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Types of clinical research: 

 Treatment
 New treatments, new 

combinations of drugs, or new 
approaches to surgery or 
radiation therapy. 

 Prevention/ Etiology/Harm/Risk 
Factors/Mechanism of Disease
 Prevent disease in people who 

have never had the disease or 
to prevent a disease from 
returning. These approaches 
may include medicines, 
vitamins, vaccines, minerals, or 
lifestyle changes. 

 Descriptive/Prevalence 
 Systematic Reviews 
 Prognosis

 Identify factors associated with 
survival of patient

 Diagnostic 
 To find better tests or 

procedures for diagnosing a 
particular disease or condition. 
Diagnostic trials usually include 
people who have signs or 
symptoms of the disease or 
condition being studied. 

 Screening 
 Test the best way to detect 

certain diseases or health 
conditions. 

 Outcome research: Economic 
evaluation: cost and Quality of 
Life
 Explore ways to improve 

comfort and quality of life for 
individuals with a chronic 
illness and study of cost
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Observational

Intervention

Descriptive

Analytical

Clinical Trials

Case reports
Case series

Ecological Studies

Cross Sectional Survey

Cohort Study

Case-Control Study

Study Designs Clinical Research

Population

Individuals

Field Trials
Community  Trials

•Equivalent trial
•Non-inferior trial
•Superior trial

•Time trend
•Migration study
•Geographical correlation

•Case-control
•Nested-case control

•Cohort
•Historical cohort

•Prevalence study
•Analytical cross-sectional

Generating hypothesis

Testing hypothesis

Experimental study

Observational study
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เปรียบเทียบงานวิจัยกับนาฬิกาทราย
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Planning for Data Collection
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การจัดหา/จัดทําเครื่องมือ

         นําไปใช

กําหนดเครื่องมือท่ีจะใช

สํารวจเครื่องมือ

สรางเครื่องมือใหม

 ไมไดมาตรฐาน

ปรับปรุง/พัฒนา

   มีอยูแลว

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

- เหมาะสมกับกลุมผูตอบ

-มีความตรง

- มีความเท่ียง

   ไดมาตรฐาน
ยังไมมี
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Data collection methods

1. Personal interview (face-to-face, telephone)
2. Self-administered questionnaire (postal, direct)
3. Physical examination: blood pressure, weight
4. Physical, chemical and biological sample: X-ray, 

blood sugar, blood culture
5. Environmental measurement: pesticides, air 

pollution
6. Observation: race, sex, diet, behavior
7. Diaries: dietary record, body temperature
8. Reference to Record: Medical record
9. Use of proxy of respondents: Relatives
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True value (T)            bias (b)          Subject error (E)

Measurement error

Measured value (X)

Measurement error
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Weight (Kg.)
student 1 student 2 student  3 student 4

Measure weight (X) 61 50 70 63

True weight (T) 
(by average form last 5 days)

59 52 69 60

Measurement error 2 -2 1 3

Error of scale/toos (b) 1 1 1 1

Subject error (E) 1 -3 0 2

Body weight of 4 medical students
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Errors in clinical research
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Scale of measurement

Categorical variable Continuous variable

Nominal Data Ordinal Data Interval Data Ratio Data

Hair color Muscle power Exam score Age
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Characteristics Norminal Ordinal Interval Ratio
Comparison of value - + + +
Equal size of interval 
between value - - + +
Absolute value of zero - - - +
Mathematic property - +/- + +
Type Categorical Continuous

T y p e s   o f   v a r i a b l e 
s



Frequency

True value
Measurement

A C

Unreliable

Invalid

B D

DIFFERENCES  BETWEEN 
VALIDITY  AND  RELIABILITY



Frequency

True value
Measurement

A C

Unreliable

Invalid

B D

DIFFERENCES  BETWEEN 
VALIDITY  AND  RELIABILITY

A- Valid and reliable
B- Valid but not reliable
C- Not valid but reliable
D- Not valid and not

reliable
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Types of ValidityTypes of Validity
 Content validityContent validity  
 Construct validityConstruct validity  
 Criterion validityCriterion validity  



ความตรงตามความตรงตาม
เนื้อหาเนื้อหา    (Content(Content Validity) Validity) 

1. เปนการมองโดยสวนรวมวาเครื่องมือหรือชุดของคําถามหรือ
แบบวัดน้ัน  ครอบคลุมเน้ือหาท่ีจะวัดไดถูกตองครบถวน
หรือไม 

2. เชน แบบประเมินคุณภาพของการพยาบาล ผูวิจัยสรางไว
จํานวน 30-40 ขอ ยอมตองการการตรวจสอบวา 30-40 ขอ
น้ัน เปนตัวแทนของพฤติกรรมการพยาบาลท้ังหมดท่ีตองการ
ประเมินแลวหรือยัง 

3. การตรวจสอบตองอาศัยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาของเครื่องมือ
น้ัน ๆ ในทางปฏิบัติตองการผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ ครั้งละ 3-

5 ทาน ภายหลังการตรวจสอบผูสรางเครื่องมือจะนํา



ความตรงตามเกณฑสัมพันธความตรงตามเกณฑสัมพันธ  
(Criterion(Criterion--RelatedRelated Validity)Validity)
เปนการประเมินความตรงตามเกณฑท่ีไดมาตรฐานการ

ตรวจสอบท่ีมุงหาความสัมพันธระหวางคาท่ีวัดไดจาก
เครื่องมือท่ีสราง กับคาท่ีวัดไดจากเกณฑ 

ความสําคัญอยูท่ีเกณฑท่ีผูวิจัยเลือกวาถูกตองตามหลักทฤษฎ ี
ไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปหรือไม เกณฑท่ีเลือกใชม ี
2 ลักษณะ ขึ้นอยูกับชวงเวลาท่ีตองการใหเครื่องมือน้ันวัดได
ตรงตามเกณฑ กลาวคือ

- ความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง 
ลักษณะท่ีเครื่องมือวัดไดมีความตรงตามสภาพความเปนจริง
โดยท่ัว ๆ ไปในเวลาน้ัน



ความตรงตามโครงสรางความตรงตามโครงสราง  (Construct (Construct Validity)Validity)

- เปนการมองความตรงของเครื่องมือวิจัยในแงท่ีจะบอกวาส่ิงท่ี
ไดมาจากการวัดน้ันมีความตรงตามแนวคิดเชิงทฤษฎีอยางไร 

- ซ่ึงเปนการยากท่ีจะตรวจสอบเน่ืองจากแนวคิดเชิงทฤษฎีน้ีมัก
อยูในรูปนามธรรม ความตรงตามโครงสรางมีความสําคัญใน
แงของการเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีและส่ิงท่ีวัดไดจริงจากการ
ปฏิบัต ิเชน ในเรื่องสติปญญา  บุคลิกภาพ  ความถนัด ฯลฯ 
เรื่องตาง ๆ เหลาน้ีมีโครงสรางทางทฤษฎีอยางไร เมื่อนํามา
ถายทอดเปนขอความในเครื่องมือวิจัย องคประกอบและ
รายละเอียดตาง ๆ ในเครื่องมือน้ันตรงตามทฤษฎีมากนอย
เพียงใด  
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Conceptual Definition vs. Operational Definition

Obesity

Intelligence

Hepatitis B

Conceptual Definition Operational Definition

Body mass index

IQ

HBS Ag+
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ลักษณะของขอมูล

ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) เปนขอมูลท่ีบอก
เปนตัวเลขหรือเปนปริมาณท่ีมีอยูจริงของตัวแปรแตละตัวท่ีผูวิจัยกําลัง
สนใจศึกษาอยู เชน จํานวนนักศึกษา คะแนน นํ้าหนัก ระยะทาง เปน
ตน
ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) เปนขอมูลท่ีไม

สามารถบอกเปนปริมาณหรือตัวเลขได แตจะบอกในลักษณะคําพูด 
หรือบรรยายท่ีแสดงคุณลักษณะท่ีแตกตางของตัวแปรตางๆ โดย
พยายามแยกเปนกลุมตามคุณสมบัติ เชน อาชีพ ศาสนา สถานภาพ 
สมรส เพศ เปนตน
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ระดับของการวัดตัวแปร

ขอมูลนามบัญญัติ (Nominal Data)
คือ ขอมูลที่ไดจากการวัดโดยใชมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) 
เปนการวัดที่จําแนกสิ่งตางๆ ออกเปนกลุม เปนพวก หรือเปนประเภท โดย

กําหนดชื่อหรือตัวเลขใหแตละกลุมเพื่อแยกกลุมตางๆ ออกจากกัน 
เปนขอมูลที่มีลักษณะจําแนกกลุม หรือประเภทเทาน้ัน ซ่ึงตัวเลขหรือคาตางๆ 

ที่กําหนดใหจะนํามาบวก ลบ คูณ หาร หรือหาคาเฉลี่ย ไมได  
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เพศ 1 ชาย, 2 หญิง
ศาสนา 1 พุทธ, 2 คริสต, 3 อิสลาม
สถานภาพสมรส 1 แตงงาน, 2 แยกกันอยู, 3 โสด, 4 

หมาย
อาชีพ 1 ขาราชการ, 2 เอกชน, 3 

เกษตรกร
ถิ่นท่ีอยู 1 ภาคใต, 2 ภาคเหนือ, 3 ภาคอีสาน, 4 

ภาคกลาง
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ขอมูลเรียงลําดับ (Ordinal Data) 
คือ ขอมูลที่ไดจากการวัดโดยใชมาตราเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

เปนการวัดโดยกําหนดอันดับใหแกสิ่งตางๆ 
ขอมูลเรียงลําดับ เปนขอมูลที่มีลักษณะจําแนกกลุมหรือประเภท และสามารถ

เรียงอันดับไดดวย 
ขอมูลที่ไดจาก การวัดโดยมาตราเรียงลําดับ สามารถเปรียบเทียบระหวางกลุม

หรือ ประเภทไดในเชิงปริมาณหรือคุณภาพก็ได ตัวเลขที่ตางกันน้ันบอกให
ทราบวาสิ่งน้ันมีคุณสมบัติ ด-ีเลว หรือ มาก-นอย กวาอีกสิ่ง หน่ึง 
ตัวเลขที่กลาวน้ีมักอยูในรูปอันดับที่ ไมสามารถบอกไดวาสิ่งตางๆ น้ัน มี

คุณสมบัติแตกตางกันเปนปริมาณเทาใด เพราะชวงความหางของแตละอันดับ
ไมเทากัน ตัวเลขเหลาน้ีจึงนําไปบวก ลบ คูณ หาร หรือหาคาเฉลี่ยไมได
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การประกวดนางสาวไทย อันดับ 1, 2, 3
การวัดความสูง สูงมาก, ปานกลาง, เตี้ย
การจัดอันดับเพลงยอดนิยม อันดับ 1, 2, 3, ..., 10
ระบบการใหเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D, 

E
การตัดสินประกวดรองเพลง รางวัลท่ี 1, 2, 3
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ขอมูลอันตรภาค (Interval Data) หรือ
ขอมูลแบบชวง
คือ ขอมูลที่ไดจากการวัดโดยใชมาตราอันตรภาค (Interval Scale) 
เปนการวัดโดยการแบงคาของตัวแปรที่ตองการศึกษาออกเปนชวงๆ โดยแตละ

ชวงน้ันมีขนาดเทากัน 
ขอมูลมีลักษณะจําแนกกลุมเรียงลําดับความมากนอย ชวงของ ความแตกตาง

แตละชวงเทากัน และสามารถบอกปริมาณความแตกตางระหวางชวงได เชน 
องศา C แตละองศา มีความหางเทากัน คือ 1 องศา C โดยอุณหภูมิ 40 
องศา C สูงกวา 20 องศา C อยูเทากับ 20 องศา C 
มีขอบกพรองหรือจุดออนอยูคือ ไมมีศูนยจริง (Absolute Zero) มีแต 

ศูนยเทียม หรือศูนยสมมติ (Arbitary Zero)
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ขอมูลอัตราสวน (Ratio Data)
คือ ขอมูลที่ไดจากการวัดโดยใชมาตราอัตราสวน (Ratio Scale) เปน

การวัดที่แบงชวงตัวแปร เหมือนกับการวัดมาตราอันตรภาค 
มาตราอัตราสวนน้ีมีศูนยแท คาศูนยในอัตราสวนน้ีหมายถึง ไมมีอะไรเลย 
เปนขอมูลที่มีลักษณะจําแนกกลุม เรียงอันดับมากนอย ชวงของความแตกตาง

แตละชวงเทากัน และมีศูนยแท 
สามารถเปรียบเทียบในเชิงอัตราสวนได เชน สมชาย มีรายได 50,000 

บาทตอเดือน และสมปอง มีรายได 10,000 บาทตอเดือน แสดงวา สมชาย 
มีรายไดเปน 5 เทาของสมปอง 
สามารถใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลทางสถิติไดทุกเทคนิค
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อายุ 20 ป, 35 ป, 40 ป .....
นํ้าหนัก 50 กก., 60 กก. , 0 กก. …..
ความสูง 170 ซม. , 165 ซม. …..
รายได 50,000 บาท/เดือน, 5,000 

บาท/เดือน ....
ความเร็ว 50 กม./ชม., 100 กม./ชม. …..
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เคร่ืองมือในการวิจัย

เคร่ืองมือ (Tool or Instrument)  คือ สิ่งท่ีใชวัดตัวแปร 
เพื่อใหไดผลการวัดท่ีเรียกวา ขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเพื่อใหไดขอมูล หรือขอเท็จจริงท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีนิยมใชกันในทางสังคมศาสตร คือ แบบสอบถาม 
แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ และแบบบันทึก ในงานวิจัย ทาง
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร มักจะใชเปนแบบสอบถาม
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แบบสอบถาม (Questionaire)
เปนชุดของคําถามท่ีใชถามขอเท็จจริง หรือความรูสึกนึกคิดตลอดจนความ

คิดเห็นตางๆ ซึ่งสวนมากแลวใชในการสํารวจ โดยมีคําถามท่ีเตรียมไวถาม
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค และสมมติฐาน ของการวิจัย  ประกอบไปดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1 คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม ที่ระบุจุดมุงหมายของการถามหรือการ

วิจัย อธิบายลักษณะของแบบสอบถามวามีกี่ตอน แตละตอนกลาวถึงเรื่องอะไร มี
คําถามกี่ขอ และอธิบายวิธีการตอบพรอมตัวอยาง
สวนที่ 2 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงก็คือตัวแปรอิสระที่จะศึกษา

น่ันเอง เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา เปนตน
สวนที่ 3 คําถามที่เกี่ยวกับขอมูลที่ตองการศึกษา เปนความคิดเห็นหรือความสนใจ 

หรือความตองการในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ซ่ึงก็คือ ตัวแปรตามที่ตองการศึกษาน่ันเอง ที่
ทําใหไดขอมูลที่เปนรายละเอียดของการวิจัย
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ลักษณะของแบบสอบถาม
แบบสอบถามปลายปด (Closed form) 
แบบสอบถามใหเลือกตอบคําตอบเดียว (Dichotomous Question) โดย

เลือกตอบจากคําตอบที่กําหนดให 2 คําตอบ 
แบบสอบถามใหเลือกตอบคําตอบเดียว (Multiple Choice Questions) 

โดยเลือกตอบจากคําตอบที่กําหนดใหหลายคําตอบ
แบบสอบถามใหเลือกตอบหลายคําตอบ (Multiple Response 

Questions or Checklist Questions) โดยเลือกตอบจากคําตอบที่
กําหนดใหหลายคําตอบ
แบบมาตรประมาณคา (rating scale) เปนรูปแบบของการถามสิ่งที่ใชประเมินคาสิ่ง

ที่ตองการวัด ซ่ึงไมอาจวันออกมาเปนตัวเลขอยางชัดเจนได แตบงบอกใหทราบถึงลักษณะ
ความเขมของความคิดเห็น ความรูสึก เจตคติ วามีมากนอยเพียงใด
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แบบสอบถามปลายเปด (Opened form)
เปนแบบสอบถามที่ไมไดกําหนดคําตอบไวแนนอน แตเปด

โอกาสใหผูตอบ ตอบแบบสอบถามไดอยางอิสระดวยคําพูด
ของตนเอง
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Bias in data collection



Information   Bias Information   Bias 
(measurement bias)(measurement bias)
 Subject BiasSubject Bias

–– Recall  BiasRecall  Bias
–– Respondent  BiasRespondent  Bias

 Observer BiasObserver Bias
 Instrument  BiasInstrument  Bias
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Effects of information bias: 
Misclassifaction

 Caused by lack of sensitivity and specificity
 Leads to misclassification of either exposure or 

outcome
 2 Possibilities:
Non–differential misclassification: 
 rate of misclassification is the same in both groups 

(exposed/non-exposed or cases/controls)
Differential misclassification: 
 rate of misclassification differs in both groups
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To study income of bank managers

How much have you earned each month?
 < 5,000 Baht
 5,000 - 10,000 Baht
 10,000 - 15,000 Baht
 15,000 - 20,000 Baht
 20,000 Baht or more

Bad questionnaire design
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How often do you eat vegetable?
 No eating
 Not frequent
 Frequent
 Very frequent

Bad questionnaire design
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How often do you eat 
sticky rice ?
 No eating
 Not frequent
 Frequent
 Very frequent

How often do you eat 
sticky rice 
< 1 time/month
1-3 time/month 
1-2 time/week
3-4 time/week
5-6 time/week
 every day
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Bad questionnaire design

How often do you intake caffeine ?

How often do you drink coffee ?
How often do you drink chocolate ?
How often do you eat chocolate ?
How often do you drink ….. ?
……..
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Bad questionnaire design

Have you used any pesticide ?

Timing not clear ?
What are exactly pesticides?
In house pesticide vs. garden pesticide?
Organic pesticide vs. Inorganic pesticide
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Bad questionnaire design

Did you used any pesticide in 1999 ?

Difficult to remember!
Need introduction questions to recall
If interested in gardening pesticide, may ask
• Did you do gardening in 1999?
• Did you use pesticide when you did 

gardening?
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Bad questionnaire design

Do you like Pad-Thai and Tom-Yum?

Do you like Pad-Thai?
Do you like Tom-Yum?
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Bad questionnaire design

Do you like Phuket?  [  ] yes       [  ] no

Have you every been to Phuket?
[  ] yes             [  ] no

If yes, do you like Phuket? [  ] yes           [  ] no
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Bad questionnaire design

When was your last time watching movie?

When was your last time watching movie 
in a cinema?
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Format of questionnaire

 Using different color for long questionnaire with sections
 Look nice, tidy, appealing
 Large enough letter type and easy to read font
 Clear instruction to answer
 Logical order of question
 Order of question 
 Thank you subject at the end
 Branching of question
Do you have children?

If yes, how many? ______ boy _____ girl
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Pilot testing

Using representative of target population
 Evaluated by a number of researcher who used
 Before testing in target population, it may be 

tested using relatives, friends, or colleagues.
Researcher should be critical to their work and 

open to suggestion
Written comments should be obtained that 

cancer evaluated by a number of researchers
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“The better pilot testing the less regrets 
there will be at the end of the study”
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What was your body shape when you were 18 years old?

Male

Female

Using picture in questionnaire



Graphic Rating Scale Stressing Pictorial Visual 
Communications

3                         2 1
Very Very
Good Poor

How much do you like conducting research?



The Attitude Measuring Process

Ranking - Rank order preference

Rating  - Estimates magnitude of a characteristic

Sorting - Arrange or classify concepts

Choice - Selection of preferred alternative



Likert Scale for Measuring Attitudes

Dr Thaksin do harm to the country?
___Strongly Agree
___Agree 
___Not Sure 
___Disagree 
___Strongly Disagree
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Odd vs. Even items

Odd

Strongly Agree _____

Agree _____

Neutral _____

Disagree _____

Strongly disagree
_____

Even

Strongly Agree_____

Agree              _____

Disagree         _____

Strongly disagree___
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Balanced vs. Unbalanced Scales

Balanced

Very good ______

Good ______

Fair ______

Poor ______

Very Poor ______

Unbalanced

Excellent ______

Very Good ______

Good ______

Fair ______

Poor ______
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Forced vs. Unforced Scales
Forced

Extremely Reliable ___

Very Reliable___

Somewhat Reliable ___

Somewhat Unreliable ___

Very Unreliable ___

Extremely Unreliable ___

Unforced

Extremely Reliable ___

Very Reliable___

Somewhat Reliable ___

Somewhat Unreliable ___

Very Unreliable ___

Extremely Unreliable ___

Don’t know ___
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Labeled vs. End Anchored Scales

Labeled

Excellent _____

Very Good_____

Fair _____

Poor _____

Very Poor _____

End Anchored

Excellent _____
_____

_____

_____

Poor _____
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Number of Scale Points

5 Point

Excellent _____

_____

_____

_____

Poor _____

10 Point
Excellent _____
_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________Poor
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Questionnaire design

1. Remember your survey's purpose; 
If in doubt, throw it out

2. Keep your questions simple
3. Consider alternate ways to ask sensitive 

questions
4. Keep open-ended questions to a minimum
5. Response options need to be mutually 

exclusive and exhaustive
6. Provide a meaningful scale

Pamela Narins Pamela Narins จาก จาก 
http://www.spss.com/tech/stat http://www.spss.com/tech/stat 
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Improving Response Rates

Prior
Notification) Motivating

Respondents
Incentives Questionnaire 

Design
and 

Administration

Follow-Up Other
Facilitators

Callbacks

Reducing Refusals Reducing Not-at-Homes
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Informed consent

Data validation/Quality control

Standard Operating Procedures (SOP)Standard Operating Procedures (SOP)

Good Clinical Practice (ICH-GCP)

Clinical Quality AssuranceClinical Quality Assurance

Protection Safety
Declaration of Helsinki

Regulatory approval

EC review

Protocol & Case Record Form

Site facilities & staff

Monitoring & Source data verification

Documentation & Archiving
Drug accountability 

Data management & data analysis
Report & publication
Audit & inspection

Adverse
Events (AE)

reporting
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Preparing Statistics

- Statistical properties of the study design

- Sample size and the sampling procedure

- Statistical properties of the data to be collected

- Statistical analysis plan : 
- summary statistics, 

- inferential statistical methods (hypothesis-driven vs. data-driven analysis), 

- primary and secondary analyses, 

- possbile sensitivity analysis etc.
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จํานวนกลุมที่ปรียบเทียบ ชนิดตัวแปรที่ตองการเปรียบเทียบ
 ชนิดตัวแปร Continuous variable Categorical 

variable
Continuous & 
Categorical 

จํานวนกลุมที่
ปรียบเทียบ

คาเปรียบเทียบ

กลุมอิสระตอกัน?

Means
(SD.)

Proportions
(percent)

Median (inter-
quartile range)
Non-parametric

Two independent 
groups

Unpaired t-test
(independent)

Chi-square,
Fisher’s exact

Mann Whitney 
U.

Two related group Paired t-test McNemar Chi-
square,

Wilcoxon 
signed rank

More than 
two

independent 
groups

ANOVA Chi-square Kurskal Wallis

More than 
two

related group ANOVA 
(repeated)

Cochran Q Friedman

การเลือกใชสถิติในการพิสูจนสมมุติฐาน

กรณีศึกษาหาความสัมพันธระหวางสองตัวแปรที่เปน continuous variable ทั้งคู
(1) ตองการศึกษาการทํานายคาตัวแปรตามจากตัวแปรตน = liner regression
(2) ตองการเพียงดูความสัมพันธกันไมตองรูวาอะไรคือตัวแปรตน ตัวแปรตาม = correlation



Study groups that are related

3. Pair organ 
comparison

1. Before 
and after

2. Matching   
design 
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Independent  or dependent groups ?
1. An economist wishes to determine whether there is a 

difference in mean family income for households in 
two socioeconomic groups.

2. An admissions officer of SWU wants to compare the 
mean GPA of applicants educated in rural high 
schools & in urban high schools.

3. An analyst for Educational Testing Service wants to 
compare the mean GMAT scores of students before 
& after taking a GMAT review course.

4. Nike wants to see if there is a difference in durability 
of 2 sole materials.  One type is placed on one shoe, 
the other type on the other shoe of the same pair.
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การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบรายได (บาท/เดือน) ของผูที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลศูนยการแพทย ฯ และโรงพยาบาลอําเภอองครักษ วามี
ความแตกตางกันหรือไม   

การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระดับความวิตกกังวล (anxiety score) ของ 
นิสิตกอนและหลังการฝกโยคะ

การศึกษาน้ําหนัก (กิโลกรัม) ของเด็กอายุ  2  ขวบ  วาจะมีความแตกตาง
กันไปตามชนิดของอาหารเสริมที่บริโภคหรือไม  โดยอาหารเสริมที่เด็ก
บริโภคมี  4  ชนิด  เด็กแตละคนบริโภคอาหารเสริมคนละชนิด

อะไรเปน ตัวแปรตน และ ตัวแปรตาม และ 
เปนตัวแปรชนิดใด
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ขั้นตอนในการพิสูจนสมมุติฐาน

1. Develop research hypothesis & null hypothesis

2. Set alpha (usually .05)

3. Calculate power to determine the sample size

4. calculate p and statistics

5.1 Compare p to alpha (.05)

P < .05

P > .05

Reject null hypothesis

Fail to reject null hypothesis

5.2 Define regection region

Within

Outside

Reject null hypothesis

Fail to reject null hypothesis
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The Normal Curve of Means Differences of  All Possible Outcomes 
if the Null Hypothesis is True

Reject the 
Null
Hypothesis

Reject the
Null
Hypothesis

Extremely low
Probability Values
if Null Hypothesis
is True (Critical 
Region

Alpha=.025 Extremely low
Probability Values
if Null Hypothesis
is True (Critical 
Region

Alpha=.025

Two-Tailed Test

High Probability
Values if the Null
Hypothesis is True
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Accept 
null hypothesis

Reject 
null hypothesis

Null Hypothesis  
is true

Null Hypothesis
is false

CorrectCorrect Type IType I
errorerror

Type IIType II
errorerror

CorrectCorrect

Type I and Type II Errors

D e c i s i o n

F a c t
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คําถาม: ทานจะใชสถิติใดในการทดสอบสมมุติฐานตอไปน้ี

 เกรดวิชา Anatomy มีความสัมพันธกับ เกรดวิชา Surgery หรือไม?

 เกรดเฉลี่ยจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปลายสามารถทํานายเกรด
เฉลี่ยของปการศึกษาที่ 1 ไดหรือไม?

 จํานวนชั่วโมงที่ใชในการอานทบทวนบทเรียนมีความสัมพันธอยางไรกับ
เกรดเฉลี่ย?

 นิสิตที่มีบิดาและมารดามีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดมีความเสี่ยงเปนกี่เทาใน
การไดเกรดเฉลี่ย รวม 6 ป ต่ํากวา 2.5 เม่ือเทียบกับนิสิตที่มีบิดาและ
มารดามีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพ ?



Tables and Figures of Results 

1. Demographic data table
Whole group vs. Comparison
Type of data and statistics
Categorical data-> number with percent 
Continuous data -> mean with S.D.  

-> median + min-max/interquartile range    

2. Result data according to objectives 
with hypothesis testing -> statistic test with p-value
without hypothesis testing -> 95% confidence 

interval



Statistical analysis plan

Create Dummy tables after finishing case record 
form

 The dummy table will be presented in the report 
later.

 It make investigators to realize the variables that 
are missed and unnecessary.

 Investigators later can adjusted questionnaire 
according to the dummy table.




