หนวยที่1 การวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
การวิจัยหมายถึง การศึกษาคนควาหาขอเท็จจริงในปญหาที่สงสัยหรือความรูใหมๆ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่
เชื่อถือได หรือกระบวนการซึ่งเปนที่ยอมรับในศาสตรนนั้ ๆ
การวิจัยประกอบดวย 2 ขอคือ
1.กระบวนการวิจัย คือกระบวนการที่ประกอบดวยขัน้ ตอนที่เชื่อถือได ยึดวิธีทางวิทยาศาสตร ใชเหตุและผล มีหลักฐาน
อางอิงชัดเจน ใชขอมูลสนับสนุนหรือโตแยง ตรวจสอบได
2. ขอคนพบ วัตถุประสงค 2 แนวทาง ใหไดขอคนพบในการเพิ่มพูนองคความรูใหมๆ สรางทฤฎีใหมๆในศาสตรนั้นๆ และ
มุงผลประยุกตใชนําผลการวิจัยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยตรง
การวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ หมายถึง การศึกษาคนควาหาความรูใหมๆ เทคโนโลยีใหมๆ ทางวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
เพื่อใหประชาชนไดรับบริการสุขภาพที่ดี ตลอดจนพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศใหเจริญกาวหนา โดยใชกระบวนการ
ที่เชื่อถือได หรือเปนที่ยอมรับในทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
การวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพจะมีความสําคัญตอสุขภาพของประชาชนและความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี
ตางๆ ทางดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
ประโยชนของการวิจัยโดยทัว่ ไป
- ชวยสืบคนขอเท็จจริง ตอบคําถามในสิ่งที่สงสัยหรือคลุมเครืออยางเปนระบบและเชื่อถือได
- ชวยในการแสวงหาความรูใหมๆ หรือคนควาเพื่อพิสูจนขอคนพบตางๆ ที่ยังไมมีการคนพบหรือตองการขยายองค
ความรูใหไดความรู ทฎษฏี เทคโนโลยี วิธีการใหมๆ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
- ชวยในการคนหาปญหา สาเหตุ แนวทางแกไขในสิ่งที่ศกึ ษา และเปนเหตุเปนผลทางวิทยาศาสตร
- ชวยในการกําหนดนโยบาย การวางแผน ตัดสินใจในการทํางาน ปรับปรุง พัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประโยชนของการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
1. ประโยชนทางวิชาการ เกิดความรูหรือแนวคิดใหมๆ สรางทฤษฎี ขยายขอบเขตทฤษฎี พัฒนาองคความรูตอยอดวิชาการ
ทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
2. ประโยชนเชิงพาณิชย ชวยทําใหเกิดรายได มูลคาทางเศรษฐกิจ ผลประโยชนใหกบั หนวยงานและประเทศในเชิงการคา
หรือธุรกิจ เชน การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารโรงพยาบาลและการบริการสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการและขยายฐาน
การตลาดทางดานการบริการสุขภาพหรือธุรกิจทางดานสุขภาพตางๆ การวิจยั เพื่อพัฒนาดานเทคโนโลยีตางๆ ทางการแพทย
และการสาธารณสุข และผลิตภัณฑทางการแพทย ใหมีประสิทธิภาพ ราคายอมเยา แขงขันกับตลาดระดับโลกได
3. ประโยชนเชิงนโยบายและแผน การวิจยั จะชวยในการกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานตลอดจนนําไปใชในการ
ปฏิบัติการตามแผนที่ไดวางไว เชน “โครงการวิจยั ผูสูงอายุในประเทศไทย รายงานการทบทวนองคความรูและสถาณการณ
ในปจจุบนั ในปจจุบันตลอดจนขอเสนอแนะแนวทางนโยบายและการวิจัย “ ผลการวิจัยนี้ไดนําไปประกอบการจัดทําแผน
ผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 (พศ 2545-2564) และไดขอคนพบสําคัญที่เปนประโยชนกบั ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
4. ประโยชนเชิงสาธารณะ ชวยใหเกิดประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางความรู ความเขาใจใหกับสาธารณชนในทุก
ระดับ จนถึงภาคประชาชนในระดับรากหญา เชน โครงการวิจยั เรื่อง การสรางความเขมแข็งของชุมชนผานการพัฒนา
ประชาชนตานเอดส การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแบบยั่งยืน
ในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบาน

5. ประโยชนเชิงการคนหาปญหา สาเหตุของปญหา และแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรสุขภาพแบบองครวม เชนการวิจยั เรื่อง
ความรูและพฤติกรรมการปองกันขาดสารไอโอดีนของชาวไทยภูเขาเผามง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม การวิจยั เพื่อลดการ
สั่งชุดน้ํายาสําหรับตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินอี ที่นําเขาจากตางประเทศ
6. ประโยชนเชิงบริหารงานและการปฏิบตั ิงาน สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึน้
เชน โครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อบริหารงานโรงพยาบาลขนาดเล็ก โรงพยาบาลชุมชน
7. ประโยชนเชิงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิ านและการบริหารงาน หนวยงานหรือสถาบันตางๆ โครงการตางๆ
เพื่อนําผลการวิจัยมาปรับปรุงการปฏิบัติงานและเสริมสรางสมรรถนะทางการบริหาร
ประเภทของการวิจัย
ประเภทของการวิจัยทั่วไป แบงออกเปน 7 ลักษณะใหญๆ คือ
1. การวิจัยจําแนกประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย แบงออกเปน 3 ประเภท
- การวิจัยพื้นฐาน หรือการวิจัยแบบบริสุทธิ์ หรือการวิจัยเชิงวิชาการ พบมากในสถาบันการศึกษา นําไปใชทดสอบกฎ สูตร
ทฎษฏี เพิ่มพูนความรูใหมๆ ไมสามารถนําไปใชประโยชนไดโดยตรง ตองวิจยั อีกหลายครั้ง เชน การศึกษาบทบาทของมาม
ในการกําจัดเม็ดเลือดแดงที่ผดิ ปกติของผูปวยธาลัสซีเมีย
- การวิจัยประยุกต การวิจัยที่มุงแสวงหาขอเท็จจริง เนนความสําคัญที่ไปประยุกตใชได ในการแกไขปรับปรุงสภาพการณ
ตางๆ เชนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อบริหารโรงพยาบาลขนาดเล็ก การผลิตวัคซีนเพื่อปองกันโรคไขหวัดนก
- การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ เปนการวิจัยประยุกตรูปแบบหนึ่งที่มีความมุงหมายเพื่อนําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาเฉพาะ
หนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ หรือพัฒนาทักษะใหมๆ หรือวิธีการใหมๆในการปฏิบัติงานปรับปรุงแกไขการทํางาน
โดยตรง เชน การสรางความเขมแข็งของชุมชนผานการพัฒนาประชาคมดานเอดส การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
2. การวิจัยจําแนกตามจุดมุง หมายของการวิจัย มี อยู 4 ลักษณะใหญๆ คือ
- การวิจัยเพื่อคนหาขอมูลเบื้องตน หรือการวิจัยเชิงบุกเบิก ลักษณะเพือ่ หาขอมูล ขอเท็จจริง หรือรายละเอียดเหตุการณ
บางอยาง ซึ่งยังไมมีการศึกษามากอน หรือมีการศึกษานอยมาก เชน โครงการประกันสังคม โครงการ30 บาทรักษาทุกโรค
- การวิจัยเชิงพรรณนา ลักษณะเปนการบรรยายเหตุการณที่เกิดขึน้ เปนอยางไร มีสภาพ คุณลักษณะ คุณสมบัติ รายละเอียด
เหตุการณนั้นขอมูลโดยตรงจากผูใหขอมูลหรือใชหลักทางทฤษฎีมาชวย เชนสถาณการณสารเคมีที่ตกคางในผักและผลไม
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
- การวิจัยเชิงอรรถาธิบายหรือการวิจัยเชิงวิเคราะห จุดมุงหมายในการวิเคราะห หาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึน้ พยายาม
หาคําตอบ วิธปี องกัน อาจสรางแบบจําลอง ใชวิธีทางสถิติ ทดสอบสมมุติฐาน สูงกวาการวิจยั เชิงพรรณนา
- การวิจัยเชิงคาดการณ บางทีเรียกการวิจยั เชิงอนาคต เปนรูปแบบหนึง่ ของการวิจยั เชิงอรรถาธิบาย แตจุดมุงหมายเนน
เฉพาะการคาดการณ คาดคะเน ทํานาย หรือพยากรณเหตุการณที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต โดยใชขอมูลในอดีตและปจจุบัน
ทฏษฎี ผลที่ไดมีลักษณะขอสรุปแบบกวางๆ เกณฑเฉลีย่ ในแงมหาภาค
3. การวิจัยจําแนกตามกระบวนการเก็บขอมูลหรือวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 4 ประเภทคือ
- การวิจัยเอกสาร หรือการวิจัยหองสมุด ใชขอมูลเอกสารหนังสือตางๆในหองสมุดเปนสวนใหญ สวนใหญใชกยั วิจยั
ทางดานมนุษยศาสตร เชน การวิจยั เรื่องวิวัฒนาการการพยาบาลในประเทศไทย หรือ เรื่องแรงงานในประเทศไทย
- การวิจัยเชิงสังเกต เก็บขอมูลโดยการสังเกตของผูวิจัย มี2 ลักษณะคือเขาไปมีสวนรวม กับไมไดเขาไปมีสวนรวม ใช
เวลานาน นิยมใชในงาน มนุษยวิทยาและจิตวิทยาคลินกิ เนื่องจากไมสามารถเก็บขอมูลจากสอบถามโดยตรงได

- การวิจัยเชิงสํารวจ เก็บขอมูลโดยการสํารวจจากตัวอยางที่เลือก การสุมตัวอยาง ใชแบบสอบถามหรือสัมภาษณ เปนงานวิจัย
ที่นิยมมากในศาสตรหลายสาขา
- การวิจัยเชิงทดลอง ใชวิธีการทดลองเพื่อมุงศึกษาความสัมพันธในเชิงเหตุและผล เชน การทดลองใชเกลือผงผสมน้ําอุน
เปรียบเทียบกับน้ําขาวผสมเกลือในการรักษาโรคอุจาระรวงในเด็ก
4. การวิจัยแบงตามลักษณะของขอมูล มี 2 ประเภท
- การวิจัยเชิงปริมาณ มุงเนนหาความรูแ ละความจริงจากขอมูลเชิงปริมาณหรือขอมูลที่เปนตัวเลขใชวิธีทางสถิติเขามาชวยใน
การวิเคราะหขอ มูลและแปรผลทําใหสามารถสรุปขอคนพบไปยังกลุมประชากรกลุมใหญได
- การวิจัยเชิงคุณภาพ มุงเนนขอมูลเชิงคุณภาพหรือขอมูลเชิงคุณลักษณะ เปนขอมูลที่ไมไชตัวเลขหรือจํานวน เนน
รายละเอียดคําอธิบายปรากฎการณตางๆ การจดบันทึกขอมูล นําขอมูลมาสรุปวิเคราะหตีความอธิบาย เชนการศึกษาวิธีการ
รักษาผูปวยดวยยาสมุนไพรของหมอชาวบานในชุมชน
5. การวิจับแบงตามสาขาวิชาหรือเนื้อหาวิชาที่ไดศึกษา แบงเปน 2 สาขาใหญๆ
- การวิจัยทางวิทยาศาสตร เกี่ยวของกับการศึกษาธรรมชาติ สิ่งที่ไมมีชีวิต วิทยาศาสตรทางกายภาพ และสิ่งมีชีวติ
วิทยาศาสตรทางชีวภาพ และวิทยาศาสตรดานอื่นๆ
- การวิจัยทางสังคมศาสตร เปนการวิจัยเกีย่ วของกับพฤติกรรมมนุษย สาขาวิชาเชน มนุษยศาสตร บัญชี เศรฐศาสตร บริหาร
6. การวิจัยแบงตามระดับการควบคุมตัวแปร แบงเปน 3 ประเภท คือ
- การวิจัยเชิงทดลอง มุงหาความรูละความจริงจากการเหตุการณปรากฎการณทเี่ กิดขึ้นจากการควบคุมทดลองควบคุมตัวแปร
ตางๆ ควบคุมตัวแปรแทรกซอนไมใหมีผลกระทบ
- การวิจัยกึ่งทดลอง มุงหาความรูและความจริงจากเหตุการณที่เกิดขึ้นจากการควบคุม โดยผูวิจยั ไมสามารถควบคุมสถาณ
การณหรือควบคุมตัวแปรแทรกซอนไดทงั้ หมด
- การวิจัยเชิงธรรมชาติ เปนการวิจยั มุงหาความรูสภาพที่เปนธรรมชาติจริงๆ ผูวิจัยไมสามารถจัดสรางสถาณการณหรือ
เงื่อนไขไดๆไดเลย ปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ
7. การวิจัยแบงตามลําดับเวลาของการศึกษาวิจัย แบงเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ
- การศึกษา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง
- การศึกษายอนหลัง ศึกษาจากผล(effect) ไปหาเหตุ (cause) ยอนไปในอดีต จากหลักฐานหรือขอเท็จจริงที่มีอยู
- การศึกษาไปขางหนา เปนการศึกษาจากเหตุไปหาผล เริ่มตนดวยการเลือกกลุมประชากร สัมผัสหรือไมสัมผัสกับสิ่งที่เปน
สาเหตุ แลวเฝาสังเกตการณ เก็บขอมูล ตอเนื่องระยะยาว
บางครั้งการวิจยั ประเภทหนึ่งๆอาจเปนการวิจัยของประเภทหนึ่ง เชน การวิจยั เชิงวิเคราะห และการวิจัยเชิงทดลอง จะเปน
การวิจยั เชิงปริมาณดวย
ประเภทของการวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ แบงออกเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ
 หาสุขภาพอนามัย ปองกันและบําบัดโรค ทางสังคม
1. การวิจยั ทางชีวการแพทย สวนใหญวิจยั ในหองปฏิบัตกิ าร มุงไปที่ปญ
พื้นฟูสมรรภภาพ พัฒนายาวัคซีน ศึกษากลไกเกิดโรคตางๆ
2. การวิจยั ทางคลินิก คือการเก็บรวบรวมวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบเพื่อตอบปญหาในการดูแลรักษาผูปวยรวมถึงการ
วินิจฉัย ปองกัน และรักษา
3. การวิจยั ระบบสาธารณสุข เพื่อศึกษาปจจัยและองคประกอบตางๆ ที่ประกอบเปนโครงสรางสาธารณสุขของประเทศ

4. การวิจยั นโยบายสาธารณสุข มุงเนนทางดานนโยบายสาธารณสุขโดยเฉพาะ เพื่อใหไดขอมูลความรูนําไปสูน โยบาย การ
ปฏิบัติ แกไขปรับปรุง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โครงการวิจัย หมายถึง แผนการวิจยั ตั้งแตเริ่มตนการศึกษาวิจยั จนกระทั้งสิ้นสุดการวิจัย ซึ่งนําเสนอผูมีอํานาจหนาที่ในการ
อนุมัติในการดําเนินการวิจยั เพื่อดําเนินการเลือกหัวขอเรื่อง การกําหนดปญหาที่จะทําการวิจยั การตั้งชื่อเรื่องการวิจัย การ
ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วของ การสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย การตั้งสมมุติฐานในการวิจยั การกําหนดตัวแปร
และการออกแบบการวิจยั
2. ขั้นการเขียนโครงการวิจยั ดําเนินการเขียนโครงการวิจัยตามแบบฟอรมการเขียนโครงการวิจยั ของหนวยงานหรือสถาบันที่
อนุมัติใหดําเนินการวิจัย การกําหนดตัวแปร และการออกแบบการวิจยั
3. การนําเสนอโครงการวิจัยเพื่อขออนุมัติ ดําเนินการสงโครงการวิจัยไปเพื่อนําเสนอตอผูมีอํานาจในการอนุมัติการวิจัยและ/
หรือของบประมาณในการทําวิจยั หรือตอแหลงทุนอุดหนุนการวิจัยเพือ่ ขอทุนอุดหนุนการวิจัย
การดําเนินการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้
1. การสรางหรือการพัฒนาเครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย หลังจากที่โครงการไดรับการ
อนุมัติ ผูวิจยั ตองสรางหรือพัฒนาเครื่องมือการวิจยั เพื่อชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล ตองรูจัก และเลือกใชเครื่องมือที่
เหมาะสม เครือ่ งมือวิจัยทีด่ ีตอ งมีความตรงและความเทีย่ งสูง ถาเปนเครื่องมือทางวิทยาศาสตรตองมีความไวในการวัดสูง
2. การเลือกตัวอยาง คัดเลือกตัวอยางจากประชากรเปาหมายที่ตองการศึกษาตามขนาดจากวิธีคํานวณ คุณสมบัติตรงกับที่
กําหนดไวในโครงการวิจัย ตัวอยางที่เหมาะสมที่สุด และสามารถสรุปผลไปยังประชากรไดอยางนาเชื่อถือ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการอยางเปนขั้นตอนตามที่กําหนดไวในโครงการวิจัยถามีปญหาอุปสรรคในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ทําหนังสือขออนุญาตจากหนวยงานทีจ่ ะเก็บขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลมีหลายวิธี
เชน การสังเกต การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม การบันทึกรายการ หรือการบันทึกขอมูลจากการทดลอง
4. การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล เปนขั้นตอนตอจากการเก็บรวบรวมขอมูล นําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตอง
ความครบถวน ความสมบูรณ นํามาลงรหัส และวิเคราะห็ขอมูลทางสถิติ หรือวิเคราะหเนื้อหา
5. การแปรผลการวิเคราะหขอมูล เปนตาราง แสดงคาสถิติตางๆ คารอยละ คามัถยฐาน คาฐานนิยม หรือผลการวิเคราะหมา
ตีความขยายรายละเอียด ใหผูอื่นสามารถเขาใจไดงายในลักษณะของความเรียงธรรมดา
6. การสรุปผลการวิจัย ขั้นตอนที่ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยของตน บรรยายวาไดทําอะไร ทําโดยวิธีใด ผลเปนอยางไร ทําไมผลจึง
เปนเชนนัน้ อาจนําทฤษฎีที่เกี่ยวของมาประกอบอธิบาย พรองขอเสนอแนะนําการนําผลวิจัยนําไปใช เผื่อมีใครนําไปวิจยั ตอ
การรายงานการวิจัย เปนขั้นตอนการนําเสนอผลการวิจัยอยางเปนระบบตอหนวยงานที่เกีย่ วของ แหลงทุนอุดหนุนงานวิจัย
และสาธารณชน สามารถทําไดหลายวิธี ไดแก
- การนําเสนอทางเอกสารสิ่งพิมพในลักษณะรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณและรายงานการวิจัยฉบับยอ
- การนําเสนอโปสเตอรในการประชุมวิชาการตาง ๆ
- การนําเสนอทางวาจาในการประชุมวิชาการตาง ๆ หรือการประชุมของหนวยงานหรือผูบริหาร
- การนําเสนอทางวิทยุโทรทัศนในรูปของสารคดี
รายงานการวิจยั เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการวิจัยที่สําคัญ ถาการดําเนินการวิจัยดี ผลการวิจยั ดี แตรายงานอานไมรู
เรื่องหรือเขาใจยากจะทําใหผลการวิจัยดอยคาลงไป รายงานการวิจัยทีด่ ีตองนําเสนอใหผูอานและผูใชงานวิจัยเขาใจนําไป
ประยุกตในงานใหเกิดประโยชน

รายงานการวิจยั แบงเปน2 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. การวิจัยฉบับสมบูรณ เปนรายงานการวิจัยที่ผวู ิจยั เสนอเนื้อหาสาระทุกขั้นตอนอยางละเอียดและเปนระบบ ตัง้ แตเริ่มตน
การทําวิจยั จนถึงสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะการวิจยั
2. รายงานการวิจัยฉบับยอ เสนอเนื้อหาสาระเฉพาะหัวขอและประเด็นที่สําคัญ ๆ ของการวิจยั ในเรื่องที่ศึกษาวิจัยเทานั้น ตัด
รายละเอียดที่ไมจาํ เปนปลีกยอยออกไป
ตองเขียนโดยไมมีอคติหรือสอดแทรกความรูสึกสวนตัว หลักการที่ดีทสี่ ุดคือ พยายามเขียนโดยใชประโยคงายๆ
ใชภาษางาย ๆ และเรียบเรียงใหตอเนื่องสอดคลองกันตั้งแตตนจนจบ
manasu

