
Research methodology
Thoranin Kongsuk  M.D. M.Sc. (Clinical epidemiology ) 

Thai Board of Psychiatry 
Thai Board Certify in Preventive Medicine 

: Branch of Community Psychiatry 
: Branch of Epidemiology



Is most research waste?

“Worldwide, over US$100 billion is invested 
every year in supporting biomedical research, 

which results in an estimated 1 million research 
publications per year - 

Robert Wiblin · February 27, 2013 12:03 am
 http://www.overcomingbias.com/tag/research-

methodology#sthash.UmvaVE9O.dpuf

http://www.overcomingbias.com/tag/research-methodology#sthash.UmvaVE9O.dpuf




Case-control research Design

วัตถุประสงค์ 
การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคซึมเศร้าสามจังหวัดชายแดนใต้

คำถามการวิจัย: 
การประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์รุนแรง(I)เป็นปัจจัยเสี่ยง
ทำให้คนในสามจังหวัดชายแดนใต้(P)ป่วยเป็นโรคซึม
เศร้า(O)มากกว่าคนทั่วไป(C)หรือไม่

คำถามการวิจัย: 
คนในสามจังหวัดชายแดนใต้(P)ที่ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์
รุนแรง(I)ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า(O)มากกว่าคนทั่วไป(C)หรือไม่
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Case control study
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outcomeTarget 
Population

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
ประชากร
ตัวอย่าง

กลุ่ม
ตัวอย่าง



Experimental research Design

วัตถุประสงค์ 
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรักษาด้วยการระลึกความ

หลังกับCBTในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

คำถามการวิจัย: 
ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอาการปานกลาง(P)การรักษาด้วยการ
ระลึกความหลัง(I)เมื่อเปรียบเทียบกับCBT(C) ทำให้หายจาก
อาการซึมเศร้า(O)แตกต่างกันหรือไม่
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Randomized control trial
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outcomeTarget 
Population

Eligible Criteria 
(Inclusion & Exclusion)

Measurement
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มี
อาการปานกลาง

แบบประเมิน HRSD

ผู้ป่วย MDE ตามเกณฑ์ DSM-IV 
ที่มีคะแนนHRSD ระดับปานกลาง
ยินดีเข้าร่วมการวิจัย สื่อสารภาษา
ไทยได้

กลุ่มควบคุม

กลุ่มทดลอง

ประชากร
ตัวอย่าง

กลุ่ม
ตัวอย่าง

Random 
Allocation

Risk ratio 
Risk reduction
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Research Methodology

มี 3 ประเด็นหลัก 
 1. ประชากร (Population) และ 
     การกำหนดตัวอย่าง (Sampling procedure) 
 2. การสังเกตและการวัด 
     (Observation and Measurement) 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล( Data analysis)



ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง
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ประชากรและการกำหนดตัวอย่าง
• ปัจจัยสำคัญ ๔ ประการ  
 ๑. หลักเกณฑ์การคัดเลือก(Eligibility criteria) 
 ๒. การคำนวณขนาดตัวอย่าง(Sampling size determination) 
 ๓. เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง(Sampling technique) 
 ๔. การจัดเข้ากลุ่ม(Allocation)

ประชากรและการกำหนดขนาดตัวอย่าง
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คำนิยาม

• ประชากรเป้าหมาย (Target Population) คือ ประชากรที่
ผู้วิจัยต้องการนำผลการวิจัยที่ได้ไปขยายผล (Generalize) 


• ประชากรตัวอย่าง (Population Sampled) คือ ประชากร
ที่จะถูกคัดเลือกมาเป็นตัวอย่าง(Sample) เพื่อศึกษา 


• ตัวอย่าง (Sample) คือ ประชากรที่จะนำไปศึกษาจริงๆ

ประชากรและการกำหนดขนาดตัวอย่าง
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ประชากรตัวอย่าง

สุ่มตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ประชากรเป้าหมาย

เกณฑ์ 
คัดเข้าศึกษา

เกณฑ์คัดออก

ประชากรและการกำหนดขนาดตัวอย่าง
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การคำนวณขนาดตัวอย่าง
• จำนวนตัวอย่างที่เหมาะสมคือ จำนวนตัวอย่างที่น้อยที่สุด     ที่
สามารถจะตอบคำถามหลักของงานวิจัยได้ (Primary research 
question) 

• การคำนวณขนาดตัวอย่างจะขึ้นกับ รูปแบบการวิจัย(Research 
design)  และจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่นำมาศึกษา(เช่น คนกลุ่มเดียว 
คนสองกลุ่มหรือเปรียบเทียบกันมากกว่า ๒ กลุ่ม)

ประชากรและการกำหนดขนาดตัวอย่าง
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การคำนวณขนาดตัวอย่าง

• สำหรับการวิจัยเชิงทดลองที่มีการเปรียบเทียบระหว่างทาง
เลือก ๒ ทางและมีกลุ่มตัวอย่าง ๒ กลุ่ม ต้องทราบข้อมูล 
พื้นฐาน ๔ ประการคือ 


 ๑.  ตัววัดหลัก(Primary outcome) 
 ๒. อัตราการเกิดเหตุการณ์ในกลุ่มควบคุม 
 ๓. อัตราการเกิดเหตุการณ์ในกลุ่มทดลอง 
 ๔. ระดับความผิดพลาดเนื่องจากการสรุปผิด(Type I &II error)

ประชากรและการกำหนดขนาดตัวอย่าง
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การคำนวณขนาดตัวอย่าง
• ความผิดพลาดเนื่องจาก
การสรุปผลการวิจัยผิด

ประชากรและการกำหนดขนาดตัวอย่าง

ความจริง (Truth)
CBT ดีกว่า CBT ไม่ดีกว่า

ข้อสรุปจาก 
การวิจัย

CBT ดีกว่า       
การรักษาแบบเดิม

สรุปถูก Type I error 
(α-error)

CBT ไม่ดีกว่า    
การรักษาแบบเดิม

Type II error 
(β-error)


สรุปถูก
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การคำนวณขนาดตัวอย่าง

• สูตรการคำนวณ การวิจัยแบบทดลองที่มีการเปรียบเทียบ ๒ 
กลุ่มซึ่งเป็นอิสระต่อกัน (Two independent samples) 

 ๑. ถ้าสรุปผลเป็นสัดส่วน(Proportion) 
  N/กลุ่ม       =       2(Zα+Zβ)2  P(1-P) 

                      (Pc-Pt)2 

โดย P  =  Pc + Pt 

                       2

ประชากรและการกำหนดขนาดตัวอย่าง
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การคำนวณขนาดตัวอย่าง
• สูตรการคำนวณ การวิจัยแบบทดลองที่มีการเปรียบเทียบ ๒ กลุ่ม
ซึ่งเป็นอิสระต่อกัน(Two independent samples) 

 ๒. ถ้าสรุปผลเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) 
  N/กลุ่ม       =       2 (Zα+Zβ) ó2 
                   (Mc-Mt)2 


โดย Mc = ค่าเฉลี่ยของprimary outcome ในกลุ่มควบคุม 

   Mt = ค่าเฉลี่ยของprimary outcome ในกลุ่มทดลอง 

   ó2   = ความแปรปรวนของประชากร (Population variance)

ประชากรและการกำหนดขนาดตัวอย่าง
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เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

• ตัวอย่าง(Sample) ที่ได้ต้องมีลักษณะคล้ายกับประชากร
ตัวอย่างมากที่สุดเพื่อสามารถเป็นตัวแทน(Representative) 
และทำให้สามารถขยายผลการวิจัยไปยังประชากรเป้าหมาย
ทั้งหมดได้

ประชากรและการกำหนดขนาดตัวอย่าง
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เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

• ผู้วิจัยต้องทราบข้อมูลพื้นฐาน ๒ ประการ 
 ๑. หน่วยตัวอย่าง(Sampling Unit) : หน่วยของ

ประชากรที่จะนำมาศึกษา เช่น รายบุคคล  ครัวเรือน  
องค์การ  สถานบริการ ฯลฯ 

 ๒. กรอบตัวอย่าง(Sampling Frame) : เป็นรายชื่อ
ของหน่วยตัวอย่าง เช่น รายชื่อคน  บ้านเลขที่ของครัว
เรือนทั้งหมด

ประชากรและการกำหนดขนาดตัวอย่าง
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เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

• เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง  แบ่งได้ดังนี้ 
 ๑.  Probability Sampling  คือ การเลือกตัวอย่าง

โดยอาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็น 
 ๒. Non-Probability Sampling คือ การเลือก

ตัวอย่างไม่ได้อาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็น

ประชากรและการกำหนดขนาดตัวอย่าง
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Probability Sampling

๑. การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) 

ใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายๆกัน (Homogeneous) 
 ขั้นตอนที่ ๑.  กำหนดหน่วยตัวอย่างและกรอบตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่ ๒. กำหนดขนาดตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่ ๓. เลือกตัวอย่างโดยวิธีสุ่ม  ซึ่งนิยมใช้

ตารางเลขสุ่ม (Random number table) 

ประชากรและการกำหนดขนาดตัวอย่าง
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Probability Sampling
๒. การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) 
ทำง่ายกว่าและเสียเวลาน้อยกว่า 

 ขั้นตอนที่ ๑. และ ๒. เหมือนการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
 ขั้นตอนที่ ๓. หาช่วงการสุ่ม(Sampling interval) 
 ซึ่งจะเท่ากับจำนวนประชากรตัวอย่างหารด้วยจำนวนตัวอย่างที่ 

คำนวณได้ เช่น ๑,๐๐๐/๑๐๐=๑๐ ดังนั้นเราจะเลือกตัวอย่างในทุกๆ 
ประชากรตัวอย่าง ๑๐ คน (โดยกำหนดเลขสุ่มเริ่มต้นก่อน)  

 

ประชากรและการกำหนดขนาดตัวอย่าง
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Probability Sampling

๓. การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
ใช้ในกรณีที่ต้องการให้ตัวอย่างมีลักษณะสำคัญบางอย่างเหมือนกับ 
ประชากรตัวอย่าง (มักเป็น Prognostic factors) 
 ขั้นตอนที่ ๑. และ ๒. เหมือนการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
 ขั้นตอนที่ ๓. แบ่งประชากรตัวอย่างเป็นชั้น 
 ขั้นตอนที่ ๔. เลือกตัวอย่างจากแต่ละชั้น โดยวิธีสุ่มอย่าง

                      ง่ายหรือการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ โดย
สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างควรได้สัดส่วนกับประชากรตัวอย่าง 

ประชากรและการกำหนดขนาดตัวอย่าง
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Probability Sampling

๔. การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster  
Sampling) 

จะแบ่งประชากรตัวอย่างออกเป็นกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มจะต้องมีลักษณะ 
ของตัวแปรหลักที่คล้ายคลึงกัน 
 ขั้นตอนที่ ๑.   กำหนดหน่วยตัวอย่างและกรอบตัวอย่าง โดยหน่วย

ตัวอย่างเป็นกลุ่มของประชากรตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่ ๒.   กำหนดขนาดตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่ ๓ เลือกตัวอย่างโดยวิธีสุ่มอย่างง่ายหรือสุ่มแบบเป็นระบบ

ประชากรและการกำหนดขนาดตัวอย่าง
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Probability Sampling
๕. การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  
     (Multi-stage Random Sampling) 
 ใช้กับประชากรที่มีขนาดใหญ่ เช่น  


 

ประชากรและการกำหนดขนาดตัวอย่าง

จังหวัด  อำเภอ   ตำบล  หมู่บ้าน  ครัวเรือน

ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายหรือแบบเป็นระบบ
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Non-probability Sampling

๑.  เลือกตามสะดวก (Convenient Sampling) เช่น เลือกจากอาสา
สมัคร 

๒. เลือกโดยความบังเอิญ (Accidental Sampling) เช่น เลือก
ตัวอย่างเฉพาะผู้มารับบริการที่OPDในวันจันทร์ 

๓. เลือกโดยโควตา (Quota Sampling) กำหนดจำนวนตัวอย่างไว้
ก่อน แล้วเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ ๑ หรือ ๒ 

๔. เลือกโดยจงใจ (Purposive Sampling) กำหนดลักษณะของ
ตัวอย่าง      ไว้ก่อน จากนั้นจึงเลือกตัวอย่างตามลักษณะที่กำหนด
ไว้ตามวิธีแบบ ๑ หรือ ๒

ประชากรและการกำหนดขนาดตัวอย่าง
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การจัดเข้ากลุ่ม(Allocation)
๑. การแบ่งกลุ่มด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Randomization) 
วิธีทำ   
กำหนดเงื่อนไขก่อน เช่น   ถ้า Random number เป็นเลขคู่ จะได้รับ Tx A 
    ถ้า Random number เป็นเลขคี่ จะได้รับ Tx B 
ลำดับที่ของคนไข้  เลขสุ่ม  การรักษา 
 1   5  B 
 2   3  B 
 3   8  A

ประชากรและการกำหนดขนาดตัวอย่าง
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การจัดเข้ากลุ่ม(Allocation)
๑. การแบ่งกลุ่มด้วยวิธีสุ่มเป็นบล็อก (Block Randomization) 
สามารถแก้ไขความไม่สมดุลที่เกิดจาก Simple Randomization 
วิธีการ ๑.  กำหนดเงื่อนไขก่อนว่าแต่ละบล็อกจะมีจำนวนเท่าไร (2,4,6..) 
  ๒. กำหนดการรับ Tx ของตัวอย่างแต่ละบล็อก เช่น ถ้าเป็นบล็อก ๔ 

A 
A 
B 
B

B 
B 
A 
A

A 
B 
A 
B

B 
A 
B 
A

A 
B 
B 
A

B 
A 
A 
B

1 3 4 52 6

ประชากรและการกำหนดขนาดตัวอย่าง
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การจัดเข้ากลุ่ม(Allocation)
๑. การแบ่งกลุ่มด้วยวิธีสุ่มเป็นบล็อก (Block Randomization) 
วิธีการ ๓.  กำหนดบล็อกใดจะอยู่ก่อนหลังให้สุ่มตัวเลขหลักสุดท้าย 
        จากตารางเลขสุ่ม 
 

42 6

1       2       3       4 
B      B      A       A

5       6       7       8 
B      A      A      B

9     10     11     12 
B     A      B       A   

เลขที่ผู้ป่วย
การรักษา

เลขที่บล็อก

ประชากรและการกำหนดขนาดตัวอย่าง
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การจัดเข้ากลุ่ม(Allocation)
๑. การแบ่งกลุ่มด้วยวิธีแบ่งชั้นก่อนสุ่ม (Stratified Randomization) 
เพื่อให้ตัวอย่างที่กำหนดไปยังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเหมือนกันมาก

ที่สุดในแง่ของปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ Outcome  

ชาย

หญิง

Mild 
Moderate 
Severe
Mild 
Moderate 
Severe

Random allocation
Tx gr

Con gr

ประชากรและการกำหนดขนาดตัวอย่าง



การกำหนด
ตัวแปร
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แนวทางในการออกแบบการวิจัย
ขึ้นกับ คำถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัย

หลักสำคัญ 3 ประการ
1. กำหนดตัวแปรให้มีคุณสมบัติของตัวแปรที่ดี  
 (มีความผันแปรมากพอ) 
2.  ลดอิทธิพลของตัวแปรภายนอก 
     และตัวแปรอื่นๆให้มากที่สุด 
3.  ขจัดข้อบกพร่องของการวัดตัวแปร
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• ต้องระบุให้แน่ชัดว่า  
  ตัวแปรหลัก(ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม)คืออะไร 
  ตัวแปรที่ไม่ต้องการ(ตัวแปรภายนอกหรือตัวกวน) คืออะไร

การสังเกตและการวัด



ลกัษณะของตวัแปร 

• แบง่ตามลกัษณะของตวัแปร 
– เชงิคณุภาพ 
– เชงิปรมิาณ 

• แบง่ตามมาตรการวดัตวัแปร 
– Nominal 
– Ordinal 
– Interval 
– Ratio



ลกัษณะของตวัแปร 

ตวัแปรเชงิคณุภาพ (Qualitative Variable) 
• มคีณุสมบตัแิตกตา่งกนัในแงข่องชนดิหรอืประเภทหรอื
คณุลกัษณะ 

• เชน่ เพศ อาชพี ภมูลํิาเนา 

ตวัแปรเชงิปรมิาณ (Quantitative Variable) 
• มคีวามแตกตา่งกนัตามความถีF จํานวน หรอืปรมิาณมากนอ้ย 
• สามารถเรยีงลําดบัเปรยีบเทยีบไดว้า่นามใดดกีวา่หรอืดอ้ย
กวา่อกีนามหนึFง 

• เชน่ อาย ุน ้าํหนัก สว่นสงู คะแนนสอบ



ตัวแปร (Variable)
ตัวแปร คือ คุณลักษณะที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา

ตัวแปรอิสระ 
INDEPENDENT V.

ตัวแปรตาม 
DEPENDENT V.

I
เป็นต้นเหตุ 

เป็นปัจจัยเสี่ยง 
มีอิทธิพล

การศึกษา จำนวนบุตร

ระดับการศึกษา
ของพ่อแม่มีผล
ต่อจำนวนบุตร
หรือไม่?



ตัวแปร (Variable)
ตัวแปร คือ คุณลักษณะที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา

ตัวแปรอิสระ 
INDEPENDENT V.

ตัวแปรตาม 
DEPENDENT V.

I
เป็นต้นเหตุ 

เป็นปัจจัยเสี่ยง 
มีอิทธิพล

E
ตัวแปรภายนอก 
EXOGENOUS V.

การศึกษา จำนวนบุตร

ฐานะเศรษฐกิจ



ตัวแปร (Variable)
ตัวแปร คือ คุณลักษณะที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา

ตัวแปรอิสระ 
INDEPENDENT V.

ตัวแปรตาม 
DEPENDENT V.

I
เป็นต้นเหตุ 

เป็นปัจจัยเสี่ยง 
มีอิทธิพล

E
ตัวแปรภายนอก 
EXOGENOUS Variable.

ตัวแปรประกอบ 
COMPONENT  Variable.
ระดับการศึกษา

ฐานะเศรษฐกิจ

จำนวนบุตร



ตัวแปร (Variable)
ตัวแปร คือ คุณลักษณะที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา

ตัวแปรอิสระ 
INDEPENDENT V.

A

E

ตัวแปรตาม 
DEPENDENT V.

ตัวแปรแทรก 
INTERVENING V.

ตัวแปรประกอบ 
COMPONENT V.

ANTECEDENT V. .

ตัวแปรภายนอก 
EXOGENOUS V.

I

ความสนใจ 

การวางแผน 

ครอบครัว
ระดับการศึกษา

จำนวนบุตรความรู้เรื่อง 

การวางแผน 

ครอบครัว

ฐานะเศรษฐกิจ
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• หลักเกณฑ์ในการควบคุมและป้องกันตัวแปรที่ไม่ต้องการ 
(confounding) 

  ๑.  ตัดทิ้ง(Exclusion) 
  ๒. เฉลี่ยให้กระจายเท่าๆกันในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
   ๒.๑ วิธีสุ่ม (Randomization) 
   ๒.๒ จับคู่ (Matching) 
   ๒.๓ แบ่งชั้นประชากร (Stratification) 
  ๓. ใช้วิธีการทางสถิติ 
   Discrete variable  Mantel Haenzel Statistics 
   Continuous variables Analysis of Covariance

การสังเกตและการวัด



การวัด 
Measurement 



What is measurement ?

• Measurement
French, mesurement) is the 
assignment of numbers to 
objects or events.[1] 

• กระบวนการแปรแนวคิด
ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรม
ข้อมูลทางสถิติเชิงปริมาณหรือเชิง
คุณภาพ
quantitative

1.Pedhazur, Elazar J.; Schmelkin, Liora Pedhazur (1991). Measurement, Design, and Analysis: 
An Integrated Approach (1st ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. pp. 15–29.



Level of measurement 

ระดับของการวัด
1.ระดับกลุ่ม
2.ระดับอันดับ
3.ระดับช่วง
4.ระดับอัตราส่วน





• ความแตกต่างของระดับการวัดมีผลต่อการเลือกวิธีการทางสถิติ
• นักวิจัยจะต้องทราบล่วงหน้าว่าตนจะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร
• วิธีการวิเคราะห์นั้นต้องการข้อมูลที่มีระดับการวัดแบบใด
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การสังเกตและการวัด

• มาตรที่ใช้ในการวัดตัวแปร 
 ๑.  ระดับแบ่งกลุ่ม (Nominal scale): วัดเพื่อจำแนกคุณสมบัติ ไม่

 สามารถบอกความมากน้อย เช่น เพศ  ศาสนา 
 ๒. ระดับจัดแบ่งลำดับ(Ordinal scale): บอกความแตกต่าง  ความ

 มากน้อยของตัวแปรได้ แต่ไม่บอกช่วงห่างของความมากน้อยนั้นได้ เช่น 
ความพึงพอใจ (มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่พึงพอใจ)

เหมาะสำหรับวัดข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งได้จากการนับ(Enumeration)

การสังเกตและการวัด
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การสังเกตและการวัด
• มาตรที่ใช้ในการวัดตัวแปร 
 ๓.  ระดับช่วง (Interval scale): บอกถึงความมากน้อยระหว่างช่วงได้ 

 แต่ไม่สามารถบอกค่าที่แท้จริงได้ เช่น การให้คะแนนความอยาก
 เสพ  การให้คะแนนความปวดเป็นช่วง ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 

 ๔. ระดับอัตราส่วน(Ratio scale): วัดค่าที่แท้จริงของตัวแปรได้ เช่น 
 น้ำหนัก  ส่วนสูง ระดับสารเสพติดในปัสสาวะ

เหมาะสำหรับวัดข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งได้จากการวัด(Measurement)

การสังเกตและการวัด



Scale of 
measurement 



การวัดในงานวิจัย

การวัดเริ่มต้นจากการกำหนดให้ชัดเจนว่า
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
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• หลักเกณฑ์ในการเลือกผลลัพธ์ที่ต้องการวัด 
(Outcome)  

  ๑.  ต้องเหมาะสมหรือสอดคล้องกับคำถามวิจัย 
  ๒. สามารถให้นิยามที่สังเกตหรือวัดได้จริงๆในทางปฏิบัติ 
  ๓. ต้องเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในแวดวงวิชาการ 
  ๔. ต้องสามารถวัดได้ด้วยความถูกต้องและเชื่อถือได้ 
  ๕. ต้องสามารถวัดได้ด้วยวิธีไม่ยากนักและไม่แพงนัก

การสังเกตและการวัด
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• เครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปร 
 ๑.  แบบสอบถาม (Questionnaire) 
 ๒. แบบบันทึก (Record form) 
 ๓. เครื่องมือในการชั่ง ตวง วัด หรือนับ

การสังเกตและการวัด



มาตรวัด
ความอ้วน



ทฤษฎีว่าด้วยการวัด


Ass
คะแนนผิดพลาด

    observed score = true score + error score 
                 X            =        T          +       E
• Ass
คะแนนจากการสังเกต

                               =  T 


• Ass 

    rET  =  0

N

X )(
∑



สิ่งบ่งชี้มาตรวัดที่ดี

1.Validity (
2.Reliability (
3.Sensitivity (
4.Meaningfulness (



ความถูกต้องและความเชื่อถือได้
ของการวัด

 
การได้วัดในสิ่งที่ต้องการจะวัด

ดังนั้นมาตรวัดที่ถูกต้องคือ
วัดสิ่งต้องการจะวัด


 

คือ
ให้ผลของการวัดที่เหมือนกันหรือ
สอดคล้องกัน



Validity and reliability 



Validity and reliability 

• ความเชื่อได้
ครั้งมีความสอดคล้องกัน
ครั้งและได้ข้อมูลเชิงประจักษ์
มาใช้ทดสอบความเชื่อถือได้ของมาตรวัด

• ส่วนความถูกต้อง
คิด

• ความถูกต้องมาตรวัด
ตัวบ่งชี้ว่า



Validity

• Carmines and Zeller 
ประเภท

1.ความถูกต้องต่อมาตรฐาน
(Criterion related) 

2.ความถูกต้องในเนื้อหา
3.ความถูกต้องในโครงสร้าง

(Construct)



Reliability

• ความผันแปร
รวมกับ

    
ถ้าหากไม่มีความผิดพลาดเลย
ความผันแปรของผลการวัด
ơo  = ơt   : 
หากให้เราให้
reliability = r 



Reliability

• โดยทั่วไปเราไม่ทราบค่าแท้จริงของการวัดในสิ่งที่เราต้องการวัด
เราจึงต้องอาศัย
ครั้ง
เราวัด


• และจาก
นั้นเมื่อทำการวัดหลายๆ


• ค่าของความสัมพันธ์ของการวัด
บ่งชี้

Xt
N

Xo
=∑



วิธีการทดสอบ

1. Test-retest method 

2. วิธีการวัดแบบทอสอบที่แทนกันได้
3. วิธีการแบ่งครึ่ง
4. วิธีการวัดความสอดคล้องภายใน
      4.1 

      4.2 

           


