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แบบประเมินก่อนอบรม

1. จงบอกประเภทของรูปแบบการวิจัย(Research 
design)ของการศึกษาเหล่านี้  
a.  การสำรวจหาความชุกของโรคจิตเวชของประชาชน

แต่ละจังหวัด 
b. การหาความสัมพันธ์ของขี้หูกับมะเร็งปากมดลูกโดย

การตรวจเปรียบเทียบลักษณะขี้หูของผู้ป่วยมะเร็ง
ปากมดลูกกับผู้ป่วยโรคอื่น 

c. การศึกษาเพื่อดูลักษณะทางเศรษฐกิจ  สังคม  อายุ 
เพศ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

d. การศึกษาเปรียบเทียบผลของยา Aและยา B ในการ
ลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วย Major depressive 
disorder 

e. การศึกษาความสัมพันธ์ของพันธุกรรมกับโรคจิตเภท
โดยติดตามดูการป่วยเป็นโรคจิตเภทในลูกของผู้
ป่วยจิตเภทเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม

Research designs 

1. Experimental  

2. Case-control 

3. Cohort 

4. Observational 

descriptive
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แบบประเมินก่อนอบรม

3. กา √ หน้าข้อที่ถูกต้อง และ กา X หน้าข้อที่ผิด 

a.  เพื่อค้นหาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในการสำรวจสุขอนามัย

ของประชาชน เราควรต้องสอบเทียบเครื่องวัดความดันทุก
เครื่องหรือไม่ก็ปรับเครื่องมือให้มีความเที่ยงตรงเท่าๆกัน 

b. จากข้อ ก. เราไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพราะเราสามารถใช้
สถิติชั้นสูงมาช่วยแก้ไขได้ 

c. ผลที่ได้จากการวิจัยนั้นมีทั้งค่าจริงและค่าผิดพลาด(error) 
d. เราสามารถลดค่าผิดพลาดที่เกิดจาก Bias ในงานวิจัยได้

ด้วยการเลือกใช้สถิติที่ถูกต้องเหมาะสม 
e. การศึกษาหาความสำพันธ์ของจำนวนบุตรกับระดับการ

ศึกษาของพ่อแม่ ตัวแปรอิสระคือ ระดับการศึกษาของพ่อ
แม่ และจำนวนบุตรเป็นตัวแปรตาม 

…..

…..

…..

…..

…..
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เนื้อหา

1. Core concept of research 

2. Type of Medical research 
design 

3. Experimental research 
design  



อะไรคือ...การวิจัย?



What is research?
• Research  is a study in search for fact or 

new knowledge using the reliable and 
methodology. 


• การวิจัย คือ การศึกษาเพื่อแสวงหา ความจริง หรือ 

ความรู้ใหม่ โดยใช้วิธีการที่มีความเที่ยงและระเบียบวิธีที่
ถูกต้อง
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การพิจารณาว่ากิจกรรมใดเป็น  
งานวิจัย

• ความสมบูรณ์ของกระบวนการ
• ความลึกซึ้งของการค้นคว้า
• ความใหม่ของความรู้ที่ได้
• ความถูกต้องและความเชื่อถือได้

ภิรมย์ กมลรัตนกุล 2534
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รับรองสมมุติฐาน 
และ 

ได้สมมุติฐานใหม่

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สมมุติฐาน

การทดสอบ

สรุป
YES

NO

กำหนด 
ปัญหา



Systematic 

   (Bias)
Random 

(Noise)

ผลการวิจัย  =   ค่าจริง  +  ค่าผิดพลาด (Error)

เป้าหมายของงานวิจัย  
เพื่อ ค้นหาคำตอบที่เป็นความจริงได้ความรู้ใหม่ที่ถูกต้องเชื่อถือได้

Statistic Research design 
Research methodology



ความบังเอิญ (Chance)

ค่าจริง ค่าที่วัดได้ จากปรอท

80 90

Bias

mmHgจำ
นว

นค
รั้ง
ขอ

งก
าร
วัด

ค่าจริง= intra-arterial cannula 

การทดลองหาค่าความดันโลหิตด้วยเครื่องมือปรอท

X
_



ตัวอย่าง

ประชากร 

ที่มีสภาวะที่เราสนใจ

ตัวอย่าง

ความถูกต้องภายใน

อคติจาก 
การเลือก

อคติจากการวัดผล
อคติจากตัวกวน
ความบังเอิญ

การสรุปผล

? ?
ความถูกต้องภายนอก 

(การขยายผลของการศึกษา) 
generalizability

Internal and External Validity 

อคติจากการสุ่ม

Inference 
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มีกลุ่มเปรียบเทียบ

ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบไม่มีการกำหนด 
สิ่งแทรกแซง

กำหนดสิ่งแทรกแซง

Experimental

Observational

Descriptive

Analytic

Cross-sectional

longitudinal

Case-control

Cohort

Cross-sectional

(การวิจัยโดยการทดลอง)

(การวิจัยโดยการสังเกต)

(แบบพรรณนา)

(แบบวิเคราะห์)

Full  E.D

Quasi E.D

รูปแบบการศึกษาวิจัย(Research designs)

Adapted from: ภิรมย์ กมลรัตนกุล, มนต์ชัย ชาลาประวรรตน์(2545). หลักการทำวิจัยให้สำเร็จ. เท็กซ์ แอน เจอนัล พับลิเคชั่น จำกัด.  pp:12.
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ผล (Outcome)
มี ไม่มี

สัมผัส
ไม่สัมผัส

การสัมผัส 
กับปัจจัย 
เสี่ยง

จุดเริ่มต้นของการศึกษา

ไม่มีกลุ่ม 
เปรียบเทียบ

การออกแบบวิจัยโดยสังเกตเชิงพรรณนารูปแบบที่ 1

เหตุ ผล

การศึกษาการเกิดโรคซึมเศร้าในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้

คำถามการวิจัย: ผู้ที่ป่วยโรคซึมเศร้าในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีจำนวนเท่าไรที่ประสบความสูญเสีย

จากเหตุการณ์รุนแรง



Thoranin Kongsuk

วิจัยเชิงพรรณนารูปแบบที่1

10/30/13 15

Sample outcomePopulation

Eligible Criteria 
(Inclusion & Exclusion)

Measurementผู้ป่วยโรคซึมเศร้าใน 
3จังหวัดชายแดนใต้

สุ่มตัวอย่างผู้ป่วย 
โรคซึมเศร้า 

ในคลินิกสุขภาพจิต  
3 จังหวัดชายแดนใต้

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึม
เศร้าที่ประสบความสูญ

เสียฯ

แบบสอบถามการประสบ
ความสูญเสียฯ

ผู้ป่วย Major depression ตามเกณฑ์ 
DSM-IV ที่มีอาการเกิดขึ้นภายใน 1 ปีที่ศึกษา 

ยินดีเข้าร่วมการวิจัย สื่อสารภาษาไทยได้
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ไม่มีกลุ่ม 
เปรียบเทียบ

ผล(Outcome
มี ไม่มี

สัมผัส
ไม่สัมผัส

การสัมผัส 
กับปัจจัย 
เสี่ยง

จุดเริ่มต้นของการศึกษา
เหตุ ผล

การออกแบบวิจัยโดยสังเกตเชิงพรรณนารูปแบบที่ 2

การศึกษาการเกิดโรคซึมเศร้าในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้

คำถามการวิจัย: ผู้ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์
รุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีจำนวนเท่าไรที่

ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
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วิจัยเชิงพรรณนารูปแบบที่2
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Sample outcomePopulation

Eligible Criteria 
(Inclusion & Exclusion)

Measurement
ผู้ประสบความสูญเสียฯใน 

3จังหวัดชายแดนใต้ Simple random  
จากบัญชีรายชื่อผู้ประสบ

ภัยทั้ง  
3จังหวัด

ความชุกของโรคซึมเศร้า
ในผู้ประสบความสูญเสียฯ

แบบวินิจฉัยโรคจิตเวช 
M.I.N.I.

ผู้ประสบภัยในปีที่ต้องการศึกษา  
ที่มีภูมิลำเนาใน 3จังหวัด สามารถสื่อสารภาษา

ไทยได้ ยินดีเข้าร่วมการวิจัย
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เหตุ 
Exposure 

Risk factor

ผล 
Outcome/Effect 
Health problem

Cross-sectional 
analytic

cohort

case-control

การวิจัยโดยการสังเกตเชิงวิเคราะห์  
(Observational Analytic Design)

Adapted from: ภิรมย์ กมลรัตนกุล, มนต์ชัย ชาลาประวรรตน์(2545). หลักการทำวิจัยให้สำเร็จ. เท็กซ์ แอน เจอนัล พับลิเคชั่น จำกัด.  pp:13.
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ผล (Outcome
มี ไม่มี

สัมผัส
ไม่สัมผัส

การสัมผัส 
กับปัจจัย 
เสี่ยง

จุดเริ่มต้นของการศึกษา

เหตุ ผล

a b
c d

Cohort Design

มีกลุ่มเปรียบเทียบที่ไม่มีเหตุ

การศึกษาการเกิดโรคซึมเศร้าสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้

คำถามการวิจัย: ผู้ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์รุนแรงใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่า

ประชาชนทั่วไปหรือไม่
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outcomePopulation ติดตามเป็นเวลา 1 ปี

Eligible Criteria 
(Inclusion & Exclusion)

Measurement
ประชาชนใน 3จังหวัด

ชายแดนใต้

Relative risk ratio

แบบวินิจฉัยโรคจิตเวช 
M.I.N.I.

Case: ผู้ประสบภัยรายใหม่ 
มีภูมิลำเนาใน 3จังหวัด สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
ยินดีเข้าร่วมการวิจัย 
Control: ผู้ที่มีเพศ ภูมิลำเนาเช่นเดียวกับ case 
และมีอยู่ในกลุ่มอายุเดียวกัน แต่ไม่ประสบภัยฯ

Case

Control
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ผล (Outcome
มี ไม่มี

สัมผัส
ไม่สัมผัส

การสัมผัส 
กับปัจจัย 
เสี่ยง

จุดเริ่มต้นของการศึกษา

เหตุ ผล

a b
c d

Case-control or Retrospective Analytic Design

มีกลุ่มเปรียบเทียบที่ไม่มีผล

การศึกษาการเกิดโรคซึมเศร้าสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้

คำถามการวิจัย: ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็นผู้ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์รุนแรง

มากกว่าประชาชนทั่วไปหรือไม่
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outcomePopulation

Eligible Criteria 
(Inclusion & Exclusion)

Measurement
ประชาชนใน 3จังหวัด

ชายแดนใต้

random sampling 
จากทะเบียนผู้ป่วยโรคซึม

เศร้าทั้ง  
3จังหวัด

Odd ratio

แบบสอบถามการประสบภัย
ความรุนแรง 

ในระยะ 1ปีที่ผ่านมา

Case: ผู้ป่วย MDE ตามเกณฑ์ DSM-IV ที่มี
อาการเกิดขึ้นภายใน 1 ปีที่ศึกษา ยินดีเข้าร่วมการ
วิจัย สื่อสารภาษาไทยได้ 
Control: ผู้ที่มีเพศ ภูมิลำเนาเช่นเดียวกับ case 
และมีอยู่ในกลุ่มอายุเดียวกัน แต่ไม่ป่วยเป็น MDE

Control

Case
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ผล(Outcome
มี ไม่มี

สัมผัส
ไม่สัมผัส

การสัมผัส 
กับปัจจัย 
เสี่ยง

จุดเริ่มต้นของการศึกษา

a b

c d

N

ประชากรที่ศึกษา ค้นหาปัจจัยเสี่ยง + ค้นหาโรค

Cross-sectional Analytic Design

การศึกษาการเกิดโรคซึมเศร้าสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้

คำถามการวิจัย: ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันนี้ ผู้
ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์เป็นโรคซึมเศร้ามากกว่า

ประชาชนทั่วไปหรือไม่
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Eligible Criteria 
(Inclusion & Exclusion)

Measurement

ประชาชนใน 3จังหวัด
ชายแดนใต้

Simple random  
จากบัญชีรายชื่อประชากร

ตัวอย่าง 
3จังหวัด

แบบสอบถามการประสบภัย
แบบวินิจฉัยโรคจิตเวช 

M.I.N.I.

ประชาชนในปีที่ต้องการศึกษา  
มีภูมิลำเนาใน 3จังหวัด 
สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
ยินดีเข้าร่วมการวิจัย 

outcomePopulation Sample

Regression analysis
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การวิจัยโดยการทดลอง 
(Experimental Research)

การวิจัยแบบทดลองเต็มรูปแบบ 
(Full Experimental Designs)

การวิจัยแบบกึ่งทดลอง 
(Quasi- Experimental Designs)

มีกลุ่มควบคุม (Control group) 
เป็นการวิจัยแบบไปข้างหน้า (Prospective) 
จัดเข้ากลุ่มโดยวิธีสุ่ม (Random allocation) 
มีการควบคุมธรรมชาติ

ไม่มีกลุ่มควบคุม... หรือ 
ไม่จัดเข้ากลุ่มโดยวิธีสุ่ม
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ผล (Outcome)

เกิด ไม่เกิด

ได้รับ

ไม่ได้รับ

สิ่งแทรกแซง 
ที่ผู้วิจัย 
กำหนดขึ้น

จุดเริ่มต้น 
ของการศึกษา

a b
c d

ตัวอย่าง จัดเข้ากลุ่ม 
โดยวิธีสุ่ม

กลุ่มทดลอง
ได้รับสิ่งทดลอง 
หรือสิ่งแทรกแซง

กลุ่มควบคุม

ไม่ได้รับสิ่งทดลอง 
หรือสิ่งแทรกแซง

วัดผล

วัดผล

Full Experimental 
Design

Random 
allocation

ประชากร

Inclusion         and exclusion criteriaประชากร
ตัวอย่าง
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Experimental Design  
(ในอุดมคติ)

ประชากร 
ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 
ที่จะศึกษา

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

เปรียบเทียบ 
ความแตกต่าง 
ของผลที่วัดได้

Random sampling

Double-Blind Technique

Random Allocation Statistical Comparison
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Randomized double blind trial (RCT)

• การวิจัยโดยการทดลองที่ดีที่สุด คือ การวิจัยโดยการทดลองที่มีการควบคุม
ที่ดี  มีการแบ่งตัวอย่างโดยการสุ่ม และทั้งผู้วิจัยวัดผลและกลุ่มศึกษาไม่
ทราบว่าตัวอย่างอยู่ในกลุ่มใด(กลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุม) ซึ่งเราเรียกว่า 
Randomized double blind control trials

RCTs ต้องประกอบด้วย 

1. Random allocation (การแบ่งกลุ่มโดยการสุ่ม) 
2. ทั้งอาสาสมัครและผู้วัดผลการทดลองไม่ทราบว่าใครอยู่กลุ่มใด  
 (double blind) 
3. มีการควบคุมตัวแปรอื่นอย่างเข้มงวดตามหลักการวิจัยเชิงทดลอง
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Full Experimental Designs
• Pretest-Posttest control group experimental design (การวิจัยโดยการทดลองที่

วัดทั้งก่อนและหลังการทดลอง โดยมีกลุ่มควบคุม) หรือเรียกว่า Classical 
Experimental Design มี 3 รูปแบบ: 






• Posttest- only control group experimental design (การวิจัยโดยการทดลองที่วัด

เฉพาะหลังการทดลอง โดยมีกลุ่มควบคุม) 

R = Random allocation 
X = Intervention 
O = Observation or  
       Measurement

O1…X… O2

O1……...O2

R

O1…X1… O2

O1…X2...O2

R

O1…X… O2

O1……...O2

R O1…X2...O2

…X… O

……...O
R
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Full Experimental Designs

• Repeated Measures experimental design  




• Crossover experimental design

R = Random allocation 
X = Intervention 
O = Observation or  
       Measurement

O1…X1..O2 ..O3

R
O1…X2..O2 ..O3

R
O1..X1..O2___ O3..X2..O4

O1..X2..O2___ O3..X1..O4
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Quasi-Experimental Designs

• One group Pretest-Posttest experimental designs (การวิจัยโดย
การทดลองที่วัดทั้งก่อนและหลังการทดลอง โดยไม่มีกลุ่มควบคุม) 






• Time Series experimental designs(การวิจัยโดยการทดลองที่มีการวัด
หลายๆครั้งทั้งก่อนและหลังการทดลอง)

O1…X… O2

O1 .. O2 .. O3 ..X..O4.. O5.. O6
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Quasi-Experimental Designs

• nonequivalent pretest-posttest control group experimental 
designs (การวิจัยโดยการทดลองที่วัดก่อน และหลังการทดลองจากตัวอย่าง
คนละกลุ่ม)       


• no random allocation 



• nonequivalent posttest-only control group experimental designs 
(การวิจัยโดยการทดลองที่วัดหลังการทดลองจากตัวอย่างคนละกลุ่ม)       


• no random allocation

O1…X… O2

O1……...O2

…X… O

……...O



การจะเลือกวิจัยรูปใด...ขึ้นกับ

Primary 
Research 
Question



The best answer of Research question 
depend on research design  

1. What are the phenomena/thoughts?
• Observation (e.g., qualitative research)

2. What is frequency of the problem? (FREQUENCY) 
• Random (or consecutive) sample and survey

3. Does this person have the problem? (DIAGNOSIS)
• Random (or consecutive) sample with Gold Standard

4. Who will get the problem? (PROGNOSIS)
• Follow-up of inception cohort

5. How can we alleviate the problem? (INTERVENTION/
THERAPY)
• Randomised controlled trial



Cause(s)

Past                          current                      future

Types of question: Depression

Depression

Risk Factors

Symptoms 
Signs, Tests

Prognosis

Treatment Effect

Frequency





Cohort Study






Survey





Inception Cohort Study


Treatments

           Randomised Trial

Cross Sectional Study


