งสําคัญที่ตองดําเนินการกอนที่จะทําการทดลองวา สมุนไพรนี้สามารถปองกันการดูดซึมสารเคมีเขาสูรางกายของคนงาน
ในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมไดหรือไม คือขอใด
ขออนุญาตคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย
7. รายงานการวิจัยจัดทําขึ้นในขั้นตอนใดของกระบวนการวิจัย
ขั้นตอนสุดทายของการวิจยั
8. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณประกอบไปดวยสวนใดบาง
สวนประกอบตอนตน สวนเนื้อหา สวนอางอิง และสวนภาคผนวก
9. ตัวอยางงานวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการเปดเครือ่ งรับสื่ออินเทอรเน็ตที่มีเนื้อหาทางเพศกับความรูและพฤติกรรมทาง
เพศของวัยรุน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการควบคุมคุณภาพของแบบสอบถามดวยการทดสอบความเที่ยง (reliability) ของ
เนื้อหาดวยวิธใี ด
วิธีของคูเดอร – ริชารดสัน
10. ขอใดเปนตัวอยางของงานวิจยั แบบสังเกต
การดูแลตนเองของผูพิการทางสายตาในเขตกรุงเทพมหานคร
การทดสอบสมมติฐานสําหรับประชากรหนึ่งชุด
1. การทดสอบคาเฉลี่ย ของประชากรสําหรับขอมูลชุดเดียว
- ถาทราบคาความแปรปรวนของประชากรจะใชสถิติทดสอบ Z
- แตถาไมทราบคาความแปรปรวนของประชากรจะใชสถิติทดสอบ t
2. แปรปรวนประชากรของขอมูลชุดเดียว ใชสถิติทดสอบ X2
3. การทดสอบคาสัดสวน สําหรับขอมูลชุดเดียว ใชสถิติทดสอบ Z
4. การทดสอบการแจกแจงปกติ คือ ทดสอบวาขอมูลที่ศึกษามีลักษณะการแจกแจงปรกติหรือไม โดยใชสถิติทดสอบ X2

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูลสองชุด
1. การทดสอบความแตกตางระหวางคาความแปรปรวนของขอมูลสองชุดใชสถิติทกสอบ F
2. การทดสอบคาเฉลี่ย ถาทราบคาความแปรปรวนของประชากรจะใชสถิติทดสอบ Z
ทอสอบคาเฉลี่ย อิสระ 2 ชุด ไมรูความแปรปรวน
- ความแปรปรวนไมแตกตางกันใชสถิติทดสอบ t แบบรวมความแปรปรวน
- ความแปรปรวนแตกตางกันจะใชสถิติทดสอบ t แบบแยกความแปรปรวน และมีองศาปรับคาองศาเสรีดวย
3. การทดสอบคาสัดสวน สําหรับขอมูล2 ชุด ใชสถิติทดสอบ Z
Paired t- test ขอมูลเดียวกันวัด 2 ครั้ง pre-test และ post- test
สวนสูตรไมจาํ เปนตองจํา ใหจํา วิธกี ารเลือใช วาดวยเงือ่ นไขใดตองใชสถิติ ใด

การทดสอบความสัมพันธ
ความเปนอิสระ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลคุณภาพ 2 ตัวแปรขึ้นไป โดยตั้งสมมติฐานวางวาตัวแปรทั้งสองมี
ความเปนอิสระตอกันหรือไมมีความสัมพันธตอกัน ถาผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐานวางจะสรุปวาตัวแปรทั้งสองไมมี
ความเปนอิสระตอกัน หรือมีความสัมพันธตอกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตินั่นเอง
การทดสอบความเปนอิสระ แบงเปน 2 กรณีตามขนาดตารางไขว คือขนาดตารางไขวที่มีแนวนอน และ/หรือ แนวตั้ง
มากกวา 2 ชอง ( r x c ) กับขนาดตารางไขวที่มีแนวนอน 2 ชอง และแนวตั้ง 2 ชอง ( 2 x 2 )
การทดสอบความเปนอิสระของตารางไขว 2 x 2 เปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสัดสวนในเรื่องที่สนใจ กอนและหลัง
การทดลอง ของคนกลุมเดียวกัน
สหสัมพันธ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลปริมาณ 2 ตัวแปรขึ้นไป โดยสนใจทิศทางของความสัมพันธวาจะแปร
ตามไปในทิศทางเดียวกันหรือแปรผกผันกลับทิศทางกัน ดวยระดับความสัมพันธมากนอยเทาไร
สหสัมพันธเชิงเสนธรรมดา หมายถึง การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรปริมาณที่สุมมาจากประชากรที่มีการแจกแจง
ปรกติ 2 ตัวแปร และสนใจความสัมพันธเชิงเสน โดยไมควบคุมตัวแปรอื่น
แผนภาพกระจายของจุดมี 5 แบบ
แบบที่ 1 แนวโนมจุดชี้ขึ้นทางขวาตามแนวเสนตรง บงบอกถึงความสัมพันธแบบแปรตามกัน
แบบที่ 2 แนวโนมจุดชี้ลงทางขวาตามแนวเสนตรง บงบอกถึงความสัมพันธแบบแปรผกผัน
แบบที่ 3 แนวโนมจุดเปนเสนโคงชี้ขึ้นทางขวาไปจนถึงจุดหนึ่ง ตอไปจะชี้ลงทางขวา บงบอกความสัมพันธแบบกึง่ โคง
แบบที่ 4 ทุกจุดอยูในแนวเสนตรงชี้ขึ้นทางขวา บงบอกความสัมพันธแบบตามกันอยางสมบูรณ
แบบที่ 5 ทุกจุดกระจายออกไมมีแนวของเสนตรง บงบอกไมมีความสัมพันธ
คาสัมประสิทธิ์สกสัมพันธจะบอกระดับความสัมพันธ ทิศทางของความสัมพันธ สวนการทดสอบจะชวยยืนยัน
ความสัมพันธ ใชการทดสอบ t-test
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธลําดับที่ ใชหาความสัมพันธระหวางตัวแปรลําดับที่ หรือตัวแปรของขอมูลปริมาณที่ไมมีการ
แจกแจงแบบทวิปรกติ แตจะใชลําดับที่ของขอมูล หาคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธแทนคาจริงของขอมูล

การถดถอย เปนการศึกษาการทํานายตัวแปรตามโดยตัวแปรตนของขอมูลปริมาณ ดวยการสรางสมการ การถดถอยเชิงเสน
แทนลักษณะความสัมพันธของขอมูล ถาทดสอบไดวาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
ตน ก็สามารถใชตัวแปรตนทํานายตัวแปรตามได (ตัวอยางคํานวณหนา 225)
การถดถอยเปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัวตามขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตนหรือไม ตัวแปรตามเปนตัว
แปรปริมาณมีการแจกแจงปรกติ สวนตัวแปรตนเปนตัวแปรปริมาณ ในที่นี้ จะศึกษาเฉพาะการถดถอยเชิงเสนเทานั้น ถามีตัว
แปรตน 1 ตัว เรียกวาการถดถอยเชิงเดียว แตถามีตัวแปรมากกวา 1 ตัว เรียกวา การถดถอยพหุคณ
ู
สัมประสิทธิ์การทํานาย หมายถึง คาที่อธิบายวาการเปลี่ยนแปลงของคาตัวแปรตามสามารถอธิบายไดโดยการเปลี่ยนแปลงคา
ของตัวแปรตน ไดถูกตองรอยละเทาไร
การคํานวณคาสัมประสิทธิ์การถดถอย เพื่อนํามาใชสรางสมการถดถอย และการทดสอบคาสัมประสิทธิ์การถดถอย เพื่อ
สรุปวาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามขึน้ อยูกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตนหรือไม
การถดถอยเชิงเสนพหุคูณ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรปริมาณตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป โดยมีตัวแปรตาม 1 ตัวแปร
กับตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัวแปร วาการเปลี่ยนแปลงคาของตัวแปรตามขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงคาของตัวแปรอิสระที่
มากกวา 1 ตัวแปรหรือไม ถาตัวแปรตามขึน้ อยูกับตัวแปรอิสระ ก็สามารถทํานายคาตัวแปรตามโดยกําหนดคาตัวแปรอิสระได

การเตรียมการจัดทําโครงการวิจัย
การกําหนดหัวขอวิจยั พิจารณาจาก
1. ความสามารถของผูวิจัย
2. ความสนใจของผูวิจัย
3. กรอบวิจยั (Research theme) ของแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัย
4. ทิศทางหรือแนวโนมของการพัฒนางานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
5. ขอแนะนําจากงานวิจัยที่ผา นมา
TOR (Term of reference) การวิจัย เปนขอกําหนดรายละเอียดกรอบวิจยั ที่แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย สนใจจะใหทุนกับผูว ิจัย
ผูวิจัยสามารถกําหนดหัวขอวิจัยไดจาก TOR
แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย
1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช ) เปนหนวยงานระดับกรม ไมไดสังกัดกระทรวงใด อยูใ นบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรีมีบทบาทเปนหนวยงานกลางในการทําหนาที่เสนอแนะนโยบายและแผนการวิจยั ทั้งดานวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตรตามกฎหมายวาดวยสภาวิจัยแหงชาติ
2. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปนหนวยงานหลักหนวยงานหนึ่งของรัฐที่ทําหนาที่ใหทุนสนับสนุนงานวิจัย
ไดวางอยูบนพืน้ ฐานสําคัญ 3 ประการ คือ การสรางผลงานวิจยั สรางคน และสรางวิธีบริหารจัดการวิจัยเพื่อเปนคําตอบหรือ
ทางเลือกในการพัฒนา

3. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ พ.ศ. 2544 มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมสุขภาพที่เนนโครงการสนับสนุนใหกอผลเปลี่ยนแปลงตอระบบสุขภาพใน
ระยะสั้นและระยะยาว มีหลักการบริหารทีเ่ นนผลลัพธ การตรวจสอบ และประเมินผลลัพธ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) มีทุนสนับสนุนการวิจัยดานสาธารณสุขจํานวนมากและสามารถสนับสนุนวงเงินวิจยั ที่
สูงได
สํานักงานประกันสังคม จะมีทุนอุดหนุนการวิจัยในการสงเสริมการปองกันเกีย่ วกับความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่ง
ครอบคลุมเทคโนโลยีความปลอดภัย การจัดการความปลอดภัย สุขศาสตรอุตสาหกรรม การยศาสตร และอาชีวเวชศาสตร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดสรรงบประมาณวาจางการวิจัยดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จัดสรรงบประมาณวาจางการวิจัยดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
WHO ( World Health Organization) และ ILO (International Labour Organization
การเขียนและการนําเสนอโครงการวิจัย
สวนประกอบของโครงการวิจัย
วิธีเขียนโครงการวิจยั
วิธีนําเสนอโครงการวิจยั
1. แนวคิดของการกําหนดสวนประกอบของโครงการวิจัย ควรจะมีพนื้ ฐานมาจาก 5W + 1H ดังนี้
อะไร What ผูวิจัยตองระบุชอื่ หัวขอวิจัยหรือชื่อโครงการที่ชัดเจน เพื่อจะไดทราบวาจะทําเรื่องอะไร และดวยวัตถุประสงค
อะไร
ทําไม Why ผูวิจัยตองแสดงเหตุผล ความจําเปน ความสําคัญที่ทําใหเห็นวาหัวขอวิจัยหรือเรื่องที่จะวิจัยนั้น สมควรไดรับทุน
ใหทําการวิจยั ประโยชนที่จะไดรับมีอะไรบาง
ใคร Who ผูวิจยั ตองกําหนดกลุมเปาหมายชัดเจนวาเรื่องที่จะวิจัยนั้น จะดําเนินการศึกษากับใคร อาจไมใชคนก็ได เชน ระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม ยารักษาโรค
ที่ไหน Where ผูวิจัยตองระบุสถานที่ที่จะทําการวิจยั หรือขอบเขตการวิจัยวาครอบคลุมกิจกรรมใดบาง พื้นที่ (จังหวัด) ใดบาง
เมื่อไหร When ผูวิจัยตองกําหนดระยะเวลาการวิจยั วาจะทําเมื่อใด ใชระยะเวลาทั้งหมดกี่ปกี่เดือน
อยางไร How ผูวิจัยตองกําหนดวิธีการวิจยั ที่แสดงใหเห็นถึงการไดรับคําตอบจากโจทยวิจยั ที่ตั้งไว
วิธีการเขียนโครงการวิจัย
1. ชื่อโครงการวิจัย (หัวขอวิจัย) ตองเขียนใหชดั เจน ไมควรยาวจนเกินไปเมื่ออานชื่อแลวบอกผูอ านไดระดับหนึ่งวาเรื่องที่จะ
ทําการวิจยั เปนเรื่องอะไร
2. หลักการและเหตุผล เปนสวนเนื้อหาทีน่ ักวิจัยตองแสดงใหเห็นวาเรือ่ งที่จะทําวิจัยนี้มีที่มาที่ไป มีความสําคัญอยางไร สาเหตุ
ที่คิดจะทํา ถามีสถิติเปนขอมูลประกอบจะทําใหดูมีน้ําหนักความสําคัญมากยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค เปนสิ่งที่แสดงถึงความตองการของผูวิจยั วาตองการหาคําตอบอะไรจากการวิจัย นักวิจยั ที่เขียนวัตถุประสงค
ไดชัดเจน จะชวยใหวางแผนการวิจยั ไดดี ไมหลงประเด็น ชวยใหกําหนดงบประมาณไดอยางเหมาะสม
นิยมเขียนเปน 2 ลักษณะ
วัตถุประสงคทั่วไป สะทอนความตองการกวาง ๆที่เปน ภาพรวมของความตองการการวิจยั

วัตถุประสงคเฉพาะ ที่ระบุความตองการชัดเจนวาตองการอะไร เปนขอ ๆ ไป
หากเขียนวัตถุประสงคไดชดั เจนถือวาเปนวัตถุประสงคเฉพาะ
4. กรอบแนวคิดการวิจัย เปนหัวขอที่กําหนดขึ้นเพื่อใหนกั วิจยั ไดกําหนดกรอบการวิจยั ของตน แสดงถึงตัวแปรตาง ๆ ที่จะ
ศึกษา การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ทีด่ ีเปนผลมาจากนักวิจยั ไดศกึ ษาเรื่องที่เกีย่ วของกับหัวขอการวิจยั มาเปนอยางดี
5. วิธีการวิจยั ควรเขียนเปนลําดับของกิจกรรมที่จะทํา จะชวยใหสามารถตรวจสอบไดวากําหนดวิธกี ารวิจยั ได รอบคอบ
ครบถวน อันจะนํามาซึ่งการไดขอมูลครบถวนตามที่กําหนดวัตถุประสงคไว สําหรับการวิจยั ที่ตองทําการทดลองในคน ตอง
ขออนุญาตจาก คณะกรรมการการพิจารณาการศึกษาวิจยั ในคน กระทรวงสาธารณสุข
6. แผนดําเนินการวิจยั นักวิจยั จะตองพิจารณาวากิจกรรมใด ควรจะทําเมื่อใดที่เปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน กิจกรรมใดทํา
กอน ทําหลัง หรือควบคูกันไป เขียนเปนตารางแผนการทํางาน นิยมทําเปน grant chart
7. ระยะเวลา เปนการกําหนดโครงการวิจยั นั้นใชเวลาวิจัยนานแคไหน กี่ป บางโครงการขนาดใหญอาจแบงยอยเปนระยะ ๆคือ
กําหนดวาระยะแรกใชเวลากีป่  ระยะที่ 2 และ 3 ใชเวลากีป่ 
8. ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั เปนขอมูลที่นักวิจัยตองสะทอนออกมาใหไดวา โครงการที่เสนอขอทุนนี้ นอกเหนือจากมี
ความสําคัญความจําเปนที่ตอ งวิจัยแลว ยังเกิดประโยชนอะไรหรือไม ถาประโยชนมมี ากและเปนประโยชนในวงกวางก็จะมี
ภาษีดกี วาโครงการที่มีประโยชนในวงแคบ
9. งบประมาณ นักวิจัยตองเขียนงบประมาณใหละเอียดและรอบคอบ เพราะเมื่อไดรบั ทุนวิจยั มาแลว แหลงสนับสนุนทุนวิจัย
จะยึดเอางบประมาณที่เสนอมา เปนสัญญาขอตกลงระหวางแหลงทุนกับผูวิจัย ควรแยกแยะเปนหมวดหมูใ หชดั เจน ดังนี้
- หมวดคาจางชั่วคราว
- หมวดคาใชสอย
- หมวดคาตอบแทน
- หมวดคาวัสดุ
- หมวดคาครุภัณฑ
10 คณะผูทําการวิจัย เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นวาการวิจัยนั้น ๆ มีใครเปนนักวิจยั บาง ประกอบดวยหัวหนาคณะผูว ิจัย และ
ผูวิจยั ในกรณีที่เปนโครงการใหญก็อาจมีผูชวยหัวหนาโครงการวิจัย ผูชวยนักวิจัย และเลขานุการคณะผูวจิ ัยก็เปนได
- บางแหงทุนจะกําหนดแบบประวัติผูขอทุน
วิธีการนําเสนอโครงการวิจัย
1. การจัดทําสือ่ เสนอโครงการวิจัย ผูเสนอโครงการควรทําสิ่งที่สามารถสื่อสารไดอยางชัดเจน และถาทําไดสวยงามก็จะเปน
ประโยชนในการพิจารณา สื่อที่ควรทํา มี แผนภาพโปรงใส สื่อคอมพิวเตอร Power point วีดีทัศน แผนสไลด
ควรสําเนาสื่อที่นําเสนอใหที่ประชุม ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อสะดวกตอการติดตามเนื้อหา และเอื้ออํานวยความสะดวกกับการ
เห็นชอบโครงการ
2. การจัดทําแผนการนําเสนอโครงการวิจยั เพื่อจะทําใหการนําเสนอโครงการดําเนินไปไดอยางราบรื่น ไมสะดุดเปนขั้นเปน
ตอนงายตอการเขาใจ ไมวกไปวนมา แผนการนําเสนอ อาจเปนลําดับตามหัวขอโครงการวิจยั
3. การฝกซอมการนําเสนอโครงการวิจยั เพื่อใหเกิดความมั่นใจ และชวยทําใหกําหนดจังหวะการนําเสนอตามแผนการ
นําเสนอไดอยางดี

4. การแตงกายและจัดบุคลิกภาพใหเหมาะสมและเรียบรอย จะชวยเสริมบุคลิกภาพของผูนําเสนอโครงการวิจัยใหดูนาเชื่อถือ
และมีผลทางจิตวิทยาทั้งตอตัวผูนําเสนอเองและตอที่ประชุม
5. การใชภาษาที่เหมาะสม เนือ่ งจากบุคลากรของแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยอาจไมใชนักวิชาการในหัวขอที่ผูเสนอโครงการ
เสนอ จึงตองระมัดระวังในเรือ่ งการใชภาษา การใชศัพทเทคนิคมากเกินไปอาจไมใหผลดีเสมอไป
6. การใชระยะเวลาการนําเสนอโครงการที่เหมาะสม ควรสอบถามกับแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยวากําหนดระยะเวลาการ
นําเสนอหรือไม เพื่อจะเปนขอตกลงที่จะปฏิบัติตาม มีผลตอการเตรียมจัดทําสื่อและการนําเสนอดวย
แนวคิดเกี่ยวกับรายงานการวิจัย
ประเภทของรายงานการวิจยั ในการวิจัยมีรายงานอยู 2 ประเภท คือ
1. รายงานที่ทาํ ในระหวางการทําวิจัย หรือเรียกวา รายงานความกาวหนาการวิจัย เปนเอกสารรายงานที่นักวิจยั หรือคณะวิจัย
โดยหัวหนาโครงการวิจัยจัดทําขึ้นในระหวางการทําวิจัย ในกรณีที่ขอทุนอุดหนุนงานวิจยั เพื่อรายงานผล ความกาวหนา
ปญหาที่พบ ใชจายงบประมาณ แผนการดําเนินงาน เสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมทุนอุดหนุนการวิจยั ของแหลง
ทุนอุดหนุนทีใ่ หทุนในการวิจัยเปนระยะ ๆ ตามงวดการเบิกจายเงินอุดหนุนการวิจยั ที่ไดรับในขณะทําการวิจัย
2. รายงานที่ทาํ ภายหลังจากที่ไดดําเนินการวิจัยเสร็จแลว หรือเรียกวา รายงานการวิจยั แบงเปน 2 ประเภทคือ
1) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เปนรายงานการวิจยั แบบยาวที่นักวิจัยตองเสนอเนื้อหาสาระของการวิจยั ในเรื่องที่ศึกษา
ทุกขั้นตอนอยางระเอียดและเปนระบบ ตั้งแตเริ่มตนการทําวิจยั จนถึงสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะการวิจยั เพือ่ ออก
เผยแพรและ หรือสงใหกับแหลงทุนอุดหนุนงานวิจยั หรือสถาบันการศึกษาของนักศึกษาที่ทําวิจัย
2) รายงานการวิจัยฉบับยอ เปนรายงานการวิจยั แบบสั้นที่นักวิจัยเสนอเนื้อหาสาระเฉพาะหัวขอและประเด็นที่สําคัญ ๆ ของ
การวิจยั ในเรื่องที่ศึกษาวิจัยเทานั้น ตัดรายละเอียดปลีกยอยออก เผยแพรในรูปบทความวิจยั ในวารสารทางวิชาการเปนสวน
ใหญ รองลงมาคือ เอกสารในการประชุมวิชาการตาง ๆ จุลสาร และหนังสือพิมพ
หลักการเขียนรายงานการวิจัย ควรยึดหลักการที่สําคัญ ดังนี้
1. รูปแบบรายงาน ตองยึดรูปแบบการเขียนรายงานตามประเภทของรายงานการวิจยั ที่จะเขียน ถูกตองตามหลักวิชาการและ
หลักการเขียนตามรูปแบบรายงานการวิจยั นั้น ๆ
2. การนําเสนอเนื้อหาสาระ ตองถูกตอง มีสาระครบถวน สมบูรณ ชัดเจน ตรงประเด็น และเรียบเรียงขอความไดสอดคลอง
และมีความตอเนื่องกันตั้งแตเริ่มตนจนจบรายงาน ขอมูลเพิ่มเติมรายละเอียดปลีกยอย อาจใสไวในภาคผนวก
3. ภาษาที่ใช ในรายงานการวิจัยตองถูกตองตามหลักการใชภาษา เชน การเขียนคําที่เปนชื่อศัพททางวิทยาศาสตรใน
ภาษาอังกฤษจะตองใชใหถูกตองตามหลักการเขียนทางวิทยาศาสตร
4. จรรยาบรรณในการนําเสนอเนื้อหาสาระ โดยยึดความถูกตองและความซื่อสัตยในการนําเสนอผลการวิจัย ตองตรงตาม
ขอเท็จจริง ไมเปดเผยขอมูลที่อาจสงผลกระทบตอผูใหขอ มูล ในกรณีที่นําขอมูลของผูอื่นมาใชในรายงานการวิจยั นักวิจยั ตอง
อางอิงแหลงขอมูลเพื่อใหเกียรติแกผูเปนเจาของขอมูลและปองกันปญหาละเมิดลิขสิทธิ์
5. การตรวจทานรายงานการวิจัย การเขียนรายงานการวิจยั ใหดี ตองปองกันขอผิดพลาด โดยตองมีการตรวจทานเนื้อหาสาระ
ภาษาทีใ่ ช การอางอิง รูปแบบในการนําเสนอ เพื่อใหแนใจในความถูกตองของรายงานการวิจัยที่เผยแพร

ขั้นตอนการเขียนรายงานการวิจัย
1. ขั้นเตรียมการในการเขียน
2. ขั้นลงมือเขียน
3. ขั้นตรวจทานตนฉบับเพื่อจัดพิมพรายงาน
ระบบอางอิง มีหลายระบบเชน ระบบทูราเบียน ระบบเอพีเอ ระบบแวนคูเวอรและระบบฮารวารด เปนตน โดยระบบทูรา
เบียนและเอพีเอนิยมในสาขาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร สวนระบบแวนคูเวอรและระบบฮารวารดนิยมใชในสาขา
วิทยาศาสตร
วิธีการอางอิง การอางอิงขอมูล ควรทันสมัยและเปนปจจุบันมากที่สุด ควรจะอางอิงจากแหลงที่เปนเจาของโดยตรงเพื่อ
ปองกันการขาดความสมบูรณ โดยทัว่ ไปมีการอางอิง 2 ประเภทคือ อางอิงในสวนเนือ้ หา และอางอิงในสวนทายบท
1. การอางอิงในสวนเนื้อหา เปนการระบุแหลงที่มาของขอมูลหรือขอความที่อางอิงในสวนเนื้อหา มี 2 แบบคือ
1) การอางอิงแบบนาม – ป (Author-date style) เปนการอางอิงแทรกปนในเนื้อหาโดยระบุแหลงที่มาของขอมูลหรือ
ขอความที่ตองการอางอิงไวในวงเล็บตรงขอมูลหรือขอความนั้นในเนื้อหา
2) การอางอิงแบบเชิงอรรถ (Foot note style) เปนการอางอิงที่แยกแหลงที่มาของขอความหรือขอมูลจากเนื้อหา โดยจะ
อางอิงไวตอนลางของหนากระดาษดวยการใชตัวเลขกํากับระหวางขอความในเนื้อหาและเขียนเชิงอรรถ * ไวดานลางของ
กระดาษหรือเขียนรวมไวทายบท
2. การอางอิงในสวนทายบท เปนการระบุรายชื่อแหลงขอมูลที่นํามาใชในการเขียนและ/หรือในการศึกษาไวในสวนทายบท
เพื่อแสดงถึงการศึกษาคนควาเอกสารสิ่งพิมพ โสตทัศน สื่ออิเลคทรอนิคส และวัสดุตา ง ๆ ของนักวิจัยหรือผูเขียนบทความ
มี 2 แบบคือ เอกสารอางอิง และบรรณานุกรม
1) บรรณานุกรม (References) เปนการอางอิงเรียงลําดับตัวอักษรโดยการรวบรวมบัญชีรายการเอกสาร สิ่งพิมพ โสตทัศน
สื่ออิเลคทรอนิคส ที่นักวิจยั หรือผูเขียนไดศกึ ษาคนควาทั้งหมด ไมตองใสตัวเลขกํากับหนารายการเอกสาร และจะตองเรียง
เอกสารภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ
2) เอกสารอางอิง (Bibliographies) เปนการอางอิงเรียงลําดับตามการอางอิง โดยรวบรวมบัญชีรายชื่อเอกสารเฉพาะที่ได
อางอิงขอความไวในเนื้อหาทั้งหมดเทานัน้ การเขียนเอกสารอางอิงจะตามตัวเลข หรือเรียงตามลําดับการอางอิง ซึ่งมีรูปแบบ
การเขียนเชนเดียวกับบรรณานุกรม
รายงานความกาวหนางานวิจัย เปนเอกสารรายงานที่นักวิจัยจัดทําขึ้นระหวางทําการวิจัย กรณีที่ขอทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
แหลงทุนอุดหนุนงานวิจยั เพือ่ รายงานความกาวหนาในการดําเนินการวิจัยและผลการดําเนินการวิจยั เปนระยะ ๆ ตั้งแตเริ่ม
โครงการจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัยใหกับแหลงทุนอุดหนุน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลการใชทุนอุดหนุน
การวิจยั และยังเปนสิ่งกระตุน นักวิจยั ใหทาํ การวิจยั ใหเสร็จสิ้นตามขั้นตอน ทั้งนี้รายงานความกาวหนาการวิจยั โดยทัว่ ไป
ประกอบดวย 2 สวนคือ สวนนําและสวนเนื้อหา
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เปนรายงานที่จดั ทําขึ้นเมื่อเสร็จการวิจยั เพื่อเปนหลักฐานการทําวิจัยและเพื่อเผยแพรผลงานวิจัย
ของนักวิจัย ซึง่ มีความสําคัญตอนักวิจัยและสาธารณชน โดยทัว่ ไป ประกอบดวย 4 สวนคือ สวนนํา สวนเนื้อหา สวนอางอิง
สวนภาคผนวก
รายงานการวิจัยฉบับยอ มีความสําคัญในการเผยแพรผลการวิจัยสูสาธารณชนและการนําเสนอใหผบู ริหารและผูป ฏิบัติงานให
รับทราบ โดยไมตองใชเวลามากในการอานรายงานการวิจัย การเขียนรายงานการวิจยั ฉบับยอมีหลายแบบ ขึ้นอยูก ับ

จุดประสงคของนักวิจัยวาจะนําเสนอในแหลงใด เพราะรูปแบบการนําเสนอจะแตกตางกันในบางประการตามแหลงที่
นําเสนอ โดยทั่วไป ประกอบดวย 4 สวนคือ สวนนํา สวนเนื้อหา สวนอางอิง และสวนภาคผนวก และการเขียนเนื้อหาในแต
ละสวนจะสรุปมาแตละประเด็นที่สําคัญเทานั้น

การวิจัยเชิงปริมาณ เปนการวิจยั ที่เนนการใชขอมูลสวนใหญที่เปนตัวเลขซึ่งใชเปนหลักฐานในการอธิบายสิ่งที่คันพบและ
ขอสรุปของเรื่องที่ศึกษา งานวิจยั เชิงปริมาณสามารถใชศึกษาปญหาทางวิทยาศาสตรสุขภาพไดหลายระดับ ตั้งแตเบื้องตน
จนถึงระดับทีล่ ึกที่เปนปญหาซับซอนซึ่งขึ้นอยูกับการพิจารณาลักษณะการวิจัยที่เหมาะสมกับการศึกษาปญหานัน้ ๆ
การวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) เปนการวิจยั ลักษณะหนึ่งที่ใชกนั อยางกวางขวางในงานวิทยาศาสตรสุขภาพการวิจยั
แบบนี้เปนการศึกษาปญหาสําคัญโดยใชวิธเี ก็บขอมูลจากการสุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชากร ซึ่งการเก็บขอมูลอาจใช
วิธีสัมภาษณ การใชแบบสอบถามหรือแบบวัดอื่น ๆ ในประชากรกลุมตัวอยางที่เกี่ยวของในเรื่องทีศ่ ึกษา
ตัวอยางการวิจยั เชิงสํารวจ ชือ่ เรื่อง ความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ตที่มีเนื้อหาทางเพศกับความรูแ ละ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุน ในเขตกรุงเทพมหานคร (หนา 377)
การหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. การหาความตรงของเนื้อหา
2. การทดสอบความเที่ยงของเนื้อหา ใชวิธขี องคูเดอร- ริชารดสัน (Kuder-richarson)
ใชสถิติ t- test หรือ Mann-whitney U test เปรียบเทียบความแตกตางในเรื่องความรูและพฤติกรรม ทางเพศ ระหวางเพศ อายุ
รายได การพักอาศัย และลักษณะการเปนเจาของสื่อ
การวิจัยเชิงวิเคราะห เปนรูปแบบการวิจัยที่มีกลุมเปรียบเทียบ ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรหรือปจจัยตาง ๆ ศึกษา
เปรียบเทียบระหวางกลุมศึกษากับกลุมควบคุมโดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ตัวอยางการวิจยั เชิงวิเคราะห ชื่อเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลในระบบทางเดินหายใจสวนลาง
(LRI) ในผูปวยที่ใสเครื่องชวยหายใจ โรงพยาบาลสระบุรี (หนา 382)
การวิเคราะหขอ มูล
1. ใชสถิติเชิงพรรณนาวิเคราะหขอมูลที่แสดงคุณลักษณะทัว่ ไปของกลุมศึกษาและกลุมควบคุม ไดแก ตัวแปร อายุ จํานวน
ครั้งในการใสทอระบบทางเดินหายใจสวนลางและทอเครื่องชวยหายใจ
2. ใชสถิติแสดงจํานวนและรอยละวิเคราะหขอมูลที่เปนตัวแปรคุณลักษณะ ไดแก การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจสวนลาง
เพศ โรคที่ติดเชื้อ การผาตัด การใสเครื่องชวยหายใจ การเคยใชยาปฏิชวี นะ
3. ใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุแบบลอจิสติก วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัย เพศ อายุ โรคหลักของผูปวย การผาตัด
สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล
การวิจัยกึ่งทดลอง เปนลักษณะหนึ่งของการวิจัยเชิงทดลองที่มีลักษณะเหมือนกับการวิจัยเชิงทดลองที่แทจริง ยกเวนในเรื่อง
การสุมตัวอยางเขาสูการทดลอง ซึ่งมีจุดออนไมสามารถใชวิธีการสุมได หรืออาจใชวิธีการสุมแตเปนการสุมที่ไมสมบูรณเต็ม
รูปแบบ การวิจัยกึ่งทดลองมีรูปแบบหลายลักษณะเริ่มตั้งแตงายสุดไปถึงรูปแบบที่คอนขางซับซอน
ตัวอยางการวิจยั กึ่งทดลอง ชือ่ เรื่อง ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตตอการรับรูค วามสามารถของตนเองในการปองกัน
การมีเพศสัมพันธกอนสมรสของนักเรียนหญิงวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม (หนา 384)

การวิจัยเชิงทดลอง เปนการทดลองที่มีคุณลักษณะครบถวนของการวิจยั เชิงทดลอง 3 ประการ คือ มีการจัดกระทํา มีการ
ควบคุมและมีการสุม การจัดกระทําในการทดลอง หมายถึง การใหสิ่งทดลองกับตัวอยางที่ศึกษาเพื่อวัดผลการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องที่ตองการศึกษา การวิจยั เชิงทดลองมีหลายรูปแบบตั้งแตรูปแบบพืน้ ฐานจนถึงรูปแบบที่ซับซอน
ตัวอยางการวิจยั เชิงทดลอง ชื่อเรื่อง ผลของกระเทียมสกัดชนิดเม็ดตอระดับไขมันในผูมีโคเลสเตอรอลสูง
การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนวิธีการศึกษาแบบเจาะลึกและระยะยาว ที่ศกึ ษาปรากฏการณจากสภาพแวดลอมที่มีอยูตามความ
เปนจริงในทุกมิติในลักษณะองครวม เนนการศึกษาปจจัยหรือตัวแปรดานความรูสึกนึกคิด จิตใจ ความหมายและหา
ความสัมพันธของปรากฎการณกับสิ่งแวดลอมที่มีอยู โดยใชการพรรณนาและการวิเคราะหแบบอุปนัย เพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจ ปรากฎการณที่เปนอยูไ ดชัดเจนขึ้น
การวิจับแบบสังเกต เปนการวิจัยทีใ่ ชเทคนิคทางมนุษยวิทยาโดยนักวิจัยเขาไปอาศัยอยูในชุมชนสังเกตพฤติกรรมของผูที่อาศัย
อยูในชุมชนและนักวิจัยมีสว นรวมในกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนนักวิจยั พยายามทําตัวเปนสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนที่ศึกษา
แลวใชวิธีสังเกต สัมภาษณ และ บันทึกขอมูลอยางเปนระบบ
ตัวอยางการวิจยั แบบสังเกต ชื่อเรื่อง การดูแลตัวเองของผูพิการทางสายตาที่อาศัยอยูใ นกรุงเทพมหานคร(หนา 397)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบบสังเกต คือ แบบบันทึกสําหรับการสังเกตและแบบสัมภาษณ
การวิจัยแบบสัมภาษณเจาะลึก เปนการวิจัยที่ใชเทคนิคการสัมภาษณในการเก็บขอมูลจากการสนทนากับผูที่เปนตัวอยางอยาง
มีจุดมุงหมายเปนหลัก การสัมภาษณจะมีความยืดหยุนทีผ่ ูสัมภาษณสมารถซักถามคําถามเพิ่มเติม จากผูใหสัมภาษณไดหรือ
อธิบายหรือขยายความสิ่งที่ผใู หสัมภาษณสงสัยได เพื่อใหไดคําตอบที่ตอ งการ
ตัวอยางการวิจยั แบบสัมภาษณเจาะลึก ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภที่เปนเบาหวาน
เครื่องมือวิจัย
1. แบบบันทึกสําหรับการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview)
2. แบบบันทึกสําหรับการสังเกต (observation)
3. เทปบันทึกเสียง (tape recorder)
การวิจัยแบบสนทนากลุม เปนการวิจัยลักษณะหนึ่งของงานวิจยั เชิงคุณภาพโดยใชเทคนิคการนั่งสนทนากันระหวางผูให
สัมภาษณเปนกลุมประมาณ 6 -12 คน โดยมีผูดําเนินการสนทนาเปนผูค อยจุดประเด็นการสนทนาเพื่อเปนการชักจูงใหบุคคล
กลุมนี้ไดแสดงความคิดเห็นตอประเด็นหรือแนวทางในการสนทนาใหไดกวางขวางลึกซึ้งและละเอียดที่สุดเทาทีจ่ ะเปนไปได
ตัวอยางงานวิจัยแบบสนทนากลุม
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของผูติดเชี้อ เอชไอวีและผูป วยเอดสที่มารับบริการที่ศูนยเพื่อนชีวิตใหม จังหวัด
เชียงใหม (หนา 404)
เครื่องมือวิจัย
1. แบบสัมภาษณขอมูลทั่วไป
2. แบบบันทึกสําหรับการสนทนากลุม (focus-group)
3. แบบบันทึกสําหรับการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview)
การวิจัยแบบมีสวนรวม เปนการวิจยั ที่เปดโอกาสใหผูถูกศึกษาหรือสมาชิกของชุมชนไดรับรูวานักวิจัยกําลังศึกษาเรื่องอะไร
เพื่ออะไร และมีสวนรวมในการศึกษานัน้ ในงานวิจยั และพัฒนาหรืองานวิจยั เชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบแนวคิดหรือโครงการ
ตาง ๆ สมาชิกของชุมชนจะมีสวนรวมตั้งแตเริ่มตนดําเนินการจนถึงสิ้นสุดและมีสว นรับรูผลประโยชนหรือผลกระทบที่
เกิดขึ้นดวย

ตัวอยางงานวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ชื่อเรื่อง การพัฒนาพันธมิตรเพื่อการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชนเขตเมืองกรุงเทพมหานคร
เครื่องมือวิจัย แบบสัมภาษณ แบบบันทึก 3 ชุดใหญ ตามขั้นตอนการดําเนินการวิจยั
แบบประเมินผลหลังการสอนเสริมครั้งที่ 3
1. การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยกับคาคงที่ใดๆ เมื่อไมทราบคาความแปรปรวนของประชากร จะตองใชสถิติทดสอบ
ใด t-test
2. การวิเคราะหความแปรปรวนนํามาใชในการทดสอบสมมุติฐานตามขอใด
ความแตกตางคาเฉลี่ยของขอมูลมากกวา 2 ชุด
3. การเปลี่ยนแปลงของคาตัวแปรตามขึ้นอยูกับการเปลีย่ นแปลงของคาตัวแปรตนรอยละเทาไร แสดงดวยคาใด
R2
4. การศึกษาการถดถอยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอะไร
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตน
5. ขอใดเปนแหลงทุนวิจยั ดานสาธารณสุข
สวรส
6. TOR หรือ Term of Reference ของทุนสนับสนุนการวิจัยมีความสําคัญตอนักวิจัยอยางไร
- ทําใหทราบแหลงทุนวิจยั
- เปนชองทางกําหนดงบประมาณการวิจยั ไดเหมาะสม
7. ขอใดคือรายงานความกาวหนาการวิจัย
รายงานที่ทําระหวาง การทําวิจัย
8. การอานรายงานฉบับสมบูรณนั้น ขั้นตอนแรกของการอานจะตองทําอะไร
อานบทคัดยอ
9. ตัวอยางงานวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ตที่มีเนื้อหาทางเพศกับความรูและพฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร มีการควบคุมคุณภาพของแบบสอบถามดวยการทดสอบความตรง (content validity) ของ
เนื้อหาดวยวิธใี ด
วิธีการของคูเดอร- ริชารดสัน
10. ตัวอยางงานวิจยั เรื่อง ผลของกระเทียมสกัดชนิดเม็ดตอระดับไขมันในผูมีโคเลสเตอรอลสูงเปนตัวอยางของงานวิจยั แบบ
ใด
งานวิจยั เชิงทดลอง
manasu

