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ระเบียนวิธีการส ารวจพฤตกิรรมส่ียงโรคไม่ตดิต่อและการบาดเจบ็ พ.ศ. 2558 

 ในการด าเนินงานการส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2558 ซึง่เป็นการวดัสขุภาพประชากร
ด้วยการส ารวจตวัอย่าง (sample survey) ระดบัเขตสขุภาพกระทรวงสาธารณสขุนัน้ ขัน้ตอนระเบียบวิธีสถิติการส ารวจเป็น
ขัน้ตอนท่ีส าคญัเร่ิมตัง้แต่การก าหนดแผนการสุ่มตวัอย่าง (sampling design) หน่วยตวัอย่าง (sampling unit) และกรอบ
ตวัอย่างในแต่ละขัน้ของการสุ่มตวัอย่าง (sampling frame) ตลอดจนการก าหนดขนาดตวัอย่าง วิธีการประมาณค่าสถิติและ
การค านวณค่าถ่วงน า้หนกั การส ารวจฯครัง้นี ้มีประชากรเป้าหมาย (target population) คือ ประชากรไทยทัว่ไปท่ีอาศยัอยู่ใน
ประเทศไทยอาย ุ15-79 ปี และมีการน าเสนอผลการส ารวจระดบัเขตสขุภาพ จ านวน 12 เขตสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ
และภาพรวมทัง้ 12 เขตท่ีไมร่วมกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมการส ารวจมีวิธีการสุม่ตวัอยา่งดงัตอ่ไปนี ้    

 1. แผนการสุม่ตวัอยา่ง (sample design) 
 การส ารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมต่ิดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2558 มีการแผนการสุม่ตวัอย่างแบบ Complex Survey 
Design ทีมีการพฒันาแผนการสุ่มตวัอย่างท่ีมีความถกูต้องตามระเบียบวิธีทางสถิติและมีความเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์, 
กลุม่เป้าหมาย และหน่วยตวัอยา่งของการส ารวจฯท่ีค านงึถงึข้อจ ากดัในด้านจดัท ากรอบรายช่ือหน่วยตวัอย่าง, เวลาท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมลู, และงบประมาณ ดงันัน้ จึงมีการก าหนดแผนการสุ่มตวัอย่างแบบการจดัชัน้ภมูิ Three Stage Stratified 
Cluster Sampling และวิธีการสุม่เลือกตวัอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นตามสดัสว่นกบัขนาด (probability proportional to size 
sampling) เพ่ือเกิดความทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะสมกับการบริหารจัดการทัง้ยังให้ความแม่นย าสูงในการ
ประมาณการคา่ความชกุประชากร(%) และคา่เฉลี่ยประชากร ดงันี ้เขตสขุภาพถกูจดัเป็นชัน้ภมูิ เลือกจงัหวดัตวัอย่างเป็นหน่วย
ตวัอย่างท่ีหนึ่ง (PSU) ในจงัหวดัตวัอย่างนัน้เลือกชมุชนหรือหมู่บ้านในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลตามกรมการปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยตัวอย่างท่ีสอง (SSU) และสุ่มเลือกประชากรตัวอย่างส าหรับเก็บข้อมูล (eligible 
respondents) ตามชัน้ภมูิเพศและอายเุป็นหน่วยตวัอยา่งสดุท้าย (USU) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 การเลือกหน่วยตวัอยา่งขัน้ท่ีหนึง่ (Primary sampling selection)  
หน่วยตวัอยา่งขัน้ท่ีหนึง่  :  จงัหวดัในเขตสขุภาพท่ี 1-12  
กรอบตวัอยา่งขัน้ท่ีหนึง่ :   บญัชีรายช่ือจงัหวดัในแตล่ะเขตสขุภาพ  
การเลือกตวัอย่างขัน้ท่ีหนึ่ง :  ในแต่ละเขตสขุภาพ ได้สุม่เลือกจงัหวดัตวัอย่างแบบง่าย (simple random sampling) เขต
สขุภาพละ 2 จงัหวดั ยกเว้นเขตสขุภาพท่ี 10 ได้จงัหวดัจากการสุม่เลือก 2 จงัหวดัและมีจงัหวดัในเขตสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ
เพิ่มอีก 1 จงัหวดั ได้จงัหวดัตวัอยา่งทัง้สิน้ 25 จงัหวดั กระจายตามชัน้ภมูิ ดงันี ้ 

ตารางท่ี 1 รายช่ือจงัหวดั จ าแนกตามชัน้ภมูิ 
ชัน้ภมูิ รายช่ือจงัหวดัตวัอยา่ง ชัน้ภมูิ รายช่ือจงัหวดัตวัอยา่ง 
เขตสขุภาพที่ 1 เชียงใหม,่ แพร่ เขตสขุภาพที่ 7 ขอนแก่น, อดุรธานี 
เขตสขุภาพที่ 2 อตุรดิตถ์, เพชรบรูณ์ เขตสขุภาพที่ 8 กาฬสนิธุ์, นครพนม 
เขตสขุภาพที่ 3 นครสวรรค์, พิจิตร เขตสขุภาพที่ 9 บรีุรัมย์, สริุนทร์ 

เขตสขุภาพที่ 4 นนทบรีุ, ลพบรีุ เขตสขุภาพที่ 10 อบุลราชธานี, ยโสธร, มกุดาหาร 
เขตสขุภาพที่ 5 สพุรรณบรีุ, นครปฐม เขตสขุภาพที่ 11 นครศรีธรรมราช, พงังา 
เขตสขุภาพที่ 6 ชลบรีุ, ฉะเชิงเทรา เขตสขุภาพที่ 12 สงขลา, สตลู 
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1.2 การเลือกหน่วยตวัอยา่งขัน้ท่ีสอง (Secondary sampling selection)  
หน่วยตวัอยา่งขัน้ท่ีสอง  :  ชมุชนหรือหมูบ้่าน   
กรอบตวัอย่างขัน้ท่ีสอง :   บญัชีรายช่ือชุมชนหรือหมู่บ้านในพืน้ท่ีเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ตามกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 
การเลือกตวัอย่างขัน้ท่ีสอง :   จงัหวดัตวัอย่าง แบ่งออกเป็น 2 ชัน้ภมูิ คือชัน้ภมูิในเขตเทศบาล และชัน้ภมูินอกเขตเทศบาล    
สุม่เลือกชมุชนหรือหมูบ้่านเป็นตวัอยา่งอยา่งอิสระตอ่กนั แบบมีระบบ (systematic sampling) ชัน้ภมูิในเขตเทศบาล 10 หน่วย
ตวัอย่าง และชัน้ภมูินอกเขตเทศบาล 10 หน่วยตวัอย่าง รวมจงัหวดัละ 20 หน่วยตวัอย่าง รวมทัง้สิน้ 500 หน่วยตวัอย่าง      
(25 จงัหวดั x 20 หน่วยตวัอยา่ง) 

1.3 การเลือกหน่วยตวัอยา่งขัน้ท่ีสาม (Ultimate sampling selection)  
หน่วยตวัอยา่งขัน้ท่ีสาม  :  ประชากรตวัอยา่งส าหรับเก็บข้อมลู 
กรอบตวัอย่างขัน้ท่ีสาม :   บญัชีรายช่ือบคุคลในชมุชนหรือหมู่บ้าน จากศนูย์ข้อมลูสขุภาพจงัหวดั (Health Provincial Data 
Center) ท่ีมีอายตุัง้แต ่15-79 ปี  
การเลือกตวัอย่างขัน้ท่ีสาม :   แต่ละหน่วยชมุชนหรือหมู่บ้าน น ารายช่ือบคุคล 15-79  ปี มาจดัชัน้ภมูิเพศชายและเพศหญิง 
และกลุม่อาย ุ15-39 ปี, กลุม่อาย ุ40-59 ปี และกลุม่อาย ุ60-79 ปี ออกเป็น 6 ชัน้ภมูิ แต่ละชัน้ภมูิเลือกประชากรตวัอย่าง   ชัน้
ภมูิละ 8 คน แต่ละชมุชนหรือหมู่บ้านหน่วยตวัอย่างจึงมี  48  ประชากรตวัอย่าง รวมตวัอย่างส ารวจจงัหวดัละ 960 คน  (20 
ชมุชน/หมูบ้่าน x 48 ประชากรตวัอยา่งส ารวจ)   
 แผนภมูิท่ี 1 แสดงขัน้ตอนการสุม่ตวัอยา่ง  

 

 2. ขนาดตวัอยา่ง  
 เพ่ือให้สามารถรายงานผลได้ตามเขตสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ  ดงันัน้ ในการก าหนดขนาดตวัอย่าง นอกจาก
พิจารณาถึงตวัแปรส าคญั ได้แก่ เพศ อายุ แล้วยงัค านึงถึงงบประมาณ เวลา และทรัพยากรท่ีจ ากดั เพ่ือการใช้ประโยชน์ข้อมลู
ส าหรับการวางแผนงานได้ทนัเวลา การค านวณขนาดตวัอย่างท่ีเหมาะสม โดยแต่ละเขตสขุภาพจะมีขนาดตวัอย่าง 1920 ราย 
สตูรการค านวณขนาดตวัอยา่ง ดงันี ้    
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3. การค านวณค่าถ่วงน า้หนกั (Base Weight) 
 การค านวณค่าประมาณยอดรวมของประชากรท่ีต้องการศึกษา ต้องใช้การถ่วงน า้หนกั ซึง่สามารถค านวณได้จากผล
คณูสว่นกลบัของคา่น่าจะเป็นท่ีหน่วยตวัอยา่งท่ีถกูเลือกมาเป็นตวัแทนในแต่ละขัน้ ดงันี ้ 

3.1 หน่วยตวัอย่างท่ีหนึง่ จงัหวดัตวัอยา่งถกูเลือกด้วยวิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบ simple random sampling  
                     ด้วยความน่าจะเป็น  nk  / Nk  โดยท่ี   

nk  คือ จ านวนจงัหวดัตวัอยา่ง ชัน้ภมูิ เขตสขุภาพ 
Nk  คือ จ านวนจงัหวดัทัง้สิน้ ชัน้ภมูิเขตสขุภาพ 

3.2 หน่วยตวัอย่างท่ีสอง ชมุชนหรือหมูบ้่านถกูเลือกด้วยวิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบ systematic sampling  
                            ด้วยความน่าจะเป็น  nkh / Nkh  โดยท่ี 

 nkh  คือ จ านวนประชากรชมุชนหรือหมูบ้่านตวัอยา่ง 
 Nkh  คือ จ านวนประชากรชมุชนหรือหมูบ้่านทัง้สิน้ของเขตปกครอง 

3.3 หน่วยตวัอย่างท่ีสาม ประชากรตวัอยา่งส ารวจถกูเลือกด้วยวิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบ systematic sampling  
   ด้วยความน่าจะเป็น  nkhiga  / Nkhiga  โดยท่ี  

nkhiga คือ จ านวนประชากรตัวอย่างตามท่ีก าหนดของกลุ่มอายุ a, เพศ g, ชุมชน/หมู่บ้าน i, ในเขตการ
ปกครอง h, จงัหวดัตวัอยา่ง k 

Nkhiga คือ จ านวนประชากรทัง้หมดตามท่ีก าหนดของกลุ่มอายุ a, เพศ g, ชุมชน/หมู่บ้าน i, ในเขตการ
ปกครอง h, จงัหวดัตวัอยา่ง k 

คา่ถ่วงน า้หนกั  Wkhiga  = 
  

  
 .
   

   
 . 
      

      
 

 4. การปรับคา่ถ่วงน า้หนกัด้วยการแบง่ข้อมลูออกเป็นขัน้ภมูิ (Post stratification adjustment) 
 เป็นการปรับคา่ถ่วงน า้หนกัให้มีน า้หนกัสมบรูณ์โดยการแบ่งข้อมลูออกเป็นชัน้ภมูิ และใช้ข้อมลูจากส านกังาน บริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปรับค่ากลุ่มอาย ุเพศ เขตการปกครอง ค่าถ่วงน า้หนกัสดุท้ายเป็นผลคณู
ของค่าถ่วงน า้หนักเร่ิมต้นและค่าปรับค่าถ่วงน า้หนักแบบแบ่งออกเป็นชัน้ภูมิ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมาณ      
คา่ประชากร    

 
 

เขียนรายงานโดย ดร. กมลทิพย์   วิจิตรสนุทรกลุ  
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Available from http://thaincd.com/information-statistic/brfss-data.php 

 


