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หัวข้อบรรยาย 
• การศึกษาวิจัยทางสาธารณสุข 

– วธีิหาความรู้ของมนุษย์ 

– ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 

 การศึกษาเชิงคุณภาพ 

 การศึกษาเชิงปริมาณ (เชิงทดลอง/เชิงสังเกต) 
• ชีวะสถิต ิ

– ตัวแปรและการวัด 

– สถิติเชิงพรรณนา 

– สถิติเชิงเปรียบเทยีบ 
 



การศึกษาวิจยัทางสาธารณสุข 



 คาํว่า การวิจัย มาจากคาํว่า Research มีรากศพัท์มาจาก  

Re + Search  
Re แปลว่า ซํ้ า  

Search แปลว่า คน้ 

Research แปลว่า การค้นหาความรู้ความจริงทีค้่นแล้วค้นอกี ซ่ึงจะทาํให้ได้รับ

รู้ความรู้ความจริงทีน่่าเช่ือถือ ถูกต้อง เพราะมีข้อมูลทีเ่พยีงพอต่อการสรุป 

วธีิหาความรู้ของมนุษย์ 



วิวัฒนาการของการแสวงหาความรู้ 
• การใช้ประสบการณ์ 

• การใช้แหล่งความรู้ 

• การใช้เหตุผล 

• การทาํวิจัย 

วธีิหาความรู้ของมนุษย์ 





ปรัชญาแห่งความรู้ 

• กลุ่มเหตุผลนิยม เหตผุลเป็นหนทางเดยีวที่นําไปสู่ความรู้  ความรู้เป็นสิ่งตดิตวั

มนษุย์มาแตเ่กิด เป็นความรู้ก่อนประสบการณ์ ไม่เช่ือว่าประสบการณ์จะให้

ความรู้ที่ถกูต้อง 

• กลุ่มประจักษ์นิยม มนษุย์มีความรู้ด้วยในความจริงด้วยการอาศยัประสาท

สมัผสั  ความรู้เป็นสิ่งแปลกใหม่ เป็นความรู้หลงัประสบการณ์ ผ่านผสัสะทัง้ห้า   

– กลุ่มปฏิฐานนิยม เน้นการศกึษาวตัถสุสารที่สามารถสมัผสัได้ จบัต้องได้ แจง

นบัได้ วดัคา่ได้ (วตัถวุิสยั/ปรนยั) เกิดระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ 

– กลุ่มปรากฏการณ์นิยม สงัคมมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหรือมีความเป็น

พลวตัรสงู ไม่สามารถเข้าใจได้โดยการแจงนบั เกิดระเบียบวิจยัเชิงคณุภาพ 

 

 

วธีิหาความรู้ของมนุษย์ 



กระบวนทศัน์และการแสวงหาความรู้จากความจริง 

• กระบวนทศันป์ฏิฐานนิยม 

(Positivist paradigm) 

• กระบวนทศันตี์ความ  

    (Intepretive paradigm) 

• กระบวนทศันก์ารปฏิบติั 

(Paradigm of praxis) 

 

วธีิหาความรู้ของมนุษย์ 

 



ปฏฐิานนิยม & การแสวงหาความจริง 

 เกิดจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มองความจริงเกิดจากยดึหลกัเหตผุล 

 วิธีแปลงข้อมลูเป็นตวัเลข วดัเชิงปริมาณ ความสมัพนัธ์แสดงนยัด้วยค่า

ทางสถิต ิ

หลกัความเป็นกลาง (value free) 

 Quantitative research 
การอปุมาน (inductive) รองรับความรู้ท่ีเป็นนิรนยั จากทฤษฎีหลกั 

 

 

 

วธีิหาความรู้ของมนุษย์ 

 



กระบวนทศัน์ตีความ กับการแสวงหาความจริง 

 กระบวนทศัน์ทางเลือก ความรู้ความ

จริงอิงมิติประวตัิศาสตร์และ

วฒันธรรม 

 การวิจยัเชิงคณุภาพ การให้

ความหมาย อธิบายความสมัพนัธ์ 

ตีความ ฯลฯ 

 

 วิธีการเก็บข้อมลู เช่น สมัภาษณ์ 

สงัเกต กรณีศกึษา ใช้ทฤษฎีฐานราก 
(grounded theory  

   การวิจยัปรากฏการณ์นิยม    

   (Phenominology)  

   การวิจยัเชิงชาตพินัธุ์วรรณนา    

   (Ethnography) 

 การวิจยัเชิงมนษุยนิยม 
(Hermenetics) 

วธีิหาความรู้ของมนุษย์ 



กระบวนทศัน์ของการปฏิบตัิ & ความจริง 

• การขยายขอบเขตการวิจยัเชิงคณุภาพ 

• การเปล่ียนแปลงเพื่อส่ิงท่ีดีกว่า 

• โลกเปล่ียนความรู้เปล่ียน ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจทัง้ภายในและ

ภายนอก  

• ความรู้เกิดจากความจริงท่ีหลากหลาย ซบัซ้อน มุ่งสู่ส่ิงท่ีดีกว่า เสรีภาพ 

สนัติภาพ ความเป็นธรรม 

วธีิหาความรู้ของมนุษย์ 

 



ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 



1. การเลือกเร่ืองและการกาํหนดปัญหาการวิจยั  

2. การทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. กาํหนดกรอบทฤษฎี 

4. การตั้งสมมติฐาน  

5. การกาํหนดตวัแปร 

6. การออกแบบรูปแบบการวิจยั 

ขั้นตอนการวจัิย 

ระเบียบวธีิวจัิยทางสาธารณสุข 



7. การกาํหนดกลุ่มประชากรและการเลือกตวัอยา่ง 

8. การเตรียมเคร่ืองมือการวิจยั 

9. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

11. การวเิคราะหข์อ้มูลและแปลผล 

12.การเขียนรายงานวิจยั 

   

ขั้นตอนการวจัิย 

ระเบียบวธีิวจัิยทางสาธารณสุข 



การเลือกเร่ืองและการกาํหนดปัญหาการวิจัย 



โจทยวิ์จยัท่ีไม่เหมาะสม 
• ไม่มีการทดสอบปรากฏการณ์ 

• เป็นหวัข้อมากกว่าท่ีจะเป็นคาํถาม 

• เป็นตวัแปรแต่ไม่ใช่คาํถาม 

• ไม่ชดัเจนและคลุมเครือ 

• ไม่มีความจาํเพาะเจาะจง 

• มีคาํตอบอยู่แล้วโดยไม่ต้องมีการศึกษาวิจยั หรือทราบโดยสามญั
สาํนึก 

• ไม่มีประโยชน์ในการหาคาํตอบ 

• เอากิเลสของตนเป็นท่ีตัง้โจทยวิ์จยั 

การเลือกเร่ืองและการกาํหนดปัญหาการวจิยั 



ช่ือเร่ืองท่ีศกึษา + {ใน/ของ} + คน/หน่วยงาน/สถานท่ี/โรค 

ความสมัพนัธ์+ {ของ/ระหว่าง} + ตวัแปรอิสระ + กบั ตวัแปรตาม 

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์+ ตวัแปร 

ปัจจยัท่ี + {มีผลตอ่/ท่ีสง่ผลตอ่/ท่ีทํานาย} + ตวัแปรตาม  

การใช้/การสร้าง/การพฒันา + {นวตักรรม} + {ใน/ของ/สําหรับ} + ใคร 

การเปรียบเทียบ + {ตวัแปรตาม} + ระหว่าง + ใคร/อะไร กบั + ใคร/อะไร 

การเลือกเร่ืองและการกาํหนดปัญหาการวจิยั 



โจทยวิ์จยั 

• บอกจดุมุ่งหมายในการวิจยั 

• ชดัเจนและตรงกบัประเดน็ปัญหาที่จะทําการศึกษา 

• ระบุเป็นข้อๆ ว่าจะศึกษาอะไรบ้าง 

• มีความเหมาะสม กบัระยะเวลา และทรพัยากรที่จาํเป็นต้องใช้ 

• ไม่ต้องวตัถปุระสงคม์ากเกินความจาํเป็น 

• สอดคล้องกบัรปูแบบการวิจยั 

• สอดคล้องกบัช่ือเรื่องของโครงการวิจยั 

วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 

การเลือกเร่ืองและการกาํหนดปัญหาการวจิยั 



วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ข้อความที่กล่าวถึงกิจกรรมหรือง่านที่จะปฏิบัตใินการศึกษา 

เพื่อ + {หา/ศกึษา/สํารวจ/วิเคราะห์/พฒันา/สร้าง} + หัวข้อที่ศึกษา/ตวัแปร 

การเลือกเร่ืองและการกาํหนดปัญหาการวจิยั 



1. พรรณนา 

2. เปรียบเทยีบ Output/Outcome 

3. ความสัมพนัธ์ 

4. วตัถุประสงค์เชิงพรรณนาจะไม่มีสมมติฐาน 

5. เชิงเปรียบเทยีบแตกต่าง/ดีกว่า/สูงกว่า 

6. เชิงสัมพนัธ์อทิธิพล/สัมพนัธ์/เกีย่วข้อง 

การเขียนสมมติฐาน 

การตั้งสมมติฐาน  



การออกแบบรูปแบบการวจิยั 



การออกแบบรูปแบบการวจัิย 

รูปแบบการศึกษาวิจัย 
 การกําจดัขอบเขตและวางรูปแบบการวิจยัให้ได้คําตอบ

ท่ีเหมาะสมกบัปัญหาการวิจยั ผลจากการออกแบบการวิจยัจะ

ทําให้ได้ตวัแบบการวิจยั ท่ีเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวการวิจยั 

เชิงคณุภาพ 

เชิงปริมาณ 



การวิจัยเชงิคุณภาพ 



รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 

• การวิจัยเชงิคุณภาพแบบบรรยาย 

• การวิจัยเชงิปรากฏการณ์วทิยา 

• การวิจัยเพ่ือสร้างทฤษฎีชงิปรากฏการณ์วิทยา 

• การวิจัยเชงิชาตพัินธ์ุวรรณา 

รูปแบบการวิจัยเชงิคุณภาพ 



การสุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ 

• ความถกูต้องแม่นยําน้อยกว่า probability Sampling 

• ต้องใช้เหตผุลประกอบการยอมรับ 

• สามารถสรุปอ้างอิงผลการวิจยัเฉพาะกลุม่ท่ีศกึษา

เท่านัน้ 

Nonprobability Sampling 



การสุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ 

• เลือกตามความสะดวกของผู้ วิจัยจนครบจํานวนที่ต้องการ 

Accidental/Convenience Sampling 

• เลือกตวัอย่างให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยใช้วิจารณญาณของผู้ วิจัย

เป็นหลัก 

Purposive Sampling 

• เลือกตวัอย่างเป้าหมายที่มีลักษณะและจํานวนตามที่กําหนด 

Quata Sampling 

• เลือกตวัอย่างเร่ิมต้นที่มีคณุสมบตัติามที่ต้องการ และให้ตวัอย่างนัน้ๆ แนะนํา

ตวัอย่างที่มีลักษณะเดยีวกันตอ่ไปจนครบตามที่ต้องการ 

Snowball/Chain Sampling 

Nonprobability Sampling 



การวิจยัเชิงปริมาณ 



ลกัษณะของแบบการวจัิยเชิงปริมาณ 

• การออกแบบการวิจัยท่ีมีลําดับข้ันตอนค่อนข้างเข้มงวด ชัดเจน ตายตัว 

• มุ่งเน้นรวบรวมข้อมูลหลักฐานเชิงปริมาณ โดยอาศัยเคร่ืองมือวัดในเชิงปริมาณ 

• มีการควบคุมความผันแปรและความคลาดเคล่ือนต่างๆให้เกิดน้อยท่ีสุด 

• อาศัยการวัดค่าตัวแปรต่างๆ จากตัวอย่างท่ีสุ่มมาจากประชากรเป้าหมายให้ออกมา

อยู่ในรูปตัวเลขท่ีสามารถแจงนับได้ หรือค่าตัวแปรในการทดลอง 

• มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 

การวิจัยเชิงปริมาณ 



จุดมุ่งหมายของการวจัิยเชิงปริมาณ 

เพื่อสํารวจ  

(to explore) 

เพื่อบรรยาย/พรรณา  

(to describe) 

เพื่ออธบิาย/ทาํนาย  
(to explain/predict) 

เพื่อควบคุม  
(to control) 

ความสามารถใน

การอธิบายหรือ

ควบคุมความ

แปรปรวน 

มาก 

น้อย 

N
on

-e
xp

er
im

en
ta

l 

re
se

ar
ch
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es

ig
n 

Experimental 

research design 

การวิจัยเชิงปริมาณ 



กรอบแนวคดิ ต้องประกอบด้วย 

• อธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้ตรงประเด็นตามวัตถปุระสงค์ 

• เสนอสมมติุฐานการวิจยัที่น่าเช่ือถอื เช่น ตัวแปรใหม่/วิธีการใหม่/เคร่ืองมือ
ใหม่ 

• นิยามตัวแปรได้ครบทุกตัวแปร รวมทัง้นิยามความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร
และความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรกบัวิธกีารใหม่ 

• อธิบายวิธีการวัดตัวแปรรวมทัง้วิธีการวัดความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรและ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรกบัวิธีการใหม่ที่น่าเช่ือถอื 

• สามารถใช้เคร่ืองมอืในการวัดตัวแปร รวมทัง้เคร่ืองมอืในการวัด

ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรและความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรกบัวิธีการใหม่
ที่น่าเช่ือถอื 

• กาํหนดขอบเขตการวิจัยที่ชัดเจน 

• หลักฐานอ้างอิงน่าเช่ือถอืและทนัสมัย 

กรอบความคดิการวจัิยเชิงปริมาณ 



เชิงปริมาณ 

เชิงทดลอง 

เชิงสํารวจ 

เชิงพรรณนา เชิงเปรียบเทียบ 
1.Rapid survey 

2. Survey 
3. Cross-
sectional  

แบบการวิจยัแบบทดลองขัน้ต้น  

แบบการวิจยัเชิงทดลองที่แท้จริง 

แบบการวิจยัเชิงกึ่งทดลอง  

Pass Future Present 

Cross-sectional Case-control Cohort 

Retrospective Prospective 

การวิจัยเชิงปริมาณ 



รูปแบบการวิจัยเชงิทดลอง 
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ประเภทของแบบการวจัิยเชิงทดลอง 

 แบบการวจิยัแบบทดลองขั้นต้น  (Pre-experimental research design) 

มุ่งเน้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรตามอนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของ

ตวัแปรอิสระ 

• One-shot case study  มุ่งเน้นการวจิยัเชิงทดลองกบักลุ่มทดลองเพยีง

กลุ่มเดียวเท่าน้ัน 

• One group pretest posttest design   มุ่งเน้นการวจิยัเชิงทดลองกบั

กลุ่มทดลองเพยีงกลุ่มเดียวแต่มีการสังเกตผูเ้ขา้ร่วมก่อนและหลงัการ

ทดลอง  

• Static group comparison มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทาํการ

ทดลองเฉพาะกลุ่มทดลอง วดัผลหลงัการทดลอง  
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ประเภทของแบบการวจัิยเชิงทดลอง 

 แบบการวจิยัเชิงทดลองทีแ่ท้จริง (True-experimental research design) 

มุ่งเน้นการวจิยัเชิงทดลองแบบเต็มรูปแบบ คือ มีการสุ่มตวัอย่าง มีการควบคุม

ตวัแปรอิสระ และมีการสร้างกลุ่มเพือ่เปรียบเทียบผลการทดลอง 

• Posttest only control group design (Random group design) คลา้ย

กบัแบบ Static group comparison แต่มีกลุ่มไดจ้ากการสุ่ม 

• Pretest posttest control group design   มุ่งเน้นการวจิยัเชิง

ทดลองกบักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมและมีการสังเกตก่อนและ

หลงัการทดลองในกลุ่มทดลอง  

• Solomon four group design  เป็นการผนวกของแบบ Random group 

design และ Pretest posttest control group design 

RCT : Randomized controlled trial 
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ประเภทของแบบการวจัิยเชิงทดลอง 

 แบบการวจิยัเชิงกึง่ทดลอง (Quasi-experimental research design) 

เป็นแบบแผนการทดลองที่มุ่งเน้นการดาํเนินการใดๆ เพือ่ควบคุมตวัแปร

อิสระกบัการสร้างกลุ่มควบคุมเพือ่การเปรียบเทียบผลแต่ไม่มกีารสุ่มตวัอยา่ง 

• Quasi-equivalent control group design คลา้ยกบัแบบ Pretest 

posttest control group design 

• Time series design   เป็นการเก็บขอ้มูลหลายคร้ังในช่วงเวลาที่

ต่างกนัทั้งก่อนและหลงัการทดลอง  

• Multiple time series design เป็นการเก็บขอ้มูลหลายคร้ังในช่วงเวลา

ที่ต่างกนัทั้งก่อนและหลงัการทดลองและมีกลุ่มควบคมุ 



รูปแบบการวิจัยเชงิสังเกต 



 เช่น เพศ ความสูง อายุ นํา้หนัก รายได้ เจตคติต่อวิชาชีพ การนับถือ

ศาสนา 

รูปแบบการวิจัยเชิงสังเกต 

• การศึกษา เพ่ือบรรยายปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ที่ เกิดขึน้ ให้เป็น
สถิติโดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวกับตัวแปร โดยส่วนใหญ่จะ

ใช้การนําเสนอในรูปแบบ ตาราง กราฟ 

การวิจัยเชิงพรรณนา 



ประเภทของกราฟ ( Type Of Chart) 

 

• 1. กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) 

• 2.กราฟแบบแท่ง (Bar Chart) 

• 3.กราฟแบบเสน้ (Line Chart) 

• 4. กราฟวงกลม (Pie Chart) 

กราฟแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 



ประเภทของกราฟ ( Type Of Chart) 

 

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) 

กราฟแท่งเทียนจะแสดงขอ้มูลจากจุดสูงสุดถึงจุดต ํ่าสุด

ในช่วงเวลาน้ัน ภายในแท่งจะประกอบด้วย ตัวแท่ง 

(Body)  ใส่เทียน (shadow ) 

กราฟแบบแท่ง (Bar Chart) 
แสดงด้วยแกน 2 แกน ปริมาณหรือความถี่จะ

เป็นแกน Y  ส่วยแกน X จะเป็นค่าที่วัดได้ 
หรือ รายการของสิ่งที่วดั 



ประเภทของกราฟ ( Type Of Chart) 

 

กราฟเส้น (Line Graph) 
กราฟเส้น เป็นการแสดงผลอีกรูปแบบหนึ่งที่แทนที่จะ

แสดงเป็นแท่ง ก็เปลี่ยนเป็นเส้นเท่านัน้เอง มกัใช้กับ

ข้อมลูชนิดตอ่เนื่อง 

กราฟวงกลม (Pie Chart) 
การนําเสนอที่แตกต่างออกไปอีกแบบหนึ่ง เวลาจะ

สร้างก็ต้องให้ข้อมลูทัง้หมดเป็น 100 แล้วแบ่งรายการ

แต่ละรายการอ อกมาเป็นส่ วนป ระกอบ ที่รวมกัน

ทัง้หมดได้ 100 มกัใช้กบัข้อมลูชนิดไม่ตอ่เนื่อง 



รูปแบบการวิจัยเชิงสังเกต 

• การศกึษา เพ่ือการประมาณค่าหรือการทดสอบ
สมมติฐาน  

การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ 

เช่น  การหาปัจจยัการเกิดโรค 

        การหาความแตกต่างของโรค 



• อดตี Case-control  
• ปัจจุบัน Cross-sectional analytical 
• อนาคต Cohort 

การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ 

รูปแบบการวิจัยเชิงสังเกต 



การสุ่มตวัอย่างการวิจยัเชิงปริมาณ 



probability Sampling 

การสุ่มตัวอย่างการวจัิยเชิงปริมาณ 

• การสุ่มแบบง่าย (Simple  Random  Sampling)  

• การสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) 

• การสุ่มแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) 

• การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

• การสุ่มหลายขั้นตอน  (Multi–stage Random Sampling)  



Simple Random Sampling 
 ทุกตวัอยา่งในประชากรมีโอกาสถกูเลือกเท่าๆ กนัและ

เป็นอิสระตอ่กนัในการเลือกแตล่ะครัง้ มีบญัชีรายช่ือของ

ประชากรสมบรูณ์ ใช้วิธีจบัสลากหรือตารางเลขสุม่ 

ง่าย 

นําไปใช้ประกอบกบัวิธีสุ่มอื่นๆ ได้ 

เสียคา่ใช้จ่ายและเวลามาก 

เหมาะที่จะใช้กบักลุ่มประชากรที่มีขนาดเล็กและมีลกัษณะไม่หลากหลายมากนกั 

การสุ่มตัวอย่างการวจัิยเชิงปริมาณ 



Systematic Random Sampling 
 มีบญัชีรายช่ือของประชากรทุกหน่วย 

 หา random interval (k) = N/n 

 หา random start (r) ท่ีอยูร่ะหว่าง 1 ถึง k 

 สุม่หน่วยตวัอยา่งโดยเร่ิมตัง้แต ่r, r+k, r+2k, r+3k, … 

 ตามลําดบัจนครบจํานวนท่ีต้องการ 

สะดวกและง่าย 

สามารถนําไปใช้ประกอบกบัวิธีสุม่อ่ืนๆ ได้ 

สมาชิกท่ีได้รับเลือกในหน่วยตอ่ๆ ไปไม่เป็นอิสระตอ่กนั 

การสุ่มตัวอย่างการวจัิยเชิงปริมาณ 



Stratified Random Sampling 
 แบง่ประชากรเป็นกลุม่ยอ่ย (stratum) ตามตวัแปรท่ีสําคญั

และสง่ผลกระทบตอ่ตวัแปรตาม โดยให้ภายในแตล่ะกลุม่มี

ลกัษณะท่ีสนใจคล้ายคลงึกนั แตร่ะหว่างกลุม่มีลกัษณะตา่งกนั

มากท่ีสดุ สุม่ตวัอยา่งจากแตล่ะ stratum ตามสดัสว่น 

มัน่ใจได้ว่าจะได้กลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีครบทุกลกัษณะ 

ชว่ยลดความคลาดเคล่ือนในการประมาณคา่พารามิเตอร์ 

เสียคา่ใช้จา่ยสงู 

การสุ่มตัวอย่างการวจัิยเชิงปริมาณ 



Cluster Random Sampling 
 แบง่ประชากรเป็นกลุม่ยอ่ยโดยให้ภายในแตล่ะกลุม่

ยอ่ยมีลกัษณะท่ีสนใจแตกตา่งกนั แตร่ะหว่างกลุม่มีลกัษณะ

เหมือนกนัมากท่ีสดุ 

  

ประหยดัคา่ใช้จา่ยและเวลาในการสร้างกรอบตวัอยา่ง

และงานสนาม 

อาจจะไม่ได้ตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนท่ีดี 

การสุ่มตัวอย่างการวจัิยเชิงปริมาณ 



Multi-stage Random Sampling 
 แบง่ประชากรเป็นกลุม่ยอ่ยตามหน่วยหรือลําดบัชัน้

ตา่งๆ เชน่ ภาค จงัหวดั อําเภอ ตําบล 

 ทําการสุม่หน่วยท่ีมีลําดบัใหญ่ก่อน และสุม่หน่วยท่ีมี

ลําดบัรองลงมาทีละขัน้ จนถึงหน่วยในลําดบัชัน้ท่ีเลก็ท่ีสดุ หรือ

ระดบัหน่วยตวัอยา่งท่ีให้ข้อมลู 

ประหยดัคา่ใช้จ่ายและเวลาในการสร้างกรอบตวัอย่างและงานสนาม 

ความเช่ือถือได้ของคา่ประมาณจะน้อยกว่าการสุ่มแบบง่ายเม่ือกําหนด

ขนาดตวัอย่างเท่ากนั 

การสุ่มตัวอย่างการวจัิยเชิงปริมาณ 



ขัน้ 1 จงัหวดั ขัน้ 2 อําเภอ ขัน้ 3 ตําบล ขัน้ 4 หมู่บา้น ขัน้ 5 เกษตรกร 



1 วตัถุประสงคเ์พ่ือพรรณนา/สาํรวจ 

 Cross sectional/Cohort  

2 วตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบ ระหว่างกลุ่ม 

 Case-control/cohort /Experiment 

3 วตัถุประสงคเ์พ่ือหาความสัมพนัธ์  

 Case-control/cohort /Experiment 

วตัถุประสงค์กบัรูปแบบการวจัิย 

สรุปเปรียบเทียบการตัง้วัตถุประสงค์กับรูปแบบการวิจัย 



ชีวะสถติิ 



ชีวะสถิติ (Biostatistics) 

ระเบียบวิธีการทางสถิติ ท่ีเน้นทางด้านชีวะภาพ และ

หมายรวมเก่ียวกบัทางการแพทย์และสาธารณสขุ 

ได้แก่ 

• การเก็บรวบรวมข้อมลู 

• การนําเสนอข้อมลู 

• การวเิคราะห์ข้อมลู 

• การให้ความหมายข้อมลู 



ชีวะสถิติ (Biostatistics) 

ประโยชน์ชีวะสถติ ิ

• ใช้เป็นเคร่ืองมือวินิจฉยัชมุชน  

• ใช้เป็นเคร่ืองมือวดัความก้าวหน้าการ

ดําเนินงานด้านชมุชน 

• ใช้เป็นเคร่ืองมือในการประกอบการ

ตดัสินใจ 

• ใช้เป็นเคร่ืองมือสําหรับการบริหาร 

• ใช้เป็นเคร่ืองมือในการศกึษาวิจยั 



ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเ ก่ียวกับบุคคล 

ส่ิงของหรือเหตุการณ์ที่มีอยู่ ในรูปของตัวเลข 

ภาษา ภาพ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีความหมาย

เฉพาะตัว ซ่ึงยังไม่มีการประมวลไม่เก่ียวกับการ

นําไปใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ชีวะสถิติ (Biostatistics) 

ข้อมูล (Data) 

ข้อมลูที่ได้จากสังเกต วัด สอบถามจากหน่วยที่ศึกษา โดยที่หน่วยที่ศึกษาอาจ

เป็นคน สัตว์ พืช และส่ิงของ เมื่อหน่วยศึกษาแตกต่างกัน ข้อมูลที่ ได้จึง

แตกต่างกัน จึงเรียกข้อมลูที่แตกต่างกันนัน้ว่า ตัวแปร เช่น รายได้ของคนใน

จังหวัดสงขลา 

ตัวแปร ( Variable)  



ชีวะสถิติ (Biostatistics) 

ตวัแปรอิสระ (Independent variables) 

ตวัแปรท่ีไม่ได้รับอิทธิพลจากตวัแปรอ่ืน แต่

เป็นข้อมลูท่ีสง่ผลตอ่ตวัแปรอ่ืน 

ตวัแปรตาม (dependent variables) 
ตวัแปรท่ีได้รับอิทธิพลจากตวัแปรอ่ืน สง่ผล

ให้เกิดการเปล่ียนแปลง 



ชีวะสถิติ (Biostatistics) 

ประชากร (Population) 

กลุม่คน หรือส่ิงของ ส่ิงมีชีวิตท่ีเราสนใจ 

ตวัอย่าง (Sample) 
สมาชิกของประชากร เพราะในการศกึษาบางครัง้ไม่

สามารถศกึษาในประชากรได้ทัง้หมด จงึเลือกตวัอยา่ง

มาเป็นตวัแทนประชากร 



ชีวะสถิติ (Biostatistics) 

ประเภทของข้อมลู 

               1 ข้อมลูที่ได้จากการนับ (Counting Data)  
  เช่น จํานวนนกัศกึษาที่สอบผ่าน 

               2 ข้อมลูที่ได้จาการวัด (Measurement Data)  
  เช่น นํา้หนกัของนกัศกึษา 

               3 ข้อมลูที่ได้จากการสังเกต ( Observation Data)  
  เป็นข้อมลูที่ได้จากการตดิตามหรือเฝ้าสงัเกตพฤตกิรรม 

               4 ข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview Data)  
  เป็นข้อมลูที่ได้จากการถามตอบโดยตรง ระหว่าง 

   ผู้สมัภาษณ์และผู้ถกูสมัภาษณ์ 

จาํแนกตามลักษณะการเก็บข้อมูล แบ่งได้เป็น 4 ประเภท  



ชีวะสถิติ (Biostatistics) 

ประเภทของข้อมลู 

1 ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เป็นข้อมูลที่แสดงความแตกตา่งในเร่ือง
ปริมาณหรือขนาด ในลักษณะของตวัเลขโดยตรง เช่น อายุ ส่วนสูง นํา้หนัก ซึง่แบง่ได้เป็น 2 

ประเภท คอื 

                     - ข้อมูลแบบไม่ต่อเน่ือง (Discrete Data) หมายถึง ข้อมูลที่มีคา่เป็น
เลขจํานวนเตม็ที่มีความหมาย เช่น จํานวนสิ่งของ จํานวนคน   เป็นต้น 

                       - ข้อมูลแบบต่อเน่ือง ( Continuous Data) หมายถึง ข้อมูลที่อยู่ใน
รูปตวัเลขที่มีคา่ได้ทุกคา่ในช่วงที่กําหนด และมีความหมายด้วย เช่น รายได้ นํา้หนัก เป็นต้น 

 

2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะที่แตกตา่งกัน เช่น 
เพศชาย เพศหญิง จะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตวัเลขโดยตรง 

จาํแนกตามลักษณะข้อมูล แบง่ได้เป็น 2 ประเภท  



ชีวะสถิติ (Biostatistics) 

ประเภทของข้อมลู 

1 ข้อมูลดิบ (Raw Data) เป็นข้อมลูท่ีได้จาการเก็บ ยงั
ไม่ได้จดัรวบรวมเป็นหมู่เป็นกลุ่มหรือจดัเป็นพวก 

2 ข้อมูลที่จัดเป็นกลุ่ม (Group Data) เป็นข้อมลูท่ีเกิด
จากการนําข้อมลูดิบมารวบรวมเป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่ 

 

 

จาํแนกตามการจัดการข้อมูล แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 



ชีวะสถิติ (Biostatistics) 

ประเภทของข้อมลู 

4.1 ข้อมลูปฐมภูม ิ(Primary Data) เป็นข้อมลูที่ได้มาจากการที่ผู้ ใช้เป็น
ผู้ เก็บข้อมลู มีรายละเอียดตามที่ผู้ ใช้ต้องการ แตจ่ะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย

มาก  

4.2 ข้อมลูทุติภูม ิ(Secondary Data) เป็นข้อมลูที่ได้มาจากแหล่งข้อมูล
ที่มีผู้ เก็บรวบรวมไว้แล้ว เป็นข้อมูลใน ประหยัดทัง้เวลาและค่าใช้จ่ายข้อเสีย

อาจจะไม่ตรงกบัความต้องการหรือมีรายละเอียดไม่เพียงพอ นอกจากนัน้ผู้ ใช้

จะไม่ทราบถึงข้อผิดพลาด 

จาํแนกตามแหล่งที่มาของข้อมูล แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ 



ชีวะสถิติ (Biostatistics) 

มาตรของการวัด จะแบ่งได้ 4 ชนิด 

มาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

- เพศ ช่ือ-สกุล 
มาตรวัดอันดับ (Ordinal Scale) 

- ระดับการเจบ็ป่วย 

มาตรวัดแบบช่วง (Interval Scale)  
-  อุณหภมิู คะแนนสอบ  
ซึง่ตวัเลขเหล่านี ้บวก ลบ ได้ แต ่คณู หาร ไม่ได้  

มาตรวัดอัตราส่วน (Ratio Scale)  
ศนูย์ของข้อมลูชนิดนีเ้ป็นศนูย์แท้ ซ่ึงหมายถึงไม่มีอะไรเลย

หรือมีจดุที่เร่ิมต้นที่แท้จริง และสามารถนําตวัเลขนีม้า บวก 

ลบ คณู หารได้ เช่น ความยาว เวลา 



สถิตเิพื่อการวิจยัทางสาธารณสุข 



สถิติเพ่ือการวจัิยทางสาธารณสุข 

• สถิติท่ีใช้เพือ่อธิบาย บรรยาย หรือสรุป ลกัษณะของกลุม่ข้อมลูท่ีเป็นตัวเลข ท่ีเก็บ

รวบรวมมาซึ่งไมส่ามารถอ้างอิงลกัษณะประชากรได้ (ยกเว้นมกีารเก็บข้อมลูของ

ประชากรทัง้หมด) ตัวอย่างสถิติเชิงพรรณนา เช่น การแจกแจงความถ่ี การวดัค่า

กลางของข้อมลู  การวดัการกระจายของข้อมูล ร้อยละ ค่าเฉลีย่ 

1. สถติเิชงิพรรณนา 

• สถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของประชากรซึ่งสามารถ

นําผลการวเิคราะห์นัน้ไปสรุปอ้างถึงประชากรได้โดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น 

สถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย การประมาณค่า  และการทดสอบสมมติฐาน 

2. สถติเิชงิเปรียบเทยีบ  



สถิติเพ่ือการวจัิยทางสาธารณสุข 

การแจกแจงข้อมูลต่อเน่ือง 



การพจิารณาเม่ือเปรียบเทียบระหว่าง Mean - Median 

1.Mean > Median (Positive skew) 
2.Mean = Median (Symmetry) 
3.Mean < median (Negative skew) 

SD > ½ ของ Mean (skewness) 

สถิติเพ่ือการวจัิยทางสาธารณสุข 



สถิตเิชิงเปรียบเทยีบ 



ข้อมูล 

ตอ่เนื่อง 

ไม่ตอ่เนื่อง 

1 กลุ่มเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิง 

เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม 

เปรียบเทียบ กรณีข้อมลู มากกว่า 2 กลุ่ม 

One Sample t-test/Wilcoxon sign rank test 

Independent t-test/ 
Wilcoxon rank sum test  
หรือ Mann-Whitney test 

อิสระต่อกัน 

ไม่อิสระต่อกัน 
Paired t-test/Wilcoxon 
Match paired sign rank test 

One Way Analysis of Variance 
(ANOVA)/Kruskal-Wallis ANOVA 

Pearson product moment 
correlation coefficient 

ทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปร 2 ตวั 

การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร Liner regression 

สถิติเพ่ือการวจัิยทางสาธารณสุข 



ตวัอยา่งการใช้สถิติในการวิจยั 
กรณีข้อมลูต่อเน่ือง 



สถิติเพ่ือการวจัิยทางสาธารณสุข One Sample t-test/Wilcoxon sign rank test 

คาํถาม : การศึกษาวจิยัระดบันํ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานภาคใตม้ีความ

แตกต่างกบัระดบัมาตรฐาน ที่   100 mg/dLหรือไม่ 

การศึกษาวจิยัเปรียบเทียบระดบันํ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานภาคใตก้บัค่า

มาตรฐานของระดบันํ้าตาลในเลือด 

H0 = µ = 100 
HA = µ ≠ 100 

H0 = ระดบันํ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานภาคใต ้ไม่แตกต่างกบัค่ามาตรฐาน 
HA = ระดบันํ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานภาคใต ้แตกต่างกบัค่ามาตรฐาน 



สถิติเพ่ือการวจัิยทางสาธารณสุข 

คาํถาม : การศึกษาวจิยัระดบันํ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานภาคใตม้ีความ

แตกต่างกบัภาคเหนือหรือไม่ 

การศึกษาวจิยัเปรียบเทียบระดบันํ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานภาคใตก้บัภาคเหนือ 

H0 = ระดบันํ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานภาคใต ้ไม่แตกต่างกบัภาคเหนือ 
HA = ระดบันํ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานภาคใต ้แตกต่างกบัภาคเหนือ 

H0 = µ1 = µ2 
HA = µ1 ≠ µ2 

Paired t-test/Wilcoxon Match 
paired sign rank test 



สถิติเพ่ือการวจัิยทางสาธารณสุข 

คาํถาม : การศึกษาวจิยัระดบันํ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานภาคใต ้ก่อนและ

หลงัร่วมกิจกรรมสุขภาพมีความแตกตา่งกบัภาคเหนือหรือไม่ 

การศึกษาวจิยัเปรียบเทียบระดบันํ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานภาคใตก้่อนและหลงั

ร่วมกิจกรรมสุขภาพ 

H0 = ระดบันํ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานภาคใตก้่อนเขา้ร่วมกิจกรรมไม่

แตกต่างกบัหลงัร่วมกิจกรรม 
HA = ระดบันํ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานภาคใตก้่อนเขา้ร่วมกิจกรรม

แตกต่างกบัหลงัร่วมกิจกรรม 

Independent t-test/Wilcoxon rank sum test  

หรือ Mann-Whitney test 

H0 = µ1 = µ2 
HA = µ1 ≠ µ2 



สถิติเพ่ือการวจัิยทางสาธารณสุข 

คาํถาม : การศึกษาวจิยัระดบันํ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานภาคใต ้

ภาคเหนือ และภาคกลางมีความแตกต่างหรือไม่ 

การศึกษาวจิยัเปรียบเทียบระดบันํ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานภาคใต ้ภาคเหนือ 

และภาคกลาง 

H0 = ระดบันํ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานภาคใต ้ภาคเหนือ และภาคกลางไม่

แตกต่างกนั 
HA =ระดบันํ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานภาคใต ้ภาคเหนือ และภาคกลาง

แตกต่างกนั 

One Way Analysis of Variance (ANOVA)/ 
Kruskal-Wallis ANOVA 

H0 = µ1 = µ2 = µ3 
HA = µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 
 



สถิติเพ่ือการวจัิยทางสาธารณสุข 

คาํถาม : ระดบันํ้าตาลในเลือดกบักบัอายุของผูป่้วยเบาหวานภาคใตม้ี

ความสัมพนัธ์กบัอายุหรือไม่ 

การศึกษาวจิยัความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบันํ้าตาลในเลือดกบักบัอายุของผูป่้วยเบาหวาน

ภาคใต ้

H0 = ระดบันํ้าตาลในเลือดกบักบัอายุของผูป่้วยเบาหวานภาคใตม้ีความสัมพนัธ์

กบัอายุ  

HA =ระดบันํ้าตาลในเลือดกบักบัอายุของผูป่้วยเบาหวานภาคใตไ้ม่มีความสัมพนัธ์

กบัอายุ 

Pearson product moment correlation 
coefficient 

H0 : ρ = 0  

HA : ρ ≠ 0 



สถิติเพ่ือการวจัิยทางสาธารณสุข 

คาํถาม :อายุและนํ้าหนักมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงหรือไม่ 

การศึกษาวจิยัความสัมพนัธ์และทาํนายระหวา่งอายุกบัความสูงของเด็กทารก 

H0 = อายแุละความสงูของเดก็ทารกมีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง 

HA =อายแุละความสงูของเดก็ทารกไม่มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง 

H0 : B = 0  

HA : B ≠ 0 

linear regression 



ข้อมูล 

ตอ่เนื่อง 

ไม่ตอ่เนื่อง 

การวดัความสอดคล้อง  Kappa 

การวิเคราะห์ข้อมลู
แจงนบั 

ความแตกต่างค่า
สดัส่วน 

อิสระต่อกัน 

ไม่อิสระต่อกัน 
วิเคราะห์ปัจจยัเสี่ยง 

สถิติเพ่ือการวจัิยทางสาธารณสุข 

1 กลุ่ม 

2 กลุ่ม 

Z  test 

Z  test/Chi-Square/ 
Fisher exact test 

Z-test/McNemar test  
มากกว่า 2 

กลุ่ม 

Chi-Square /Scheffecs procedure (ทดสอบกลุ่ม) 

Logistic regression 



ตวัอยา่งการใช้สถิติในการวิจยั 
กรณีข้อมลูไม่ต่อเน่ือง 



การศกึษาอตัราป่วยโรคไข้หวดัใหญ่ในจงัหวดัสตลูเทียบกบัค่า

มาตรฐานท่ี ร้อยละ 25 ของประชากร 

สถิติเพ่ือการวจัิยทางสาธารณสุข 

H0 :  π = 0.25  

HA : π ≠ 0.25 

คาํถาม : อตัราป่วยโรคไข้หวดัใหญ่ในจงัหวดัสตลูเทียบมีความแตกตา่งกบัคา่

มาตรฐานที่ ร้อยละ 25 หรือไม่ 

Z  test 



การศกึษาอตัราป่วยโรคไข้หวดัใหญ่ในจงัหวดัสตลูเทียบกบัจงัหวดั

ขอนแก่น 

สถิติเพ่ือการวจัิยทางสาธารณสุข 

H0 :  π 1 = π 2   

HA :  π 1 ≠ π 2  

Z  test 



การศกึษาความสมัพนัธ์การเกิดโรคไข้หวดัใหญ่กบัเพศในจงัหวดัสตลู 

สถิติเพ่ือการวจัิยทางสาธารณสุข 

H0 :  π 1 = π 2   

HA :  π 1 ≠ π 2  

Z  test 

คาํถาม :การเกิดไขห้วดัใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัเพศหรือไม่ 



ตัวแปรกวน (confounding variable)  

การศึกษายาต่อการรักษาโรคไต 

 ผลสรุปวา่ ยาสามารถรักษาโรคไตได้ แต่เมื่อ

วเิคราะห์จําแนกตามขนาดของไตเข้าร่วมด้วยปรากฏวา่

ประสทิธิภาพการรักษาแตกต่างกนั ระหวา่งไตที่มีขนาด

ใหญ่กบัไตที่มีขนาดเลก็ ขนาดของจงึเป็นตวัแปรกวน 



อคติ ( Bias)  
1. information bias ข้อมลูที่ได้มามีอคต ิอาจเกิดจากคณุภาพ
เคร่ืองมือ หรือตวัผู้ตอบ สามารถป้องกนัได้โดย 

2. Recall bias  ความคลาดเคลื่อนของข้อมลูมาจากความทรงจําอาจ
เพราะเป็นเวลานาน 

3. Sampling bias เกิดในขัน้ตอนการเลือกประชากร สุ่มตวัอย่าง
ทําให้ไม่เป็นตวัแทนประชากร 

4. Selection bias เกิดในขัน้ตอนการเลือกกลุ่มตวัอย่างมา
เปรียบเทียบกนั 



95 confidence interval (95%CI) 

กรณีข้อมลูต่อเน่ือง : พิจารณาท่ี 0 

กรณีข้อมลูไม่ต่อเน่ือง : พิจารณาท่ี 1 
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