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ท าอย่างไรถงึ 

จะการพฒันา งานวจิยัใหม้คุีณภาพ?? 



ประดน็ที ่1: ปญัหาการวจิยั

ต้องใช่ มคีวามส าคญัและ

ส่งผลกระทบต่อผูป่้วย 

คุณภาพการบรกิาร ค่าใชจ้า่ย 

เป็นต้น  

การสร้างสรรค์งานวจิยัท ีม่คุีณภาพ 

ประเดน็ที ่2: มกีารออกแบบการ

วจิยัท ีด่ ีมคีวามถูกต้อง รดักุม 

เหมาะสมกบัปญัหาการวจิยั และม ี

ความเป็นไปได้ในการท าวจิยั 

ประเดน็ที ่3: เกบ็รวบรวมขอ้มูลให้

ด ีใชส้ถติใิหถู้กต้อง แปลและ

น าเสนอผลใหถู้กต้อง น่าสนใจ 



 
โจทย์วจิยัอย่างไรถงึจะใช่? 
แลว้จะได้มาอย่างไร? 

ประเดน็ท ี ่1 การก าหนดปญัหาการวจิยั 



ขนาดของปญัหา 

• ผูป่้วยโรคหลอด
เลอืดสมอง มกีาร
กลบัเป็นซ ้าสูงถงึ 

20% 

ขนาดของปญัหา 

• ผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่

2 มรีะดบัน ้าตาลใน
เลอืด (HbA1C) 
มากกว่า 7mg% ถงึ 

64.4%  

ขนาดของปญัหา 

• ผูป่้วยจติเภทร้อยละ

54% ไม่กนิยาตาม
เกณฑ์ 

• มอุีบตักิารณ์เดก็ตก

เตยีง 2 ราย/ปี 

ปญัหาการวจิยัจะส าคญัให้ดูจาก ขนาดของปญัหา 

ผลกระทบ 
 



ผลต่อผูป่้วย 

• หากทิง้ปญัหาใหเ้กดิ
ต่อไปจะส่งผลอย่างไร
ต่อผูป่้วย 
• คุณภาพชวีติของผูป่้วย 

• การหาย/ฟ้ืนสภาพ 

• เส ีย่งต่อการตดิเช ื้อ 
เจบ็ป่วย การกลบัเป็นซ ้า 

ผลต่อครอบครวั 
ชุมชน 

• ขาดรายได้  
• มภีาวะวกิฤตขิอง
ครอบครวั 

• สูญเสยีบทบาทของ
สมาชกิ 

ผลต่อประเทศชาต ิ

• ค่าใช้จา่ย 

• จ านวนวนันอน รพ. 
• คุณภาพประชากร 

ปญัหาการวจิยัจะส าคญัให้ดูจาก ขนาดของปญัหา 

ผลกระทบ 
 



แหลง่ท ีม่าของ 

ปญัหาการวจิยั 

การปฏบิตั ิ
งานทางคลนิกิ 

ตวัช ีว้ดัการ 
ประเมนิ HA, 
Magnet 

ปญัหาทีเ่ป็น
ประเดน็ทาง
สงัคม 

 
 
ปญัหาทีก่ าหนด 
โดยแหลง่ทุน 
องค์กร 

 
ทบทวน 

วรรณกรรม 



การปฏบิตังิาน
ทางคลนิกิ 

เอากเิลส
ของตนเป็น
ทีต่ ัง้ 

ส ารวจว่างานทีท่  าอยู่ในปจัจุบนัมอีะไรท ีเ่ป็นปญัหา
ส่งผลต่อผูป่้วย ส ารวจแบบภาพใหญ่ หลาย

ระดบั (4 เหลา่)  
ศกึษาถงึสาเหตุของปญัหาและแนวทางแก้ไข (อาจ

เป็นกรณศีกึษาของแต่ละ รพ.) 

ศกึษารายละเอยีดของปรากฏการณ์ท ีเ่กดิข ึน้ 
 

หรอืมเีทคโนโลย ีนวตักรรมใหม่ๆ ท ีจ่ะช่วยใหก้าร

ปฏบิตังิานดขี ึน้ กน็ าส ิง่เหล่าน ัน้มาศกึษาทดลอง  

 
เอาอุบตักิารณ์
ของความเส ีย่งท ี่
เกดิข ึน้เป็นทีต่ ัง้ 

เดก็ตกเตยีง ใหย้าผดิ E-Tube หลุด
หรอืหกัพบั 

เดก็ Sub-temp 



จากตวัช ีว้ดัของการประเมนิ

โรงพยาบาล  

HA 

อตัราการตกเตยีง      

เป็น 0% 
อตัราการเกดิ Sub-

temp เป็น 0% 

Magnet,JCIA 

อตัราการตดิเช ือ้ในผูป่้วยใช้

เครือ่งช่วยหายใจเป็น 0% 





การอ่านบทความวจิยั รายงานวจิยั วทิยานพินธ์ ท ัง้ท ี่
ตพีมิพแ์ละฉบบัสมบูรณ์ อาจท าใหช่้วยจุดประกาย        

“ป้ิงไอเดยี” โจทย์วจิยัท ีอ่ยากท า โดยเฉพาะ “ขอ้เนอแนะใน
การท าวจิยัคร ัง้ต่อไป”  

ใครท าอะไร? อย่างไร?  

ท าไปถงึไหน? มจุีดอ่อนอะไร?  

ช่องว่างขององค์ความรู้ (Gap of knowledge) 
อยู่ตรงไหน?  

การทบทวน
วรรณกรรม 



Website ฐานขอ้มูลสหบรรณานุกรมมหาวทิยาลยั 
ThaiLIS Digital Collection 



ประเดน็ท ี ่2: มกีารออกแบบการวจิยัท ีด่ ี

ท าไมงานน ีเ้ป็นการหาความสมัพนัธ์? 
ท าไมงานน ีเ้ป็นแบบทดลอง? 

อะไรเป็นตวัก าหนดแบบแผนงานวจิยั? 



ประเดน็ท ี ่2: มกีารออกแบบการวจิยัท ีด่ ี

• อะไรเป็นตวัก าหนดแบบแผนงานวจิยั? 

 
• องค์ความรู้ท ีเ่ป็นปจัจุบนัของปญัหาทีส่นใจ ท ี่
วเิคราะห์ออกมาได้ว่าช่องว่างขององค์ความรู้คอื

อะไร (Gap of knowledge) จะเป็น
ตวัก าหนด Design ว่าจะเป็นแบบใด 

• สามารถน าแนวทางการวเิคราะห์ 

Concept analysis มาใชไ้ด้  

ก าหนด         
แบบแผนงานวจิยัให้ 
ถูกต้อง เหมาะสม 



ปจัจยัเหตุ 
(Antecedent) 

1 

คุณลกัษณะ 
(Attribute) 

2 

ผลทีต่ามมา 
(Consequence) 

3 

 

 

 
• การเปล ีย่นแปลงของระบบ
โครงสร้างของร่างกาย 

• การเปล ีย่นแปลงของระบบ
ไหลเวยีนขณะต ัง้ครรภ์ 

•การเปล ีย่นแปลงของ
ฮอร์โมน 

• มคีวามทุกขท์รมาน 
• รบกวนการท ากจิวตัร
ประจ าวนั หยุดงาน 
สูญเสยีรายได้ 

เป็นความรู้สกึเจบ็ปวด
บรเิวณหลงัส่วนลา่งที่
อาจร้าวไปท ีข่าท ัง้ 2 
ขา้ง 

    การวเิคราะห์ปรากฏการณ์ 

อาการปวดหลงั
ส่วนลา่งในหญงิ
ต ัง้ครรภ ์



ปจัจยัเหตุ 
(Antecedent) 

1 

คุณลกัษณะ 
(Attribute) 

2 

ผลทีต่ามมา 
(Consequence) 

3 

 

 

 • ไร้พลงัอ านาจในการ
ควบคุมตนเอง ท าให้ไม่
สามารถควบคุมพฤตกิรรม 
ด้านอาหาร การฉดี Insulin 
ออกก าลงักาย 

• ระยะเวลาทีเ่ป็น DM 

• ภาวะซมึเศร้า 

• Eating disorder 

• Nephropathy 

• Neuropathy 

• Retinopathy 
HbA1C > 7% 

    การวเิคราะห์ปรากฏการณ์ 

ควบคุมระดบัน ้าตาล
ในเลอืดไมไ่ด้ 



D
e
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องค์ความรู้ท ีท่บทวน 
สามารถวเิคราะห์
ปจัจยัเหตุได้ ว่ามา
จากปจัจยัใด 

D
e
si

gn
 

แบบแผนงานวจิยัท ี่
ควรใช้ในการตอบ
ปญัหาการวจิยัเหลา่น ี ้

คอื 

D
e
si

gn
 

งานวจิยัแบบ
ทดลอง 
(Experimental 
research) 

  อะไรเป็นตวัก าหนด 
                          แบบแผนงานวจิยั? 

 



โปรแกรมการจดัการกบัอาการต่ออาการปวดหลงัส่วนลา่งในหญงิต ัง้ครรภ์ 

• แบบแผนงานวจิยัท ีเ่หมาะสม คอื การวจิยัแบบทดลอง (experimental research) ทีม่กีาร
จดักระท า (manipulation) เพ ือ่ปรบัเปล ีย่นหรอืลดปจัจยัท ีท่  าให้เกดิอาการปวดหลงัส่วนล่าง 
ด้วยการปรบัเปล ีย่นท่าทางในการท ากจิวตัรประจ  าวนัและการออกก าลงักายด้วยการยกเชงิ
กราน (ซึง่ผูว้จิยัเรยีกว่า โปรแกรมการจดัการกบัอาการ) วธิดีงักลา่วเป็นส ิง่ท ีผู่ว้จิยัได้
ทบทวนจากวรรณกรรมแลว้พบว่าสามารถลดการเปล ีย่นแปลงของระบบโครงสร้างร่างกาย 
และลดการเปล ีย่นแปลงของระบบไหลเวยีนได้ 

โปรแกรมการเสรมิสร้างพลงัอ านาจต่อระดบัน ้าตาลในเลอืดชนดิ HbA1C ในวยัรุ่นที่
เป็นเบาหวานชนดิที ่1 

• แบบแผนงานวจิยัท ีเ่หมาะสม คอื การวจิยัแบบทดลอง ทีม่กีารจดักระท า เพ ือ่ปรบัเปล ีย่นหรอื
ลดปจัจยัท ีท่  าให้มรีะดบัน ้าตาลสูง ค้วยการเสรมิสร้างพลงัอ านาจตามแนวคดิของ Miller ที่
ส่งเสรมิแหลง่พลงัอ านาจท ัง้ 7 แหลง่  



การออกแบบงานวจิยั 

Survey 
 

Correlational 
 

Predictive 
 

Descriptive 

Pre-experimental 
 

Quasi-experimental 
 

Comparative 
 

True-experiment 
 



   แบบทดลอง 
(Experimental 

Research)  

แบบแผนงานวจิยั 
ทีพ่บบ่อย 

   แบบไม่ทดลอง 
(Non-Experimental 

Research)  

Pre-experimental 

Quasi-experimental 

Comparative 

True-experimental 

Survey 

Descriptive 

Correlational 

Predictive 



มกีารจดั
กระท าใหก้บั
กลุม่ตวัอย่าง 

มกีาร
ควบคุม 

 

มกีารสุ่ม 

ลกัษณะของงานวจิยัแบบทดลอง 

1 2 3 

Manipulation Randomization Control 



มกีารจดักระท า (Manipulation)  

• ในการวจิยัแบบทดลองจ าเป็นต้องมกีารให้ สิง่ทดลอง 
(Experimental treatment หรอื Intervention) กบักลุม่
ตวัอย่าง เพ ือ่วดัผลของสิง่ทดลองทีก่่อให้เกดิการเปล ีย่นแปลงใน
สิง่ท ีศ่กึษา (ตวัแปรตาม) 

• สิง่ทดลองในทีน่ ี ้คอื สิง่ท ีผู่ว้จิยัจดักระท าข ึน้ และคาดว่าจะมผีล
ต่อการเปล ีย่นแปลงในสิง่ท ีศ่กึษา (ตวัแปรตาม) 

   เช่น การนวด การจดัการกบัอาการ โปรแกรมการป้องกนัภาวะ
อุณหภูมติ ่า โปรแกรมส่งเสรมิสมรรถนะแห่งตน   



  มกีารควบคุม (Researcher control of 
experimental situation)  

• มกีารควบคุมการจดักระท า  

• มกีารควบคุมตวัแปรแทรกซ้อน 

• มกีารควบคุมกระบวนการจดัส ิง่ทดลองอย่างระมดัระวงั  

• มกีารควบคุมสิง่แวดลอ้ม  

• มกีารใชก้ลุม่ควบคุม    



มกีารสุ่ม (Randomization)  

ประชากร 

กลุม่ตวัอย่าง 

ทดลอง ควบคุม 

Random selection 

Random assignment 



ท ัง้ 3 คุณลกัษณะจะเป็นตวัแบ่ง
ระดบัของงานวจิยัแบบทดลอง     

ว่าจะเป็นระดบัใด 



Pre-experimental 

Quasi-experimental 

Comparative-experimental 

True-experimental 

การสรุปความเป็นเหตุและผลระหว่างตวัแปรต้นและตวัแปรตาม 



Strong 

 design 

Weak  

design 

True 

exp 

Com 

exp 

Quasi 

exp 
Retro 

corr 

Pro 

corr 

Path 

Analysis 

 

Pre 

exp 

Descrip 

tive 

  การสรุปความเป็นเหตุเป็นผล (Causality) 



มกีารจดั
กระท าให้กบั
กลุม่

ตวัอย่าง 

ไม่มกีาร
ควบคุม 
หรอืมแีต่
นอ้ยมาก 

 

ไม่มกีารสุ่ม 

งานวจิยัแบบก่อนทดลอง (Pre-experiment) 

  

Manipulation Randomization Control 

 



  รูปแบบงานวจิยัแบบก่อนทดลองทีพ่บบ่อย 

• แบบกลุม่เดยีววดัสองครัง้ (The one group pretest 
posttest design) 

 

 
O1  X   O2 

X   หมายถงึ สิง่ทดลอง การจดักระท า 
O1 หมายถงึ การประเมนิตวัแปรตามก่อนทดลอง 
O2 หมายถงึ การประเมนิตวัแปรตามหลงัทดลอง  



มกีารจดั
กระท าให้กบั
กลุม่

ตวัอย่าง 

มกีาร
ควบคุม 
แต่ไม่

เคร่งครดั 
 

ไม่มกีารสุ่ม 

งานวจิยัแบบกึง่ทดลอง (Quasi-experiment) 

 

Manipulation Randomization Control 

  



รูปแบบงานวจิยัแบบกึง่ทดลองทีพ่บบ่อย 
• แบบวดัก่อนและหลงัการทดลองมกีลุม่เปรยีบเทยีบ (The pretest 

posttest design with a comparison group) 

 

  
 O1  X   O2  

 O3        O4 
 

 คดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างตามสะดวก แลว้จดั 20 คนแรกเป็นกลุม่ควบคุม 20 คนหลงัเป็นกลุม่ทดลอง 



มกีารจดั
กระท าให้กบั
กลุม่

ตวัอย่าง 

มกีาร
ควบคุม 
แต่ไม่

เคร่งครดั 
 

• ไมม่กีาร
สุ่มจาก
ประชากร 
• มกีารสุ่ม
เขา้กลุม่ 

  งานวจิยัแบบทีเ่ปรยีบเทยีบได้กบัการวจิยัแบบทดลอง  
(Comparative experimental design) 

 

Manipulation Randomization Control 

 
 

 



มกีารสุ่ม (Randomization)  

ประชากร 

กลุ่มตวัอย่าง 

ทดลอง ควบคุม 

เลอืกตาม สะดวก 

Random assignment 



มกีารจดั
กระท าให้กบั
กลุม่

ตวัอย่าง 

มกีาร
ควบคุม 
อย่าง

เคร่งครดั 
 

มกีารสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่างจาก  
• ประชากร 
• สุ่มเขา้กลุม่ 

งานวจิยัแบบทดลองทีแ่ท้จรงิ (True-ex) 

 

Manipulation Randomization Control 

  



มกีารสุ่ม (Randomization)  

ประชากร 

กลุ่มตวัอย่าง 

ทดลอง ควบคุม 

เลอืกโดย การสุ่ม 

Random assignment 



    รูปแบบงานวจิยัแบบทดลองทีแ่ท้จรงิท ีพ่บบ่อย 

• แบบวดัก่อนและหลงัการทดลองมกีลุม่ควบคุม (The pretest 
posttest control group design) 

 

  
 R    O1  X   O2  

 R    O3        O4 

 



Validity 
Internal+ 

External 

Experiment 

Research 

 

เนน้ความ
ตรงภายใน 

 

ค านงึถงึหลกั 

Max-Min-

Con 

Maximized 
systematic 

variance 

Minimized error 
variance  

Control 
extraneous 
variables  

ความตรงภายนอกเป็น
ประเดน็รอง 

 
หากท าได้เป็น RCT 



Max 

Min 

หลกั 
การออกแบบ 
งานวจิยัแบบ 
ทดลอง 

Con 



• เป็นการจดักระท าเพ ือ่ให้กลุม่ทดลองมคีวาม
แตกต่างของสิง่ท ีต้่องการเปรยีบเทยีบกบักลุม่
ควบคุมมากทีสุ่ด เพ ือ่ใหค้วามแปรปรวนของ
ตวัแปรตามเกดิจากตวัแปรทดลองมากทีสุ่ด 

• สิง่ทดลอง ทีจ่ดัให้กบักลุม่ทดลองจะต้องม ี
ความสมัพนัธ์หรอืส่งผลต่อตวัแปรตามสูง 
การจดักระท าจะต้องมคีวามเขม้เป็นอย่างด ี
การออกแบบแผนการวจิยัต้องกระท าด้วย
ความระมดัระวงั มกีารควบคุมเวลาและสภาวะ
ของการทดลองอย่างเขม้งวดและเหมาะสม 

MAXimized 
systematic 

variance 



      Minimized Error Variance  

ความคลาดเคล ือ่นอย่างเป็นระบบ 
(Systematic Error)  

ความคลาดเคล ือ่นอย่างสุ่ม  
(Random Error)  

• ปญัหาเกดิกบัทุกคน 

• มกัเกดิจากเครือ่งมอืวจิยั 
• ไม่ได้เกดิกบัทุกคน 

• เกดิจากสิง่แวดลอ้ม ความเหน ือ่ย หวิ 



Control Extraneous Variables  

สุ่ม (Randomization)  

จบัคู่ (Matching)   

Blocking 

ใชก้ลุม่ท ีเ่ป็นเน ือ้เดยีวกนั(Homogeneity)   
 

สถติ ิ(Statistical Control)   



หวัใจส าคญัของ
งานวจิยัแบบไม่ทดลอง 

เพ ือ่ให้ได้งานที่
น่าเช ือ่ถอื 

ความตรง
ภายนอกสูง 

งานวจิยัเชงิความ 
สมัพนัธ์/ท านายการ
คดัเลอืกตวัแปร

อสิระมคีวามเหมาะสม 

เครือ่งมอืม ี
คุณภาพ 

ขนาดกลุม่
ตวัอย่าง
ใหญ่พอ 



Validity External 
Non-ex 

research 

 

ต้องมคีวามตรง
ภายนอก 

 

กลุม่ตวัอย่างต้องใชก้ารสุ่ม 

สุ่มอย่างง่าย 

สุ่มแบบแบ่งช ัน้ภูม ิ

สุ่มอย่างมรีะบบ 

สุ่มแบบกลุม่ 

สุ่มแบบหลาย
ข ัน้ตอน  

ขนาดกลุม่ตวัอย่าง

ต้องใหญ่พอ 
 

ได้กลุม่ตวัอย่างท ีเ่ป็นตวัแทนทีด่ ี



 

 

 

Sampling error 

Population Sample 

 µ  X  

กลุม่ตวัอย่างทีม่คีวามเป็นตวัแทนทีด่ขีองประชากร 
Representativeness 

การเลอืกกลุม่ตวัอย่างส าคญัอย่างไร 



ประเดน็หลกัทีต้่องค านงึในการเลอืกกลุม่ตวัอย่าง 

ท าอย่างไรถงึจะ

ได้กลุม่ตวัอย่าง

ทีเ่ป็นตวัแทนทีด่ ี

2 ประเดน็ 

ขนาดกลุม่

ตวัอย่างควร 

เป็นเท่าไหร่ 

ใชก้ารสุ่ม ใชก้ารวเิคราะห์อ านาจทดสอบ 



เครือ่งมอืวจิยั   
ทีม่คุีณภาพ 

ความเท ีย่ง 

 

ความสอดคลอ้งภายใน 
(internal 

consistency) 

Cronbach’s 
alpha 

 

ความตรง 

ความตรงเชงิเน ือ้หา 
(content 

validity index: 
CVI) 



การก าหนดตวัแปรอสิระ 

ทีศ่กึษา 

ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฏ ี

-Health Belief Model 

-Pender Health Promotion 



• เกบ็รวบรวมขอ้มูลใหด้ ีใชส้ถติ ิ
ใหถู้กต้อง แปลและน าเสนอผล
ใหถู้กต้อง น่าสนใจ 

ประเดน็ท ี ่3: 



• งานวจิยัแบบทดลอง ควรม ี“คู่มอืการด าเนนิ
กจิกรรม” เพ ือ่ให้กลุม่ตวัอย่างทุกคนได้รบัการจดั
กระท าเหมอืนๆ กนั 

• ควบคุมปจัจยัแทรกซ้อนแบบสุ่มให้ด ี(หวิ ร้อน 
ง่วง ฯลฯ)  

• เครือ่งมอืทีใ่ชป้ระเมนิตวัแปรตาม เช่น แบบสอบถาม
คุณภาพชวีติ ขอ้ค าถามต้องวดัได้ตรงประเดน็
ตามแนวคดิทีเ่ลอืกใช้ (มคีวามตรงเชงิโครงสร้าง) 
ค าช ีแ้จงเขา้ใจง่าย ไม่ก ากวม 

เกบ็ขอ้มูลให้ด ี



การวเิคราะห์ขอ้มูล 

  แบ่งได้เป็น 2 ลกัษณะ  

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

เชงิพรรณนา 
(Descriptive  
Analysis)  

การวเิคราะห์สถติ ิ

เชงิอ้างองิ  
(Inferential  
Analysis)  

ประเภทของการวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถติใิห้ถูกต้อง 

 



การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิพรรณนา 
•  เป็นสถติทิ ีใ่ช้ในการอธบิายคุณลกัษณะ คุณสมบตัขิองกลุ่มตวัอย่าง หรอืตวัแปรที่
ศกึษาในเชงิจ านวนหรือปริมาณของสิง่ต่างๆ เช่น เพศ ความสูง อายุ น ้าหนกั 

รายได้ พฤตกิรรมการตรวจเต้านม การน าข้อมูลเหล่าน ี้มาจดัจ าแนกตามประเภท 

ลกัษณะ และจุดมุ่งหมายทีผู่ว้จิยัต้องการทราบในรูปแบบของ ตาราง แผนภูม ิหรอื

แผนภาพต่างๆ ก่อนตคีวามหมายเพ ือ่ให้เข้าใจความหมายในธรรมชาตแิละลกัษณะ

ของขอ้มูลเหล่าน ัน้ สถติเิชงิพรรณนาจงึเป็นเพยีงวธิกีารหาขอ้สรุปจากขอ้มูลเท่าน ัน้ 

ไม่มวีธิกีารทางสถติทิ ีจ่ะน  ามาช่วยในการตคีวามหมายแต่อย่างใด 

• สถติทิ ีน่ยิมใช ้คอื  

– ร้อยละ  

– ค่าเฉล ีย่ ส่วนเบ ีย่งเบนมาตรฐาน 

– ค่ามธัยฐาน  
 

 
 
 



สถติเิชงิอ้างองิ 
• สถติเิชงิอนุมานเป็นวธิขีองการหาขอ้สรุป (Infer) จากขอ้มูลจ านวนมากของ
ประชากรทีไ่ด้จากการศกึษาขอ้มูลจ านวนนอ้ยๆ ของกลุม่ตวัอย่างทีไ่ด้จากการสุ่มมา
จากประชากรกลุม่น ัน้ 

• จุดมุง่หมายของสถติอินุมาน คอื การศกึษาคุณสมบตัขิองประชากร 
(Parameter) โดยใชข้อ้มูลทีไ่ด้จากการศกึษากบักลุม่ตวัอย่างทีสุ่่มมาจากประชากร
กลุม่เดยีวกนั (Statistic)  

• สถติเิชงิอนุมานทีใ่ชบ้่อยในการวจิยัทางพยาบาลศาสตร์ คอื 
– สถติใินการหาความสมัพนัธ์ และความสมัพนัธ์เชงิท านาย 

• Pearson’s r   
• Spearman rho 
• Eta 
• Chi square 

 
 

 
 

 
 
 



สถติใินการหาความสมัพนัธ์ท ีใ่ชบ้่อยในการวจิยัทางการพยาบาล 
ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม สถติทิ ีใ่ช ้

Interval  Interval Pearson’s 
Product-Moment 
Coefficient: r 

Ordinal Interval/ordinal Spearman rho 

Nominal Interval Eta 
 

Nominal Nominal Chi square 



สถติใินการหาปจัจยัท านาย 
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สถิติท่ีใช้ 

Interval/  
Nominal 
(Dummy variable) 

Interval Multiple 
regression 

Interval/  
Nominal 
(Dummy variable) 

 

Nominal (เช่น เกดิ/ไม่เกดิ) Logistic 
regression 

 



สถติเิชงิอ้างองิท ีใ่ชบ้่อยในการวจิยัทางการพยาบาล 

• สถติเิชงิอนุมานทีใ่ชบ้่อยในการวจิยัทางพยาบาลศาสตร์ คอื (ต่อ) 
– สถติใินการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล ีย่ 

• Dependent (Paired) t-test เป็นสถติทิ ีใ่ชใ้นการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉล ีย่ 2 กลุม่ ทีไ่ม่เป็นอสิระจากกนั เช่น การวดัในคนคนเดยีวกนั
ก่อนและหลงัการทดลอง  

• Independent t-test เป็นสถติทิ ีใ่ชใ้นการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล ีย่ 2 กลุม่ ทีเ่ป็นอสิระจากกนั เช่น การเปรยีบเทยีบระหว่างคะแนนควม
เจบ็ปวดระหว่างกลุม่ควบคุมและกลุม่ทดลอง 

• GEE (Generalized Estimating Equation) เป็นสถติทิ ีใ่ชใ้น
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล ีย่ 2 กลุม่ ท ีเ่ป็นอสิระจากกนั และม ี
การวดัซ ้ามากกว่า 2 คร ัง้  To    T1     T2     
 

 
 



สถติเิชงิอ้างองิท ีใ่ชบ้่อยในการวจิยัทางการพยาบาล 

• สถติเิชงิอนุมานทีใ่ชบ้่อยในการวจิยัทางพยาบาลศาสตร์ คอื (ต่อ) 
– สถติใินการทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวน 

• ANOVA เป็นสถติทิ ีใ่ชใ้นการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล ีย่ 3 กลุม่ข ึน้

ไป หากผลการทดสอบ Sig จะต้องท าการทดสอบว่าค่าเฉล ีย่คู่ใดที่

แตกต่างกนั 

• ANCOVA เป็นสถติทิ ีใ่ชใ้นการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล ีย่ 3 กลุม่

ข ึน้ไป ท ีม่กีารควบคุมปจัจยัร่วม (Covariate)   
 

 
 



 

การน าเสนอผล 
 

• น าเสนอค่าสถติใิห้ถูกต้อง 

• ใช ้Graphic ในการน าเสนอผล เช่น ตาราง 
กราฟ เพราะง่ายต่อการท าความเขา้ใจ 

การน าเสนอ
ผลให้
น่าสนใจ 



หวัใจส าคญัของการออกแบบวจิยั 

ประดน็ท ี ่1: 
ปญัหาการวจิยั
ต้องใช่  

ประเดน็ท ี ่2: มกีาร
ออกแบบการวจิยัท ี่
ด ี

ประเดน็ท ี ่3: เกบ็
รวบรวมขอ้มูลให้ด ี
ใชส้ถติใิห้ถูกต้อง 
แปลและน าเสนอผลให้
ถูกต้อง 
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แนวคดิสู่การประยุกต์ใช้ (ฉบบัปรบัปรุง). พมิพค์ร ัง้ท ี ่4  
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Thank you for your attention 


