หนวยที่ 2 รูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
ประเภทของรูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ รูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพเกี่ยวของกับธรรมชาติที่
เกิดขึ้นจริง เกีย่ วกับสุขภาพอนามัยของคน ดานสาธารณสุข การวิจยั ทางดานการแพทย ทางดานสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
เชน การกระจายของโรคในชุมชน ปจจัยทีม่ ีความสัมพันธกับโรคปญหาทางสาธารณสุข สิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สาเหตุ
ของโรคและการระบาดของโรค แบงตามลักษณะของขอมูล เปน 2 ประเภท คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจยั เชิงคุณภาพ
1. การวิจัยเชิงปริมาณ เปนการวิจยั ศึกษาวิเคราะหดว ยขอมูลเชิงปริมาณ มีลักษณะเปนรูปธรรม และแสดงผลคาวิจัยเปน
ตัวเลขคาสถิติ ในการทําการวิจัยจึงแปลงสิง่ ที่ตองการวัดใหเปนคาที่สามารถวัดเชิงปริมาณได การดําเนินการวิจยั เชิงปริมาณ
นักวิจัยจะกําหนดปญหาหรือสิ่งที่ตองการจะทราบหรือตองการพิสูจน แลวสรางสมมุติฐานโดยอาศัยความรู หลักการ กฎ
หรือทฤษฎี ที่มีอยูกอนเพื่อใชเปนกรอบในการวิจยั แลวหาขอมูลจากการวิจัยมาสนับสนุน ยอมรับ ปฏิเสธ หักลางสมมุติฐาน
นั้น การวิจัยแบบนี้มีลักษณะแสวงหาขอเท็จจริง เพื่อมุงทดลองหรือพิสูจนสมมุติฐานที่ตั้งไว มักใชในการวิจัยทางดาน
วิทยาศาสตรรวมถึงวิทยาศาสตรสุขภาพดวย ใชวิธีอนุมาน ( deduction) การอางอิงจากสวนใหญๆ หรือหลักทฤษฎีตางๆ ไป
สรุปผลในสิ่งหนึ่ง นักวิจัยจะเก็บขอมูล และวิเคราะหขอ มูลที่ไดจากการนับ วัด หรือสัมผัสได อาจใชเครื่องมือและอุปกรณ
ตางๆ
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการวิจัยเกี่ยวกับขอมูลคุณภาพ สวนมากเปนขอมูลทางสังคมศาสตร เปนขอมูลที่ไมสามารถจัดทํา
เปนขอมูลเชิงปริมาณได เกีย่ วของกับสังคม ชุมชน คนและพฤติกรรมของคนในสังคมและปรากฏการณทางสังคมซึ่งตางจาก
ปรากฏการณทางธรรมชาติ การวิจยั เชิงคุณภาพบางครั้งเรียกวาการวิจยั เชิงคุณลักษณะพัฒนามาจากปรัชญาธรรมชาติ และ
การศึกษาทางสังคมศาสตร มานุษยวิทยา รัฐศาสตร และประวัติศาสตร ใชวิธีอุปมาณ (Induction) ในการวิจยั โดยที่มนุษย
แตกตางกันไป ประกอบดวยความจริงหลายๆอยางไมใช สิ่งเดียว ขึน้ อยูก ับเงื่อนไขเวลาของเหตุการณนั้นๆ
รูปแบบการวิจยั คือ เคาโครงหรือโครงสรางใชเปนแนวทางในการวิจยั
การเลือกรูปแบบการวิจัย มีความสําคัญชวยใหการทําวิจัยมีประสิทธิภาพสูงสุด ไมผิดพลาด มีความครบถวนถูกตอง ทําให
ผลการวิจัยเปนที่ยอมรับเชื่อถือได ถาเลือกรูปแบบไมถกู ตองจะทําให ผลการวิจัยเชือ่ ถือไมไดเนื่องจากมีความบกพรองใน
การดําเนินการวิจัย ผลสรุปไมเปนที่ยอมรับ นําไปใชประโยชนไดนอย มีขอควรพิจารณาหรือปจจัยตางๆที่ถูกตองดังนี้
1. วัตถุประสงค ของการวิจยั เลือกรูปแบบใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัย โดยสอดคลองกับประโยชนที่ไดรับ เชน
ถาตองการศึกษาธรรมชาติของโรคหรือตองการทราบความถี่ของโรคในชุมชนและปจจัยที่เกี่ยวของกับโรคนั้น รูปแบบการ
วิจัยเชิงพรรณนาจะเหมาะสม ถาตองการเปรียบเทียบผลการรักษาของมาตรฐานและยาใหม หรืประสิทธิภาพของวัคซีนที่
ผลิตขึ้นใหม รูปแบบการวิจัยที่เหมาะสมไดแกการวิจยั เชิงทดลอง
2. ความรู วิชาการ เทคนิคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ทั้งในอดีตและปจจุบัน ทบทวนความรูเรื่องที่จะทําการศึกษา เลือก
รูปแบบการวิจยั สอดคลองกับความรูเดิมทีม่ ีอยู และเปนไปตามขั้นตอนของรูปแบบการวิจยั
3. ลักษณะธรรมชาติของปญหาที่ตองการศึกษา เชน การศึกษาวิจัยโรคบางอยางที่พบยากโรคที่เกิดไดนอย มีผปู วยเปนโรค
นั้นนอย ควรใชรูปแบบการวิจัยการศึกษายอนหลังจะเหมาะสม จะชวยใหไมตองใชเวลานานจนกวาจะหาผูปวยไดครบตาม
จํานวนตัวอยางที่ตองการ สําหรับรูปแบบการวิจยั แบบการศึกษาไปขางหนาจะใชไดดีกวาแบบอื่นเมื่อทําการวิจยั ในเรื่องซึ่ง
ความถี่ของปจจัยที่สงสัยจะทําใหเกิดโรคที่พบนอยในชุมชน จํานวนโรคที่เกิดขึ้นมีมากพอสมควร
4. ประชากรและตัวอยาง ประชากรที่ทําการศึกษามีผลตอรูปแบบการวิจัย ถาประชากรมีจํานวนมาก อาจทําการวิจัยโดยมี
รูปแบบการวิจยั สํารวจดวยการเก็บตัวอยาง ถาตัวอยางมีจาํ นวนนอยหรือมีโอกาสเกิดไมมาก หรือความนาจะเปนที่ที่จะเลือก
เปนตัวอยางมีความเปนไปไดนอย การวิจยั อาจจะใชรูปแบบการวิจยั ยอนหลังหรือใชแบบสัมภาษณเจาะลึก

5. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของตัวอยางหรือตัวแปร การวิจยั เชิงทดลอง เชน ถาตัวอยางมีลักษณะคลายกันควรเลือกการ
ทดลองแบบสุมสมบูรณ (complete randomize)แตถามีลักษณะแตกตางกัน 1 อยางหรือ 1ปจจัยควรเปนการทดลองแบบสุมใน
บล็อก (rendomize block design)
รวมถึง ปจจัยเกี่ยวกับ คน เงิน ของ และระยะเวลาที่ใชในการวิจยั
การวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเชิงพรรณนา เปนการวิจัยทีไ่ มไดมกี ารควบคุมตัวแปรใด ๆ ของการศึกษา ผูว ิจัยไมไดมกี ารกระทําหรือเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมในเรื่องที่จะศึกษาวิจัย เปนการวิจยั ไมมีกลุมเปรียบเทียบ อาจเรียกวาเปนการวิจัยเชิงธรรมชาติ (naturalistic
research) หรือการวิจยั บรรยาย ผูวิจยั เขาไปศึกษาเหตุการณหรือปากฎการณตาง ๆ อาจโดยการใชการสังเกต การบันทึก การ
สัมภาษณ หรือการทดสอบ แลวรวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะหสรุปผลการวิจัย ขอมูลการวิจัยไดแกขอมูลเชิงปริมาณ
การวิจยั เชิงพรรณนาทางวิทยาศาสตรสุขภาพ จะเปนการวิจัยเพื่อสํารวจขอเท็จจริงเกีย่ วกับลักษณะการกระจายตัวของตัวแปร
ที่นาสนใจทางวิทยาศาสตรสขุ ภาพ เชน ทางสุขภาพอนามัย ทางอาชีวอนามัยและการเฝาระวังเกีย่ วกับลักษณะการกระจาย
ของโรค อธิบายลักษณะการกระจายความถี่ของโรคกับตัวแปรหรือปจจัยที่สําคัญ ดานบุคคลไดแก อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ
ฐานะ ทางเศรษฐกิจและสังคม ดานสถานที่ ไดแก การเปรียบเทียบความถี่ของโรคตามภาคตางๆ ของประเทศ
ชนิดของรูปแบบของการวิจยั เชิงพรรณนาที่สําคัญทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก
1. การศึกษาระยะสั้นเชิงพรรณนาหรือภาคตัดขวางเชิงพรรณนา (cross-sectional descriptive study) เปนการศึกษาขอเท็จจริง
หรือสภาพการณหรือความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยเปนการบรรยายลักษณะของปจจัยหรือ
ตัวแปร และลักษณะของประชากรที่ตองการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางประชากรสองกลุมหรือมากกวา ทาง
วิทยาศาสตรสขุ ภาพรวมถึงทางระบาดวิทยามีการใชการศึกษาแบบนี้มาก เชน การสํารวจความชุกของโรค การสํารวจความ
ชุกของยาเสพติดในชุมชน ความชุกของผูปว ยเบาหวานทีม่ ีอยูทั้งหมดในชุมชน การสํารวจภาวะอนามัยสิ่งแวดลอมของ
ชุมชน
2. การศึกษายอนหลังเชิงพรรณนา (retrospective descriptive study) การศึกษาวิจัยโดยเริ่มจากผลไปหาเหตุหรือปจจัยที่มีผล
ตอตัวแปรตามที่ตองการศึกษา การศึกษาทางวิทยาศาสตรสุขภาพจะเปนการศึกษาหรือสํารวจเกีย่ วกับโรค โดยศึกษายอนหลัง
จากเวชทะเบียนผูปวย รายงานอนามัยหรือรายงานหรือ อืน่ ๆ ยอนหลัง 1 ป 2 ป หรือ 5 ป ขอดีจะไมสิ้นเปลืองคาใชจายมาก
นัก เนื่องจากเก็บขอมูลที่มีอยูแลว แตขอจํากัดตรงที่อาจมีขอมูลไมครบตามที่ตองการ
3. การศึกษาไปขางหนาเชิงพรรณนา (prospective descriptive study) เปนการศึกษาเพื่อตรวจสอบหรือบรรยายสถานภาพที่
เปลี่ยนไปในเวลาตางกัน ผูเขารวมโครงการวิจัย กลุมตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถาม เปนตัวอยางเดียวกัน เครื่องมือวิจัยหรือ
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบบันทึก แบบทดสอบอยางเดียวกัน ถือเปนการศึกษาระยะยาว (longitudinal study) ทําใหได
ขอมูลเกี่ยวกับผูปวยใหมหรือเหตุการณใหม ที่เกิดขึ้นในชุมชน เชน การศึกษาการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียน โดยการชั่ง
น้ําหนักและวัดสวนสูงของนักเรียนทุกป ปละ 3 ครั้ง การเฝาระวังโรคโดยการรวบรวมและตรวจสอบรายงานโรคติดตออยาง
ตอเนื่องในกลุมประชากรที่ศกึ ษา วิเคราะหสถานการณของโรคเพื่อนําผลไปใชในการปองกันและควบคุมโรค
การวิจัยเชิงวิเคราะห เปนการวิจัยที่มกี ลุมเปรียบเทียบ เปนการศึกษาหาความสัมพันธระหวางตัวแปรหรือปจจัยตาง ๆ
เปรียบเทียบระหวางกลุมศึกษาและกลุมควบคุม รูปแบการวิจัยเชิงพรรณนาที่สําคัญทางวิทยาศาสตรสุขภาพไดแก
1. การศึกษาระยะสั้นเชิงพรรณนาหรือภาคตัดขวางเชิงพรรณนา (cross-sectional descriptive study) เปนการศึกษาขอเท็จจริง
หรือสภาพการณหรือความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยเปนการบรรยายลักษณะของปจจัยหรือ
ตัวแปร และลักษณะของประชากรที่ตองการศึกษา เปรียบเทียบความแตกตางระหวางประชากร 2 กลุมหรือมากกวา

2. การศึกษายอนหลังเชิงพรรณนา (retrospective descriptive study) การศึกษาโดยเริ่มจากผลไปหาเหตุ หรือปจจัยที่มีผลตอ
ตัวแปรตามทีต่ องการศึกษา ทางวิทยาศาสตรสุขภาพจะเปนการศึกษาหรือสํารวจเกีย่ วกับโรค ขอเท็จจริงตาง ๆ และปจจัยตาง
ๆ ที่เกี่ยวของ อาจทําการศึกษายอนหลังกลับไปตามวัตถุประสงคหรือตามความตองการ เชน 1 ป 2 ป 3ป หรือ 5 ป จะไม
สิ้นเปลืองคาใชจายมากนัก เนื่องจากมีการเก็บขอมูลจากที่มีอยูแลว แตมีขอจํากัดที่เก็บรวบรวมขอมูลไดเฉพาะมีปรากฏใน
รายงาน หรือเวชทะเบียนบันทึกเทานัน้ และอาจมีขอมูลไมครบถวยตามที่ตองการศึกษา
3. การศึกษาไปขางหนาเชิงพรรณนา (prospective descriptive study) เปนการศึกษาเพื่อตรวจสอบหรือบรรยายสถานที่
เปลี่ยนไปในเวลาตางกัน ผูเขารวมโครงการวิจัยผูเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเปนคน หรือตัวอยางเดียวกัน ศึกษาเรื่องเดียวกัน
เครื่องมือวิจัย หรือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบบันทึก แบบทดสอบอยางเดียวกัน โดยมีการติดตามและสังเกตการณ
เปลี่ยนแปลงมากกวา 1 ครั้งขึ้นไปถือเปนการศึกษาระยะยาว
การวิจัยเชิงวิเคราะห เปนการวิจัยที่มกี ลุมเปรียบเทียบ เปนการศึกษาหาความสัมพันธระหวางตัวแปรหรือปจจัยตาง ๆ
เปรียบเทียบระหวางกลุมศึกษา (study group)และกลุมควบคุม หรือกลุม เปรียบเทียบ (control or comparison group) การวิจัย
เชิงวิเคราะหทางวิทยาศาสตรสุขภาพ จะเปนการวิจัยเพือ่ คนหาสาเหตุของโรค และปญหาอนามัยตาง ๆ รูปแบบการวิจยั เชิง
วิเคราะหที่สําคัญ ๆ ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก
1. การศึกษาระยะสั้นเชิงวิเคราะห (cross-sectional analysis study) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลและเหตุหรือปจจัย
ที่เกี่ยวของไปพรอมกัน ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ที่เวลาใดเวลาหนึ่งโดยการสํารวจลักษณะของตัวแปรตาง ๆ
ในประชากรเดียวกันพรอม ๆ กัน การศึกษาคลายกับการศึกษาระยะสัน้ เชิงพรรณนาแตตางกันตรงที่มีการวิเคราะห
เปรียบเทียบระหวางกลุม เชน การศึกษาความสัมพันธระหวางโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง ทําการสํารวจ
ความดันโลหิตและไขมันในเลือด ในชุมชนไปพรอมกัน แลวทําการวิเคราะหเปรียบเทียบประชากรที่มีและไมมีภาวะไขมัน
ในเลือดสูง วามีอัตราการเปนโรคความดันโลหิตสูงแตกตางกันมากนอยเพียงใด
2. การศึกษายอนหลังเชิงวิเคราะห (retrospective analysis study) เปนการศึกษาที่เริม่ จากผลไปหาเหตุ เชน ผูปว ยที่เปน
โรคมะเร็งปอด ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย ทารกที่มีภาวะโลหิตจางแตกําเนิด แลวดําเนินการเลือกกลุมควบคุมหรือกลุม
เปรียบเทียบโดยควบคุมตัวแปรตนตางๆ นอกจากตัวแปรที่ตองการศึกษาใหมีลักษณะคลายคลึงกันมากที่สุด
ขอดี 1. ไดผลเร็วไมเปลืองคาใชจาย
2. ใชไดดีในกรณีของโรคที่พบยาก
ขอเสีย
1. ขอมูลที่อยูในบันทึกผูปวย หรือเอกสารอื่น ๆ อาจไมตรงกับจุดมุงหมายที่ตองกรศึกษา
2. ไมไดศึกษาในประชากรทุกกลุม อัตราเสี่ยงของการเกิดโรคจึงไมสามารถวัดไดโดยตรง
3. การกําหนดหรือเลือกกลุมควบคุมที่เหมาะสมทําไดยาก
4. โรคที่ทําการศึกษาอาจมีผลกระทบตอองคประกอบที่ตองการวัดหรือวิธีการวัด
5. ผูปวยที่อาการโรคไมรุนแรง หรือมีระยะแสดงอาการของโรคสั้น อาจเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอย
3. การศึกษาไปขางหนาเชิงวิเคราะห (prospective analysis study) การศึกษาแบบนี้เริม่ ตนจากเหตุ(cause)ไปหาผล(effect)
โดยเริ่มจากกลุมศึกษาหรือกลุมสัมผัส กับปจจัยที่สงสัยวาจะเปนสาเหตุของการเกิดปญหาหรือโรค และจากกลุมควบคุมหรือ
กลุมไมสัมผัส แลวเฝาสังเกตติดตามไปชวงระยะเวลาหนึง่ หรือชวงระยะเวลาที่กาํ หนด เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดปญหา
หรือโรคในกลุมทั้งสอง วิธีนี้จะชวยในการทดสอยสมมุติฐานระหวางสาเหตุและผล

ขอดี 1. สามารถวัดอัตราเสี่ยงของโรคไดโดยตรง
2. ใชไดดีในกรณีที่ปจ จัยที่ทําใหเกิดโรคพบนอย
3. ไมมีอคติในการคนหาสาเหตุของโรค
4. โดยมากทําในประชากรทุกกลุม ผลการศึกษาจึงนําไปใชไดทวั่ ไป
5. ผูวิจยั สามารถวางแผนและควบคุมการเก็บขอมูลใหตรงตามจุดมุงหมายทีต่ องการวิจยั
ขอเสีย ใชเวลาในการวิจยั นานและเสียคาใชจายมาก
การวิจัยเชิงทดลอง ( true experimental research) เปนการวิจัยที่สามารถควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีอิทธิพลเกี่ยวกับสิ่งที่
ตองการวิจยั เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจากสถานการณทดลอง และตัวกระตุนที่ผูวิจยั
เปนผูกําหนด หรืออาจกําหนดโดยการลดปจจัยเสีย่ ง หรือองคประกอบที่ตองการศึกษานั้น
ลักษณะสําคัญของการวิจยั เชิงทดลอง 3 ประการไดแก
1. มีการจัดกระทํา (manipulation) ในการทําวิจยั เชิงทดลองตองมีการใหสิ่งทดลอง (experimental treatment หรือ
intervention) กับตัวอยาง แลววัดผลของสิ่งทดลองนั้นในเรื่องที่ตองการศึกษาจากการทดลองสิ่งทดลองเหลานี้ผูวิจัยจัด
กระทําใหกับกลุมทดลองเทานั้น สําหรับกลุมควบคุมจะไมไดมีการใหสิ่งทดลองเชนเดียวกับกลุมทดลองนั้น
2. มีการควบคุม (control ) การวิจัยเชิงทดลองผูวิจัยจะควบคุมหรือกําหนดสถานการณ หรือสิ่งแวดลอมของการทดลองได
ทั้งหมดตามทีต่ องการ และควบคุมอิทธิพลจากปจจัยภายนอกอื่น ๆ ทีม่ ีผลตอการทดลองไมใหเขามาเกี่ยวของดวย
3. มีการสุม (randomization) วิธีสุมเปนการปองกันอคติหรือความลําเอียงในการเลือกตัวอยาง และในการกําหนดกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม กระบวนการตาง ๆ ในการทดลองจะใชวิธีสุมทั้งนั้น รวมถึงการเลือกผูทําการทดลอง การเลือกเครื่องมือ
และการเลือกวิธีการทดลอง
การดําเนินการวิจัยทดลอง
1. ใหกลุมทดลองไดรับปจจัยที่สงสัยจะทําใหเกิดโรคหรือที่ตองการศึกษา แตกลุมควบคุมหรือกลุมเปรียบเทียบ (compared
group) ไมไดรับปจจัยดังกลาว แลวเฝาติดตามผลการทดลอง โดยเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคของทั้งสองกลุม หรือ
2. ทําการลดหรือกําจัดปจจัยหรือองคประกอบที่สงสัยจะทําใหเกิดโรคในกลุมทดลอง แลวเฝาติดตามผลการทดลองโดย
เปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคกับกลุมควบคุมซึ่งยังคงไดรับปจจัยที่สงสัยหรือองคประกอบนั้นตามปกติ
การวางแผนการทดลอง (experimental design) หรือแผนแบบการทดลองเพื่อใชในการกําหนดตัวอยางในการวิจยั และเปน
แบบแผนในการดําเนินการวิจัยและทดลอง มี 2 แบบคือ
1. แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (complete randomized design; CRD) เปนแบบลักษณะที่งายทีส่ ุด เหมาะสําหรับใชกับ
ตัวอยางที่มีลักษณะเหมือน ๆ กัน มีความ สม่ําเสมอมาก เชนหนูทดลอง 3 ตัวมียาหรือวัคซีน 3 ชนิด โอกาสที่หนูแตละตัวจะ
ไดรับยาหรือวัคซีนชนิดใดจะมีโอกาสเทา ๆ กัน เมื่อหนูทดลองมีลักษณะเหมือนกัน 9 ตัวจะไดรับยาหรือวัคซีนอยางละ 3 ตัว
ขอดี
1. การวางแผนแบบสมบูรณยดื หยุนจํานวนของสิ่งทดลองและซ้ําได จํานวนซ้ําอาจไมเทากันในแตละสิ่งทดลองก็ได แต
โดยทั่วไปนิยมใหเทากัน
2. วิธีการคํานวณงายและสะดวก
3. จํานวนชั้นแหงความอิสระสําหรับ experimental error มีมากกวาการวางแผนแบบอื่น ทําใหงานทดลองขนาดเล็กมีความ
เที่ยงตรงสูง
ขอเสีย การวางแผนแบบนีจ้ ะไมคอยมีประสิทธิภาพถามีความแตกตางกลุม เพศ พันธุ จะทําใหมีความคลาดเคลื่อนสูง

2. แผนการทดลองแบบสุมในบล็อก (randomiged blocks design, RBD) เหมาะสําหรับใชกรณีที่ตวั อยางมีลักษณะหรือปจจัย
บางอยางแตกตางกันสามารถแบงแยกตัวอยางออกเปนประเภท หรือพวกตามลักษณะที่แตกตางกันได เชน แยกหนูที่มีอายุ
แตกตางกัน 1เดือน 2 เดือน 3 เดือน หนู 3 ตัวในพวกเดียวกันอายุเทากัน แตละตัวจะไดรับวัคซีนหรือยาแตกตางกันโดยการ
สุม
ขอดี 1. มีความเที่ยงสูงกวาการวางแผนแบบสุมสมบูรณ
2. ไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนสิ่งทดลองหรือบล็อก
3. ถาหากจําเปนจะตองมีซ้ําสําหรับสิ่งทดลองใดก็อาจจะเพิ่มตัวอยางเปนสองหรือมากกวานัน้ ในแตละบล็อก
ขอเสีย ถาความผันแปรระหวางตัวอยางภายในบล็อกเดียวกันมีมาก จะทําให experimental error มีมากดวย
การวิจัยเชิงทดลองแบบคลาสสิก เปนรูปแบบการทดลองกลุมควบคุมและกลุมทดลองอยางละหนึง่ กลุม ทั้งสองกลุมมี
ลักษณะคลายคลึงกันโดยนักวิจยั เลือกตัวอยางที่นํามาทดลอง และแบงกลุมโดยวิธีสมุ หรือจับคู (ในแตละคูจะมีลักษณะ
เหมือนหรือคลายกันมากทีส่ ุด) ทําใหตวั แปรที่อาจมีอทิ ธิพลตอผลการทดลองไดกระจายไปอยูในสองกลุมเทา ๆ กัน ทําการ
วัดกอนการทดลองทั้งสองกลุม แลวนําปจจัยที่ตองการศึกษาหรือตัวกระตุนที่ตองการทดสอบใหเฉพาะกับกลุมทดลองอีก
ครั้งหนึ่ง
การทดลองแบบทางคลินิก (clinical trial) การทดลองทางคลินิกใชรูปแบบการวิจยั เชิงทดลองในการศึกษาเปรียบเทียบผลของ
การรักษาปองกันวิธีการและเทคนิคทางการแพทย สาธารณสุข และอนามัย เชนการทดลองวัคซีนหรือยาชนิดใหม เพื่อที่จะ
นํามาใชสําหรับประชาชนทัว่ ไป ตองผานขั้นตอนตางๆ เพื่อใหแนใจวาปลอดภัยจริงๆ การทดลองทางคลินิกแบงเปน 5 ระยะ
ระยะที่หนึ่ง การศึกษาครั้งแรกในคน ภายหลังจากยาหรือวัคซีนไดผานการทดลองในหองปฏิบัติการและในสัตวทดลอง แลว
ระยะที่สอง การทดลองทางคลินิกจํานวนจํากัด ใชจํานวนตัวอยางไมมาก ศึกษาเพิ่มขึน้ เกี่ยวกับรายละเอียดทางดานเภสัช
วิทยา และฤทธิ์ของยา ทําใหทราบขนาดของยา ภาวะแทรกซอน
ระยะที่สาม การทดลองทางคลินิกจํานวนมาก มักไมเกิน 200 ราย ทําใหทราบวิธีการใหยาและขนาดของยาที่ไดผลมากที่สุด
ระยะที่สี่ การทดลองในสนามจํานวนมาก มักจะทําภายหลังที่ยาไดจดทะเบียนแลว ทําการทดลองกับผูปวยในโรงพยาบาล
และประชาชนทั่วไปในชุมชน ชวยในการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับผลกระทบตอชุมชน
ระยะที่หา เฝาระวัง ดําเนินการหลังจากทีย่ าไดออกสูทอ งตลาดแลวและมีการใชยาชนิดนี้อยางแพรหลาย สังเกต
ภาวะแทรกซอนพิษของยาทีอ่ าจพบไดนอย แตอาจเปนอันตรายตอสุภาพอนามัยอยางมากได ควรเฝาระวังการใชยาหรือ
วัคซีนเปนระยะเวลานาน เมือ่ ปรากฏวาเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย ก็จําเปนตองงดใชและตองทําการศึกษาวิจัยใหม
การวิจัยกึ่งทดลอง เปนการวิจัยที่ผวู ิจยั ไมสามารถควบคุมตัวแปรที่อาจมีอิทธิพลเกี่ยวของไดทั้งหมด เนื่องจากขอจํากัดใน
การทดลอง หรือธรรมชาติของการศึกษาเรือ่ งนั้นไมสามารถดําเนินการได มีลักษณะที่สําคัญคือมีการจัดกระทํา แตกรควบคุม
หรือการสุมอาจมีหรือไมมีกไ็ ด
รูปแบบการศึกษาของการวิจัยกึ่งทดลอง
1. แบบกลุมเดียววัดสองครั้ง
2. แบบการศึกษาสองกลุมวัดครั้งเดียว
3. แบบศึกษาสองกลุมวัดสองครั้ง
4. แบบกลุมเดียววัดหลายครั้ง อนุกรมเวลา มีการจัดตัวแปรตามกอน และหลังใหสิ่งทดลองหลาย ๆ ครั้ง

การวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยเชิงแบบสังเกต เปนการวิจัยซึ่งใชวธิ ีการสังเกต การเฝาดูสิ่งที่ตองการศึกษาดวยความสนใจและเอาใจใสอยางมี
ระเบียบและเหตุผล เปนการศึกษาที่มีลักษณะตอเนื่องและใชเวลานานในการวิจยั
ประเภทของการวิจัยแบบสังเกต มี 2 แบบคือ
1. การสังเกตแบบมีสวนรวม
- การสังเกตมีสวนรวมแบบสมบูรณ
- การมีสวนรวมในลักษณะผูส ังเกต
2. การสังเกตแบบไมมีสวนรวม
ขอดีของการสังเกต
1. ทําใหทราบพฤติกรรมทางสังคมที่แสดงออกมาเปนธรรมชาติและตามความเปนจริง
2. เก็บขอมูลไดละเอียด และทําการสังเกตในขณะทีเ่ กิดเหตุการณจริงได
3. ใชไดกับบุคคลทุกคน ทุกแบบและทุกระดับ และสามารถทําซ้ําได
ขอเสีย ไดแก
1. ความนาเชื่อถือ และความเที่ยงตรงบางครั้งไมมีเนื่องจากผูสังเกตมีอคติ
2. บางครั้งเหตุการณหรือเรื่องบางอยางที่ตอ งการสังเกตไมไดเกิดขึ้นในชวงเวลาที่ทํากรศึกษา
3. ไมสามารถสังเกตไดถาผูถูกสังเกตไมอนุญาต
4. บางครั้งไมสามารถเก็บขอมูลไดครบทุกดานเพราะผูส ังเกตไมสามารถสังเกตไดพรอมกันในเวลาเดียวกัน
5. การสังเกตเปนวิธีการที่ใชเวลานาน
การวิเคราะหแบบสัมภาษณเจาะลึก เปนการวิจัยซึ่งใชวิธกี ารสัมภาษณที่ผูวิจัย หรือผูสัมภาษณมจี ุดสนใจอยูแ ลวหรือมีความ
ตองการรายละเอียดลึกซึ้งในบางเรื่องบางประเด็น ผูว ิจัยจึงรูอยูกอนวาตองการขอมูลอะไร แบบใดในการสัมภาษณ
ประเภทในการใหสัมภาษณ แบงไดเปน 3 ประเภท
1. สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) ใชคําถามเปดเพื่อเปดโอกาสใหผูสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็น
อยางอิสระในประเด็นของคําถามที่สัมภาษณ คําถามที่ใชจะมีลักษณะคําถามที่กวาง ๆ และมีความยืดหยุน มักใชในกรณีที่
ขอมูลมีจํานวนมาก การสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางนิยมใชรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุม และ
การสัมภาษณแบบเจาะลึก
2. สัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) มีลักษณะคลายกับการใชแบบสอบถาม กําหนดขอคําถามตาง ๆ ที่ใช
ประกอบสนทนาไวลว งหนา ไมใชเวลานาน
3. การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ผูสัมภาษณจะไดคําตอบในลักษณะที่หลากหลาย การจัดการขอมูล
ใหเปนระบบใชเวลานาน มีความยากลําบากในการวิเคราะหขอมูล การสนทนามีความยืดหยุนสูง ทําใหผูวจิ ัยมีโอกาสได
เรียนรูและทําความเขาใจประเด็นตาง ๆ ได อยางละเอียดลึกซึ้ง
การวิจัยปฏิบตั ิการแบบมีสว นรวม เปนการวิจัยทีใ่ หผูถกู วิจยั เขามามีสวนรวมในการวิจัย อาศัยการมีสวนรวมจากทุกฝายที่
เกี่ยวของกับการวิจัยนั้น โดยเขามามีสวนรวมในการใหขอมูล วิเคราะหขอมูลตลอดจนหาวิธีแกไขปญหา รวมทั้งสนับสนุน
การดําเนินการตาง ๆ ในการวิจัย เชนชาวบานเขามามีสวนชวยในการใหขอมูล วิเคราะหขอมูล การดําเนินการและวิธีแกไข
ปญหาในการวิจัย โดยอาศัยการมีสวนรวมจากทุกฝายทีเ่ กี่ยวของ คือ ชาวบานนักวิจัย และตัวแทนขององคกรจากภาครัฐหรือ
เอกชน

การวิจับแบบสนทนากลุม เปนการวิจัยที่ไดขอมูลหรือขอเท็จจริงจากการสนทนากลุมเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยวาเปน
อยางใดในสถานการณหนึ่ง ๆ
องคประกอบในการสนทนากลุม
1. ผูเขารวมสนทนากลุม ควรตองเปนตัวแทนกลุมเปาหมายที่ตองการศึกษาหรือวิจยั ผูเขารวมสนทนาควรมีลักษณะคลายคลึง
กัน หรืออยูใ นกลุมเดียวกัน เชน เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส สถานที่
2. สถานที่ใชจัดการสนทนากลุม ในสถานที่กวางขวางบรรจุไดประมาณ 10-15 คน เพียงพอสําหรับผูเขารวมสนทนา ผูนํา
การสนทนา รวมทั้งผูจดบันทึก อาจใชเครือ่ งชวยบันทึกเสียงได
3.ผูนําการสนทนากลุม ควรเปนเพศเดียวกับผูเขรวมสนทนา ในการดําเนินการสนทนา ใชภาษาเขาใจงาย มีความรูเขาใจใน
เรื่องสนทนาไดเปนอยางดี นําเสนอและกระตุนใหผูเขารวมสนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
4. การจัดเตรียมแนวทางการสนทนากลุมและการสนทนากลุม ผูนํากลุมควรจัดเตรียมหัวขอของการสนทนากลุมแนะนํา
ตัวเอง และขอใหผูเขารวมสนทนาเปดการสนทนาดวยขอมูลทั่วไปกอน จึงนําไปสูการสนทนาในประเด็นตางๆ ที่ตองการ
ศึกษา ในตอนสุดทายกอนปดการสนทนา ผูนํากลุมตองขอความเห็นย้าํ ในประเด็นทีส่ ําคัญ ๆ ที่ทําการศึกษาอีกครั้ง
manasu

