
RESEARCH METHODOLOGY 
Thoranin Kongsuk  M.D. M.Sc. (Clinical epidemiology ) M.Econ 

Thai Board of Psychiatry 
Thai Board Certify in Preventive Medicine 

: Branch of Community Psychiatry 
: Branch of Epidemiology



CONTENT 

1. ประชากรและการกำหนด
ตัวอย่าง (Population and 
Sampling methods)

2. การสังเกตุและการวัด 
(Observation and 
measurement)

3. การวิเคราะห์ข้อมูล        
(Data analysis)



3

วัตถุประสงค์ 
การศึกษาปัจจัย
เสี่ยงของการเกิด
โรคซึมเศร้าสาม

จังหวัดชายแดนใต้

คำถามการวิจัย1: 
การประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์รุนแรง(E)เป็นปัจจัยเสี่ยง
ทำให้คนในสามจังหวัดชายแดนใต้(P)ป่วยเป็นโรคซึม
เศร้า(O)มากกว่าคนทั่วไป(C)หรือไม่

Cohort research Design

ตัวอย่าง: การกำหนด Research Design ที่เหมาะสมให้กับ Research question  



Thoranin Kongsuk5/5/13 4

Target 
Population

Eligible Criteria 
(Inclusion & Exclusion)

Measurementประชาชนใน 
3จังหวัดชายแดนใต้

Risk ratio

Control 
Gr.

Expose 
Gr.

ประชากร
ตัวอย่าง

กลุ่ม
ตัวอย่าง

เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
ของผลลัพธ์

Expose gr. ผู้ประสบภัยรายใหม่ 
มีภูมิลำเนาใน 3จังหวัด สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได้ ยินดีเข้าร่วมการวิจัย 
Control: ผู้ที่มีเพศ ภูมิลำเนาเช่นเดียว
กับ case และมีอยู่ในกลุ่มอายุเดียวกัน 
แต่ไม่ประสบภัยฯ

แบบวินิจฉัยโรคจิตเวช 
M.I.N.I.

ติดตาม1ปี

การเลือก
ตัวอย่าง

ตัวอย่าง: กรอบของ Research Design แบบCohort ตามคำถามวิจัย1. 
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วัตถุประสงค์ 
การศึกษาประสิทธิผลของ reminescence therapy ในการรักษาโรคซึมเศร้า

คำถามการวิจัย2:

ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอาการปานกลาง(P)การรักษาด้วยการ
ระลึกความหลัง(I)เมื่อเปรียบเทียบกับSupportive therapy(C) 

ทำให้หายจากอาการซึมเศร้า(O)แตกต่างกันหรือไม่

Experimental research Design

ตัวอย่าง: การกำหนด Research Design ที่เหมาะสมให้กับ Research question  
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เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
ของผลลัพธ์

Target 
Population

Eligible Criteria 
(Inclusion & Exclusion)

Measurement
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่
มีอาการปานกลาง

แบบประเมิน HRSD

ผู้ป่วย MDE ตามเกณฑ์ DSM-V 
ที่มีคะแนนHRSD ระดับปาน
กลางที่ไม่ได้ยาต้านเศร้ายินดีเข้า
ร่วมการวิจัย สื่อสารภาษาไทยได้

กลุ่ม ST

กลุ่ม RT
ประชากร
ตัวอย่าง/ที่
ศึกษา

กลุ่ม
ตัวอย่าง

Random 
Allocation

Risk ratio 
Risk reduction 
Mean difference

Sampling

ตัวอย่าง: กรอบของ Research Design แบบRCT ตามคำถามวิจัย2. 



Research methodology 

1. ประชากรและการกำหนด
ตัวอย่าง (Population and 
Sampling procedure)

2. การสังเกตุและการวัด 
(Observation and 
measurement)

3. การวิเคราะห์ข้อมูล        
(Data analysis)

องค์ประกอบสำคัญ



POPULATION 
AND 

SAMPLING 
METHODS   



Sampling 
frame คือ
รายการ
ของ Study 
population   

Target population คือ ประชากร
ที่เราต้องการนำผลวิจัยไปใช้  

Study or accessible 
population คือ ประชากร
ที่เราเข้าถึงได้, สอดคล้อง
กับ Eligibility criteria และ
เราจะเลือกตัวอย่างจาก

กลุ่มนี้

คือประชากรที่เรา
นำไปศึกษา  



10

Target population 

Eligibility criteria 

Sam
pling 

Study population 

Sample

Inclusion criteria 
Exclusion criteria 



ประเด็นสำคัญในการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง

1. การกำหนดเกณฑ์คัดเลือก 
(Eligibility criteria)

2. การคำนวณขนาดตัวอย่าง 
(sample calculation)

3. การกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
(sampling techniques)

4. การจัดตัวอย่างเข้ากลุ่ม 
(allocation)



การกำหนดเกณฑ์คัดเลือก
• ในการวิจัยเชิงทดลองในทางการแพทย์มักจะ
กำหนด Eligibility criteria  ซึ่งเป็นข้อกำหนด
ให้ Sample ต้องมีปัจจัยสำคัญที่เหมือนกัน เพื่อ
ให้มั่นใจว่า ผลลัพธ์ของการทดลองเป็นผลจาก 
Interventionจริงๆ ไม่ได้เป็นผลจากปัจจัยอื่น

• Eligibility criteria สามารถแยกได้เป็น 
inclusion และ exclusion criteria

• Eligibility criteria ได้แก่ สถานที่ เพศ อายุ 
ชนิดและระยะของโรค สภาพร่างกายปัจจุบัน 
การรักษาที่ผ่านมา ผลการตรวจ Lab           
การยินยอม และการสื่อภาษา 



Exercise 3

1. ให้ระบุประชากรเป้า
หมาย(Target population)ใน
การวิจัยของท่าน จาก Primary 
research question 

2. ให้กำหนด eligibility criteria 
(inclusion and exclusion 
criteria) เพื่อบ่งชี้ประชากร
ตัวอย่าง(study or accessible 
population)



เทคนิคการเลือกตัวอย่าง  Sampling techniques 

• ตัวอย่าง (Sample)ต้องมีลักษณะ
เหมือนประชากร (Population) 
มากที่สุด เพื่อสามารถเป็น
ตัวแทน(Representative) และ
สามารถนำผลที่ได้จากการวิจัย
อ้างอิงหรือขยายผลไปยัง
ประชากรเป้าหมายได้ทั้งหมด

หลักการสำคัญ



เทคนิคการเลือกตัวอย่าง  
(Sampling techniques) 

Probability  
sampling techniques 

Non-probability  
sampling techniques 

Convenient   
sampling 

Judgmental   
sampling 

Quota   
sampling 

Snowball    
sampling 

Simple random   
sampling 

Systematic    
sampling 

Stratified    
sampling 

Cluster   
sampling 

Multistage 
sampling 



Sampling unit and Sampling 
frame 

• หน่วยตัวอย่าง(Sampling unit) 
คือ หน่วยของประชากรที่จะนำมา
ศึกษา เช่น บุคคล ครอบครัว 
องค์กร สถานบริการ

• กรอบตัวอย่าง(Sampling 
frame) คือ รายการของหน่วย
ตัวอย่าง เช่น รายชื่อคนทั้งหมด 
รายชื่อบ้านเลขที่ทั้งหมด  



Simple random sampling 
• ขั้นตอนที่1. กำหนดหน่วยตัวอย่าง 

(Sampling unit)และกรอบ
ตัวอย่าง(Sampling frame)

• ขั้นตอนที่2. กำหนดขนาดตัวอย่าง 

• ขั้นตอนที่3. เลือกตัวอย่างโดยวิธี
สุ่ม นิยมใช้ ตารางเลขสุ่ม 
(random number table) หรือ ใช้
คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์

ใช้ในกรณีที่ประชากรมีลักษณะเหมือนกัน 
(Homogeneous)



Systematic  sampling 
ขั้นตอนที่1,2 เหมือน Random Sampling 

• ขั้นตอนที่3. หาช่วงการสุ่ม (sampling interval) ซึ่งจะเท่ากับจำนวนประชากร
ตัวอย่างหารด้วยจำนวนตัวอย่างที่คำนวณได้ เช่น  12/4 =3 ดังนั้นเราจะเลือก
ตัวอย่างในทุกๆ ประชากรตัวอย่าง 3 คน

• ขั้นตอนที่4. สุ่มตัวอย่างคนแรกก่อนแล้วเลือกทุกคนที่ 3 จนครบ 4คน

ใช้ในกรณีที่ประชากร 
มีลักษณะเหมือนกัน 
(Homogeneous)

Sampling frame 



Stratified  sampling 

• ขั้นตอนที่1,2 เหมือนกับ Simple 
sampling 

• ขั้นตอนที่3. แบ่งประชากรที่ศึกษา
เป็นชั้น(strata) ตามลักษณะสำคัญ

• ขั้นตอนที่4. เลือกตัวอย่างจากแต่ละ
ชั้น ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่ายหรือการสุ่ม
แบบเป็นระบบ โดยสัดส่วนของกลุ่ม
ตัวอย่างควรได้สัดส่วนกับประชากร
ตัวอย่าง ประชากรที่อยู่ชั้น (Strata)เดียวกัน จะมี

ลักษณะสำคัญเหมือนกัน แต่จะแตกต่าง
กันระหว่างชั้น

Sampling frame 
แยกราย strata 



Cluster  sampling 

• ขั้นตอนที่1. กำหนดหน่วย
ตัวอย่างและกรอบตัวอย่าง 
โดยหน่วยตัวอย่างเป็น กลุ่ม
ของประชากรที่ศึกษา

• ขั้นตอนที่2. กำหนดขนาด
ตัวอย่าง

• ขั้นตอนที่3. เลือกตัวอย่าง 
ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่ายหรือสุ่ม
แบบเป็นระบบ แต่ละกลุ่มประชากรที่ศึกษา (Cluster)  

จะมีลักษณะของตัวแปรหลักที่เหมือนกัน



Multistage  sampling 

• เป็นการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
Probability sampling 
Technique  ตั้งแต่ 2วิธี 
ร่วมกัน
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Probability sampling techniques  



Non probability sampling 
1. Accidental selection: วิธีการคัดเลือก

แบบบังเอิญ เช่น สอบถามผู้ที่เดินในห้าง
สรรพสนค้า หรือเดินตามท้องถนน

2. Convenience Selection: เป็นการเลือก
กลุ่มตัวอย่างที่หาหรือพบได้ง่าย เช่น กลุ่ม
ตัวอย่างจากการตอบแบบสอบถามที่ลง
โฆษณาใน หนังสือพิมพ์/นิตยสาร /เวปไซต์

3. Snowball selection: วิธีการเลือกแบบ
บอกต่อหรือลูกโซ่ โดยตัวอย่างรายแรกที่มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับประชากรของการ
วิจัยมักจะถูกเลือกโดย probability 
method แล้วรายต่อไปจะได้จากการบอก
ต่อจากตัวอย่างคนก่อน บอกต่อเป็นลูกโซ่
ไปเรื่อยๆจนได้ตัวอย่างครบตามจำนวนที่
กำหนดไว้  



Non probability sampling 
• 4. Purposive selection: วิธีการคัดเลือกแบบมีจุดประสงค์/เฉพาะเจาะจง โดย
เป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเฉพาะตามหลักการเหตุผลให้มีความ
สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย/จุดประสงค์นั้น ๆ

• 5. Judgmental selection:  เป็นการเลือกตัวอย่างโดยใช้ดุลพินิจและการตัดสิน
ใจของนักวิจัยเป็นหลัก.  พิจารณาว่าตัวอย่างมีลักษณะสอดคล้องหรือเป็น
ตัวแทนที่จะศึกษาได้หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ นักวิจัย
ต้องผู้มีความรอบรู้และมีประสบการณ์

• 6. Quota selection: วิธีการคัดเลือกตามโควต้า เป็น การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยการกำหนดสัดส่วนของจำนวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มตามคุณลักษณะที่
กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน แล้วเลือกตัวอย่างที่มีลักษณะดังกล่าวให้ครบ
ตามจำนวนที่กำหนดไว้   



Exercise 4

1. จงกำหนดวิธีการเลือกตัวอย่างที่
เหมาะสมในงานวิจัยของท่าน



ALLOCATION  
IN RCT   
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Non-Remission Remission 

A
llo

ca
tio

n



Random allocation in RCT

• ในการวิจัยแบบRCT ในทางการ
แพทย์เนื่องจากเกี่ยวข้องกับชีวิต
และสุขภาพจึงต้องลดBiasให้มาก
ที่สุด 

• การสุ่มเลือกเข้ากลุ่ม (Random 
allocation) เป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพในการลด Bias ของ 
RCT 

Random allocation process 
ประกอบด้วย2ขั้นตอนสำคัญ:

1. สร้างลำดับการสุ่มที่คาดเดาผล
ไม่ได้

2. ดำเนินการสุ่มโดยปกปิดไม่ให้
ทราบว่าได้ intervention อะไร 
จนกว่าผู้ป่วยจะได้รับมอบหมาย 
เข้ากลุ่มอย่างเป็นทางการ

Joseph Dettori.The random allocation process: two things you need to know. Evidence-Based Spine-Care Journal. Volume 1/Issue 3, 2010
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การสุ่มเลือกเข้ากลุ่ม(Allocation)

1. 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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2. 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

การสุ่มเลือกเข้ากลุ่ม(Allocation)
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 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

การสุ่มเลือกเข้ากลุ่ม(Allocation)
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3. การจัดเข้ากลุ่มด้วยวิธีแบ่งชั้นก่อนสุ่ม (Stratified Randomization) 

เพื่อให้ตัวอย่างที่กำหนดไปยังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเหมือนกันมาก
ที่สุดในแง่ของปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ Outcome  

ชาย

หญิง

Mild 
Moderate 
Severe
Mild 
Moderate 
Severe

Random allocation

Tx gr

Control gr

ประชากรและการกำหนดขนาดตัวอย่าง

Random allocation

Random allocation

Random allocation

Random allocation

Random allocation

การสุ่มเลือกเข้ากลุ่ม(Allocation)



HIERARCHY FOR SELECTION OF STUDY SAMPLE

TARGET POPULATION 
(REFERENCE POPULATION)

ACCESSIBLE POPULATION 
(STUDY POPULATION)

SUBJECT SELECTION

PARTICIPANTS NONPARTICIPANTS

EXPERIMENTAL 
GROUP

CONTROL 
 GROUP

Group assignment 
or allocation

Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research, applications to practice 2nd. Prentice-hall.2000



Exercise 5

1. จงกำหนดวิธีการจัดตัวอย่างเข้า
กลุ่ม (Sample allocation)ใน
งานวิจัยของท่าน



OBSERVATION 
AND 

MEASUREMENT 



What is measurement ?

• Measurement (from Old 
French, measurement) is the 
assignment of numbers to 
objects or events.[1] 

• คือ กระบวนการแปรแนวคิด 

(concept) ซึ่งมีลักษณะเป็น
นามธรรม ให้เป็นข้อมูลทางสถิติ
เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 
(qualitative or quantitative data)

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.



ตัวแปร มาตรวัด ข้อมูล

ตัวแปรตาม 
(Dependent variable) 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent variable) 

ข้อมูลกลุ่ม* 
(Categorical data) 

ข้อมูลทวิภาค 
(Dichotomous data) 

ข้อมูลลำดับ* 
(Ordinal data) 

ข้อมูลวัดค่าเป็นตัวเลข 
(Numerical  data) 

ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง 
(Discrete  data) 

ข้อมูลต่อเนื่อง* 
(Continuous  data) 

* ข้อมูลที่มีวิธีการทางสถิติสำหรับวิเคราะห์



ตัวแปร(Variable)
• ตัวแปร คือ คุณลักษณะของประชากรที่นักวิจัยตัองการศึกษา

• ในการวิจัยต้องระบุให้ชัดเจนและครบถ้วนว่า ตัวแปรหลัก(ตัวแปร
ตามและตัวแปรอิสระ)คืออะไร และตัวแปรที่ไม่ตัองการ(ตัวแปร
ภายนอกหรือ ตัวกวน)คืออะไร
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การเลือกตัวแปรที่เป็นผลลัพธ์(Outcome)

• สอดคล้องและเหมาะสมกับคำถาม
การวิจัย

• สามารถให้นิยามที่สังเกตและวัดได้
จริงในทางปฏิบัติ

• เป็นที่ยอมรับทั่วไปในแวดวงวิชาการ

• สามารถวัดได้ด้วยวิธีที่ไม่ยากและไม่
แพง



ประเด็นสำคัญของตัวแปรในการวิจัย

1. กำหนดตัวแปรที่มีความผันแปร
มากพอ

2. ลดอิทธิพลตัวแปรภายนอกและ
ตัวกวนหรือตัวแปรอื่นๆ ให้มาก
ที่สุด

3. ขจัดข้อบกพร่องในการวัด
ตัวแปร
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มาตรวัด(Scale)ค่าของตัวแปร
• มาตรานามบัญญัติ(Nominal scale) วัดเพื่อ
จำแนกคุณสมบัติ มักใช้เป็นชื่อหรือคำจำกัดความ 
สามารถบอกความแตกต่างโดยลักษณะของการ
แยกกลุ่ม แต่ไม่สามารถบอกความแตกต่างด้าน
คุณค่าหรือคุณภาพเช่น เพศ ศาสนา กลุ่มเลือด(A 
B O AB) 

• เรียงลำดับ(ordinal scale) วัดค่าตัวแปรโดยใช้
ชื่อเช่นเดียวกับ nominal scale แต่สามารถบอก
ระดับความแตกต่าง สูงตำ่ มากน้อยได้ หากแต่ไม่
สามารถบอกช่วงห่างของความแตกต่างนั้นได้ เช่น 
ความพึงพอใจ(มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่
พึงพอใจ) ความเผ็ด(เผ็ดที่สุด เผ็ดมาก เผ็ดน้อย 
ไม่เผ็ดเลย) ความคิดเห็น(เห็นด้วยอย่างมาก เห็น
ด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างมาก)



มาตรวัด(Scale)ค่าของตัวแปร
• มาตราอันตรภาค(Interval scale)    
วัดค่าตัวแปรเป็นตัวเลขบอกถึงความ
มากน้อยระหว่างช่วงได้โดยแต่ละค่าจะ
มีช่วงห่างเท่าๆกันแต่มีจุดศุนย์ที่ไม่แท้ 
เช่น อุณหภูมิ วันที่ ระดับสติปัญญา 
(IQ)

• มาตราอัตราส่วน(Ratio scale)         
วัดค่าตัวแปรเป็นตัวเลข มีค่าศูนย์ที่แท้
จริงคือไม่มีค่าเลย เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง 
ระดับสารเสพติดในปัสสาวะ ระดับ
น้ำตาลในเลือด



มาตรวัด(Scale)ค่าของตัวแปร

Summary



Scale of 
measurement 



คู่มือปฏิบัติการชีวสถิติของ อ.บัณฑิต ถิ่นคำรพ



การเปลี่ยนระดับมาตรวัดค่าตัวแปร

• มาตรวัดระดับสูงเช่น Interval scale หรือ Ratio scale สามารถปรับลดเป็นระดับตำ่ลงได้ แต่ควรจะ
พิจารณาให้ดีว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัย สมมุติฐานการวิจัยและสถิติที่จะใช้วิเคราะห์หรือไม่

จากหนังสือหลักการวิจัยทั่วไปพร้อมตัวอย่างทางสาธารณสุขศาสตร์. ธวัชชัย วรพงศธร. สำนักพิพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2536



หลักการสำคัญในการวัดในงานวิจัย
1. กำหนดตัวแปรที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน

2. บ่งชี้คุณสมบัติของตัวแปรที่เราต้องการ
วัด

3. กำหนดนิยามของตัวแปรทุกตัวอย่าง
ละเอียดจนถึงขั้นที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

4. กำหนดรายการที่จะวัดให้ชัดเจน

5. กำหนด กฎเกณฑ์และวิธีการวัดรวมถึง
เครื่องมือวัดแต่ละรายการให้ชัดเจน



เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือวิจัย หมายถึง สิ่งที่ใช้สำหรับวัดค่า
ของตัวแปรการวิจัยหรือใช้สำหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ เพื่อ
นำไปวิเคราะห์ทางสถิติ มี 2ประเภท ได้แก่

1. เครื่องมือวิจัยสำหรับวัดค่าตัวแปร ได้แก่ 
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นมาตรฐาน 
(เครื่องชั่ง ตวง วัด) เครื่องตรวจLAB, แบบ
ทดสอบทางจิตวิทยาและพฤติกรรม ฯลฯ

2. เครื่องมือวิจัยสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลของ
ตัวแปร ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
แบบทดสอบ แบบบันทึกข้อมูล แบบบันทึก
กาสังเกต แบบตรวจสอบ/บันทึกรายการ 



คุณสมบัติของของการวัด
• ความถูกต้อง (Validity) ของการวัด คือ 

การได้วัดในสิ่งที่ต้องการจะวัด ดังนั้น
เครื่องมือวัดที่มีความถูกต้องเป็นเครื่อง
มือที่สามารถวัดสิ่งต้องการจะวัด เป็น
เรื่องที่ต้องอาศัยความคิดหรือทฤษฎีมา
เป็นสิ่งตัดสินว่า เราวัดถูกต้องหรือไม่ 

• ความเชื่อถือได้ (reliability) ของการวัด 
อาจเรียกว่าความเที่ยง(precision) 
เป็นการแสดงถึงความคงที่แน่นอนใน 
การวัด เมื่อวัด สิ่งเดียวกันค่าของการวัด
แต่ละครั้งควรคงที่สม่ำเสมอ เครื่องมือที่
ดีต้องวัดในสิ่งหนึ่ง สิ่งใดแล้วได้ผลคงที่ 
คงเส้นคงวา จึงเชื่อมั่นในค่าที่ได้



คุณสมบัติของของการวัด
• ความแม่นยำ (Accuracy) ของการวัด 

คือ การวัดที่ได้ค่าใกล้เคียงกับ Gold 
standard (การวัดที่ใช้อ้างอิง..ได้จาก
เทคนิคการวัดที่เชื่อว่าได้ค่าที่แสดงค่า
จริงTrue Value ของคุณลักษณะได้ดี
ที่สุด) 

• Accuracy มักใช้กับการวัดที่เป็น 
continuous data ส่วน accuracy ของ 
categorical data จะดูที่ sensitivity 
และspecificity

• Accuracy จะเหมือนกับ validity  แต่ 
validity  จะมีความหมายเชิงคุณภาพ 



Accuracy and precision  



Error in measurement 

• Precision จะลดลง เมื่อมี 
Random error ซึ่งมักเกิดจาก 
observer variability, instrument 
variability, subject variability

• Accuracy จะลดลงเมื่อมี 
systematic error ซึ่งมักเกิดจาก 
observer bias, instrument bias, 
subject bias



วิธีลด random error เพื่อเพิ่ม Precision 



วิธีลด Systematic  error 
เพื่อเพิ่ม Accuracy  



ตัวอย่าง
การวัด

ความอ้วน



Exercise 6
1. จงกำหนดตัวแปรตาม และกำหนดScaleที่จะใช้วัดค่าของตัวแปรตาม

2. จงกำหนดตัวแปรอิสระ และกำหนด scale ที่จะใช้วัดค่าของตัวแปรอิสระแต่ละตัว

3. คาดว่าจะมีตัวแปรอื่นที่ไม่ต้องการแต่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์หรือตัวแปรที่เราสนใจ
หรือconfounding factors อะไรบ้าง 

4. กำหนดวิธีควบคุมและป้องกัน ตัวแปรที่ไม่ต้องการและ confounding factors  แต่ละตัว 

ตัวแปรตาม และ
ตัวแปรอิสระ

มาตราที่ใช้วัด 
(Scale)

ประเภทของข้อมูลที่ได้จากการ
วัดตัวแปร 

(Continuous, Categorical)

เครื่องมือและ   
วิธีวัดตัวแปร

ตัวแปรอื่นๆที่ไม่ต้องการ วิธีการป้องกันหรือควบคุม



ตัวอย่าง 

ตัวแปรตาม และ
ตัวแปรอิสระ

มาตราที่ใช้วัด 
(Scale)

ประเภทของข้อมูลที่ได้
จากการวัดตัวแปร 

(Continuous, 

เครื่องมือและ   
วิธีวัดตัวแปร

พฤติกรรมการดื่มสุรา Interval Continuous 

ขาดยา Nomonal Categorical(ครบ/ไม่ครบ)

ตัวแปรอื่นๆที่ไม่ต้องการ วิธีการป้องกันหรือควบคุมหรือจัดการ

การเจ็บป่วยทางกาย สถิติ
Stressful life event

1. ในผู้ป่วยติดสุรา Self control program ช่วยลดพฤติกรรมการดื่มสุรา 
มากกว่าวิธีการรักษาปัจจุบันหรือไม่



ตัวอย่าง 

ตัวแปรตาม และ
ตัวแปรอิสระ

มาตราที่ใช้วัด 
(Scale)

ประเภทของข้อมูลที่ได้
จากการวัดตัวแปร 

(Continuous, 

เครื่องมือและ   
วิธีวัดตัวแปร

ความเครียด Interval Continuous data แบบประเมิน
ความเครียด

เพศ Nominal Categorical data

ตัวแปรอื่นๆที่ไม่ต้องการ วิธีการป้องกันหรือควบคุมหรือจัดการ

โรคทางกาย/จิต คัดทิ้ง Exclusion criteria 

Stressful life event คัดทิ้ง

1. ในผู้ที่มีความเครียด ยาดมพระศรี สามารถลดความเครียดได้ดีกว่า
ยาดมVapec หรือไม่


