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กิจกรรมประจำชุดวิชำ 51206 สำรสนเทศและกำรวิจัยทำงกำรพยำบำล
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2558 สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์
คำนำ
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้นักศึกษาและผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา
เล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมินครบ
ส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่กาหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วย
หนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้ การท ากิจ กรรมประจาชุดวิ ช ายังท าให้ นัก ศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค
การศึกษา และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ทา
กิจกรรม
คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาลขอให้นักศึกษา
ทุกท่านประสบความสาเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและศึกษาค้นคว้า
หาองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาลสืบไป

คณะกรรมการบริหาร
ชุดวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล
วันที่ 30 เมษายน 2558

1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุมประเด็น
หลักที่ถามความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน
มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องทากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทาก็ได้ โดย
การ ประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 นักศึกษำทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะนาไปใช้ทั้ ง
การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนน
กิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณีที่ 2 นักศึกษำไม่ทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่าง
เดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิจกรรมจะมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด
โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวม
กับคะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็น
70x0.67=46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 18+46.67=64.67
คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 70x0.83=58.33 คะแนน
มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่ำงที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็น 92x
0.6=61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13+61.33=74.33 คะแนน
กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 92x0.83=76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะ
เลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 76.67 คะแนน

2. การส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ 2B
ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นักศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด ในกรณีที่ทาแบบกรอกคะแนนฉีกขาด
หรือ สูญหาย ให้นักศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องถ่ายเอกสาร เพราะ
เครื่องอ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่องถ่ายเอกสาร
3. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็จแล้ว
ไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน
4. วันสุดท้ำยของกำรส่งกิจกรรมประจำชุดวิชำภำยในวันที่ 15 พ.ย. 2558
5. ให้จัดทาหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา
6. ส่งกิจกรรมที่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย ์
สานักบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยั ทางการพยาบาล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัยไว้
เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้นต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏในภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือไม่
โดย โทรศัพท์สอบถาม หมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อสานักบริการการศึกษา 0-2504-7621
โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8, 0-2504-7191, 0-2504-7193 หรือโทรศัพท์ฝาก
ข้อความนอกวัน-เวลาราชการ (24 ชั่วโมง) หมายเลข 0-2504-7191, 0-2504-7193 โทรสาร 0-2503-3546
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th

1. เนื้อหำกิจกรรม
ให้นักศึกษาตอบคาถามต่อไปนี้ โดยเขียนด้วยลายมือตนเองให้ชัดเจน อ่านง่าย และเป็นระเบียบ
(ห้ามพิมพ์) กิจกรรมมี 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กิจกรรมของหน่วยที่ 1-5 ส่วนที่ 2 กิจกรรมของหน่วยที่ 6-8 และ
ส่วนที่ 3 กิจกรรมของหน่วยที่ 9-15 ดังนี้

ส่วนที่ 1 กิจกรรมของเนื้อหำในหน่วยที่ 1-5

คำชี้แจง จงพิจารณาว่าข้อต่อไปนี้ผิดหรือถูกแล้วทาเครื่องหมาย X และ  หน้าข้อนั้นๆ หน่วยละ 8
รวม 40
หำกข้อใดผิด “ให้เขียนข้อควำมที่ถูกต้องมำด้วยทุกข้อ”
………1. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ได้แก่ สารสนเทศและฐานข้อมูล บุคลากรและผู้ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระเบียบปฏิบัติและคู่มือ และงบประมาณ
……….2. ระบบสารสนเทศ เป็นระบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ ที่ใช้ร่วมกันในการวบรวม
ประมวล และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ สาหรับประโยชน์ในการทางาน
………3. ฐานข้อมูล ประกอบด้วย อักขระ เขตข้อมูล ระเบียน และแฟ้มข้อมูล ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยใช้ระบบการ
จัดการฐานข้อมูล ที่เรียกว่า ดีบีเอ็มเอส (Database Management System: DBMS)
………4. ข้อมูลที่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป เรียกว่าเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น เลขสมาชิก
………5. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้บริหารระดับต่างๆ ตัดสินใจ
วางแผน บริหาร และแก้ไขปัญหาในงานทั่วไปที่มีโครงสร้างไม่ค่อยชัดเจนหรือไม่มีโครงสร้าง ต้องอาศัยแนวคิดที่
สลับซับซ้อนยุ่งยาก
………6. เครือข่ายฐานข้อมูลบรรณานุกรม ได้แก่ OCLC RLIN DIALOG ตัวอย่างฐานข้อมูลบรรณานุกรมทาง
การแพทย์ เช่น MEDLINE
.............7. โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการข้อมูลออนไลน์ที่ดีได้มาตรฐานเฉพาะแก่
ประชาชนและภาคธุรกิจเท่านั้น ผู้ใช้บริการจึงประกอบด้วย ประชาชนและหน่วยงานภาคธุรกิจ
………8. โครงการที่ช่วยยกระดับการศึกษาของเยาวชนไทย ด้วยการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน คือ School
Net
………9. เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมืออุปรณ์ทุกประเภทที่มีคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐาน มาประยุกต์เข้ากับ
กระบวนการจัดการสารสนเทศ ตั้งแต่รวบรวม จัดเก็บ จัดหมวดหมู่ ค้นคืน และเผยแพร่
………10. องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร
โทรคมนาคม อุปกรณ์และเครื่องมือในระบบสานักงาน อุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้
………11. แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเพื่อทางานเป็นระบบ โดย 3
ส่วน คือ 1) ส่วนนาเข้า 2) ส่วนประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูล 3) ส่วนแสดงผล ซึ่งจะนาผลลัพธ์ออกมาแสดง
………12. ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย 1) หน่วยรับข้อมูล ได้แก่ แผงแป้นอักขระ อุปกรณ์ชี้ เครื่องอ่านพิกัด เครื่อง
สแกนเนอร์ เครื่องโอซีอาร์ เครื่องโอเอ็มอาร์ กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 2) หน่วยประมวลผลกลาง ได้แก่ หน่วยควบคุม

หน่วยคานวณ 3) หน่วยความจาหลัก ได้แก่ RAM ROM CACHE 4) หน่วยความจารอง 5) หน่วยแสดงผล ได้แก่
จอภาพ เครื่องพิมพ์ พลอตเตอร์
………13. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ สาหรับงานทั่วไปด้านการสื่อสาร เช่น อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์โพลเรอร์ เป็นต้น
………14. เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว จะต้องติดต่อผ่านโฮสต์ทุกครั้ง หรือมีโฮสต์เป็นศูนย์กลางแม่ข่าย โดยมี
เทอร์มินัลกระจายอยู่โดยรอบ แต่เทอร์มินัลติดต่อกันเองไม่ได้
………15. เครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN) เชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายหลายเครือข่าย แม้ไกลกัน โดยใช้
มาตรฐานสากล ผ่านเทคโนโลยีโทรคมนาคมประเภทเดียวตามมาตรฐาน
………16. ระบบการประชุมทางไกล มีประโยชน์ด้านธุรกิจ แลกเปลี่ยนข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การศึกษา
ตลอดชีวิต การแพทย์ทางไกล หรือการประสานการทางานระหว่างคนที่อยู่ต่างสถานที่กัน
………17. การนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดูแลสุขภาพมีความสาคัญ ดังนี้ ได้ข้อมูลสารสนเทศที่รวดเร็ว ใช้ร่วมกัน
ลดความซ้าซ้อนในการบันทึกข้อมูล ประหยัดเวลาและแรงงาน นาข้อมูลมาใช้ได้ทันที และประหยัดค่าจ้างบุคลากร
………18. การนาคอมพิวเตอร์แบบใช้งานผ่านเครือข่ายมาใช้ในการจัดการระบบสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มีประสิทธิผลในการลดความซ้าซ้อนในการดาเนินการ และเพิ่มความสามารถในการทางานเป็นทีม
สหสาขา
………19. อลิซาเบธ บัทเลอร์ พยาบาลอังกฤษ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวาง
แผนการพยาบาลในสหรัฐอเมริกา
………20. ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลมี 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1) กลุ่มงานบริการด้านการรักษาพยาบาล มี 21 ระบบ
เช่น ข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นต้น 2) กลุ่มงานบริหารและวิชาการ มี 9 ระบบ เช่น ข้อมูล
พัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น
………21. ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ที่เก็บข้อมูลการตรวจสุขภาพของบุคลากร คือ ระบบงานเวชกรรมสังคม
และระบบสังคมสงเคราะห์
………22. สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ของ
กระทรวงสาธารณสุข
………23. ระบบงานสาธารณสุข ประกอบด้วยภารกิจ 7 ประเภท ได้แก่ การส่งเสริม การป้องกัน การคุ้มครอง
กลุ่มเสี่ยง เช่น งานอาชีวอนามัย เป็นต้น การชันสูตรโรค การรักษาพยาบาล การจากัดความพิการ และการฟื้นฟู
สภาพ
………24. ขอบเขตการเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข มี 5 ลักษณะ ได้แก่ 1)
ระบบเครือข่ายเฉพาะที่ 2) ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้จากหน่วยงานต่างๆ สามารถติดต่อ
กับกระทรวงสาธารณสุข และผู้ใช้ในกระทรวงสาธารณสุขติดต่อกับหน่วยงานภายนอกได้ 3) เครือข่ายโครงการ
แพทย์ทางไกล 4) เครือข่ายเชื่อมโยงไปยังส่วนภูมิภาคแบบระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง 5) การใช้งานผ่าน
โทรศัพท์ในลักษณะ Dial up
………25. แนวคิดสารสนเทศทางการพยาบาล เป็นการนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
ศาสตร์ และศาสตร์ทางการพยาบาลและสหสาขาสุขภาพ และการจัดการ มาใช้ร่วมกันในการออกแบบและการ
จัดการข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ในวิชาชีพการพยาบาล
………26. เป้าหมายของการจัดการระบบสารสนเทศทางการพยาบาล คือ การสนับสนุนและส่งเสริมการบริการการ
พยาบาล การศึกษาการพยาบาล การบริหารการพยาบาล การวิจัยทางการพยาบาล การสร้างหรือขยายองค์
ความรู้ทางการพยาบาล

………27. ปัจจัยสาคัญเพื่อการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล ประกอบด้วย 1) ข้อมูลจาเป็นทางการพยาบาล
2) ภาษามาตรฐานทางการพยาบาล 3) ระบบจาแนกทางการพยาบาล
………28. ข้อมูลจาเป็นทางการพยาบาล ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลองค์ประกอบทางการพยาบาล ได้แก่
การวินิจฉัยทางการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล ผลลัพธ์ทางการพยาบาล ปริมาณความต้องการการพยาบาล
2) ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ได้แก่ เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ เชื้อชาติ ที่อยู่ 3) ข้อมูลองค์ประกอบ
ทางการบริหารการบริการ ได้แก่ รหัสทะเบียนโรงพยาบาล HN AN รหัสพยาบาล จานวนครั้งการเข้ารับการรักษา
วันเดือนปีที่จาหน่าย การจัดวางผู้ป่วย ผู้ชาระเงิน
………29. ภาษามาตรฐานทางการพยาบาล เป็นการกาหนดคาหรือวลีของรายการข้อมูลทางการพยาบาลในชุด
ข้อมูลจาเป็น เพื่อให้คอมพิวเตอร์บรรจุเข้าในแฟ้มข้อมูล เลือกเข้ากลุ่มค้นคืน และจาแนกได้
………30. รูปแบบที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยและสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล ได้แก่ เทคโนโลยีสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เทคโนโลยีระบบผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี
เครือข่ายการสื่อสาร เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
………31. ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล ได้แก่ ปัจจัยนาเข้า คือ ความ
พร้อมของพยาบาลผู้ใช้ บุคคล เช่น การตระหนักถึงประโยชน์ในการใช้ระบบสารสนเทศ ความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการข้อมูล คือ การบริหารการจัดระบบ
สารสนเทศให้มีคุณภาพ และกระบวนการนาระบบสารสนเทศใหม่เข้าสู่องค์การ ปัจจัยด้านผลผลิต คือ
ความหมาะสมในการใช้งานระบบ การใช้ทรัพยากรที่มีจากัดอย่างคุ้มค่า และผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่เหมาะสม
………32. การเตรียมบุคลากรพยาบาลสาหรับเทคโนโลยีใหม่จะต้องทาให้พยาบาลผู้ใช้เกิดการยอมรับและใช้ระบบ
สารสนเทศในการปฏิบัติการพยาบาล
………33. ขั้นตอนในการค้นหาสารสนเทศทางการพยาบาล ได้แก่ การกาหนดปัญหา/เรื่องที่ต้องการ กาหนดกล
ยุทธ์ในการค้นหาสารสนเทศ ระบุและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ประเมินสารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณ ตัดสินเลือกสารสนเทศที่ดีที่สุด นาสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
………34. สารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลมีลักษณะเป็นข้อมูลตัวเลข อักษร กราฟิก ภาพลักษณ์ เสียง รส
สัมผัส และกลิ่น
………35. แหล่งสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการพยาบาล มี 3 ประเภท คือ แหล่งปฐมภูมิ เช่น รายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์ แหล่งทุติยภูมิ เช่น สารานุกรม พจนานุกรม วารสารสรรสาระ แหล่งตติยภูมิ เช่น นามานุกรม
บรรณานุกรม
………36. ฐานข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขปสาคัญ ที่ใช้สาหรับค้นหาบทความวิจัยภาษาอังกฤษ ด้านการพยาบาล
ผู้ใหญ่โดยตรง ได้แก่ ซินาล (CINAHL)
………37. การค้นคืนสารสนเทศจากฐานข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขป สามารถทาได้ 2 ลักษณะ คือ ค้นคืนใน
ระบบออนไลน์ ด้านการแพทย์ เช่น เมดไลน์ (MEDLINE) EBSCO และค้นคืนจากฐานข้อมูลซีดีรอม
………38. การกาหนดจุดเข้าถึงในการค้นคืนสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการพยาบาล สามารถทาได้ 4 ลักษณะ คือ
ชื่อผู้แต่ง (author) ชื่อเรื่อง (title) หัวเรื่อง (subject) และคาสาคัญ (keyword)
………39. การกาหนดกลยุทธ์ในการค้นหามีขั้นตอนสาคัญตามลาดับ ดังนี้ กาหนดคาศัพท์ที่ใช้ในการค้นหา เลือก
ฐานข้อมูลที่จะค้นหา การใช้เทคนิคในการค้น การกาหนดการแสดงผลการค้นคืน

………40. การประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการพยาบาล ต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือของ
ผู้เขียน/ผู้รับผิดชอบ ความทันสมัย รูปแบบ คุณภาพซึ่งจะพิจารณาจากการนาเสนอข้อเท็จจริงหลายด้านประกอบ
กัน มีการอ้างอิงผลงานจานวนมาก สารสนเทศที่นาเสนอมีความถูกต้องเที่ยงตรง

ส่วนที่ 2 กิจกรรมของเนื้อหำในหน่วยที่ 6-8
คำชี้แจง

ให้นักศึกษำตอบคำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
หน่วยที่ 6 สถิติชีพและสถิติอนำมัย

1. สถิติชีพและสถิติอนามัยมีความสาคัญอย่างไร
2. องค์ประกอบของสถิติอนามัยมีอะไรบ้าง
3. หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีประชากร ณ. วันที่ 1 ม.ค. 57 จานวน 2,000 คน ตลอดทั้งปีมีเด็กเกิด 10 คน ตาย 3 คน
ย้ายเข้า 20 คน ย้ายออก 8 คน จงคานวณหาประชากรกลางปี 2557 ของหมู่บ้านนี้
4. ตาบลแห่งหนึ่งมีประชากรกลางปี 15,000 คน มีผู้ป่วยเป็นความดันโลหิตสูงทั้งหมด 150 คน เป็นผู้ป่วยที่พบ
ใหม่ในปีนี้ทั้งสิ้น 30 คน จงคานวณหาอัตราอุบัติการณ์และอัตราความชุกของโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากรพัน
คน
5. ตาบลแห่งหนึ่งมีประชากรกลางปี 2557 จานวน 10,000 คน มีเด็กเกิดมีชีพในปีนี้ 60 คน เด็กเกิดไร้ชีพ 4 คน
จงคานวณหาอัตราเด็กเกิดไร้ชีพต่อประชากรพันคน
6. การค้นหาข้อมูลสถิติการตายทั้งหมดของประชากรในอาเภอที่ท่านรับผิดชอบ ควรค้นหาจากแหล่งใด

หน่วยที่ 7 สถิติพรรณนำ
1. น้าหนักซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเป็นข้อมูลที่มีระดับการวัดแบบใด
2. จากตาราง อันตรภาคชั้นของข้อมูลชุดนี้เท่ากับเท่าไร
Cholesterol
ความถี่
ความถี่สะสม
181-200
12
12
201-220
15
27
221-240
21
48
3. นายทองแท้มีคะแนนสอบอยู่ที่ P81 มีความหมายว่าอย่างไร
4. ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าใด 10, 12, 14, 9, 7, 16, 11, 13
5. ค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าใด 8, 10, 12, 14, 16, 18
6. จงอธิบายความหมายของ “ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์” ที่ถูกต้อง

หน่วยที่ 8 สถิติอ้ำงอิง
1. จงเขียนสมมติฐานทางสถิติทั้งสมมติฐานว่าง และสมมติฐานทางเลือก ของการทดสอบสมมติฐานการวิจัยว่า
ค่าเฉลี่ยคลอเลสเตอรอลในเลือดของประชากรมากกว่า 200 mg/dl จริงหรือไม่
2. การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน กรณีไม่ทราบค่าความ
แปรปรวนของประชากร ควรใช้สถิติชนิดใด
3. การทดสอบว่าค่าเฉลี่ยไขมันในเลือดของคนสุขภาพปกติมากกว่า 200 mg/dl หรือไม่ ถ้าคานวณค่าสถิติ Z ได้
เท่ากับ 3.54 และค่าวิกฤต Z = 1.96 จะสรุปผลการทดสอบนี้อย่างไร
4. ในการทดสอบภาวะดัชนีมวลกายเกินของคนอายุ 30 – 65 ปี พบว่า ผู้ชายมีภาวะดัชนีมวลกายเกิน 18 คนจาก
160 คน ในขณะที่ผู้หญิงมีภาวะดัชนีมวลกายเกิน 44 คน จาก 200 คน คานวณค่าสถิติ Z ได้ - 4.68 จะสรุปว่า
สัดส่วนของภาวะดัชนีมวลกายเกินในผู้ชายและผู้หญิงเป็นอย่างไร ( ค่า Z วิกฤต = 1.96,  = .05)
5. การทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปรการดื่มกาแฟกับการเกิดโรคมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ ค่า 2 ที่
คานวณได้เท่ากับ 22.48 และค่า 2 วิกฤตเท่ากับ 12.59 จะสรุปผลการทดสอบอย่างไร
6. การทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของประชากรแตกต่างไปจากศูนย์หรือไม่ ถ้าพบว่าค่า t ที่คานวณได้ =
17.8 ค่า t วิกฤต 2.16 จะสรุปผลว่าอย่างไร

ส่วนที่ 3 กิจกรรมของเนื้อหำในหน่วยที่ 9-15
หน่วยที่ 9 แนวคิดในกำรวิจัยทำงกำรพยำบำล
คำชี้แจง จงตอบคำถำมต่อไปนี้โดยสรุปตำมควำมเข้ำใจของท่ำนหลังจำกศึกษำเนื้อหำในหน่วยที่ 9 จบ
1. อธิบายความหมายของการวิจัยทางการพยาบาล
2. การได้มาซึ่งความรู้โดยวิธีการนิรนัยและอุปนัยแตกต่างกันอย่างไร
3. การวิจัยจาแนกตามระเบียบวิธีในการวิจัยได้กี่ประเภท อะไรบ้าง
4. กระบวนการวิจัยมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
5. อธิบายลักษณะและขั้นตอนการวิจัยแบบบรรยายหรือสารวจ
6. อธิบายลักษณะและขั้นตอนการวิจัยแบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์
7. อธิบายลักษณะและขั้นตอนการวิจัยแบบทดลองและกึ่งทดลอง

หน่วยที่ 10 กระบวนกำรวิจัยเชิงปริมำณและหน่วยที่ 11
อ่านเนื้อหาสาระของหน่วยที่ 10 กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ หน่วยที่ 11 การประมวลผลและ
การ า
มล ปรมา และอ่านบทความวิจัยดังนี้
เรื่องที่ 1 “พฤติกรรมการสูบบุหรี่มวนเองของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”
เรื่องที่ 2 “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดารงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก”
(ตามเอกสารที่แนบ) แล้วตอบคาถามต่อไปนี้
1. ปัญหาของงานวิจัยเรื่องนี้คืออะไร
2. งานวิจัยเรื่องนี้ทบทวนวรรณกรรมจากแหล่งใดบ้าง
3. งานวิจัยเรื่องนี้มีสมมุตฐานการวิจัยหรือไม่ ( ถ้าไม่มี เป็นเพราะเหตุใด ถ้ามี สมมุตฐานการวิจัย
เป็นแบบระบุทิศทางหรือไม่ระบุทิศทาง)
4. การออกแบบการวิจัยเป็นรูปแบบใด (แบบบรรยาย วิเคราะห์ความสัมพันธ์ หรือแบบกึ่งทดลอง)
5. กลุ่มตัวอย่างสุ่มมาจากประชากรด้วยวิธีใด มีจานวนเท่าใด กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะเฉพาะอะไรบ้า ง
6. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอะไร ผู้วิจัยทาการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืออย่างไร
บ้าง
7. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยมีแหล่งความคลาดเคลื่อนที่สาคัญๆ อะไรบ้าง ผู้วิจัยจะต้อง
ควบคุมความคลาดเคลื่อนดังกล่าวอย่างไร
8. งานวิจัยเรื่องนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติชนิดใด ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด
9. การนาเสนอผลการวิจัยถูกต้องตามหลักการทางทฤษฎีหรือไม่ เพราะเหตุใด
10. การแปลผลการวิจัยถูกต้องตามหลักการทางทฤษฎีหรือไม่ เพราะเหตุใด
11. การอภิปรายผลการวิจัยถูกต้องตามหลักการทางทฤษฎีหรือไม่ เพราะเหตุใด
12. ข้อเสนอแนะถูกต้องตามหลักการทางทฤษฎีหรือไม่ เพราะเหตุใด
หน่วยที่ 12-15
คำชี้แจง จงตอบคำถำมต่อไปนี้โดยสรุปตำมควำมเข้ำใจของท่ำนหลังจำกศึกษำเนื้อหำในหน่วยที่ 12-15 จบ
1. การวิจัยเชิงคุณภาพแตกต่างจากการวิจัยเชิงปริมาณอย่างไร
2. การวิจัยเชิงคุณภาพมีกี่ประเภท อะไรบ้าง อธิบายพอสังเขป
3. แก้วเป็นพยาบาลวิชาชีพประจา รพ.สต.น้าเงิน พบว่า ประชาชนวัยแรงงานในหมู่บ้านพิราบขาว ซึ่ง
อยู่ริมทะเล เป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าหมู่บ้านอื่นถึง 3 เท่า หากแก้วต้องการหาคาตอบว่า “เพราะเหตุใด
คนในหมู่บ้านพิราบขาวจึงเป็นโรคความดันโลหิตสูงกันมาก” โดยการสนทนากลุ่ม ท่านจะดาเนินการอย่างไร การ
สนทนากลุ่มมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไรบ้าง
4. การวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลที่ได้มาจากการสนทนากลุ่มจะต้องมีหลักการอย่างไร
5. การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพมีข้อควรคานึงอะไรบ้าง
6. อธิบายขั้นตอนการพัฒนาโครงร่างการวิจัยมาพอสังเขป
7. อธิบายขั้นตอนการนาเสนอผลงานด้วยปากเปล่าและเทคนิคการจัดทา Power Point
8. อธิบายกระบวนการในการนาผลงานวิจัยไปใช้ พร้อมยกตัวอย่างหัวเรื่องการใช้ผลงานวิจัยที่
สามารถนามาพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในงานของท่านมา 1 หัวข้อ

9. หลักจริยธรรมนูเรมเบิร์ก (Nuremberg code) ที่กล่าวถึงจริยธรรมที่ควรมีในการวิจัยมีอะไรบ้าง
10. หลักจริยธรรมในการวิจัยทางการพยาบาลมีอะไรบ้าง อธิบายมาพอสังเขป
เมื่อท่ำนทำกิจกรรมเสร็จแล้วให้เย็บมุมแยกกิจกรรมเป็น 3 ส่วน คือหน่วยที่ 1-5 หน่วยที่ 6-8
ย

-15 ก่อนเข้ำเล่มด้วยสันพลำสติก
*********************************************************
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