บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั ครั้งนีใ้ ชระเบียบวิธวี ิจัยแบบทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ (Systematic
review) จากงานวิจยั เกีย่ วกับเภสัชกรรมชุมชนในประเทศไทย ที่ตีพิมพเผยแพร และยังไมไดรับการ
ตีพิมพในชวงกอน มีนาคม พ.ศ. 2553 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
งานวิจยั ที่ไดรับการตีพิมพและวิทยานิพนธ ที่เปนงานวิจัยเกีย่ วกับเภสัชกรรมชุมชนใน
ประเทศไทย ที่ตีพิมพเผยแพรในชวงปกอ น มีนาคม พ.ศ. 2553 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จาก
แหลงขอมูลในประเทศไทย ดังนี้
1) MEDLINE/PubMed (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online)
2) ศูนยดัชนีอา งอิงวารสารไทย (TCI)
3) ฐานขอมูลงานวิจยั ไทยฉบับเต็ม (ThaiLIS)
4) ฐานขอมูลงานวิจยั สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
5) ฐานขอมูลวิทยานิพนธและดัชนีวารสารภาษาไทยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(Chulalinet)
6) ฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็คทรอนิกสมหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU e - thesis)
7) ฐานขอมูลวิทยานิพนธคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล (e – thesis)
8) ฐานขอมูลสํานักการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU e - thesis)
9) ฐานขอมูลการสืบคนดัชนีวารสารมหาวิทยาลัยขอนแกน
10) ฐานขอมูลวิทยานิพนธออนไลนหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร (Thesis
online)
11) ฐานขอมูลการสืบคนหองสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU library search)
12) ฐานขอมูลสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (OPAC)
13) ฐานขอมูลสืบคนหองสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Web OPAC)
โดยกลยุทธการสืบคนจะแตกตางกันไปตามความเหมาะสมในแตละฐานขอมูล
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การสืบคนดวยมือ (hand search) จํากัดงานวิจัยในชวงเวลาเดียวกับการคนฐานขอมูล
ขางตน จากฐานหองสมุดคณะเภสัชศาสตรใน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ฐานขอมูลระดับบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
หองวารสารสมาคมเภสัชกรรมชุมชน การคนใชภาษาไทย การคัดเขาการศึกษาใชการประเมิน
บทคัดยอเปนหลัก
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในงานวิจยั จะตองผานการทดสอบความถูกตองครบถวนของเนื้อหา และ
ความเปนไปไดในการเก็บขอมูล จากผูเชี่ยวชาญ 2 ทาน ไดแก อาจารยประจําคณะเภสัชศาสตร
กลุมวิชาเภสัชกรรมคลินิกและวิจยั และกลุมวิชาเภสัชศาสตรสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.3.1 รายการคําสําคัญ (keywords) เปนเครื่องมือที่ใชในการสืบคนงานวิจัยจาก
ฐานขอมูลในแหลงสืบคนเปาหมาย ไดมาจากการทบทวนวรรณกรรม
3.3.2 แบบฟอรมประเมินบทคัดยอ (abstract evaluation form) (ภาคผนวก ข) เปน
เครื่องมือที่ใชในการประเมินเพื่อคัดเลือกบทคัดยอของงานวิจยั ตามเกณฑที่ตองการโดยมีผูวิจยั
พิจารณาประเมิน 2 คน
3.3.3 แบบฟอรมการสกัดขอมูล (data extraction form) เปนเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวม
ขอมูลในการทบทวนอยางเปนระบบ เพื่อใหไดขอมูลตรงตามคําถามหรือปญหาของการทบทวนที่
ไดกําหนดไว เครื่องมือถูกพัฒนาและอางอิงจาก Zaza (2008) มีผูวิจยั พิจารณาประเมินกอนบันทึก
ขอมูล 2 คน
3.4 วิธีดําเนินการวิจัย
กระบวนการในการทบทวนอยางเปนระบบ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ
3.4.1 การกําหนดปญหา (problem formulation) ซึ่งปญหาในงานวิจัยครั้งนี้คือ
ตองการทราบวางานวิจยั ดานเภสัชกรรมชุมชนในประเทศไทยมีรูปแบบการศึกษาและผลลัพธ
อยางไรบาง และกิจกรรมดานเภสัชกรรมชุมชนในประเทศไทยใดเหมาะสมที่จะใชในการพัฒนา
งานเภสัชกรรมชุมชนในรานยาในประเทศไทย
3.4.2 การรวบรวมขอมูล (data collection)
1) กําหนดแหลงขอมูล
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2) กําหนดรายการคําสําคัญในการสืบคน ดังตารางที่ 3-1
3) สืบคนขอมูลหรือรายงานการวิจยั จากแหลงและคําสําคัญที่กําหนดไว
4) คัดงานวิจยั ที่ไมมีความเกีย่ วของและซ้ําซอนออกจากการศึกษา
5) คัดเลือกงานวิจยั โดยใช แบบประเมินบทคัดยอ โดยผูวิจัย 2 คน งานวิจยั ทุกชิน้
ไดมีการตรวจสอบหาการซ้ําในฐานขอมูล ชื่องานวิจยั และบทคัดยอถูกนํามาประเมินโดยผูวิจยั 2
ทาน วาเกี่ยวของกับงานที่ศกึ ษางานเกี่ยวของกับงานบริการเภสัชกรรมชุมชนในรานยา โดยเปนงาน
บริการของเภสัชกร และเปนงานวิจัยระดับปฐมภูมิ (primary research) ถามีขอสงสัยในบทคัดยอ ทํา
การตรวจสอบผานบทนิพนธตนฉบับ
3.4.3 การประเมินคุณภาพ (assessing the studies) งานวิจยั ที่มีคุณภาพเหมาะสมแก
การนํามาทบทวนคืองานวิจยั ที่มีการระบุเกณฑการคัดเลือกผูเขารวมการศึกษา มีการระบุวิธี
การศึกษาที่ชัดเจน มีการระบุขนาดผูรวมการศึกษา และมีการใชสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห
ขอมูล ถางานวิจัยเดียวกันมีทั้งรูปเลมรายงานการวิจัยและ บทความที่ไดรับการตีพิมพ บทความที่
ไดรับการตีพมิ พถูกคัดเลือกเขาในการศึกษานี้ รายงานการศึกษาในรายวิชาตั้งแต 3 หนวยกิต ขึน้ ไป
นับรวมในการศึกษานี้ (เชน สารนิพนธ โครงการพิเศษ เปนตน) ไมนับรวมงานที่เปนสวนหนึ่งของ
การฝกงาน ไมนับรวมงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับการจัดการทางธุรกิจ บทความประสบการณ เฉพาะ
การศึกษารูปแบบเชิงทดลองแบบสุมจะประเมินคุณคางานวิจยั อยางมีวจิ ารณญาณ
3.4.4 ขอมูลที่ไดจากบทคัดยอไดถูกกรอกลงในแบบฟอรมการสกัดขอมูล ที่ทําใน
โปรแกรม Excel ประกอบดวย ชื่อผูวจิ ัย ปที่ทําการศึกษา รูปแบบการศึกษา สถานที่ กลุมประชากร/
กลุมตัวอยาง วัตถุประสงคการศึกษา ผลการศึกษา และวิธกี ารวัดผลการศึกษา โดยนิสติ เภสัชศาสตร
ชั้นป 5-6 จํานวน 10 คน ที่ผา นการเรียนวิจยั มากอน และทบทวนความถูกตองอีกครั้งโดยผูวิจยั 2
คน
3.4.5 การสังเคราะหผล (data synthesis) การวิเคราะหขอมูลงานวิจยั ที่ได ดําเนินการ
จัดกลุมตามกรอบการศึกษาอางอิงจากงานวิจัยของ Sokar-Todd (Sokar-Todd et al., 2003) ถา
งานวิจยั มีชื่อเรื่อง วัตถุประสงคคลายคลึงกัน ทําการจัดกลุมใหอยูใ นหัวเรื่องเดียวกัน
3.4.6 การแปลผล (interpretation of results) เปนการพิจารณาภาพรวมของผลการ
ทบทวนทั้งหมด
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ตารางที่ 3-1 คําสําคัญที่ใชในแตละฐานขอมูล
ฐานขอมูล
คําสืบคน
Pubmed
(Thailand)AND(community pharmacy practice )
ศูนยดัชนีอางอิงวารสารไทย
จํากัดจากชื่อบทความ และใชคําสืบคนคือ รานยา รานขายยา เภสัช
(TCI)
กรรมชุมชน เภสัชกรชุมชน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน,
(community)AND(pharmacy) AND(practice)
ฐานขอมูลงานวิจัยไทยฉบับเต็ม การสืบคนขั้นสูงโดยจํากัดการสืบคนจากชือ่ เรื่อง บทคัดยอ ใชสวน
(ThaiLIS)
ใดสวนหนึ่งของคําคน เลือกจากทุกมหาวิทยาลัย เลือกชนิดเอกสาร
เฉพาะงานวิจยั และวิทยานิพนธ คําสืบคนคือ รานขายยา
ฐานขอมูลงานวิจัยสถาบันวิจยั
สืบคนจากโดยใชคําสําคัญคือ รานยา รานขายยา บริบาลทางเภสัช
ระบบสาธารณสุข (สวรส.)
กรรม เภสัชกรชุมชน เภสัชกรชุมชน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน (pharmacy)AND(service) (drug)AND(store)
ฐานขอมูลวิทยานิพนธและดัชนี การสืบคนขั้นสูงโดยจํากัดการคนหาเฉพาะวิทยานิพนธ คําสืบคนคือ
วารสารภาษาไทยจุฬาลงกรณ
เภสัชกรรมชุมชน (ราน)AND(ยา) (ขาย) AND (ยา) (เภสัชกร)
มหาวิทยาลัย (Chulalinet)
AND (ชุมชน) (community) AND (pharmacy) AND (practice)
(pharmacy)AND(service)
ฐานขอมูลวิทยานิพนธ
สืบคนจากทุกขอบเขตและทุกสาขาวิชาโดยใชคําสืบคนคือรานยา
อิเล็คทรอนิกส
ขายยา รานขายยา เภสัชกรรมชุมชน บริบาลเภสัชกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ฐานขอมูลวิทยานิพนธคณะ
สืบคนจากวิทยานิพนธทั้งหมดของคณะเภสัชศาสตรโดยการ
เภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล ทบทวนชื่อเรือ่ งจํานวน 183 เรื่อง
ฐานขอมูลสํานักการเรียนรู
จากการวิทยานิพนธที่มีทั้งหมดในคณะเภสัชศาสตรโดยการทบทวน
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชื่อเรื่องจํานวน 63 เรื่อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ฐานขอมูลการสืบคนดัชนี
การสืบคนโดยคําสําคัญคือ รานยา รานขายยา ขายยา เภสัชกรรม
วารสารมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุมชน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน บริบาลเภสัชกรรม
(pharmacy)AND(practice)
ฐานขอมูลวิทยานิพนธออนไลน สืบคนจากทุกขอบเขตและทุกสาขาวิชา คําสืบคนคือรานยา ขายยา
หอสมุดกลางมหาวิทยาลัย
รานขายยา บริบาล เภสัชกรรม
ศิลปากร
ฐานขอมูลการสืบคนหองสมุด การสืบคนขั้นสูงโดยการจํากัดการคนหาเฉพาะงานวิจยั และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยานิพนธ คําสืบคนคือ รานยา ขายยา รานขายยา เภสัชกรรม
ชุมชน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน บริบาลเภสัชกรรม

