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 ผลการวัดทางห้องปฏิบัติการมีบทบาทส�าคัญต่อการควบคุม

คณุภาพผลติภณัฑ์ วตัถดุบิและสนิค้า ซ่ึงส่งผลทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ

และคุณภาพชีวิต จึงเป็นเหตุผลให้ผู้รับผิดชอบการวัดทางห้อง

ปฏิบัติการต้องพัฒนาวิธีทดสอบหรือปรับเปลี่ยนวิธีทดสอบให้

เหมาะสมต่อการใช้งานในห้องปฏิบัติการ การน�าวิธีทดสอบใหม่ 

มาใช้งานต้องตรวจสอบและประเมินวิธีทดสอบนั้น ๆ ว่าเหมาะสม

ต่อการใช้งานและให้ผลการวัดที่น่าเชื่อถือ

 ส�าหรับวิธีทดสอบที่มีข้อจ�ากัดในการใช้วัสดุอ้างอิงหรือวัสดุ 

อ้างองิรบัรอง การประเมนิสมรรถนะของวธิสีามารถใช้การเปรยีบเทยีบ 

วิธีทดสอบใหม่กับวิธีมาตรฐานหรือวิธีที่ยอมรับ ซ่ึงท�าได้โดยวัด 

ตัวอย่างเดียวกันด้วยวิธีใหม่และวิธีที่ยอมรับ ผลต่างของผลการวัด  

2 วิธี เป็นความคลาดเคลื่อนระบบ (systematic error) และ 

ใช้วิธีการทางสถิติประเมินว่าความคลาดเคลื่อนระบบท่ีเกิดขึ้น 

มีนัยส�าคัญหรือไม่ เพื่อสรุปว่าผลการวัดจาก 2 วิธีที่เปรียบเทียบ

แตกต่างกันหรือไม่ วิธีการทางสถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติทดสอบที 

(t-test) และสถิติทดสอบทีแบบจับคู่ (paired t-test) ซึ่งเป็น 

การทดสอบนัยส�าคัญจากค่าความคลาดเคลื่อนระบบเพียงค่าเดียว

ที่เป็นตัวแทนของตัวอย่างตลอดช่วงการวัด จึงมีความเหมาะสม 

ในกรณีที่วัดปริมาณสารในตัวอย่างในช่วงความเข้มข้นแคบ แต่มี 

ข้อจ�ากัดในกรณีที่วัดปริมาณสารในตัวอย่างที่ช่วงความเข้มข้น 

กว้างมาก ๆ อาจท�าให้การประเมินผลวิธีทดสอบผิดพลาด

 การใช้ความสัมพันธ์ของเชิงเส้นของผลการวัดจาก 2 วิธี 

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีประโยชน์ในการประเมินความสัมพันธ์ของ

 อุมาพร สุขม่วง *   

วิธีทดสอบ บทความน้ีน�าเสนอวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการประเมิน 

วิธีทดสอบโดยการเปรียบเทียบวิธีทดสอบ 2 วิธี และแนวทาง 

การเลือกวิธีการทางสถิติที่เหมาะสม

 สถิติทดสอบที แบบจับคู่ (paired t-test) การ 

เปรยีบเทยีบวธิทีดสอบ 2 วธิ ี โดยใช้สถติทิดสอบทแีบบจบัคู ่ ท�าโดย 

การวัดตัวอย่างเดียวกันด้วยวิธีที่ต้องการตรวจสอบและวิธีมาตรฐาน

หรือวิธีที่ยอมรับ วัดซ�้าหลายตัวอย่างให้ครอบคลุมช่วงความเข้มข้น 

ที่ใช้งาน แต่ละตัวอย่างวัดซ�้าหลายครั้ง ใช้โปรแกรม Excel  

ค�านวณค่าสถิติ ประเมินผล โดยเปรียบเทียบค่าสถิติทีจากการ 

ค�านวณ (t Stat) กับค่าวิกฤตท่ีได้จากการทดสอบ 2 ทาง  

(t Critical two-tail) ดังนี้

 t Stat มค่ีามากกว่า t Critical two-tail สรปุว่าการทดสอบ 

มนียัส�าคญั ผลการวดัจากวธิทีดสอบ 2 วธิ ีแตกต่างกนั

  t Stat มค่ีาน้อยกว่า t Critical two-tail สรปุว่าการทดสอบ

ไม่มนียัส�าคญั ผลการวดัจากวธิทีดสอบ 2 วธิ ีไม่แตกต่างกนั

 

 ตัวอย่างที่ 1 ห้องปฏิบัติการได้พัฒนาวิธีทดสอบหาปริมาณ 

phytic acid ในตวัอย่าง โดยเทคนคิ catalytic fluorimetric (CF) 

เพื่อใช้แทนวิธี extraction photometric (EP) ซึ่งเป็นวิธีเดิมที่ 

ยอมรับแล้ว ท�าการประเมินวิธีทดสอบโดยเปรียบเทียบผลการวัด 

จาก 2 วธิ ี โดยทดสอบหาปรมิาณ phytic acid ในตวัอย่างปัสสาวะ  

20 ตวัอย่าง แต่ละตวัอย่างทดสอบด้วยวธิ ี CF และวธิ ี EP แต่ละวธิี  

วัดซ�้า 3 ครั้ง ค่าเฉลี่ยของผลการวัด แสดงในตารางที่ 1

____________________________________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

สรรสาระ
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวัด phytic acid ด้วยวิธี CF และวิธี EP  

 

  ใช้โปรแกรม Excel เลือก Data ==> Data Analysis 

==>t-Test : Paired Two Sample for Means แสดงในภาพที่ 1 

ได้ผลลัพธ์ในตารางที่ 2

ภาพที่ 1 แสดงการใช้เมนูในโปรแกรม Excel ส�าหรับการทดสอบที 

  แบบจับคู่

ตารางที่ 2 ผลลัพธ์การทดสอบทีแบบจับคู่

 

 

จากข้อมูลในตารางที่ 2

  t Stat =3.59 และ t Critical two-tail = 2.09

  t Stat มีค่ามากกว่า t Critical two-tail

 สรุป การทดสอบมีนัยส�าคัญ ผลการวัดจากวิธีทดสอบ  

2 วิธี แตกต่างกัน

 พิจารณาข้อมูลในตัวอย่างที่ 1 พบว่าความเข้มข้นของ 

phytic acid มช่ีวงตัง้แต่ 0.13 มลิลกิรมัต่อลติรถงึ 3.56 มลิลกิรมั 

ต่อลิตร มีผลต่างเฉลี่ย 0.065 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลต่างมีค่ามาก 

เมื่อเทียบกับความเข้มข้นในช่วงต�่า ท�าให้การทดสอบนี้สรุปว่า 

ผลการวัดจาก 2 วิธี แตกต่างกัน ดังนั้นการสถิติทดสอบทีแบบจับ

คู่จึงไม่เหมาะส�าหรับการประเมินวิธีทดสอบที่วัดสารในตัวอย่างท่ีมี

ความเข้มข้นกว้างเกินไป

 ความสัมพันธ์เชิงเส้น เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  

โดยทีต่วัแปรหนึง่มค่ีาคงที ่ และตวัแปรหนึง่มค่ีาไม่คงทีห่รอืขึน้อยูก่บั 

ตัวแปร      การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร        เรียกว่า     การวิเคราะห์ 

การถดถอย (Regression Analysis) ข้อมูลที่ได้สามารถประยุกต์

ใช้ในงานทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เช่น การสร้างกราฟมาตรฐาน 

ส�าหรบังานวเิคราะห์โดยใช้เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ และการเปรยีบเทยีบ 

วิธีทดสอบ 2 วิธี ได้แก่ วิธีทดสอบที่พัฒนาใหม่กับวิธีมาตรฐาน

หรือวิธีที่ยอมรับ และวิธีทดสอบ 2 วิธี ที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 

ต่างกัน จุดมุ่งหมายหลักในการศึกษาความสัมพันธ์ คอื ตวัแปรมี

ความสมัพนัธ์กนัอย่างไร และสามารถใช้ในการตดัสนิใจได้หรือไม่

t-Test: Paired Two Sample for Means
EP result CF result

Mean 2.02 1.95
Variance 0.98 0.97
Observations 20 20
Pearson Correlation 0.9966
Hypothesized

Mean Difference 0
df 19
t Stat 3.59
P(T<=t) one-tail 0.001
t Critical one-tail 1.73
P(T<=t) two-tail 0.002
t Critical two-tail 2.09

ตัวอย่าง

ค่าเฉลี่ยของผลการวัด
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

EP result CF result

1 1.98 1.87
2 2.31 2.2
3 3.29 3.15
4 3.56 3.42
5 1.23 1.10
6 1.57 1.41
7 2.05 1.84
8 0.66 0.68
9 0.31 0.27
10 2.82 2.80
11 0.13 0.14
12 3.15 3.20
13 2.72 2.70
14 2.31 2.43
15 1.92 1.78 
16 1.56 1.53
17 0.94 0.84
18 2.27 2.21
19 3.17 3.10
20 2.36 2.34
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 การหาความสมัพนัธ์ในขัน้ต้น เริม่จากการเขยีนกราฟความ 

สมัพนัธ์ของตวัแปร เพือ่ดแูนวโน้มความสมัพนัธ์ของตวัแปร ในกรณี

ที่กราฟเป็นเส้นตรง ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (correlation 

coefficient, r) แสดงความสมัพนัธ์มากหรอืน้อย ถ้า r มค่ีาใกล้ +_1 

มากกว่า แสดงว่ามคีวามสมัพนัธ์เชงิเส้นมากกว่า กราฟเส้นตรงทีไ่ด้ 

เรยีกว่าเส้นถดถอย ข้อมลูทีไ่ด้จากการวเิคราะห์การถดถอยสามารถ

น�ามาใช้ประโยชน์หลายเรื่อง ขึ้นอยู่กับการศึกษาความสัมพันธ์ใน 

เรือ่งใด ในบทความนี ้ กล่าวถงึเฉพาะการใช้ประโยชน์ในการประเมนิ 

วิธีทดสอบ โดยการเปรียบเทียบผลการวัดจากวิธีทดสอบ 2 วิธี  

ต่างกันหรือไม่

ขั้นตอนการประเมินวิธีทดสอบโดยใช้ความสัมพันธ์เชิงเส้น มีดังนี้

 1. น�าข้อมูลมาเขียนกราฟเพื่อดูแนวโน้มความสัมพันธ์  

พบว่าเป็นกราฟส้นตรง แสดงในภาพที่ 2

ภาพที ่2 กราฟความสมัพันธ์ระหว่างผลการวดัด้วยวธิ ีEP และ วธิ ีCP

 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเส้นถดถอย โดยใช้โปรแกรม 

Excel เลือก Data ==> Data Analysis ==> Regression  

โดยก�าหนดให้ EP Results เป็นค่าในแกน x เนื่องจากเป็น 

ผลการวัดจากวิธีเดิมค่าที่ได้ถือว่าคงที่ และ CF Results เป็นค่า 

ในแกน y แสดงในภาพที่ 3 ได้ผลลัพธ์ในตารางที่ 3
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ภาพที่ 3 การใช้เมนูในโปรแกรม Excel ส�าหรับการวิเคราะห์ 

  การถดถอย

ตารางที่ 3 ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์การถดถอย

 3. ก�าหนดเกณฑ์ ในการเปรียบเทียบวิธีทดสอบ 2 วิธี ว่า 

ให้ผลการวดัต่างกนัหรอืไม่ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ทีก่�าหนด พจิารณาจาก 

ค่าต่าง ๆ คือ

 สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (correlation coefficient) ใกล้ 1 

แสดงว่าตัวแปรในแกน x และตัวแปรในแกน y สัมพันธ์กันมาก  

 ความชัน (slope) เป็น 1 และจุดตัดแกน (intercept) เป็น 0  

แสดงว่าตัวแปรในแกน x และตัวแปรในแกน y เท่ากัน

 4. ประเมินผล โดยเปรียบเทียบค่าสถิติที่ค�านวณ ใน 

ตารางที่ 2 กับเกณฑ์ที่ก�าหนด
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 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.9966 แสดงความสัมพันธ์ของ

ข้อมูลทั้งสองชุด ซึ่งมีความสัมพันธ์กันมาก

 ความชัน = 0.9924 มีค่าช่วงความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ระหว่าง 0.9521 กับ 1.0328 ซึ่งค่า 1 อยู่ในช่วงนี้

 จุดตัดแกน = -0.0497 มีค่าช่วงความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ระหว่าง -0.1399 กับ 0.0404 ซึ่งค่า 0 อยู่ในช่วงนี้

 5. สรุปผล วิธีทดสอบที่พัฒนาให้ผลการวัดไม่แตกต่างจาก

วิธีทดสอบเดิม ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

 การวิเคราะห์การถดถอยจากความสัมพันธ์เชิงเส้น สามารถ

น�าไปใช้ในการประเมินวิธีทดสอบ โดยการเปรียบเทียบวิธีที่ห้อง

ปฏิบัติการใช้กับวิธีมาตรฐาน หากค่าสถิติจากการวิเคราะห์การ

ถดถอย อยู่ในเกณฑ์ยอมรับที่ระดับความเชื่อมั่นที่ก�าหนด สามารถ

สรุปได้วิธีทดสอบที่ใช้ให้ผลการวัดไม่แตกต่างกับผลการวัดจากวิธี

มาตรฐาน ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการทวนสอบวิธีทดสอบ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมช่วงความเข้มข้นกว้าง และ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทดสอบที่ไม่มีวัสดุอ้างอิงรับรองส�าหรับใช้

ในการตรวจสอบความถูกต้องของวิธี จ�าเป็นต้องใช้การเปรียบเทียบ

ผลการวัดกับวิธีมาตรฐาน

 จากข้อมูลในตัวอย่างที่ยกมาแสดงนี้ การประเมินวิธีทดสอบ

โดยใช้สถิติทดสอบทีแบบจับคู่ และการวิเคราะห์การถดถอยของ

ความสัมพันธ์เชิงเส้น จะให้ข้อสรุปแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงาน 

ต้องมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางสถติทิีเ่พยีงพอ จงึจะสามารถเลอืกใช้วธิกีาร 

ทางสถิติได้อย่างเหมาะสม และประเมินผลได้ถูกต้อง

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ 

การใช้สถิติในงานวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย เพื่อส่งเสริมความรู้แก่

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ให้สามารถประเมินผลและรายงาน

ผลการทดสอบได้อย่างน่าเชื่อถือ ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม

ได้โดยการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและจาก
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