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อธิบายความหมายการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งได้

ระบุวตัถุประสงคข์องการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งได้

อธิบายหลกัการคดัเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสมได้

ระบุแหลง่สืบคน้วรรณกรรมท่ีนิยมแพรห่ลายได้

แยกแยะและวิพากษว์รรณกรรมที่ดี และวรรณกรรม                   

ท่ีเรียบเรียงไม่ถูกตอ้งได้

วตัถุประสงคข์องการเรียนรู ้



อธิบายความหมายของกรอบแนวคิดการวิจยัได้

แยกแยะความแตกตา่งระหว่างความหมายกรอบทฤษฎี

และความหมายกรอบแนวคิดการวิจยัได้

อธิบายความหมายของการทดสอบสมมตฐิาน ตวัแปร และ

ระดบัมาตรวดัตวัแปรได้

วตัถุประสงคข์องการเรียนรู(้ตอ่)



เน้ือหาบรรยาย
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3
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ความหมายของการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

วตัถุประสงคข์องการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

หลกัการคดัเลือกวรรณกรรมท่ีเหมาะสม

แหลง่สืบคน้วรรณกรรมท่ีนิยมแพรห่ลาย



เน้ือหาบรรยาย(ตอ่)
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หลกัการเรียบเรียงวรรณกรรมที่ดี

กรอบแนวคิดการวิจยั

ความแตกตา่งระหว่างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและ

กรอบแนวคิดการวิจยั

สมมตฐิาน ตวัแปร และระดบัมาตรวดั 



ความหมายของการทบทวน

วรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง

• การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)

หมายถึง กระบวนการสืบคน้ ศึกษาทบทวน วิเคราะห ์

สังเคราะหแ์ละสรุป เก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ี

เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาการวิจัย ทั้งในอดีตและ

ปัจจบุนั เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในปัญหาท่ีจะท าวิจยั เพื่อ

น าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัอยา่งมีเป้าหมาย

ชดัเจน

1



วตัถุประสงคข์องการทบทวน

วรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง
2

• เพื่อใหผู้วิ้จยัเรยีนรูอ้งคค์วามรูท้ี่มีอยูเ่ดิม

• เพื่อคน้หาปัญหาที่ควรด าเนินการวิจยัตอ่ไป

• เพื่อสงัเคราะหค์ าถามการวิจยั

• เพื่อน ามาออกแบบวิธีการวิจยั



วตัถุประสงคข์องการทบทวน

วรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง(ตอ่)

• เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั

• เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานความคิดส าหรบัผูอ้่าน

งานวิจยั

• เพื่อใหผู้วิ้จยัเกิดความมัน่ใจในการท าวิจยั



การทบทวน
วรรณกรรมที่

เกี่ยวข้อง

ปัญหาวิจัยและ
ขอบเขตของ

ปัญหา

ประชากรและ
ตัวอย่าง

ทฤษฎีขอบข่าย
แนวคิด

สมมติฐาน

ตัวแปร

รูปแบบการวิจัย

ผลการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การสร้างเครื่องมือเก็บ
ข้อมูล

ประโยชนข์องการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง



ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

ก าหนดเร่ืองและ

ขอบเขตเรื่องท่ีจะ

ทบทวน

ก าหนดแหล่ง

สารสนเทศท่ีจะ

สืบคน้

คน้หาเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

พิจารณาความ

น่าเช่ือถือของ

ขอ้มูลแหล่งขอ้มูล

(สงัเคราะหข์อ้มูล)

การบนัทึกขอ้มูล

ในการทบทวน

วรรณกรรม/เขียน

เรียบเรียง

ก่อนทบทวนวรรณกรรม

1

23



หลกัการคดัเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสม3

•ผูเ้ขียน พิจารณาความเช่ียวชาญ ประสบการณใ์นเรื่องนั้น 

•ความถูกตอ้ง เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา 

ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและโจทยวิ์จยัท่ีก าหนด

•ความทนัสมยั ควรพิจารณาเน้ือหา/ขอ้มูลท่ีทนัสมยั 

มีการพิมพล์า่สุด ไม่เกิน 5 ปี



แหล่งสืบคน้วรรณกรรมที่นิยมแพรห่ลาย4

หนังสือ ต ำรำ

(Textbook)

รำยงำนวิจยั/

วิทยำนิพนธ์

วำรสำรวจิยั/

วำรสำรวชิำกำร 

(Journal)



แหล่งสืบคน้วรรณกรรมที่นิยมแพรห่ลาย

เอกสารรวบรวมบทคดัยอ่งานวิจยั /

วิทยานิพนธ ์/ Dissertation Abstracts 

International : DAI

สารานุกรม/พจนานุกรม

รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการ 

(Proceedings)



การสืบคน้จากฐานขอ้มูล

ฐานขอ้มูลงานวิจยัของ สกอ. (ThaiLIS)

ศูนยข์อ้มูลข่าวสารทางการศึกษา 

(ERIC)  

ส านกังานบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพ่ือพฒันาการศึกษา (UnitNet)

แหล่งสืบคน้

จากฐานขอ้มูล

ตา่งๆ คลงัขอ้มูลงานวิจยั (TNRR)



 ฐานขอ้มูลอา้งอิง

ของ 

สกอ.ThaiLIShttp://

dcms.thailis.or.th/t

dc/basic.php

ฐานขอ้มูลและแหล่งคน้ควา้ที่ส  าคญั 



 ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร

ทางการศึกษา 

(Educational 

Resources 

Information Center-

ERIC) -รวมรายช่ือ

ผลงานวิจยัดา้น

การศึกษา 

https://eric.ed.gov/

ฐานขอ้มูลและแหล่งคน้ควา้ท่ีส  าคญั 

https://eric.ed.gov/


คลงัขอ้มูลงานวิจยัไทย

http://www.tnrr.in.th/

คลงัขอ้มูลงานวิจยั(TNRR)

http://www.tnrr.in.th/


 UnitNet--

http://www.uni.net

.th/UniNet/index.p

hp

ส านกังานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาการศึกษา



หอ้งสมุดออนไลน ์วช.

หอ้งสมุดออนไลน ์วช.

http://www.thailibrary.in.th

/wp-content/uploads/ 

2013/10/dric.png

http://www.thailibrary.in.th/wp-content/uploads/2013/10/dric.png


• สถำบนัวิจยัระบบสำธำรณสุข (สวรส.) 

https://www.hsri.or.th/researcher/about/service/researchpaper

• ศูนยข์อ้มูล สสส.

http://resource.thaihealth.or.th/taxonomy/term/3927

• ศูนยข์อ้มลูกำรแพทยท์ำงเลือก

http://thaicamdb.info/index.php

•ฐำนขอ้มลูงำนวิจยัดำ้นพยำบำลและสหเวชศำสตร ์

https://www.ebsco.com/e/th-th/products-and-services/clinical-

resources/cinahl-complete

แหล่งสืบคน้งานวิจยัดา้นสุขภาพ

https://www.hsri.or.th/researcher/about/service/researchpaper
http://resource.thaihealth.or.th/taxonomy/term/3927
http://thaicamdb.info/index.php


ฐานขอ้มูลและแหล่งสืบคน้อ่ืน 

 PubMed --https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

 Science Direct --http://www.sciencedirect.com/

 Scopus -http://www.scopus.com/

 ProQuestDigital Dissertation --

http://search.proquest.com/index

 LexisNexis ฐำนขอ้มูลทำงกฎหมำย –

www.lexisnexis.com/

 OPAC (Online Public Access Catalog) ของ

มหำวิทยำลยัไทย

1



เทคนิคการทบทวนวรรณกรรม

• เริม่จาก Paper/วรรณกรรม แรกที่สนใจท่ีสุดก่อน 

• สืบยอ้นหลงั Paper/วรรณกรรมท่ีอ่านนั้น อา้ง Paper ใดมากในจดุ

ที่ส  าคญัก็ไปหา Paper ยอ้นหลงัมาอ่าน ขอ้ดีคือเลือกอ่านไดต้ามที่

เห็นส าคญัคือดจูากความส าคญัของการถูก cited

• สืบเดินหนา้ เริม่จาก Paper เก่าแลว้ดวู่าถูก cited โดย paper 

ใดบา้งก็อ่านตามไปเรื่อยๆ ขอ้ดีคือตามเรื่องงา่ยเพราะเรื่องตอ่กนั

เป็นล าดบัและเห็นพฒันาการของเรือ่ง

5



การสงัเคราะหว์รรณกรรม

•การรวบรวมวรรณกรรมมาจดัระบบใหเ้กิดสิ่งใหม่

รูปแบบใหม่ เรื่องใหม่ โครงสรา้งใหม่ หรือขอ้สรุป

เพื่ออธิบายขอ้มูลหรือปรากฏการณท่ี์สมัพนัธก์นั 

-เทคนิคการวิเคราะหเ์น้ือหา (Content analysis) 

-การวิเคราะหอ์ภิมาน (Meta analysis) 



การสงัเคราะหว์รรณกรรม

การสงัเคราะหว์รรณกรรม ดว้ยวิธีวิเคราะหเ์น้ือหา 

(Content Analysis) 

•ตอ้งสืบคน้ รวบรวม และคดัเลือกวรรณกรรม

อยา่งเป็นระบบ 

•วิเคราะห ์เปรียบเทียบ / ผลการวิจยัแตล่ะเรื่องว่า

เหมือนหรือตา่งกนัอยา่งไร 

•สงัเคราะหใ์นรูปการเขียนแบบพรรณนา(narration) 

•เป็นการวิเคราะหเ์ชิงคณุภาพอยา่งเป็นระบบ 



ตวัอยา่งการจดัหมวดหมู่หวัขอ้วรรณกรรม

A

A1 A2 A3

A2.1 A2.2 A2.3

A2.1.1

A2.1.2



การสงัเคราะหว์รรณกรรม

การสงัเคราะหว์รรณกรรม ดว้ยวิธีวิเคราะหอ์ภิมาน 

(Meta Analysis) 

•ใชร้ะเบียบวิธีทางสถิต ิและการแจงนบั 

•สงัเคราะหเ์น้ือหา รายละเอียดของระเบียบวิธี และ

ผลการวิจยั 

•น าเสนอขอ้คน้พบจากงานวิจยัทุกเรื่องในหน่วย

มาตรฐานเดียวกนั 

•บูรณาการขอ้คน้พบ เพื่อแสดงความเก่ียวขอ้งของ

งานวิจยั 



•การเขียนทบทวนผลการวิจยั ควรเป็นการบรรยาย

สรุปผลการวิจยั ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี

-ช่ือเรือ่ง

-กลุ่มตวัอยา่ง

-วิธีการศึกษา

-ผลการวิจยั

วิธีการสงัเคราะหผ์ลการวิจยั



ตวัอยา่งการเขียนทบทวนผลการวิจยั 

Chang และคณะ  (2002) ศึกษำผลของกำรนวดต่อระดบัควำมเจ็บปวด

และควำมวิตกกงัวลในระยะเจ็บครรภค์ลอดในหญิงครรภแ์รกท่ีคลอดใน

โรงพยำบำลภำคใต ้ประเทศไตห้วนั จ ำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่ม

ทดลอง 30 คน โดยกลุ่มทดลองไดร้บักำรนวดโดยพยำบำลในระยะปำก

มดลูกเปิดชำ้ ระยะปำกมดลูกเปิดเร็ว และระยะเปล่ียนผ่ำน โดยใน

ระหว่ำงช่วงแต่ละช่วงจะไดร้ับกำรนวดจำกสำมี และกลุ่มควบคุมไดร้ับ

กำรพยำบำลตำมปกติ ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มทดลองมีระดับควำม

เจ็บปวดและควำมวิตกกงัวลในระยะคลอดน้อยกว่ำกลุ่มควบคุมอย่ำงมี

นัยส ำคญัทำงสถิติ(p<.01)



การเรียบเรียงวรรณกรรมที่ไม่ดี

•ท าการทบทวนวรรณกรรมอยา่งไม่รูเ้ป้าหมาย 

•ท าการทบทวนวรรณกรรมโดยการบอกผูอ้่านว่า

ตนเองไดอ้่านอะไรมาบา้ง 

•เขียนยอ่หนา้เทา่กบัจ  านวนเอกสารที่อ่าน 



การเรียบเรียงวรรณกรรมท่ีไม่ดี(ตอ่)

•แตล่ะยอ่หนา้เขียนสรุปว่าแตล่ะ Paper ท าอะไร ไดอ้ะไร 

โดยการลอกบางสว่นของ Abstract และ Conclusion 

•เขียนเรียงปี พ.ศ. กนัไปตามล าดบั 

•ไม่มีการอา้งอิงวรรณกรรมของผูอ้ื่น 



ตวัอยา่งการเรียบเรียงวรรณกรรมท่ีดี

ความหมายของผูสู้งอายุ

ประเทศไทยไดม้ีกำรบญัญัติควำมหมำยของค ำว่ำผูสู้งอำยุ (Elderly) ขึ้ นเป็นครั้งแรกเมื่อวนัท่ี 1 

ธนัวำคม พ.ศ. 2505 ในกำรประชุมแพทยอ์ำวุโสและใชม้ำจนปัจจุบนั (สุรกุล เจนอบรม, 2541, หน้ำ 

5) เพรำะเป็นค ำท่ีกลำง ๆ ท่ีไม่บ่งชดัว่ำแก่หรือชรำภำพ พจนำนุกรมฉบบัรำชบณัฑิตยสถำน (2542, 

หน้ำ 347) ใหค้วำมหมำยค ำวำ่ ชรำ ทำงพุทธศำสนำคือควำมแก่เฒ่ำของสตัวแ์ละมนุษยทุ์กหมู่เหล่ำคือ 

กำรสูงอำยุ ควำมเหี่ยวแหง้ ผมหงอก หนังย่น กำรหมดพละก ำลัง และควำมเส่ือมของอำยตนะ (ญำณ

ติโลกะ, 2551, หน้ำ 14) แต่ดว้ยควำมหมำยท่ีมีนัยว่ำแก่ดว้ยอำยุ ช ำรุด ทรุดโทรม เป็นค ำท่ีไม่นิยม

เพรำะก่อใหเ้กิดควำมหดหู่ใจ ควำมถดถอย และส้ินหวงั ในระดบันำนำชำติไดม้ีกำรตกลงในกำรประชุม

ขององคก์ำรสหประชำชำติใหใ้ชค้ ำวำ่ Older persons (บรรลุ ศิริพำนิช, 2542, หน้ำ 25) และกำรท่ีจะ

ก ำหนดว่ำผูใ้ดชรำภำพหรือแก่หรือสูงอำยุ มีกำรใชเ้กณฑพ์ิจำรณำตำมลักษณะควำมเปล่ียนแปลงทำง

ร่ำงกำย ทำงจิตใจ ควำมสำมำรถในกำรคิดสรำ้งสรรค์ และควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ 

(ศศิพฒัน์ ยอดเพชร, 2544, หน้ำ 10 –11)

กล่ำวโดยสรุป ผูสู้งอำยุในควำมหมำยของกำรวจิยัครั้งน้ี คือ ผูท่ี้มีอำยุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้ นไป โดยนับ

อำยุปีเต็ม  ณ วนัท่ีเก็บขอ้มูล  



ผลของโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม

โดยใชวิ้ธีบ าบัดเพ่ือเสริมสรา้ง

แรงจูงใจต่อพฤติกรรมการติด

สื่อสังคมออนไลนข์องนักเรียน

ชั้ นมั ธยม ศึกษาตอนต้นใน

จงัหวดัอุบลราชธานี 

ตวัอยา่งการเรียบเรียงวรรณกรรมท่ีดี

มีส่วนน า บอกองคป์ระกอบ

เน้ือหาโดยรวม



ตวัอยา่งการเรยีบเรียงวรรณกรรมท่ีไม่ดี

แนวคิดเก่ียวกบัสวสัดิการสงัคม 

ควำมหมำยของสวสัดิกำรสงัคม (Social welfare) ไดม้ีผูใ้หค้วำมหมำยไวต่้ำง ๆ ดงัน้ี

วอลเตอร์ (Walter, 1968 : p. 4 อำ้งถึงใน สุเทพ เชำวลิต, 2550) ไดใ้หค้วำมหมำยไววำ่ 

“สวสัดิกำรสงัคม” คือกำรจดักิจกรรมขึ้ นเพื่อส่งเสริมสวสัดิกำรสงัคมโดยตรงแกป่ระชำชนในดำ้น

ควำมตอ้งกำรท่ีอยูอ่ำศยัในเรื่องครอบครวัและเด็ก

สุวรรณ รื่นยศ (2552) ใหค้วำมหมำยวำ่ “งำนสวสัดิกำรสงัคม” มีควำมหมำยครอบคลุมไปถึง

กำรด ำเนินกำรทุกอยำ่งทั้งของรฐัและเอกชนเพื่อช่วยเหลือเก้ือกูลเพื่อนมนุษยห์รือกลุ่มชนท่ีรวมกนั

เป็นสงัคม

สมชำย มว่งจิตและคณะ (2554) ใหค้วำมหมำยวำ่ “สวสัดิกำรสงัคม” หมำยถึง กำรปฏิบติั

กิจกรรมทั้งหลำยไมว่ำ่โดยส่วนรำชกำรหรือเอกชน เป็นกำรปฏิบติัเพื่อช่วยเหลือบุคคลครอบครวั

กลุ่มชน ชุมชนใหม้ีมำตรฐำนกำรครองชีพอนัดีมีสุขภำพและสงัคมท่ีดี

ขาดการสงัเคราะห์



ขาดส่วนน า ที่กล่าวถึงองค์ประกอบ
เนื้อหาโดยรวม

ไม่แปลค า

ตัวอย่างการเขียนเรียบเรียงวรรณกรรมที่ไม่ดี



สิ่งที่ผูวิ้จยัตอ้งทบทวนจากวรรณกรรม

•ทบทวนสถานการณ/์ประเด็นปัญหา (Issues Review) 

เป็นการทบทวนในส่ิงท่ีช้ีบอกว่าเรื่องท่ีจะท าเป็นปัญหา 

เป็นการหาช่องว่างของความรู ้(Gaps of Knowledge) 

•ทบทวนบริบท (Context Review) เพื่อใหเ้ห็น                  

ความเป็นมาของเรื่องที่จะศึกษา

•ทบทวนทฤษฎี (Theoretical Review) เป็นการทบทวน

เพื่อรวบรวมทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในแง่มุมตา่งๆ



สิ่งที่ผูวิ้จยัตอ้งทบทวนจากวรรณกรรม(ตอ่)

•ทบทวนระเบียบวิธีวิจยั (Methodological Review) เป็น

การเปรียบเทียบจดุอ่อน จดุแข็งของงานวิจยัท่ีท ามาแลว้ 

ทั้งดา้นการออกแบบวิจยั กลุม่ตวัอยา่ง การเก็บขอ้มูล 

และวิธีการวิเคราะห ์

•ทบทวนบูรณาการ (Integrative Review) เพื่อน าเสนอ

องคค์วามรูท่ี้มีอยูใ่นปัจจบุนั โดยสรุปรวบรวมผลงานวิจยั

ตา่งๆ ท่ีสมัพนัธก์บัสมมตฐิานการวิจยั



ตวัอยา่ง การท าตาราง Matrix

ช่ือผูแ้ตง่/

พ.ศ.

วิธีการ

ด าเนินการ

วิจยั

กลุม่ตวัอยา่ง

และวิธีการสุม่

เคร่ืองมือที่ใช้

ส าหรบัการ

วิจยั

ตวัแปรที่

ท าการศึกษา

ผลการศึกษา   

ที่ได ้

1………….…

2…………….

3………………

ท่ีมา: ปรบัมาจาก Claessens, Eerde, Rutte&Roe, 2007



ช่ือผูแ้ต่ง/

พ.ศ.

วธีิกำร

ด ำเนินกำร

วจิยั

กลุ่ม

ตวัอยำ่ง

และวธีิกำร

สุ่ม

เครื่องมือท่ีใช้

ส ำหรบักำร

วจิยั

ตวัแปรท่ีท ำกำรศึกษำ ผลกำรศึกษำท่ี

ได้

อจัฉรำ เกตุ

รตันกุล และ

คณะ

(2558)

Quasi 

experimental

ผูติ้ดสำรเสพ

ติด

Motivation 

enhancement 

(MI)

คะแนนพฤติกรรมกำรใช้

สำรเสพติด จ ำนวนวนัท่ี

หยุดใชส้ำรเสพติด

พฤติกรรมกำรใช้

สำรเสพติดกอ่น

และหลงับ ำบดั

ระหวำ่งกลุ่มไม่

แตกต่ำงกนั

สถำบนั

สุขภำพจิต

เด็กและวยัรุ่น

รำชนครินทร์

(2553)

Quasi 

experimental

เยำวชนติด

เกม

คำ่ยกิจกรรม คะแนนกำรติดเกม และ

คะแนนภูมิคุม้กนักำรติด

เกม

คะแนนกำรติด

เกมหลงัรว่ม

กิจกรรมลดลง

และมีคะแนน

ภูมิคุม้กนักำรติด

เกมเพิ่มขึ้ น

ตัวอย่าง การท า Matrix วรรณกรรม



ตวัอยา่ง การเขียนหวัขอ้วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

บทท่ี 2

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กำรวิจยัน้ีเป็นกำรวิจยัแบบก่ึงทดลองมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบระดบัควำมเจ็บปวด

ในระยะคลอดของหญิงครรภแ์รก ก่อนและหลงักำรไดร้บัโปรแกรมกำรนวดโดยสำมี ใน

ระยะปำกมดลูกเปิดช้ำ ระยะปำกมดลูกเปิดเร็ว และระยะเปล่ียนผ่ำน และเพื่อ

เปรียบเทียบกำรลดควำมเจ็บปวดในระยะคลอดของหญิงครรภแ์รก ระหวำ่งกลุ่มท่ีไดร้บั

กำรนวดโดยสำมีกบักลุ่มท่ีไดร้บักำรพยำบำลตำมปกติในระยะปำกมดลูกเปิดชำ้ ระยะ

ปำกมดลูกเปิดเร็ว และระยะเปล่ียนผ่ำน ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สรุป

สำระส ำคญั เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรศึกษำวิจยัน ำเสนอเป็นล ำดบั ดงัน้ี

1. ควำมเจ็บปวดในระยะคลอด



ตวัอยา่ง การเขียนหวัขอ้วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง(ตอ่)

เอกสารอา้งอิง : 

สุดำรตัน์ ภิรมยน์ก. (2549). ผลของโปรแกรมการนวดโดยสามีต่อการลดความเจ็บปวดใน

ระยะคลอดของหญิงครรภ์แรก .  วิทยำนิพนธ์ปริญญำพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต 

มหำวทิยำลยัจุฬำลงกรณ.์

2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อควำมเจ็บปวดในระยะคลอด

3. ผลของควำมเจ็บปวดในระยะคลอดต่อมำรดและทำรก

4. กำรประเมินควำมเจ็บปวดในระยะคลอด

5. แนวคิดเก่ียวกบักำรนวดเพื่อลดควำมเจ็บปวดในระยะคลอด

6. บทบำทของสำมีในกำรบรรเทำควำมเจ็บปวดในระยะคลอด



ปัญหาการทบทวนวรรณกรรม

•เอกสารไม่ทนัสมยั

•ไม่ตรงหวัขอ้การวิจยั 

•แบบขนมชั้นและเป็นการตดัแปะ 

•อา้งอิงไม่ถูกตอ้งตามแบบฟอรม์ 



ปัญหาการทบทวนวรรณกรรม(ตอ่)

•เรียบเรียงแตล่ะเอกสารไม่มีการสงัเคราะห์

•ขาดความเช่ือมโยงแนวความคิดและทฤษฎีกบัตวัแปรวิจยั 

•ไม่มีการสรุปว่าไดส้งัเคราะหอ์ะไรบา้งจากการทบทวน

วรรณกรรมเรื่องนั้นๆ  



กรอบแนวคิดการวิจยั6

• กรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual Framework) 

หมายถึง แนวคิดเชิงรูปธรรมท่ีแสดงถึงประเด็นปัญหาวิจยั 

ระบบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรในการวิจยั และวิธีการ

ศึกษาท่ีเหมาะสม ส าหรับสร้างหรือผลิตองค์ความรู ้ท่ี

น่าเช่ือถือ น าไปสู่การขบัเคลื่อนการวิจยัสู่เป้าหมายของการ

วิจยั



กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี & กรอบแนวคิดการวิจยั7

กรอบแนวคิดทฤษฎี (Theoretical Framework) 

กรอบแนวคิดที่มีตวัแปรทุกตวัเก่ียวขอ้ง

กนัจริงตามทฤษฎี ตวัแปรทุกตวัที่ก  าหนด

ตอ้งมีงานวิจยัหรอืทฤษฎีรองรบั นักวิจยั

ตอ้งเขียนอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลทุก

ตวัแปร 



ตวัอยา่งกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี

การตดิเช้ือเอดส์

เพศ

อายุ

ความรู ้

ค่านิยม

ฐานะทางบา้น

อิทธิพลเพื่อน



กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี & กรอบแนวคิดการวิจยั

กรอบแนวคิดที่มีตวัแปรทุกตวัเก่ียวขอ้ง

กนัจริงตามทฤษฎี ตวัแปรทุกตวัที่ก  าหนด

ตอ้งมีงานวิจยัหรอืทฤษฎีรองรบั นักวิจยั

ตอ้งเขียนอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลทุก

ตวัแปร 

กรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual Framework) 

กรอบแนวคิดที่นักวิจัยเลือกตัวแปรบาง

ตัวที่เก่ียวขอ้งจริงในบริบท สถานการณ ์

หรอืที่นกัวิจยัคิดว่าเก่ียวขอ้ง และเป็น

ตวัแปรที่มีค่าแปรเปลี่ยนจรงิ



ตวัอยา่งกรอบแนวคิดการวิจยั

การตดิเช้ือเอดส์

ความรู ้

ค่านิยม

ฐานะทางบา้น

อิทธิพลเพ่ือน



รูปแบบการน าเสนอกรอบแนวคิดการวิจยั

•รูปแบบแผนผงั  

•รูปแบบบรรยาย 

•รูปแบบจ าลอง สญัลกัษณ ์หรือสมการ 

•รูปแบบผสม



กรอบแนวคิดการวิจยั

งานวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ภาวะสุขภาพของ

ผูสู้งอายุ ต  าบลคบูวั จงัหวดัราชบุรี 

(วิรดา อรรถเมธากุลและวรรณี ศรีวิลยั, 2555)

อายุ (X2) 

รายได ้(X4) 

สถานภาพสมรส (X5) 

ภาวะครอบครวัเป็นสุข (X6)

ดชันีมวลกาย (X7) 

เพศ (X1) 

การศึกษา (X3) 

ภาวะสุขภาพ

ผูสู้งอายุ 

(Y)



กรอบแนวคิดการวิจยั

สุขภาพจติ

ของผูสู้งอายุ

ปัจจยัดา้นประชากร เศรษฐกิจ

-เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส

-จ  านวนสมาชิกในครวัเรือน 

-รายได้

ปัจจยัดา้นครวัเรือนและสงัคม

-การเขา้ร่วมกิจกรรมในครวัเรือน

-การเขา้ร่วมกิจกรรมในชุมชน

-การมาเยีย่มของบุตรหลาน

ปัจจยัดา้นสุขภาพ อนามยั

-โรคประจ าตวั

-ความวิตกกงัวล



ตวัอยา่งรูปแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์

Y = การตดิเช้ือเอดสข์องเด็กวยัรุน่ 

P = ความรูเ้รื่องโรคเอดส์

Q = ค่านิยม

R = ฐานะทางบา้น

S = อิทธิพลของเพื่อน 

จากฟังกช์นัท่ีก าหนด หมายความว่า การตดิเช้ือเอดสข์องวยัรุน่ข้ึนอยูก่บั หรือ

มีความสมัพนัธก์บัตวัแปรเรื่อง ความรูเ้รื่องโรคเอดส ์ ค่านิยม ฐานะทางบา้น และ

อิทธิพลของเพื่อน

Y = ∫(P, Q, R, S) 



สมมุติฐาน ตวัแปร ระดบัมาตรวดั8

สมมุตฐิานการวิจยั (Research Hypotheses)

หมายถึง ค าตอบของปัญหาการวิจยัท่ีคาดเดาไว้

ลว่งหนา้อยา่งมีเหตผุล มีหลกัการหรือทฤษฎีรองรบั

สมมุตฐิานเป็นขอ้ความท่ีแสดงความสมัพนัธ์

ระหว่างตวัแปรท่ีศึกษา



ประเภทของสมมตฐิานการวิจยั

1.สมมตฐิานการวิจยั (Research Hypothesis) ขอ้ความท่ีแสดงถึง

ความสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีศึกษากบัค าตอบท่ีผูวิ้จยัคาดคะเน

ลว่งหนา้

2.สมมตฐิานทางสถิต ิ(Statistical Hypothesis) เป็นสมมตฐิาน

ท่ีเปลี่ยนรูปจากสมมตฐิานการวิจยัโดยใชส้ญัลกัษณท์าง

คณิตศาสตรแ์ทนคณุลกัษณะค่าพารามิเตอรข์องประชากร 

มาเขียนอธิบายความสมัพนัธข์องตวัแปร



สมมตฐิานทางสถิติ

 สมมตฐิานว่างหรือสมมตฐิานหลกั (Null hypothesis) 

แทนสญัลกัษณด์ว้ย H
0

เป็นสมมตฐิานแสดงขอ้ความที่เป็นกลาง ระบุความสมัพนัธข์องตวัแปรว่าไม่

แตกตา่งกนัหรอืไม่มีความสมัพนัธก์นั 

 สมมตฐิานทางเลือกหรอืสมมตฐิานรอง (Alternative hypothesis)

แทนสญัลกัษณด์ว้ย H
1
หรือ H

a 

เป็นสมมุตฐิานตรงขา้มกบัสมมุตฐิานหลกั  โดยระบุถึงความสมัพนัธข์อง

ตวัแปรว่าไม่เทา่กนั แตกตา่งกนั  มากกว่า  นอ้ยกว่า หรอื มีความสมัพนัธก์นั



ความคลาดเคลื่อนของการทดสอบสมมตฐิาน

ความเป็นจรงิ ผลการทดสอบสมมตฐิาน

ยอมรบั H
0 

ปฏิเสธ H
0

H
0
เป็นจริง ตดัสินใจถูกตอ้ง

(Level of confident =1 - )

ตดัสินใจผิด 

(Type I error =)

H
0
ไม่เป็นจริง ตดัสินใจผิด 

(Type II error =)

ตดัสินใจถูกตอ้ง    

(Power of test =1 - )



ความเป็นจริง : นายแดงไม่ไดฆ้่าคนตาย

H
0 

: นายแดงไม่ไดฆ้่าคนตาย

H
1 

: นายแดงฆ่าคนตาย

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นายแดงฆ่าคนตาย

นัน่คือปฏิเสธ H
0
ท่ีเป็นจริง ยอมรบั H

1
แสดงว่า การตดัสินใจผิด 

เกิดความคลาดเคลื่อนประเภทท่ี 1 (Type I error =)

กรณีตวัอยา่งท่ี 1

1.1



กรณีตวัอยา่งท่ี 1

ความเป็นจริง : นายแดงไม่ไดฆ้่าคนตาย

H
0 

: นายแดงไม่ไดฆ้่าคนตาย

H
1 

: นายแดงฆ่าคนตายุ

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นายแดงไม่ไดฆ้่าคนตาย

นัน่คือยอมรบั H
0
ท่ีเป็นจริง แสดงว่า การตดัสินใจถูกตอ้ง 

หรือ ระดบัความเช่ือมัน่ (Level of confident =1 - )

1.2



ความเป็นจริง : นายแดงฆ่าคนตาย

H
0 

: นายแดงไม่ไดฆ้่าคนตาย

H
1 

: นายแดงฆ่าคนตาย

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นายแดงไม่ไดฆ้่าคนตาย

นัน่คือยอมรบั H
0
ท่ีเป็นเท็จ แสดงว่า การตดัสินใจผิด 

เกิดความคลาดเคลื่อนประเภทท่ี 2 (Type II error =)

กรณีตวัอยา่งท่ี 2

2.1



ความเป็นจริง : นายแดงฆ่าคนตาย

H
0 

: นายแดงไม่ไดฆ้่าคนตาย

H
1 

: นายแดงฆ่าคนตาย

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นายแดงฆ่าคนตาย

นัน่คือ ปฏิเสธ H
0
ท่ีเป็นเท็จ ยอมรบั H

1
ท่ีเป็นจริง แสดงว่า 

การตดัสินใจถูกตอ้ง หรือ อ านาจการทดสอบ

(Power of test =1 - )

กรณีตวัอยา่งท่ี 2

2.2



วิธีการตัง้สมมตฐิานการวิจยั 

1. สมมติฐานแบบมีทิศทาง (Directional Hypothesis) 

เป็นการเขียนโดยระบุทิศทางของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร

ว่าสมัพนัธใ์นทิศทางใดหรอืถา้การเปรียบเทียบก็สามารถระบุ

ทิศทางตามความแตกตา่งได ้เช่น มากกว่า นอ้ยกว่า เช่น 

H
0

: อายุไม่มีความสมัพนัธก์บัภาวะสุขภาพของ

ผูสู้งอายุ 

H
1

: อายุมีความสมัพนัธท์างบวกกบัภาวะสุขภาพของ

ผูสู้งอายุ 



2 .  สมมติ ฐ านแบบไ ม่ มี ทิ ศทา ง  (Non-directional 

hypothesis) เป็นการเขียนโดยไม่มีการระบุทิศทางของ

ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรว่าสมัพนัธใ์นทางใด เพียงแต่ระบุ

ว่าสมัพนัธก์นัหรือแตกตา่งกนั เช่น 

H
0

: ผูสู้งอายุที่มีอายุตา่งกนัมีค่าเฉลี่ยภาวะสุขภาพไม่

แตกตา่งกนั 

H
1

: ผูสู้งอายุที่มีอายุตา่งกนัมีค่าเฉลี่ยภาวะสุขภาพ

ตา่งกนั 

วิธีการตัง้สมมตฐิานการวิจยั(ตอ่) 



ตวัแปร

ตวัแปร (Variable) หมายถึง คณุลกัษณะหรือ

คณุสมบตัขิองหน่วยหรือปรากฏการณท่ี์ผูวิ้จยั

สนใจศึกษา ซ่ึงจะแปรเปลี่ยนค่าไดต้ามหน่วย

หรือปรากฏการณน์ั้นๆ โดยท่ีสามารถวดัและ

สงัเกตได ้เช่น เพศ อาชีพ คะแนนสอบ อายุ 

น ้าหนกั สว่นสูง



ถา้จ  าแนกตามสภาพการณท่ี์เกิดข้ึน แบ่งได ้4 ประเภท

•ตวัแปรอิสระ/ตวัแปรตน้ (Independent Variables)

•ตวัแปรตาม (Dependent Variables)

•ตวัแปรแทรกซอ้น (Extraneous Variables)

•ตวัแปรสอดแทรก (Intervention Variables)

ประเภทของตวัแปร



ประเภทของตวัแปร

ตวัแปรอิสระ (Independent variable)หรือ ตวัแปรตน้ หรือ

ตวัแปรจดักระท า 

เป็นตัวแปรท่ีนักวิจัยสนใจน ามาจัดการหรือก าหนดเพื่อ

ศึกษาผลท่ีเกิดจากการจดักระท า หรือผลอันเกิดจากความ

แตกต่างกัน ในดา้นความเขม้ ความมีอยู่ หรือปริมาณของ

ตวัแปร อาจเรียกว่า ตวัแปรสาเหตุ



ประเภทของตวัแปร

ตวัแปรท่ีเกิดข้ึนภายหลงั เป็นผลจากการให ้

(หรือไม่ให)้ตวัแปรอิสระ  จะมีค่าแปรผันตาม

ตวัแปรอิสระ



ประเภทของตวัแปร

ตวัแปรเกินหรือตวัแปรแทรกซอ้น (Extraneous variable)

ตวัแปรที่ผูวิ้จยัไม่ไดส้นใจศึกษา แต่อาจมีผลตอ่ตัวแปรที่ศึกษา

ท าใหผ้ลการวดัตวัแปรตามมีอิทธิพลจากตวัแปรน้ี

นักวิจยัสามารถควบคุมได ้จึงเรียกว่า ตวัแปรควบคุม (Control 

variable)

เช่น เพศ อายุ สถานภาพทางเศรษฐกิจสงัคม สตปัิญญา

วฒันธรรม เจตคต ิพ้ืนฐานการเล้ียงด ู



ประเภทของตวัแปร

ตวัแปรสอดแทรก ตวัแปรเช่ือมโยง (Intervening variable)

เกิดจากกระบวนการทางจิตวิทยา อาจมีผลต่อตวัแปรตาม

แตไ่ม่สามารถวดัหรือสงัเกตไดห้รือถา้ท าไดก็้ยาก เป็นตวัแปร

ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการวิจยั ท าใหผ้ลการวิจยัคลาดเคลื่อนโดยท่ี

นักวิจัยไม่ทราบ ไม่สามารถคาดคะเนว่าจะเกิดได้ล่วงหนา้  

ท าใหไ้ม่สามารถควบคมุได้

เช่น กลุม่ตวัอยา่งใหข้อ้มูลผิดอาจโดยตัง้ใจหรือไม่ตัง้ใจ

ความไม่สนใจ ความตัง้ใจท่ีผิดกว่าปกต ิความเครียด 

ความวิตกกงัวล 



แผนภาพแสดงประเภทของตวัแปร

ตวัแปรตาม

-ความรูเ้รื่อง

โรคเอดส์

ตวัแปรตน้

-วิธีการอบรม

แบบ A กรณีศึกษา

แบบ B บรรยาย

ตวัแปรแทรกซอ้น

-เพศ

-อายุ

-อาชีพ

-ระดบัการศึกษา

ตวัแปรสอดแทรก

-ความวิตกกงัวล

-อารมณ์



ตวัแปรในการวิจยัเชิงสหสมัพนัธ์

-ตวัแปรท านาย (Predictor variable) และ

-ตวัแปรเกณฑ ์(Criterion variable)

ประเภทของตวัแปร



การวดัค่าตวัแปร

การวดัค่าตวัแปร หมายถึง

กระบวนการแปรสภาพแนวคิดหรือตวัแปร  

ซ่ึงมีลกัษณะเป็นนามธรรมใหเ้ป็นขอ้มูลทางสถิต ิ

เชิงปริมาณหรือเชิงคณุภาพ (Quantitative or 

Qualitative data )



การวดัค่าตวัแปร

การวดั: การก าหนดสญัลกัษณ/์ตวัเลขใหแ้ก่วตัถุ เหตกุารณ์

หรือคณุสมบตัท่ีิศึกษาอยา่งมีหลกัเกณฑ์

-แดงสูง 6 ฟุต

-นกัศึกษามีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่นระดบั A

องคป์ระกอบในการวดั

ตวัเลข: สญัลกัษณแ์ทนจ านวน

การก าหนดให:้ ก าหนดตวัเลขแทนวตัถุหรือเหตกุารณ์

กฎเกณฑ:์ วิธีท่ีใชใ้นการก าหนดตวัเลขหรือจ  านวน เช่น

การวดัความเร็วในการอา่น > จบัเวลาโดยใชน้าฬิกาจบัเวลา



ระดบัการวดัตวัแปร 4 ระดบั

1.ระดบันามบญัญตั ิ(Nominal scale)

-เป็นการใหต้วัเลขเพื่อแบ่งกลุม่หรอืประเภทของสิ่งที่

วดั ตวัเลขท่ีก าหนดใหต้า่งกนั แสดงว่าอยูต่า่งประเภทกนั

ตวัเลขท่ีก าหนดใหไ้ม่ไดแ้สดงปริมาณ น ามาเปรียบเทียบ

หรือจดักระท ากนัทางคณิตศาสตรไ์ม่ได้

-ผูท่ี้ไดร้บัหมายเลขเดียวกนัแสดงว่ามีคณุลกัษณะของ

สิ่งท่ีวดัเท่า ๆ กนั หรือเหมือนกนั

เช่น เลขประจ  าตวันกัศึกษา เบอรน์กัฟุตบอล ศาสนา

กรุป๊เลือด
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2.ระดบัจดัอนัดบั (Ordinal scale)

-เป็นระดบัการวดัท่ีมีคณุสมบตักิารวดัสูงกว่าระดบั 

นามบญัญตั ิตวัเลขตา่งกนัแสดงว่ามีระดบัของส่ิงท่ีวดั

มาก-นอ้ยตา่งกนั แตบ่อกไม่ไดว่้าตา่งกนัเท่าใด

-บอกไม่ไดว่้าความแตกตา่งระหว่างล าดบัท่ี 1 และ 2 

เท่ากบัความแตกตา่งระหว่างล าดบัท่ี 2 และ 3

เช่น การจดัล าดบัเพลงลกูทุ่งยอดเยี่ยม การจดัล าดบั

หนงัสือพิมพต์ามยอดขาย การจดัล าดบัท่ีของการสอบ

ระดบัการวดัตวัแปร(ตอ่)



3.ระดบัอนัตรภาค (Interval scale)

-ตวัเลขแสดงความแตกตา่งของสิ่งที่วดัเช่นเดียวกนักบั

การวดัระดบัจดัล าดบั แตมี่ช่วงห่างของแตล่ะหน่วย

การวดัเท่ากนั(ช่วงเทา่)

-แตไ่ม่มีจดุเริ่มตน้ของการวดัซ่ึงไดแ้ก่ ศูนยท่ี์แทจ้ริง

เลข 0 ท่ีใหแ้ทนส่ิงท่ีวดั ไม่ไดแ้สดงว่าปราศจากคณุสมบตัิ

ของส่ิงท่ีวดั ดงันั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบผลการวดัในรูปของ

สดัสว่นหรืออตัราสว่นได้

เช่น คะแนนสอบ อณุหภูมิ

ระดบัการวดัตวัแปร(ตอ่)



4.ระดบัอตัราสว่น (Ratio scale) 

เป็นขอ้มูลที่มีระดบัการวดัที่มีคณุสมบตัทิางคณิตศาสตรค์รบถว้น 

3 ประการคือ 

- สามารถแสดงปริมาณความมากนอ้ย 

- ความแตกตา่งระหว่างแตล่ะหน่วยมีค่าเท่ากนั(ช่วงเทา่) 

- มีศูนยแ์ท้

สามารถบวก ลบ คณู หาร ได้

เช่น อายุ น ้าหนกั สว่นสูง ความดนัโลหิต ปรมิาณน ้าตาลในเลือด

ระดบัการวดัตวัแปร(ตอ่)



ระดบัการวดั 4 ระดบั

1.Nominal = แยกพวก

2.Ordinal = จดัล าดบั

3.Interval = ช่วงเท่า

4.Ratio = ช่วงเท่า + มีศูนยแ์ท้
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เปรียบเทียบลกัษณะตวัแปรตามระดบัการวดั

ประเภทการวัด
ความสามารถในการวัด

ความเป็นกลุ่ม
ก้อน

เปรียบเทียบ
อันดับ

บอกระยะ
ความแตกต่าง

(ช่วงเท่า)

บอกระยะความ
แตกต่าง

เป็นอัตราส่วน

นามบัญญัติ
(Nominal Scale)

   

เรียงอันดับ
(Ordinal Scales)

   

อันตรภาค
(Interval Scale)

   

อัตราส่วน
(Ratio Scale)

   




