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…………………………………………………………..…………
ข้ อผิดพลาดบ่ อยของการใช้ สถิติในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพที่ผา่ นมาพบว่ามีการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลไม่เหมาะสมหรื อ
ผิดพลาดอยูบ่ ่อยครั้ง ซึ่ งทาให้เกิดการแปลผลการวิจยั และสรุ ปผลการวิจยั ที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริ ง อันจะ
นาไปสู่ การนาผลการวิจยั ไปใช้อย่างผิดๆ ในที่น้ ีจึงขอนาเสนอข้อผิดพลาดในการใช้สถิติและการนาเสนอข้อมูล
ผลการวิจยั ที่พบได้บ่อยในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยงานวิจยั เชิงพรรณนา การวิจยั
เปรี ยบเทียบ การวิจยั หาความสัมพันธ์ และการวิจยั แบบ Survival analysis ดังนี้
-การนาเลขกลุ่มจากการ Recode มาหาค่าเฉลี่ย
- การนาเสนอข้อมูลในตารางแสดงผลการศึกษา ไม่ถูกต้อง เช่น
1) การใส่ ค่าร้อยละของแต่ละ Category ใน 1 ตัวแปร แล้วรวมกันไม่ครบ ร้อยละ 100.0
2) นาข้อมูลร้อยละจากผลการวิเคราะห์มาใส่ สลับกันใสตารางผลการศึกษา ระหว่างร้อยละ
ของแถวและคอลัมส์
3) การเลือกเอาค่าร้อยละที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการวิจยั ทางระบาดวิทยามานาเสนอ
ผิด โดยเฉพาะการวิจยั แบบ case-control และ cross-sectional ที่ตอ้ งระมัดระวังเรื่ องการเลือกและวางตาแหน่ง
ของผลร้อยละความชุก
- การเลือกใช้ค่าเฉลี่ยในการนาเสนอผลการวิจยั เชิงพรรณนา หรื อวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติข้ นั
สู ง โดยไม่คานึงถึงค่าการกระจายของข้อมูลหรื อหากตรวจสอบการแจกแจงปกติแล้วพบว่าข้อมูลมีการแจกแจง
ไม่ปกติ ซึ่ง CV ไม่ควรเกินร้อยละ 30 และหากข้อมูลมีการเบ้ซา้ ยหรื อเบ้ขวามากเกินไปนั้น ให้ลองใช้ค่าสถิติตวั
ใหม่แทน เช่น ค่าเฉลี่ยเรขาคณิ ต ค่ามัธยฐาน ค่า Q1 Q3 Max-Min การใช้สถิติ Non-parameter เป็ นต้น
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- การวิเคราะห์ Chi-square หากพบค่าความถี่ในช่องตารางมีค่าน้อยกว่า 5 (E<5) เกินกว่าร้อยละ
20 ของจานวนช่องทั้งหมด ให้เลือกใช้การวิเคราะห์โดย Fisher Extract test หรื อปรับแก้โดยการจัดกลุ่มหรื อ
รวมกลุ่มแต่ละ category ใหม่แล้วจึงวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ กับตัวแปรตามที่สนใจ
- การกาหนดกลุ่มอ้างอิงหรื อbase line ในการวิเคราะห์ logistic regression ไม่เหมาะสม ทาให้
ได้ค่า Odds ratio ที่นามาเสนอและแปลผลหรื ออธิบายให้ผอู้ ื่นเข้าใจยากหรื ออาจจะทาให้ผลการศึกษาไม่ชดั เจน
พอ ซึ่ งการแก้ปัญหาคือการเลือกใช้กลุ่มที่มีขนาดใหญ่พอมาเป็ นกลุ่มอ้างอิง เช่น นากลุ่มเพศชายซึ่ งมีสัดส่ วน
มากกว่าเพศหญิง มาเป็ นกลุ่มอ้างอิง หรื อการรวบกลุ่มให้มีความเหมาะสม เช่น กลุ่มอาชี พจากเดิมมีมากถึง 7
อาชีพ ให้รวมกลุ่มเหลือเพียง 3 กลุ่มอาชีพ คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และไม่ได้ประกอบอาชีพ โดยให้กลุ่มอาชีพที
มีสัดส่ วนมากที่สุดเป็ นกลุ่มอ้างอิง
- การเกิด Multicollinearity สาหรับการวิเคราะห์ Multiple regression จากความสัมพันธ์กนั
ระหว่างตัวแปรอิสระ หรื อเกิดจากการนาตัวแปรมาจากทฤษฏีต่างๆ มากาหนดเป็ นตัวแปรอิสระซึ่งมักทาให้เกิด
ปัญหา Multicollinearity ด้วยเช่นกัน ซึ่ งวิธีแก้ไขคือการนาตัวแปรอิสระแต่ละตัวมายุบรวมจัดกลุ่มตัวแปรกัน
ใหม่ จะช่วยลดปั ญหาดังกล่าวได้
-งานวิจยั ส่ วนใหญ่ใช้สถิติหลายตัวเพื่อให้สามารถตอบคาถามวิจยั เพียง 1 คาถาม ซึ่งมีผล
ผลกระทบให้ระดับความเชื่ อมัน่ ทางสถิติลดลง โดยการใช้สถิติ 1 ตัว ทาให้ระดับนัยสาคัญทางสถิติลดลงร้อยละ
5 เช่น งานวิจยั เชิงทดลอง มีการทดสอบประสิ ทธิผลของโปรแกรมสุ ขศึกษาแบบใหม่ในด้านคะแนนพฤติกรรม
ด้วยสถิติ 3 ตัว ได้แก่ paired t-test, independent t-test และ d bar จะทาให้เหลือระดับความเชื่อมัน่ ทางสถิติที่ร้อย
ละ 85 หรื อหมายถึงความคลาดเคลื่อนอยูท่ ี่ 0.15
- ในการวิจยั ที่มีการเปรี ยบเทียบ pre-post 2 กลุ่ม หากค่า pretest ต่างกันตั้งแต่แรก แก้ไขโดย
การใช้สถิติ Ancova จะช่วยให้สามารถควบคุมอิทธิ พลของตัวแปร pretest ได้
- การใส่ code ผิดหรื อสลับกันในการวิเคราะห์แบบ Multivariate analysis ทาให้การนาเสนอ
ผลการวิจยั ผิดพลาด
- การวิเคราะห์แบบ Survival Analysis ให้ระมัดระวังว่า กลุ่มตัวอย่างศึกษาจะมีจุดตั้งต้นเข้า
ร่ วมการศึกษาไม่พร้อมกัน ฉะนั้นเวลาจึงมีความสาคัญในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
- การวิจยั เชิงทดลอง มักมีกรณี ที่อาสาสมัคร drop out ระหว่างศึกษา หรื อมีผตู้ อบแบบสอบถาม
ไม่ครบถ้วน การวิเคราะห์ผลการศึกษาจึงควรวิเคราะห์และนาเสนอผลใน 2 รู ปแบบด้งนี้
1) Per Protocol analysis คือการวิเคราะห์เฉพาะในรายที่มีขอ้ มูลสมบูรณ์
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2) Intention to Treat analysis คือการแทนค่าตัวแปรของคนที่ Drop out หรื อรายที่มีขอ้ มูลไม่
ครบ มารวมวิเคราะห์ดว้ ย
จากนั้นนาผลการวิเคราะห์ท้ งั สองวิธีมาพิจารณาเปรี ยบเทียบกันต่อไป
...............................................................
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