
วิจัยทางการพยาบาล

โดย
รศ. สุวนีย  เกี่ยวกิ่งแกว



หัวขอการบรรยาย
ความหมายการวิจัย
แหลงที่มาของความรู
ทําไมตองทําวิจัย
ปญหาที่ควรแกการวิจัย
ประเภทตาง ๆ ของการวิจัย
ขั้นตอนของการวิจัย
โครงรางการวิจัย



วัตถุประสงคของบทเรียน
หลงัจบบทเรียนผูเรียนสามารถ:
อธิบายแหลงที่มาของความรู
อธิบายกรอบของวิจัยทางการพยาบาลได
ใหความหมายของการวิจัยได
แยกประเภทตาง ๆ ของการวิจัยได
บอกขั้นตอนของการทําวิจัยได
อธิบายความสําคัญของวิจัยทางการพยาบาลได
บอกความสําคัญของจรรยาบรรณการวิจัยได



Sources of Knowledge 

Tradition  (ประเพณี  ทาํตามแบบแผน)
Authorities (ผูรู ผูมีประสบการณ ผูมีอาํนาจ )
Trial and error (ลองผิด ลองถูก)
Personal experience (ประสบการณสวนบุคคล)
Intuition  (รูโดยสัญชาติญาญ  รูไดเอง)
Logical reasoning (เหตุผลทางตรรกวิทยา)
Disciplined research (การวิจัยในสาขาวิชา)



RESEARCH

RESEARCH ประกอบดวยคํา
Re =    ทําซ้ําใหม  ทาํอีกครั้งหนึง่
Search = คน  หา  ตรวจสอบ สอดสอง 

สอบถาม  สืบหา  
พินิจพิเคราะห

Research  = การคนหา ตรวจสอบใหม 
สืบหาใหม สอบถามใหม  
พินิจพิเคราะหใหม



RESEARCH
1. The search of knowledge being

emphasized
2. This search must follow a “logical

planned format”
3. The search reflecting scientific

process
4. There is “control” over the factors

that are being studied.



RESEARCH
- การคนหาความรูที่ผูวิจัยเนนหรือกําหนดไว
- การศึกษาคนควาจะตองเปนไปตามแผนที่คาํนึงถึง
เหตผุลความถูกตองที่ไดกําหนดไว

- วิธีการหาความรูทีส่ะทอนใหเหน็กระบวน 
การความเปนวิทยาศาสตร 

- การคนควาหาความรูจะตองมกีารควบคุม
ปจจัยที่ทําการวิจัยหรือศึกษา



ความหมายการวิจัย

การวิจัยเปนการหาขอเทจ็จริงอยางมีหลกัการทาง
วิทยาศาสตร
การวิจัยเปนการแสวงหาความรูอยางเปนระบบและมี
เหตผุล
การวิจัยเปนการศึกษาคนควาหาขอเทจ็จริงใน
ปญหาที่สงสัย  ภายในกรอบทีก่ําหนด  โดยใช  
“หลกัการทางวิทยาศาสตร”



Paradigm
“a way of looking at the world or a perspective on 
phenomena that presents a set of interrelated 
philosophical assumptions about the world. The 
perspective guides research and practice” (Doordan, 
1998)
“philosophycal assumptions, goals, and purposes of a 
particular mode of inquiry is known as a research 
paradigm”
“Is similar to an action plan that describe work to be 
done in a discipline and frames an  orientation within 
which the work will be accomplished” (Powers & 
Knapp, 1955)
Model 



Research Paradigm
ในยุคแรกของการศึกษาระดับปริญญาโท ประมาณป 
ค.ศ 1960s เปนตนมากรอบหรือรูปแบบการวิจัยเปน
รูปแบบของทางวิทยาศาสตร “Scientific Paradigm”

หรือ “Traditional Science Paradigm”

ตอมาพบวาหลักการทางวิทยาศาสตรอยางเดียวไม
สามารถอธบิายปรากฏการณตาง ๆ ไดหมด 
โดยเฉพาะปรากฎการณเกี่ยวของกับมนุษย ความเชือ่ 
คานิยม วิถีชีวิต และ วัฒนธรรมของมนษุย จึงเกดิมี

“Socio-Anthropological Paradigm



Paradigm in Nursing Research

1.  “Traditional Science” Paradigm 

(The positivist paradigm)

Quantitative Research      

2. “Socio-anthropological” Paradigm 

(Naturalistic paradigm)

Qualitative Research



Scientific Method
Characteristic of Scientific Method

Order มลีาํดับ มีขัน้ตอน
Control มกีารควบคุมตัวแปรที่รบกวน
Empiricism สิง่ที่จะศึกษานั้นเปนจริง สามารถ
รับรูไดโดยทางตรงหรือทางออมจากประสาท
สัมผสัทัง้ 5 เปน objective reality
Generalizability สามารถสรปุและนําไปทํานาย
ในกลุมประชากรอืน่ ๆ ได



Logical reasoning

Inductive reasoning
is the process of
developing conclusion
and  generalization from
specific observations

วิธีอุปมาน

Deductive reasoning
is the process of
developing specific
predictions  from
general  principles

วิธีอนุมาน



Logical reasoning

Inductive Reasoning
General Conclusions 

(generalization)

Specific Observations       

Deductive Reasoning
General 

Conclusions(generaliz
ation)

Specific Conclusions



ประโยชนการวิจัย 
การวิจัยทาํใหผูวิจัยไดรูจักแหลงความรู วธิีการหาความรู 
ดวยการศึกษาคนควาเอกสารและสิ่งที่ผูอืน่ไดศกึษาคนควา
ไวแลว 
การวิจัยทาํใหผูวิจัยไดพัฒนาทักษะการคดิอยางมี ระบบและ
เปนเหตุผล
การวิจัยทาํใหผูวิจัยไดพัฒนาทักษะปฏิบัติการ อยางเปน
ระบบและมีหลักการ
การวิจัยทาํใหสามารถแกปญหาในหนวยงานอยาง
มีหลักการ และมีประสิทธิภาพ
การวิจัยทาํใหมีวิชาชีพพยาบาลมีความเปนวชิาชีพเทาเทียม
กับวชิาชีพอื่น
การวิจัยทาํใหปฏิบัติการวิชาชพีมีหลักการ มีความนาเชื่อถอื
มากขึ้น และผูปวยมีความปลอดภัย



ประเภทตาง ๆ ของการวิจัย

1. จาํแนกตามศาสตรที่เกีย่วของ
natural science research
social science research

2. จําแนกตามความมุงหมายทีท่ําวจิัย 
(pursose)

basic research (pure research)
theoretical research
apply  research,  action  research



ประเภทตาง ๆ ของการวิจัย  (ตอ)

3. จําแนกตามวธิีการวิจัย (approach)
การวิจัยเพื่อคนหา  (exploratory  research)
การวิจัยเชงิพรรณนา  (descriptive research)
การวิจัยเพื่ออธบิาย   (explanatory research)
การวิจัยเพื่อการทํานาย (predictive research)



ประเภทตาง ๆ ของการวิจัย (ตอ)

4. จําแนกตามกระบวนการเก็บขอมูล
การวิจัยแบบสงัเกตุ (observational research)
การวิจัยสํารวจ  (survey research)
การวิจัยแบบทดลอง  (experimental research)



ประเภทตาง ๆ ของการวิจัย (ตอ)

5.จําแนกตามระยะเวลาการเกบ็ขอมูล เชน
การศกึษา หรือ วจิัย ยอนหลัง 

(retrospective  study, case history, 
historical research)
การศกึษาตดิตามอยางตอเนือ่งตามระยะเวลา

(longitudinal  study,  cohort study,  
prospective study, panel or follow up
study)
การเลือกเวลาศึกษาเวลาเดียว
(cross-sectional study)



Steps in quantitative research

Phase I The conceptual phase
1 Formulating and delimiting the

problem.
2 Reviewing the related literature.
3 Defining the theoretical framework.
4 Formulating hypotheses.



Steps in quantitative research

Phase II The design and planning phase
5 Selecting a research design.
6 Identifying the population to be studied.
7 Specifying methods to measure the

research variables.
8 Designing the sampling plan.
9 Finalizing and reviewing the research

plan.
10 Conducting a pilot study and making

revisions.



Steps in quantitative research

Phase III The empirical phase
11 Collecting the data.
12 Preparing the data for analysis.

Phase  IV The analytic phase
13 Analyzing the data.
14 Interpreting the results.



Steps in quantitative research

Phase  V The dissemination phase
15 Communication  the findings.

16 Utilizing  the findings.



ขั้นตอนการวิจัย 
การเลือกปญหาการวิจัย
การตั้งคําถามการวิจัย
กําหนดวัตถุประสงคการวิจัย
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การกาํหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎี
การตั้งสมมุติฐาน
การกาํหนดตัวแปรที่จะศึกษา
การออกแบบการวิจัย



ขั้นตอนการวิจัย  (ตอ)

การเตรียมเครื่องมอืการวิจัย
การกาํหนดกลุมประชากรและการเลือกตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมลู
การเตรียมขอมูลเพื่อการวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูล
การแปลผลการวิเคราะหขอมลู
การเขียนรายงานการวิจัย
การเผยแพรผลการวิจัย



วิจัยทางการพยาบาล  

การคนหาคําตอบเพื่อแกปญหาที่เกี่ยวของกับการ
พยาบาลไมวาจะเปนปญหาดานการศึกษา ดาน
บริการ ดานบรหิารการพยาบาล 
ทดสอบ  ทําใหดีขึน้  ในดานความรูของพยาบาล 
เพื่อพัฒนาดานการศึกษาพยาบาล 
พัฒนารูปแบบการ



The purpose of Nursing 
research

จุดมุงหมายในการวิจัยพยาบาล
1. Identification (จําแนก แยกแยะ บงชี)้
2. Description (เพื่อพรรณนา บรรยาย)
3. Exploration (เพือ่สํารวจ ตรวจสอบ)
4. Explanation (เพื่ออธิบาย ขยายความ)
5. Prediction and control (เพื่อทํานายและ  
ควบคุม)



พยาบาลกับการวิจัย

การวิจัยทางการพยาบาล
วิจัยประวัตกิารพยาบาล ประวัติบุคคลสําคัญทางการ
พยาบาล  (วิจัยประวัตศิาสตร หรือ วิจัยเอกสาร)
วิจัยการเคลือ่นไหวทางวิชาชพี เชน การผลิตพยาบาล 
 ความตองการพยาบาล  การคงอยูในวชิาชีพของพยาบาล
วิจัยการพยาบาลเฉพาะทางคลินกิ เชน วจิัยการทําแผล
ประคบแผลดวยน้าํผึ้งกบัการหายของแผล
วิจัยรปูแบบการพยาบาลที่ใหผลดีแกผูปวย  เชน การให
ผูปวยมีสวนรวมในแผนการรกัษาของตนเองตอการลด
ระยะเวลาการอยูโรงพยาบาล/การกลับเปนซ้ํา



พยาบาลกับการวิจัย

การวิจัยทางการพยาบาล (ตอ)
วิจัยวิธีการพยาบาลแบบตาง ๆ วิจัยกับผูปวยในคลนิิก 
เชน ผลการสอนอยางมีแบบแผน ฯ ตอ …..
การวิจัยบุคลากรทางการพยาบาล ภาวะสุขภาพจิตฯ 
ความเครยีดของพยาบาลฯ
การวิจัยระบบการศึกษาพยาบาล
การวิจัยผูบรหิารการพยาบาล เชน การรับรูของผูบริหารตอ…
กับการใหการสนบัสนนุ,
การวิจัยผูเขาศึกษาวิชาชีพพยาบาล นกัศึกษาพยาบาล เชน 
ความเครยีดในนกัศึกษา ความฉลาดทางอารมณ
การวิจัยวิธีการเรยีนการสอนพยาบาล วิธีการสอนแบบตาง ๆ 
กับผลสัมฤทธิ์ดานการเรยีน หรอื กับความพึงพอใจใน
บทเรยีน



อะไรที่ไมใชการวิจัย
การแสวงหาขอมูลอยางเดียวไมใชการวิจัย
การเกบ็รวบรวมขอมูลอยางเดียวไมใชการวิจัย
การนาํขอเท็จจริงจากแหลงหนึ่งไปเผยแพร
ไมใชการวิจัย
การพูดเพื่อใหดูมีสาระเพื่อใหผูฟงสนใจไมใช
การวิจัย
การเขียนที่มกีารอางอิงถึงผูเขียนคนอืน่ ๆ ไมใช
การวิจัย



โครงรางการวิจัย

The research proposal :-
Overall plans, structure, strategy designed to
obtain answers to problem(s) which make up
the research project.
What is proposed.
How the plan is to be carried out.
Why the proposed strategy was selected.



โครงรางการวิจัย

The research problem.
The research questions.
A statement of the objectives.
A list of the hypotheses.
The study design and the setting for the
study.



โครงรางการวิจัย  (ตอ)

Means of collecting the information.
Information on sample and sampling design.
Information on data processing procedures.
Details of proposed research report format
Proposed time-frame.



โครงรางการวิจัย

1. ปญหาการวิจัย
2. ความสําคัญของปญหา(หลกัการและเหตุผล)
3. วัตถุประสงคการวิจัย
4. คําถามการวิจัย
5. สมมตุิฐานการวิจัย
6. ขอจาํกัดการวิจัย (ขอบเขตการวิจัย)
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย



โครงรางการวิจัย (ตอ)

8. นิยามศัพทการวิจัย
9.  กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช

10.  วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
11.  วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล
12.  วิธีการวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช
13.  แผนการดําเนินการวิจัย
14.  เอกสารอางอิง



จริยธรรมการวิจัย

การวิจัยทีท่ําในมนษุยจะตองไดรับการคุมครอง หรือมกีาร
พิจารณาในเรื่องสิทธิความเปนมนษุย
ผูถูกวจิัยจะตองรบัรูวาตนเองถูกวิจัย ผูทําวิจัยตองไดรับ
ความยนิยอมจากผูถูกวจิัย ตองบอกกลาวผูถูกวิจัยและเซ็น
ใบยนิยอม (informed consent)
ไมใหขอมูลแกผูถกูวิจัยที่เกินเลยความเปนจริง
ไมเปนการวิจัยทีไ่รมนษุยธรรม เชน ผูปวยเปนโรคแตไม
รกัษา  เพื่อดูอาการ และความเปนไปของโรค
จริยธรรมนักวิจัย  เสนอโครงการถกูตองตามหลักวชิา แต
ไมไดทําตามที่เสนอไวเพราะมีความยุงยาก
การเสนอผลการวิจัยตองไมทําใหผูใหขอมูลเปนอนัตราย



จริยธรรมการวิจัย

การคดัลอกงานผูอืน่ผูอืน่ถือเปนการกระทําทีผ่ดิ
จรรยาบรรณนกัวิจัย
การเอางานผูอืน่ไปใชโดยไมอางอิงถือเปนการทําผดิ
จริยธรรมการวิจัย
การวิจัยในสัตวทดลองตองมีจรยิธรรมในการทดลองใน
สัตวเชนกนั เรยีกวา จรยิธรรมในการวิจัยใน
สัตวทดลอง เพื่อคุมครองสัตวทดลองไมใหทุกข
ทรมาน
การอางอิงที่ไมถกูตองจะโดยเจตนาหรอืไมเจตนาถือ
เปนการทําผิดจรยิธรรมการวิจัย



RESEARCH TERMINOLOGY

The Study
The Investigation
Research project
Subjects, participant, respondents, informants
Researcher, investigator, scientist
Variables, continuous variable, discrete 
variable, categorical variable, dependent 
independent variable,
Conceptual framework, literature    



RESEARCH TERMINOLOGY

Definition of variables
Operational definition:- the definition specify 
how the variable will be observed and 
measured in the actual research situation
Data (Quantitative data, Qualitative data)
Relationships
Correlation
Hypothesis
Citation, Reference, Bibliography
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