แบบทดสอบสอนเสริม
1.) การวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพหมายถึง การศึกษาคนควาหาความรูใหมๆ และเทคโนโลยีใหมๆ ทางวิทยาศาสตร
สุขภาพโดยใชกระบวนการทีเ่ ชื่อถือไดทางวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
2.) การไดมาซึ่งโครงการวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นกอนการเขียนโครงการวิจัย ขั้นการเขียนโครงการวิจัย และขั้นการนําเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขออนุมัติ
3.) การวิจยั เชิงคุณภาพใชกนั มากใน การวิจยั ดานสังคมศาสตร
4.) วิธีการที่ใชในการวิจยั มีกันมานานแลวไดแก การสังเกต
5.) ขอมูลที่ใชในการสรางสารสนเทศสุขภาพ
- ขอมูลดานประชากร เศรษฐกิจ และสังคม
- ขอมูลดานสุขภาพ
- ขอมูลทรัพยากรและกิจกรรมสาธารณสุข
6.) สถิติสาธารณสุขแบงออกเปน 2 ประเภท คือ สถิติชีพและสถิติสุขภาพ
7.) “ขอความกวางๆ ที่บอกใหทราบวาผูวิจยั ตองการศึกษาหรือคนหาสิ่งใด” หมายถึง วัตถุประสงคทั่วไป
8.) ความสําคัญมากที่สุดที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของคือ เพือ่ เปนแนวทางในการออกแบบการวิจยั
9.) ชื่อการสุมตัวอยางที่เปนการสุมตัวอยางโดยใชความนาจะเปน แบบสุมเชิงเดียว
10.) เมื่อใดที่ความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางมีคาลดลง เมื่อเพิ่มขนาดตัวอยาง
11.) ความหมายของโครงการวิจัยคือ แผนการวิจัยตั้งแตเริ่มตนการศึกษาวิจัยจนกระทั่งสิน้ สุดการวิจัย ที่นําเสนอผูมีอํานาจ
หนาที่ในการอนุมัติในการดําเนินการวิจยั
12.) การวิจยั เชิงปริมาณใชกันมากใน การวิจยั ดานวิทยาศาสตร
13.) ขอตอไปนี้คือวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทางดานสาธารณสุข คือ การนับจด การทําสํามะโน การสํารวจดวยตัวอยาง การ
จดทะเบียน
14.) ขอมูลหรือตัวเลขของเหตุการณซึ่งมีความสําคัญตอชีวิตตางๆ เชน ตัวเลขเกีย่ วกับการตาย การเจ็บปวยนั้น รวมเรียกวา
สถิติชีพ
15.) สิ่งที่ตองการศึกษาและคําตอบที่ตองการจากประเด็นปญหาการวิจัย หมายถึง วัตถุประสงค
16.) ชื่อแบบการสุมตัวอยางใดทีส่ ามารถบอกความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง แบบเกาะกลุม
17.) ขนาดตัวอยางที่มากขึ้นมีผล ความคลาดเคลื่อนจากการสุม ตัวอยางลดลง
18.) เครื่องมือทีใชวัดแลวไดผลการวัดตรงกันทุกครั้ง เรียกวาเครื่องมือนั้นมีคุณสมบัติอยางไร ความเที่ยงหรือความเชือ่ มั่น
19.) การหาความเที่ยงดวยสูตรคูเดอร-ริชารดสัน เหมาะกับเครื่องมือที่มีลักษณะ แบบสอบถาม แบบเลือกตอบ 1 ขอที่มีการให
คาคะแนนเปน 0 และ 1
20.) การจัดการขอมูลที่ดีทําใหเกิดผลดีอยางไร วิเคราะหไดรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน ประหยัด
21.) สื่อที่ใชกับคอมพิวเตอรในการบันทึกขอมูลมีดังตอไปนีย้ กเวน แบบบันทึกขอมูล
22.) จากขอมูลตอไปนี้ จงหาพิสยั ของขอมูล 100, 121, 99, 84, 82, 111, 118, 120, 109, 130 เอาคาสูงสุด-คาต่ําสุดไดเทากับ 48
23.) การหาความสัมพันธโดยใช Pearson’s product moment correlation เปนการหาความสัมพันธของขอมูลที่มีลักษณะแบบ
ใด ตัวแปรอิสระเปนขอมูลปริมาณ ตัวแปรตามเปนขอมูลปริมาณ
24.) ทอดลูกเตาเทีย่ งตรง 2 ลูก ความนาจะเปนที่ไดแตมมีคารวมกัน 7 มีคาเทากับเทาใด = 1/6

25.) จากสถิติการคลอดที่โรงพยาบาลแหงหนึง่ พบวาใน 1 ปมีผูมาคลอด 12,000 ราย โดยเฉลี่ยพบวาเปนเด็กตายคลอดรอยละ
0.1 จงหาความแปรปรวนของจํานวนเด็กตายคลอดตอเดือน = 1
26.) การประมาณคาแบงไดเปน 2 ประเภทคือ ประมาณคาเปนจุด และประมาณคาเปนชวง
27.) ถาสมมติฐานการสงสัยวาจะมีความมากกวากันจะเปนการทดสอบตาม การทดสอบขางเดียว
28.) เครื่องมือที่มีรูปแบบแบงระดับความคิดเห็นของผูตอบ 4-6 ระดับ ใหผูตอบเลือกตอบ เรียกรูปแบบการวัดนี้วาอะไร
มาตราสวนประมาณคา (Likert)
29.) สัมประสิทธิ์แอลฟาเหมาะกับการหาความเที่ยงในเครื่องมือที่มีลักษณะ แบบวัดแบบมาตราสวนประมาณคา
30.) การจัดการขอมูลไมดีทําใหเกิดผลเสียอยางใด งานลาชา ผิดพลาด ไมครบถวน เสียงบประมาณ
31.) การตรวจสอบขอมูลขั้นสุดทายโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่เหมาะสมกับขอมูลจํานวนมากคือกรณีใด ตรวจรหัสขอมูล
โดยดูตวั เลขที่เปนไปไมได
32.) ขอมูลชุดหนึ่งมีดังนี้ 3, 7, 2, 6, 8 และ จงหามัชฌิชเลขคณิตของขอมูลชุดนี้ (เอาขอมูลทั้งหมดบวกกันแลวหารดวยจํานวน
ทั้งหมด) = 6
33.) การหาความสัมพันธโดยใชสถิติไคสแควรเปนการหาความสัมพันธของของมูลที่มีลักษณะแบบใด
ตัวแปรอิสระเปน
ขอมูลคุณภาพ ตัวแปรตามเปนขอมูลคุณภาพ
34.) ทอดลูกเตาเทีย่ งตรง 2 ลูก ความนาจะเปนที่ไดแตม มีคารวมกัน 9 มีคาเทากับคาใด = 1/9
35.) การทดสอบสมมติฐานแบงตามวัตถุประสงคได 2 ประเภท คือ การทดสอบตามขอใด ความแตกตางและความสัมพันธ
36.) คาประมาณคาเฉลี่ยของประชากร (U) มิว ไดแก ตัวประมาณคาชนิดใดของตัวอยาง คาเฉลี่ยเลขคณิต
37.) การทดสอบคาเฉลี่ยของประชากร 2 ชุด กรณีไมทราบคาความแปรปรวนของประชากร แตเมื่อทดสอบคาความแปรปรวน
แลวไมแตกตางกันใชสถิติทดสอบใด = t-test แบบความแปรปรวนรวม
38.) การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางขอมูล Pre-test และ Post-test ตองใชสถิติทดสอบใด = paired t-test
39.) การศึกษาความเปนอิสระโดยใชสูตรไคสแควร ซึ่งมีขอกําหนดวาคาคาดหมายของทุกชองตารางไขวตองมีคาใด =
มากกวา 5
40.) การศึกษาความสัมพันธมีวัตถุประสงคเพื่ออะไร = หาคาระดับและทิศทางของความสัมพันธ
41.) สิ่งที่ควรคนหาเมื่อเขาไปใน web ของแหลงทุนเพื่อนํามาประกอบการเขียนโครงการวิจัย ไดแกขอใด = ขอกําหนด
รายละเอียดโครงการวิจยั
42.) สิ่งสําคัญที่ตองดําเนินการกอนที่จะทําการทดลองวา
สมุนไพรนี้สามารถปองกันการดูดซึมสารเคมีเขาสูรางกายของ
คนงานในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมไดหรือไม คือ ขออนุญาตคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย
43.) รายงานการวิจยั จัดทําขึน้ ในขั้นตอนใดของกระบวนการวิจัย = ขั้นตอนสุดทายของการวิจยั
44.) รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณประกอบแดวยสวนใดบาง = สวนประกอบตอนตน สวนเนื้อหา สวนอางอิง และสวน
ภาคผนวก
45.) ตัวอยางงานวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ตที่มเี นื้อหาทางเพศกับความรูแ ละพฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร มีการควบคุมคุณภาพของแบบสอบถามดวย การทดสอบความเที่ยง (reliability) ของเนื้อหา
ดวยวิธีใด = วิธีการของคูเดอร-ริชารดสัน
46.) ขอใดเปนตัวอยางของรายงานวิจยั แบบสังเกต = การดูแลตนเองของผูพิการทางสายตาในเขตกรุงเทพมหานคร

47.) การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยกับคาคงที่ใดๆ เมื่อไมทราบคาความแปรปรวนของประชากร จะตองใชสถิติ
ทดสอบ = t-test
48.) การวิเคราะหความแปรปรวนนํามาใชในการทดสอบสมมติฐานตามขอใด = ความแตกตางคาเฉลี่ยของขอมูลมากกวา 2
ชุด
49.) การเปลี่ยนแปลงของคาตัวแปรตามขึ้นอยูก ับการเปลี่ยนแปลงของคาตัวแปรตนรอยละเทาไร แสดงดวยคาใด= R2
50.) การศึกษาการถดถอยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอะไร = การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรตน
51.) ขอใดเปนแหลงทุนวิจยั ดานสาธารณสุข = สวรส.
52.) TOR หรือ Term of Reference ของแหลงทุนสนับสนุการวิจัยมีความสําคัญตอนักวิจัยอยางไร = เปนแนวทางการกําหนด
แผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับแหลงทุนวิจยั
53.) ขอใดคือรายงานความกาวหนาการวิจัย = รายงานที่ทําระหวางการทําวิจยั
54.) การอานรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณนั้น ขั้นตอนแรกของการอานจะตองทําอะไร = อานบทคัดยอ
55.) ตัวอยางงานวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่ออินเทอรเน็ตที่มีเนื้อหาทางเพศกับความรูแ ละพฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร มีการควบคุมคุณภาพของแบบสอบถามดวยการทดสอบความตรง (Content validity) ของ
เนื้อหาดวยวิธใี ด = การพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ
56.) ตัวอยางงานวิจัยเรื่อง ผลของกระเทียมสกัดชนิดเม็ดตอระดับไขมันในผูมีโคเลสเตอรอลสูง เปนตัวอยางของงานวิจยั แบบ
ใด = งานวิจัยเชิงทดลอง
manasu

