
การกําหนดปญหาการวิจัย   
วัตถุประสงค  คําถาม และสมมตฐิาน

รศ. ดร. ศิริพร  ขมัภลิขิต



วัตถุประสงค     เพื่อใหนักศึกษา
1. อธิบายความหมายของประเด็นปญหาการวิจัยได

2. วิเคราะหประเด็นปญหาการวิจัยได

3. อธิบายหลักการประเมินปญหาการวิจัยได

4. ตั้งคําถามการวิจัยได

5. เปรียบเทียบความแตกตางของตัวแปรแตละประเภทได

6. อธิบายความหมายของสมมติฐานได

7. กําหนดสมมติฐานจากคําถามการวิจัย



นศ. อานรายงานการวิจัยทีไ่ดรับ  ในสวนความเปนมา  
และความสําคัญของปญหา

1. นักวจิัย   มีที่มาของปญหาการวจิัยจากอะไร

......................

2. สรุปเหตุผล  ความจําเปนที่ทําให  นักวจิัย   

ทําวจิัยเรื่องดงักลาว  

............................................................................

............................................................................



•จากประสบการณการทํางาน  นศ. เห็นปญหาใดที่

เกี่ยวกับการพยาบาล ผูใชบริการในกลุมที่รับผิดชอบที่

ควรไดรบัการแกไข 

ปญหาคืออะไร?

ปญหานั้นเปนปญหาการวิจัยหรอืไม



ปญหาการวิจัย  คือ

“ ความแตกตางระหวางความจริง  และ

ความคิด  ความตองการ ”

ความตองการรูในสิ่งที่ยังไมรู



แหลงที่มาของปญหาการวิจัย

1. ประสบการณตรง

2. ความรู, ขอมูลที่มีอยู

3. ผูเชี่ยวชาญ, ผูรูในเรื่องนั้นๆ  บอก

4. แหลงทุน  นโยบาย



กิจกรรม
นักศกึษา   

1. ระบุปญหา การวิจัยที่ตองการหาคําตอบ

2. ระบุประเดน็ที่ตองการหาขอมูลเพิ่มเติม  เพื่อ

วิเคราะหปญหา  และเขาใจสภาพที่แทจริงของปญหา

3. ตั้งคําถามทุกคําถามที่ตองการทราบเกี่ยวกับปญหา

ที่กําหนด



วัตถุประสงค

“ขอความสั้นๆ  ระบุชัดเจนวาการวิจัย  ทําไป
เพื่ออะไร”

การกําหนดวัตถุประสงค

- สอดคลองกับความเปนมาและความสําคญัของ

ปญหา

- ชัดเจน  กระทัดรัด



ตัวอยางวัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาความเครยีดของผูปวยผาตดัชองทอง

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สามารถทํานายคุณภาพชีวิตของผูปวย

เบาหวาน

3.เพื่อเปรียบเทยีบระดับความปวดของผูปวยหลังผาตดัยดึ

กระดูกตนขากลุมที่

ฟงดนตรบีาํบดักับผูปวยกลุมที่ไมไดฟงดนตรบีาํบดั



คําถามการวิจัย คือ
ขอความที่ชดัเจนแสดงถึงสิ่งทีต่องการทราบ      

คําตอบ

ลักษณะคําถามการวิจัย

1. สอดคลองกับวัตถปุระสงค

2. ชัดเจน  ,อยางไร , อะไร สัมพันธ  หรือ  
แตกตางกัน หรือไม

3. ถาม  1 เรือ่งใน  1 คําถาม  



คําถามการวิจัย   เชน

1) ผูปวยผาตดัชองทองมีความเครยีดในระดับใด

2) ปจจัยใดบางที่สามารถทํานายคุณภาพชีวิตของผูปวย

เบาหวานได

3) ระดับความปวดของผูปวยหลังผาตดัยดึกระดูกตนขาที่

ฟงดนตรบีาํบดักับผูปวยที่ไมไดฟงดนตรบีาํบดั

แตกตางกนัหรือไม



การประเมนิปญหาการวิจัย

1. มีประโยชน

ความรูเดิมมีไมมากพอ  ไมชัดเจน  ไมมี ยัง

นํามาใชไมได  ไมแนใจวาถูก

2. นักวิจัย

สนใจทํา  มีความรู  มทีักษะพื้นฐาน  มีฉันทะ



3. มีความเปนไปได

3.1 มีกลุมตัวอยางพอ

3.2 มีเวลา

3.3 มีเครื่องมือวัด

3.4 มีเงินทุน

4. ไมละเมิดสิทธิผูถูกวิจัย  (กลุมตัวอยาง)



ตัวแปร
ตัวแปรคืออะไร ?

ตัวแปรมีกี่ประเภท ?

ตัวแปรวัดไดอยางไร ?

ตัวแปรมีกี่ระดับ ?



ตัวแปร  (Variables)

“สิ่งที่นักวิจัยตองการศึกษา  และมีคา
เปลี่ยนไปไดหลายคา  หรือมีความหลากหลาย”

1. ตัวแปรตอเนื่อง  (Continuous variables)

แยกเด็ดขาดไมได  มีคาเต็มจํานวน

2. ตัวแปรขาดตอน  (Discrete  variable)

แยกประเภทได  มีคาเต็มจํานวน



การแบงตัวแบงตัวแปรตามความสัมพันธ

1. ตัวแปรตน, อิสระ  (independent  v.)

เปนเหตุ, ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

2. ตัวแปรตาม  (dependent v.)

เปนผลจากตัวแปรตน

ตัวแปรที่ผูวิจัยตองการใหเปลี่ยนแปลง

3. ตัวแปรแทรก  (extraneous v.)

ตัวแปรที่นักวิจัยไมไดศึกษา  แตอาจมีผลตอ  ตัว
แปรตาม



ระดับของตัวแปร  วัดได  4 ระดับ

1. นามมาตรา  (nominal scale)

ตัวแปรที่  นํามาจัดกลุม  ประเภท  เทานั้น

2. นับลําดับ  (ordinal  scale)

ตัวแปรที่บอกความมากนอยได  แตวัดปริมาณ  หรอื

คาความมากนอยไมได



3. นับชวง, อันตรภาค (interval  scale)

ตัวแปรทีบ่อก ความมากนอยไดเปนปรมิาณ  แตคา
ศนูย (0) ยังมใิชศนูยสมบูรณ  หรือศนูยแท

4. วัดอัตราสวนได  (ratio  scale)

วัดความมากนอยได  และมีจุดศูนยแท 0 = ไมมี



จงบอกระดับของตัวแปร  ดังตอไปนี้

อุณหภูมิรางกาย 37.0 ºc 37.2 ºc

ความเครียด คะแนน 1 – 50

ชั่วโมงการนอนหลับ 1 – 10 ชม.

ความพึงพอใจของผูปวย สูง  ปานกลาง  ต่ํา

ชนิดของยาปฏิชีวนะ เพ็นนิซิลลิน  ซัลฟาฯ

พฤติกรรมการดูแลตนเอง คะแนน   1 - 100



รายได  สูง ปานกลาง ต่ํา

รายได  เปน จํานวนเงินที่ไดจริง

ทัศนคติตอโรงเอดส ดี ไมดี

การทํางานเปนผลัดของพยาบาล เชา  บาย  ดึก

อาย ุ ป เดือน



สมมติฐานการวิจัย

สมมติฐาน = การคาดคะเนสิ่งที่นาจะเปน  เชน

คาดคะเนความสัมพันธ

คาดคะเนผลการกระทํา

สมมติฐานการวิจัย

การคาดคะเนผลการวิจัย  ที่จะเกดิขึ้น



ลักษณะสมติฐาน

1. สมมติฐานเชิงพรรณา  (descriptive hypothesis)

คาดการตัวแปรเดียว

2.   สมมุติฐานเชิงความสัมพันธ

2.1  คาดการเชิง  เหตุ – ผล  ระหวาง

ตัวแปร  x y

2.2  ความสัมพันธที่เกิดรวมกัน  หรือความสัมพันธตอบ
โต

x y
x y



สมมติฐานทางสถิต ิ (Statistical Hypothesis)

สมมติฐานที่เขยีนขึ้นเพื่อใชทดสอบทาง

สถิติ

1. สมมติฐานศูนย  (Null hypothesis)  Ho

“ไมแตกตาง”

2. สมมติฐานเลือก  (Alternative  hype)  Hi



1. Ho : U1 =  U2

2. Hi : U1 =  U2

3. Hi : U1 >  U2

4. Hi : U1 <  U2



แหลงที่มาของสมมติฐาน

1. กฎ  ทฤษฎี  หลักการ

2. งานวิจัยในลักษณะเดียวกัน

3. ประสบการณ

4. การเปรียบเทียบ  (analogy)
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