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บทคัดย่ อ
ความถูกต้องของผลการศึกษาส่ วนหนึ่ งมาจากการใช้วธิ ี การทางสถิติที่เหมาะสม แต่พบว่าบางรายงานวิจยั ที่มี
การศึกษากึ่งทดลอง เปรี ยบเทียบประชากรสองกลุ่ม มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยไม่คานึ งถึงความแตกต่างของค่าผลลัพธ์
ก่อนการทดลองระหว่างสองกลุ่ม ดังนั้นในการศึกษานี้ จึงทาการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบสารวจวิธีการทาง
สถิติเพื่อเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ที่เป็ นข้อมูลต่อเนื่ องหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรี ยบเทียบในบทความ
วิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขของไทย ผลการศึกษาพบว่าจาก 52 บทความ มีการคานึ งถึงค่าเฉลี่ยก่อนการทดลอง
ร้อยละ 53.8 โดยนาค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองระหว่างสองกลุ่มมาทดสอบความต่างทางสถิติ (ร้อยละ 67.9) นาค่าเฉลี่ย
ผลต่างหลังการทดลองลบกับก่อนการทดลองของทั้งสองกลุ่มมาเปรี ยบเทียบกัน (ร้อยละ 21.4) และนาค่าเฉลี่ยหลังการ
ทดลองของทั้งสองกลุ่มมาเปรี ยบเที ยบกันด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม (ร้อยละ 10.7) ผลการศึ กษาแสดงให้
ทราบว่าประมาณครึ่ งหนึ่งของบทความวิจยั ไม่มีการคานึงถึงค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองระหว่างสองกลุ่ม ดังนั้นจึงมีความ
จาเป็ นที่จะต้องจัดทาแนวทางสาหรับการวิเคราะห์ทางสถิติและการนาเสนอผลลัพธ์ที่เหมาะสมกรณี รูปแบบการศึกษา
กึ่งทดลองที่มีผลลัพธ์หลักเป็ นข้อมูลต่อเนื่องและมีการวัดก่อนและหลังการทดลอง
ABSTRACT
Using appropriate statistics is a part of valid results in research. However, some quasi-studies comparing
two groups in continuous outcome data did not adjust for pretest differences of the outcome between the two groups.
This study was aimed to do a systematic review for describing the statistical methods used to compare posttest
continuous outcomes between experimental and control groups in the medical and public health articles in Thailand.
We found 52 eligible articles. 53.8% of them considered the pretest outcome data in the analysis by using statistical
test to compare the difference between two pretest means (67.9%), comparing pretest mean difference between two
groups (21.4%), and using ANCOVA to compare posttest two means (10.7%). Our results show that about a half of
the articles did not consider the pretest means of the two groups in analyses. Guideline for presenting the appropriate
analysis method and results of the quasi-experiment with pre-posttest design measuring in continuous outcomes is
needed.
คาสาคัญ: การศึกษากึ่งทดลอง ประชากรสองกลุ่ม แบบวัดก่อน-หลัง วิธีการทางสถิติ
Keywords: Quasi experimental study, Two groups pretest-posttest design, Statistical methods
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บทนา
การศึกษาเชิงทดลองมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลของสิ่ งแทรกแซง (Intervention) โดยวัดจากผลลัพธ์
(outcome) ที่สาคัญ (พรรณี , ชยันต์, 2554; White, McBurney, 2012) การศึกษาประเภทนี้ นอกจากมีกลุ่มทดลองซึ่ งเป็ น
กลุ่มที่ ได้รับสิ่ งแทรกแซงจากนักวิจยั แล้วยังต้องมี กลุ่มเปรี ยบเที ยบซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ ไม่ได้รับสิ่ งแทรกแซง (ทรงเกี ยรติ ,
2556; Grimshaw et al., 2000) หากมีผลลัพธ์เกิดขึ้นในกลุ่มทดลอง แต่ไม่เกิดขึ้นในกลุ่มเปรี ยบเทียบ ทาให้มีความมัน่ ใจ
ว่า สิ่ ง แทรกแซงน่ า จะมี ผ ลต่ อ ผลลัพ ธ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น อย่า งไรก็ ต ามการจะสรุ ป ได้ใ นลัก ษณะนี้ กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
เปรี ยบเที ยบต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานอื่นๆที่อาจมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ที่สนใจคล้ายกันตั้งแต่เริ่ มต้นของการทดลองนั่น
คือก่อนที่กลุ่มทดลองจะได้รับสิ่ งแทรกแซง (Grimshaw et al., 2000; Goodacre, 2015) หากคุณลักษณะดังกล่าวแตกต่าง
กัน ตั้งแต่เริ่ มแรก การสรุ ปว่า สิ่ งแทรกแซงมีผลต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มทดลองถือเป็ นการสรุ ปผลการศึกษาที่ ขาด
ความน่าเชื่อถือ (Altman, 1991) ซึ่งการนาค่าผลลัพธ์หลังการทดลองของทั้งสองกลุ่มมาเปรี ยบเทียบกัน โดยไม่คานึ งถึง
ค่าความแตกต่างผลลัพธ์ที่สนใจศึกษาก่อนการทดลองนั้นอาจมีความไม่เหมาะสม (ทรงเกียรติ, 2556; อรุ ณ, 2557)
การศึ กษาเชิ งทดลองมี 2 รู ปแบบ คือ การศึ กษาเชิ งทดลองแบบสุ่ ม (randomization) นั่นคื อ มี การสุ่ มเลื อก
ตัวอย่างเข้าสู่ กลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรี ยบเทียบ จึงทาให้ลกั ษณะพื้นฐานของทั้งสองกลุ่มน่ าจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่
อย่างไรก็ตามบางกรณี ไม่สามารถทาการสุ่ มได้ จึงเรี ยกการศึ กษาแบบนี้ ว่า การศึ กษาแบบกึ่ งทดลอง (ธวัชชัย, 2543)
ลักษณะการศึ กษาแบบนี้ จึงอาจทาให้ค่าพื้นฐานของกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรี ยบเที ยบแตกต่างกันที่ ดังนั้น รู ป แบบ
การศึกษาแบบนี้จึงควรต้องมีการปรับค่าพื้นฐานก่อนการทดลองของทั้งสองกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ค่าพื้นฐานที่เป็ นค่า
ผลลัพธ์ที่สนใจศึกษา การคานึ งถึงนี้ ทาได้โดยการวัดค่าผลลัพธ์ก่อนการทดลองทั้งสองกลุ่มจากนั้นนาค่าเฉลี่ยของทั้ง
สองกลุ่มมาเปรี ยบเที ยบกันว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่ กรณี ที่มีความต่างกันต้องคานึ งถึงความต่างนั้น หากผลลัพธ์
เป็ นข้อมูลต่อเนื่ องโดยการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่มต้องใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม (analysis of
covariance; ANCOVA) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าผลลัพธ์หลังการทดลอง (ประภัสสร, บัณฑิต, 2551)
จากการทบทวนเบื้ องต้นในบทความวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขที่ มีผลลัพธ์หลักเป็ นข้อมูลต่อเนื่ อง
และมีรูปแบบการศึ กษากึ่งทดลอง เป็ นบทความวิจยั ที่ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารซึ่ งปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูลดัชนี การ
อ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal citation index centre, TCI) กลุ่มที่ 1 และ 2 ที่ มีค่าดัชนี ผลกระทบการอ้างอิงวารสาร
(Impact factor) ในปี พ.ศ. 2558 สู งสุ ด 3 อันดับแรก พบจานวน 8 บทความวิจยั ที่เข้าเกณฑ์ดงั กล่าว พบว่า 5 บทความ
ไม่ค านึ งถึ งความแตกต่ างของผลลัพ ธ์ ที่ ส นใจศึ ก ษาก่ อ นการทดลองระหว่างกลุ่ม ทดลองกับ กลุ่ ม เปรี ย บเที ยบ แม้
ผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารไทยที่มีค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสารในลาดับต้น ๆ ยังใช้วธิ ีการ
ทางสถิติที่ไม่เหมาะสม จึงทาให้นักวิจยั สนใจทบทวนบทความวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.
2558 ซึ่งเพิ่มอันดับค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสารจากที่ทบทวนเบื้องต้น 3 ลาดับแรก มาเป็ น 50 ลาดับแรก เพื่อให้
ครอบคลุมผลงานวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขมากขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อทบทวนวิธีการทางสถิติที่ใช้เปรี ยบเทียบผลลัพธ์หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรี ยบเทียบ
ของบทความวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขประเทศไทย ที่มีรูปแบบการศึกษาแบบกึ่งทดลอง
วิธีการวิจยั
รู ปแบบการศึกษา คือ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
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การคัดเลือกบทความวิจยั เข้ าสู่ การศึกษา เป็ นบทความวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทยที่มีรูปแบบ
การศึ กษาเป็ นกึ่ งทดลอง ประชากรสองกลุ่ม ที่ เป็ นอิสระต่อกัน มีการวัดผลลัพธ์เป็ นข้อมูลต่อเนื่ องก่อนและหลังการ
ทดลอง ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลศูนย์ดชั นี การอ้างอิงวารสารไทย ซึ่งมีค่าอ้างอิงผลกระทบของวารสารอยูใ่ น 50 ลาดับแรก
การสื บค้ นบทความวิจัย ผูว้ ิจยั (ลลิดา) ทาการสื บค้นบทความวิจยั ที่ ตีพิมพ์ใน 50 วารสาร ปี พ.ศ. 2558 ซึ่ ง
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในรู ปแบบออนไลน์ กรณี ที่ไม่มีการตี พิมพ์รูปแบบออนไลน์ ผูว้ ิจัยทาการสื บค้น รู ปเล่มวารสารจาก
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การคัดเลือกบทความวิจัย โดยนาบทความวิจยั ทั้งหมดที่ ตีพิมพ์ใน 50 วารสาร ปี พ.ศ. 2558 มาคัดเลือกเข้าสู่
การศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ขา้ งต้น การคัดเลือกดาเนิ นการอย่างเป็ นอิสระต่อกัน โดยนักวิจยั สองคน (ลลิดา และ
ประภัสรา) กรณี ที่มีความเห็นขัดแย้งได้ปรึ กษากับนักวิจยั คนที่ 3 (ศิริพร) เพื่อหาข้อสรุ ป
ตัวแปรทีท่ าการศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ตัวแปร ดังนี้
ตัวแปรที่ 1 คือ วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเที ยบผลลัพธ์หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
เปรี ยบเทียบ พิจารณาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่นกั วิจยั ระบุไว้ในบทความวิจยั
ตัวแปรที่ 2 คือ การคานึ งถึงค่าผลลัพธ์ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรี ยบเทียบ พิจารณาการ
คานึ งถึง คือ ในบทความระบุวา่ มีการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรี ยบเทียบด้วย
การทดสอบทางสถิ ติ หรื อ มี การนาค่าเฉลี่ ยผลต่างหลังการทดลองลบกับ ก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
เปรี ยบเทียบมาเปรี ยบเทียบกัน หรื อ ใช้การวิเคราะห์ดว้ ยความแปรปรวนร่ วมโดยนาค่าผลลัพธ์ก่อนการทดลองมาเป็ น
ตัวแปรร่ วม
การรวบรวมข้ อมูล คือ การทบทวนวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่บทความวิจยั ใช้ ซึ่ งดาเนิ นการอย่างเป็ นอิสระต่อ
กันโดยนักวิจยั สองคน (ลลิดา และ ประภัสรา) โดยใช้แบบฟอร์ มที่นักวิจยั ร่ วมกันสร้างขึ้น โดยบันทึ กผลการทบทวน
แยกกัน ในไฟล์โปรแกรม Access จากนั้น จึ งน าผลการทบทวน ตรวจสอบความตรงกัน ของข้อมู ลการทบทวนใน
โปรแกรม STATA กรณี มีความเห็นไม่ตรงกันปรึ กษากับนักวิจยั คนที่ 3 (ศิริพร) เพื่อหาข้อสรุ ป
การวิเคราะห์ ข้อมู ล โดยพรรณนาข้อมูลทั่วไปด้วยความถี่ ร้อยละ และ วิเคราะห์ วิธีการทางสถิ ติ ที่พ บใน
บทความเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับเปรี ยบเทียบ ด้วยความถี่ ร้อยละ และประมาณ
ค่าช่วงเชื่องมัน่ ของร้อยละ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้โปรแกรม STATA 10.0
ผลการวิจยั
ผลจากการสื บค้นบทความวิจยั ที่ อยูใ่ นฐานข้อมูลศูนย์การอ้างอิงวารสารไทยปี พ.ศ. 2558 จากวารสารด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 308 วารสาร ได้วารสารที่ผา่ นเกณฑ์คดั เข้า 50 วารสาร โดยมีเกณฑ์คดั เลือกวารสาร
ดังนี้ (1) อยูใ่ นฐานข้อมูลศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทยวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ.2558 (2) มีค่า
ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงมากกว่าศูนย์ (3) อยูใ่ นกลุ่มที่ 1 และ 2 (4) เป็ นวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุ ข (5) เป็ น
วารสารที่ทาการศึกษาในมนุษย์ และ(6) มีค่าผลกระทบการอ้างอิงปี 2558 ใน 50 ลาดับแรก จากนั้นสื บค้นบทความวิจยั
และได้บทความวิจยั ที่ผา่ นเกณฑ์คดั เข้า 52 บทความ ดังภาพที่ 1

782

MMP6-4
วารสารทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทย
ที่มีค่าผลกระทบการอ้างอิงสู ง
ปี 2558 ใน 50 ลาดับแรก
(50 วารสาร)

คัดออก พิจารณาจากชื่อเรื่ องและบทคัดย่อ
- ไม่ใช่การศึกษาเชิงทดลอง
- ผลลัพธ์ไม่ใช่ขอ้ มูลต่อเนื่อง
- หน่วยสังเกตไม่ใช่มนุษย์
- ประชากรกลุ่มเดียว หรื อมากกว่า สองกลุ่ม
- ประชากรไม่เป็ นอิสระต่อกัน
- ไม่มีการวัดผลลัพธ์ 2 ครั้งคือ ก่อน-หลัง ทดลอง
(1,669 บทความ)

จานวนบทความวิจยั เผยแพร่ ในปี พ.ศ.2558
(1,754 บทความ)

จานวนบทความวิจยั
(85 บทความ)

คัดออกพิจารณาจากบทความฉบับเต็ม
- เปรี ยบเทียบค่ามัธยฐาน 12 บทความ
- วัดหลังการทดลองมากกว่า 1 ครั้ง 10 บทความ
- ไม่ใช่งานวิจยั กึ่งทดลอง 6 บทความ
- มีกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม 2 บทความ
- เปรี ยบเทียบค่าสัดส่วน 1 บทความ
- รู ปแบบการศึกษาแบบผสมผสานวิธี 1 บทความ
-ไม่เปรี ยบเทียบผลลัพธ์หลังการทดลองระหว่างกลุ่ม 1 บทความ
(33 บทความ)

จานวนบทความวิจยั
(52 บทความ)

ภาพที่ 1 การคัดเลือกบทความวิจยั เข้าสู่การศึกษา
จานวนบทความวิจยั ที่ คดั เข้ามาในการศึ กษาทั้งหมด 52 บทความ เป็ นบทความที่ ตีพิมพ์ในวารสารทางการ
พยาบาลเป็ นส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 82.7) ช่วงเวลาการวัดข้อมูลหลังการทดลองเกือบทั้งหมดวัดในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 3
เดือน จานวนวัตถุประสงค์การวิจยั ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 48.1) มี 2 ข้อ มีบทความประมาณร้อยละ 50 ที่นาค่าเฉลี่ยผลลัพธ์
มาเปรี ยบเที ยบกันระหว่างกลุ่ม ทดลองกับ กลุ่ม เปรี ยบเที ยบ 1 ผลลัพ ธ์ และมี จานวนตัวอย่างกลุ่ม ทดลองและกลุ่ ม
เปรี ยบเที ยบน้อยกว่า 30 ราย ร้ อยละ 80.8 มี จานวนตัวอย่างเท่ ากัน โดยจานวนตัวอย่างกลุ่มทดลองมี ค่าเฉลี่ ย (ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 27.6 (12.7) ค่ามัธยฐาน (ค่าต่าสุ ด : ค่าสู งสุ ด) เท่ากับ 26 (12 : 77) และจานวนตัวอย่างกลุ่ม
เปรี ยบเที ยบมีค่าเฉลี่ย (ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 28.0 (11.4) ค่ามัธยฐาน (ค่าต่าสุ ด : ค่าสู งสุ ด) เท่ากับ 27 (12 :
70)
จากบทความวิจยั ทั้งสิ้ น 52 บทความ พบ 48 บทความ (ร้อยละ 94.1; 95% CI: 83.6, 98.8) ใช้การทดสอบที
แบบเป็ นอิ ส ระต่อ กัน เพื่ อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม เปรี ยบเที ยบ จานวน 3
บทความ (ร้อยละ 5.9; 95% CI: 1.2, 16.2) ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม และจานวน 1 บทความไม่ระบุวิธีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
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MMP6-5
มีบทความวิจยั จานวน 24 บทความ (ร้อยละ 46.2; 95% CI 32.2, 60.5) ไม่คานึงถึงค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองของ
กลุ่ มทดลองกับ กลุ่ มเปรี ยบเที ยบ จ านวน 28 บทความ (ร้ อ ยละ 53.8; 95% CI 39.5, 67.8) คานึ งถึ งค่ าเฉลี่ ยก่ อนการ
ทดลองของกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรี ยบเทียบ โดย 19 บทความ (ร้อยละ 67.9; 95% CI 47.6, 84.1) คานึงถึงโดยนาค่าเฉลี่ย
ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรี ยบเทียบมาทดสอบความต่างทางสถิติ จานวน 6 บทความ (ร้อยละ 21.4;
95% CI 8.3, 41.0) ค านึ งถึ งโดยน าค่าเฉลี่ ยผลต่ าง หลังการทดลองลบกับ ก่ อนการทดลองของกลุ่ม ทดลองกับ กลุ่ ม
เปรี ยบเทียบมาเปรี ยบเทียบกัน และอีกจานวน 3 บทความ (ร้อยละ 10.7; 95% CI 2.2, 28.2) คานึ งถึงโดยนาค่าเฉลี่ยหลัง
การทดลองของกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรี ยบเทียบมาเปรี ยบเทียบกันด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม รายละเอียดดัง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 วิธีการทางสถิติที่พบในบทความเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มเปรี ยบเทียบ (n=52)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
จานวน ร้ อยละ
95% CI
สถิตทิ ใี่ ช้ วเิ คราะห์
Independent t-test
48
94.1
83.6 , 98.8
ANCOVA
3
5.9
1.2 , 16.2
(ไม่ระบุสถิติที่ใช้วเิ คราะห์ 1 บทความ)
การคานึงถึงความแตกต่ างของค่ าเฉลีย่ ก่ อนการทดลองระหว่ างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ
ไม่คานึงถึง
24
46.2
32.2 , 60.5
คานึงถึง
28
53.8
39.5 , 67.8
- คานึงถึง โดยนาค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองระหว่าง
19
67.9
47.6 , 84.1
กลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรี ยบเทียบมาทดสอบ
ความต่างทางสถิติ
- คานึงถึง โดยนาค่าเฉลี่ยผลต่าง
6
21.4
8.3 , 41.0
ของกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรี ยบเทียบมา
เปรี ยบเทียบ
- คานึงถึง โดยวิเคราะห์ดว้ ย ANCOVA โดยนาค่าก่อน
3
10.7
2.2 , 28.2
การทดลองของกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรี ยบเทียบ
เป็ นตัวแปรร่ วม
การรายงานค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเที ยบ พบ ทุกบทความวิจยั มีการรายงาน
ค่าเฉลี่ ยก่ อนการทดลองของกลุ่มทดลอง พบ 9 บทความ ไม่รายงานค่าเฉลี่ ยก่ อนการทดลองของกลุ่มเปรี ยบเที ยบ
สาหรับการรายงานค่าเฉลี่ยกลุ่มเปรี ยบเที ยบในแต่ละกรณี ดังนี้ กรณี ไม่คานึ งถึงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อนการ
ทดลอง ร้อยละ 70.8 มีการรายงาน กรณี คานึงถึงความแตกต่างมีการรายงานเกือบทุกบทความ รายละเอียดดังตารางที่ 2
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MMP6-6
ตารางที่ 2 การรายงานค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
การรายงานค่ าเฉลีย่ ก่ อนการทดลองทั้งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ
การรายงานค่ าเฉลีย่ ก่ อนทดลองของกลุ่มเปรียบเทียบ
กรณี ไม่คานึงถึงความแตกต่าง (n=24)
กรณี คานึงถึงความแตกต่าง โดยนาค่าเฉลี่ยก่อนการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรี ยบเทียบมาทดสอบทางสถิติ
(n=19)
กรณี คานึงถึงความแตกต่าง โดยนาค่าเฉลี่ยผลต่างของ
กลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรี ยบเทียบมาเปรี ยบเทียบกัน (n=6)
กรณี คานึงถึงความแตกต่าง โดยวิเคราะห์ดว้ ย ANCOVA (n=3)

จานวน (ร้ อยละ)

17 (70.8)
17 (89.5)

6 (100.0)
3 (100.0)

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
บทความวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทยที่มีรูปแบบการศึกษากึ่งทดลอง เปรี ยบเทียบผลลัพธ์ที่เป็ น
ข้อมูลต่อเนื่ องระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรี ยบเทียบหลังการทดลอง เพื่อสรุ ปผลของสิ่ งแทรกแซงต่อผลลัพธ์โดยมี
การวัดค่าผลลัพธ์ก่อนการทดลองของทั้งสองกลุ่มมีประมาณร้อยละ 50 ที่ไม่มีการคานึงถึงความแตกต่างของค่าผลลัพธ์
ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรี ยบเทียบ ทั้งนี้เพราะ นักวิจยั ไม่ทราบความสาคัญของการเปรี ยบเทียบค่า
ผลลัพ ธ์ ก่ อ นการทดลอง ในกรณี ที่ ค่ า มี ค วามต่ างกัน ระหว่างกลุ่ ม ทดลองกับ กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ ส่ ง ผลให้ ผ ลการ
เปรี ยบเทียบค่าหลังการทดลองระหว่างสองกลุ่มดังกล่าวขาดความน่าเชื่อถือ (มนตรี , 2555) แม้วา่ จะมี 19 บทความ
(ร้อยละ 36.5) มีการคานึงถึงความแตกต่างของค่าก่อนการทดลองของทั้งสองกลุ่ม ที่นาค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรี ยบเที ยบมาทดสอบทางสถิติ แต่กลับพบว่ามี 2 บทความวิจยั (ร้อยละ 10.5) ที่ไม่แสดงค่าเฉลี่ย
ก่อนการทดลองของกลุ่มเปรี ยบเทียบ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับข้อแนะนาของ Lang, Secicb (1997) ที่ให้คาแนะนาว่า ควรมี
การนาเสนอค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองของทั้งสองกลุ่ม เพื่อแสดงให้เห็ นว่าค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองของทั้งสองกลุ่มไม่
ต่างกันจริ งเป็ นไปตามการทดสอบความต่างทางสถิติ มีบทความวิจยั 6 บทความ (ร้อยละ 11.5) คานึ งถึงความแตกต่าง
โดยหาค่าผลต่างภายในกลุ่ม นัน่ คือ นาค่าหลังการทดลองลบค่าก่อนการทดลอง จากนั้นนาค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่าง
กลุ่มทดลองมาเปรี ยบเทียบกับกลุ่มเปรี ยบเทียบ ผลการศึกษาลักษณะเช่นนี้อาจจะไม่ถูกต้อง ประภัสสร, บัณฑิต (2551)
ได้ร ายงานว่าการวิเคราะห์ ในลัก ษณะแบบนี้ ไม่ เหมาะสม กรณี ที่ ค่ าก่ อนการทดลองระหว่างกลุ่ม ทดลองกับ กลุ่ ม
เปรี ยบเทียบต่างกันมาก และ Dimitrov, Rumrill (2003) แนะนาว่า การนาค่าผลต่างภายในแต่ละกลุ่มมาเปรี ยบเทียบกัน
นั้นจะดาเนิ นการได้ก็ต่อเมื่ อค่าผลลัพธ์ก่อนและหลังการทดลองในแต่ละกลุ่มต้องมีความแปรปรวนเท่ากัน หากไม่
เป็ นไปตามข้อตกลงนี้ ผลการศึกษาที่ได้ขาดความน่าเชื่อถือ
วิธีที่ดีที่สุดของการวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรี ยบเทียบ
เมื่อค่าผลลัพธ์ก่อนการทดลองของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันคือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม (อรุ ณ, 2557) ซึ่ งพบ 3
บทความวิจยั (ร้อยละ 5.8) ที่ มีการใช้วิธีการวิเคราะห์ ดังกล่าว ซึ่ งกรณี น้ ี การวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่ วมจะให้ผล
การศึกษาเหมือนกับการทดสอบทีแบบเป็ นอิสระต่อกัน (ประภัสสร, บัณฑิต, 2551)
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MMP6-7
ข้อจากัดการศึกษานี้ คือ การทบทวนบทความวิจยั ดาเนิ นการเฉพาะในวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุ ข
ที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 1 และ 2 ซึ่ งมีค่าดัชนี ผลกระทบการอ้างอิง ปี พ.ศ.
2558 สูงสุด 50 อันดับแรก จึงไม่ครอบคลุมวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมดและยังไม่สามารถเป็ นตัวแทน
ของวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุ ขทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตามการคัดเลือกวารสารซึ่ งมีค่าดัชนี ผลกระทบการ
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