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บทที่ 1  
ชนิดของขอมูล (Types of data) 

 
 ในการวิเคราะหขอมูล  ส่ิงสําคัญที่ผูวิจัยควรทําความเขาใจ คอื ชนิดของขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห  เนื่องจาก
ชนิดของขอมูลเปนตัวกําหนดสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัย  ชนิดของขอมูลสามารถแบงเปน 2 ประเภท
หลักๆ คือ ขอมูลเชิงคุณภาพ และขอมูลเชิงปริมาณ   
 
1. ขอมูลเชิงคุณภาพ หรือขอมูลกลุม ประกอบดวย 
 
 1.1 Nominal data  หมายถึงขอมูลที่บงบอกคุณสมบัติและลักษณะของตัวอยาง  โดยไมมีการเรียงลําดับความ
แตกตางในเชิงปริมาณ เชน    

ขอมูล ลักษณะของตัวอยาง 
เพศ ชาย / หญิง 
สถานภาพสมรส โสด / คู / หมาย / หยา / แยก 
ศาสนา พุทธ / คริสต / อิสลาม / อ่ืนๆ 
กรุปเลือด A / B / AB / O 

 
 1.2 Ordinal data  หมายถึงขอมูลที่บงบอกคุณสมบัติและลักษณะของตัวอยาง และมีการเรียงลําดับความ
แตกตางในเชิงปริมาณ เชน  

ขอมูล ลักษณะของตัวอยาง 
ความเจ็บปวด ปวดนอย / ปวดปานกลาง / ปวดมาก 
ระดับการศึกษา ประถมศึกษา / มัธยมตน / มัธยมปลาย / ปริญญาตรี 
พฤติกรรมการดื่มสุรา ไมดื่ม / ดื่มเปนบางโอกาส / ดื่ม 
ระยะของมะเร็งเตา ระยะที่ 1 / ระยะที่ 2 / ระยะที่ 3 / ระยะที่ 4 

 
 ขอมูลประเภทนี้มีระดับการวัดที่ดีกวากลุมแรก เนื่องจากมีการจัดเรียงลําดับของแตละกลุมวามีลักษณะมากหรือนอย
กวากัน  อยางไรก็ตามขอมูลชนิดนี้ไมสามารถนํามาคํานวณหาขนาดของความแตกตางระหวางกลุมได 
 
2. ขอมูลเชิงปริมาณ หรือขอมูลตอเน่ือง ประกอบดวย 
 
 2.1 Discrete numerical data   หมายถึง ขอมูลตัวเลขที่มีลักษณะเปนชวงๆ  สวนใหญจะเปนขอมูลที่ไดจาก
การนับจํานวนเหตุการณตางๆ เชน คะแนนความเจ็บปวด (pain score)   จํานวนครั้งที่ต้ังครรภ  หรือ ระยะเวลาในการ
ฟอกเลือดของผูปวยโรคไตที่มารับการรักษาที่ รพ.รามาธิบดี  ซึ่งขอมูลชนิดนี้สามารถจัดอยูในกลุมขอมูลเชิงคุณภาพ
หรือขอมูลเชิงปริมาณก็ได  ขึ้นอยูกับความแตกตางของตัวเลขในขอมูลนั้นๆ  โดยขอมูลที่มีความแตกตางกันมากๆ เชน 
ขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการฟอกเลือดของผูปวยโรคไตที่มารับการรักษาที่ รพ.รามาธิบดี  ซึ่งคาที่เปนไปไดมีต้ังแต
เจด็เดือน จนถึงสิบป  จึงควรจัดอยูในกลุมขอมูลเชิงปริมาณ และใชหลักการวิเคราะหขอมูลแบบขอมูลเชิงปริมาณ  
ในทางกลับกัน  ขอมูลที่มีความแตกตางกันนอยๆ เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนครั้งที่แทงบุตร ซึ่งมีโอกาสเปนไปไดต้ังแต
ศูนยจนถึงหาครั้ง  ขอมูลนี้จึงควรจัดอยูในกลุมขอมูลเชิงคุณภาพ และใชหลักการวิเคราะหขอมูลแบบขอมูลเชิงคุณภาพ
จึงจะเหมาะสมกวา   
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 2.2 Continuous numerical data    หมายถึง ขอมูลตัวเลขที่มีคาไดทุกคาบนหนวยของการวัด ซึ่งถือวาเปน
ขอมูลที่มีความละเอียดมากที่สุด เชน ระดับความดันโลหิต  ระดับไขมันในเลือด  ขอมูลน้ําหนักและสวนสูงของคนไข  
ซึ่งขอมูลเชิงปริมาณเหลานี้สามารถนํามาจัดเปนขอมูลกลุมไดในภายหลัง  ซึ่งจะเห็นไดวาขอมูลที่มีความละเอียดมากๆ  
สามารถทําใหมีความละเอียดลดลงได  แตขอมูลที่มีความละเอียดนอย เชนขอมูลกลุม จะทําใหมีความละเอียดเพิ่มขึ้น
ไมได  ดังนั้นในขั้นตอนการเก็บขอมูล ผูวิจัยจึงควรพิจารณาวาชนิดของขอมูลนั้นๆเปนอยางไร  ถาขอมูลนั้นโดย
ธรรมชาติเปนขอมูลที่มีความละเอียดมากอยูแลว เชน อายุ  เราควรจะเก็บขอมูลนั้นตามลักษณะของขอมูลที่วัดไดจริง  
แลวจึงนํามาจัดกลุมในภายหลัง  ในทางตรงกันขาม ถาเราเก็บขอมูลอายุ เปนแบบกลุม เชน กลุมที่ 1 อายุนอยกวา 60 / 
กลุมที่ 2 อายุมากกวา 60 ขึ้นไป  ตอมาภายหลังตองการทราบรายละเอียดของขอมูล หรือตองการจัดกลุมใหม จะไม
สามารถทําไดดวยขอมูลที่มีอยู 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 1 ชนิดของขอมูลจําแนกตามลักษณะการวัด 
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บทที่ 2 
การสรุปและนําเสนอขอมูล (Summarizing data) 

 
 การสรุปขอมูลเปนขั้นตอนแรกในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งจะทําใหเห็นภาพรวมของขอมูลที่ไดวามีลักษณะ
อยางไร  ซึ่งสามารถทําไดโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive statistics)   ทั้งนี้การสรุปและนําเสนอขอมูลขึ้นอยูกับ
ชนิดของขอมูลนั้นๆวาเปน ขอมูลเชิงคุณภาพ (ขอมูลกลุม) หรือขอมูลเชิงปริมาณ (ขอมูลตอเนื่อง)   
 
การสรุปและนําเสนอขอมูลกลุม (Categorical data) 
 
 ขอมูลกลุม คือขอมูลที่มีการวัดแบบ nominal / ordinal scale เชน เพศ กลุมเลือด สถานภาพสมรส เปนตน  
ขอมูลชนิดนี้นําเสนอดวย จํานวน และ รอยละ  จํานวนในที่นี้หมายถึง จํานวนตัวอยางที่ตกอยูในแตละกลุม  เมื่อถูกหาร
ดวยจํานวนตัวอยางทั้งหมดที่มีอยู  จะไดเปนคารอยละของจํานวนนั้นๆ  ซึ่งผูวิจัยควรนําเสนอทั้งสองคาพรอมกัน  ไม
ควรนําเสนอคาใดคาหนึ่ง เพราะอาจทําใหการแปลผลผิดได   
 
ตัวอยางท่ี 1  ในการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิด Sleep apnea (SA) โดยจุลวิทยและคณะ  เพ่ือนําไปใชใน
การสรางคะแนนสําหรับทํานายการเกิด SA  ซึ่งมีรูปแบบการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study)  โดยใน
ขั้นตอนแรกผูวิจัยจะตองนําเสนอภาพรวมของกลุมตัวอยางวามีลักษณะอยางไร  ซึ่งการนําเสนอภาพรวมของกลุม
ตัวอยางที่มีลักษณะเปนขอมูลเชิงคุณภาพ เชน เพศ  สามารถทําไดโดยใชโปรแกรม STATA ดังนี้ 
 
เลือกเมนู  Statistics --> Summaries, tables, & tests --> Tables --> One-way tables  โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ
ท่ีไดบนหนาตาง Stata Results ดังนี้ 

 
     . tab sex 
    
             sex |      Freq.     Percent        Cum. 
     ------------+----------------------------------- 
          Female |        266       31.78       31.78 
            Male |        571       68.22      100.00 
     ------------+----------------------------------- 
           Total |        837      100.00 
 
 

จากผลลัพธที่ได แสดงใหเห็นวามีจํานวนตัวอยางทั้งส้ิน 837 คน โดยแบงออกเปนผูหญิง 266 คน คิดเปน 31.78% ของ
ตัวอยางทั้งหมด และเปนผูชาย 571 คน คิดเปน 68.22% ของตัวอยางทั้งหมด  
 
การสรุปและนําเสนอขอมูลตอเน่ือง (Continuous data)  
 
 ขอมูลตอเนื่อง คือขอมูลที่มีการวัดแบบ discrete / continuous scale เชน อายุ ความดันโลหิต น้ําหนัก 
สวนสูง เปนตน ขอมูลชนิดนี้นําเสนอโดยใชคากลาง (measure of central tendency) เชน คาเฉล่ีย (mean)  คามัธย
ฐาน (median)  รวมกับคาการกระจาย (measure of dispersion) เชน คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  คาต่ําสุดและ
สูงสุด (range)  โดยมีหลักเกณฑในการนําเสนอดังนี้ 

1. นําเสนอโดยใชคาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกรณีที่ขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ   
2. นําเสนอโดยใชคามัธยฐาน และคาต่ําสุด-สูงสุด ในกรณีที่ขอมูลไมใชการแจกแจงแบบปกติ   
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ลักษณะของขอมูลท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 
 

1. ลักษณะการกระจายของขอมูลเปนแบบโคงปกติ (รูประฆังคว่ํา)  โดยที่ขอมูลสวนใหญกระจายตัวอยูตรงกลาง 
(95% ของขอมูลกระจายอยูในชวง mean±2SD)  และมีคาสูงและต่ํากระจายตัวนอยลงไปตามลําดับ (รูปที่ 2) 

2. คาเฉล่ีย คามัธยฐาน และคาฐานนิยม อยูตําแหนงเดียวกัน 
3. สัมประสิทธิ์ความโดงของการแจกแจง (Kurtosis) มีคาเทากับ 3  และสัมประสิทธิ์ความเบของการแจกแจง 

(Skewness) มีคาเทากบั 0 
4. หลักการคราวๆในการพิจารณาวาขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม  ใหพิจารณาจากคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยขอมูลที่มีการแจกแจงแบบปกติ จะมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่ํากวาครึ่งหนึ่งของคาเฉล่ีย แต
ถาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาสูงกวาครึ่งหนึ่งของคาเฉล่ีย มักจะพบวาขอมูลไมไดมีการแจกแจงแบบปกติ 
หรือขอมูลมีการกระจายตัวแบบเบ (skew) ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนั่นเอง    

 
 

 

รูปที่ 2  การแจกแจงแบบโคงปกติ 
 
การคํานวณหาคากลาง (Measures of central tendency) 
 
1) คาเฉลี่ย   
 เปนการวัดคากลางที่ใชเปนตัวแทนของตัวอยางทั้งหมด  ซึ่งสามารถหาไดจากผลรวมของคาที่วัดไดจาก
ตัวอยางทั้งหมด หารดวยขนาดของตัวอยาง  ดังสมการ (1) 

                                       
n

x
x

n

i
i∑

== 1                                                 (1) 

  เมื่อ x  คือ คาเฉล่ียของตัวอยาง 
         n คือ ขนาดตัวอยาง 
        ix  คือ คาที่วัดไดจากตัวอยางแตละคน 
        ∑  คือ เครื่องหมายรวม (summation) 
 
2) คามัธยฐาน 
 เปนอีกคาหนึ่งที่นิยมใชเปนคากลางของตัวอยาง  โดยเมื่อนําขอมูลมาเรียงลําดับจากนอยไปมาก หรือมากไป
นอย คามัธยฐานคือ คาที่อยูตําแหนงตรงกลางของขอมูล  ซึ่งสามารถหาไดจาก  2/)1( +n  เมื่อ n  คือจํานวน
ตัวอยาง  ยกตัวอยางเชน  ถาจํานวนตัวอยางเทากับ 11  คามธัยฐาน คือคาที่อยูตรงตําแหนงที่  (11+1)/2=6 ของขอมูล
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ที่เรียงลําดับ  ในทํานองเดียวกันถาจํานวนตัวอยางเทากับ 12  คามัธยฐาน คือคาที่อยูตรงตําแหนง (12+1)/2=6.5  ซึ่งก็
คือคาเฉล่ียของขอมูลที่เรียงลําดับตรงตําแหนงที่ 6 กับ 7  
 
ตัวอยางท่ี 2  ขอมูลอายุของผูปวยโรคไต จํานวน 9 คน 
 
ลําดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
อายุ 23 28 28 31 32 34 37 42 50 

คามัธยฐาน คือคาที่อยูตรงตําแหนงที่ (9+1)/2=5  ของขอมูลที่เรียงลําดับ  ซึ่งก็คือ 32 
 
ตัวอยางท่ี 3  ขอมูลอายุของผูปวยโรคไต จํานวน 10 คน 
 
ลําดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
อายุ 23 28 28 31 32 34 37 42 50 61 

คามัธยฐาน คือคาที่อยูตรงตําแหนงที่ (10+1)/2=5.5  ของขอมูลที่เรียงลําดับ  ซึ่งก็คือ (32+34)/2=33 
 
 
การคํานวณหาคาการกระจาย (Measures of dispersion) 
 
1) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 เปนคาที่แสดงความแปรปรวนของขอมูลเมื่อเทียบกับคาเฉล่ีย  ถาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาสูง  แสดงวา
ขอมูลที่วัดไดมีความแตกตางกันมาก  ในทางกลับกันถาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาต่ํา  แสดงวาขอมูลสวนใหญมีคา
ใกลเคียงกัน  คานี้สามารถคํานวณไดจากสมการ (2) 

                       .
1

)(
1

2

−

−
=
∑
=

n

xx
SD

n

i
i

                         (2) 

  เมื่อ x  คือ คาเฉล่ียของตัวอยาง 
         n คือ ขนาดตัวอยาง 
        ix  คือ คาที่วัดไดจากตัวอยางแตละคน 
        ∑  คือ เครื่องหมายรวม (summation) 
 
2) คาต่ําสุด และสูงสุด 
 คาต่ําสุด และคาสูงสุดของขอมูล หรือเรียกวา ขอบเขตของขอมูล  เปนคาที่บงบอกถึงความแปรปรวนของ
ขอมูลอีกคาหนึ่งที่นิยมใช   
 
ตัวอยางท่ี 4  จากการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิด SA ในตัวอยางที่ 1 ผูวิจัยตองนําเสนอภาพรวมของกลุม
ตัวอยางที่มีลักษณะเปนขอมูลเชิงปริมาณ เชน อายุ  และ ESS score  ซึ่งสามารถทําไดโดยใชโปรแกรม STATA ดังนี้    
 
เลือกเมนู  Statistics --> Summaries, tables, & tests --> Summary statistics --> Summary statistics  
โปรแกรมจะแสดงผลลัพธที่ไดบนหนาตาง Stata Results ดังนี ้
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(1) (2) 

 
1) ขอมูลอายุ 

 

    . summarize age, detail 
 
                                age 
   ------------------------------------------------------------- 
         Percentiles      Smallest 
    1%      19.8137       18.02466 
    5%     25.08219       18.18356 
   10%     30.55342       18.34521       Obs                 837 
   25%     38.83014       18.44384       Sum of Wgt.         837 
 
   50%     49.92329                      Mean           49.56676 
                           Largest       Std. Dev.      14.30717 
   75%     60.23561       82.16164 
   90%     68.62466       82.18082       Variance       204.6951 
   95%     72.27671       82.90137       Skewness      -.0609356 
   99%     78.85206       84.75616       Kurtosis       2.327515 

 

 จากผลลัพธที่ไดแสดงวา คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (1) จากตัวอยางนี้มีคาเทากับ 49.57 และ 14.31 
ตามลําดับ สวนคามัธยฐานคือ คาที่อยูตรงตําแหนง Percentile ที่ 50 (2) ซึ่งจากตัวอยางนี้คามัธยฐานคือ 49.92  คา
ตํ่าสุดคือ 18.02  และคาสูงสุดคือ 84.76  เมื่อพิจารณาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูลชุดนี้พบวามีคาต่ํากวาครึ่งหนึ่ง
ของคาเฉล่ีย และมีคามัธยฐานใกลเคียงกับคาเฉลี่ย  โดยที่มีคาความเบเทากับ -0.06 แสดงวาขอมูลมีการแจกแจงแบบ
ปกติ เพราะฉะนั้นการสรุปและนําเสนอขอมูลชุดนี้จึงใชคาเฉล่ีย รวมกับสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน        

 2) ขอมูล ESS score      

           . summarize ess,detail 
 
                                        ess 
           ------------------------------------------------------------- 
                 Percentiles      Smallest 
            1%            0              0 
            5%            1              0 
           10%            3              0       Obs                 837 
           25%            7              0       Sum of Wgt.         837 
 
           50%           10                      Mean           10.69415 
                                   Largest       Std. Dev.      5.747446 
           75%           15             24 
           90%           19             24       Variance       33.03314 
           95%           20             24       Skewness       .1055136 
           99%           23             24       Kurtosis       2.278389 
 
 
 

 จากผลลัพธที่ไดแสดงวา คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากตัวอยางนี้มีคาเทากับ 10.69 และ 5.75 
ตามลําดับ สวนคามัธยฐานคือ คาที่อยูตรงตําแหนง Percentile ที่ 50 ซึ่งจากตัวอยางนี้คามัธยฐานคือ 10  คาต่ําสุดคือ 
0  และคาสูงสุดคือ 24  และเมื่อพิจารณาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูลชุดนี้พบวามีคาเกินครึ่งหนึ่งของคาเฉล่ีย และ
มีคามัธยฐานที่ตํ่ากวาคาเฉล่ีย  โดยที่มีคาความเบเทากับ 0.11 แสดงวาขอมูลไมไดมีการแจกแจงแบบปกติ เพราะฉะนั้น
การสรุปและนําเสนอขอมูลชุดนี้จึงใชคามัธยฐาน รวมกับคาต่ําสุดและสูงสุดของขอมูล 
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บทที่ 3 
การอางอิงทางสถิติ (Statistical inference) 

 
 ในการทํางานวิจัยสวนใหญ  เราทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง (Sample) ที่ถูกเลือกมาอยางสุมจากประชากร 
(Population) ทั้งนี้เพ่ือเปนการลดตนทุนในดานคาใชจาย เวลา และ กําลังคนที่ใชในการทํางานวิจัย โดยเราจะศึกษา
ลักษณะที่สนใจจากกลุมตัวอยาง และนําคาที่ไดจากกลุมตัวอยางอางอิงไปยังประชากร ซึ่งคาที่ไดจากกลุมตัวอยาง
เรียกวา คาสถิติ (Sample statistics) สวนลักษณะประชากรที่สนใจเรียกวา คาพารามิเตอร (Parameter)  

การอางอิงคาสถิติไปยังประชากรแบงเปน 2 รูปแบบตามวัตถุประสงคหลักของงานวิจัย คือ การประมาณ
คาพารามิเตอร และการทดสอบสมมติฐาน 
 
การประมาณคาพารามิเตอร  (Parameter estimation) 
 
 เปนการประมาณคาลักษณะของประชากรที่สนใจจากกลุมตัวอยางที่ถูกคัดเลือกมาเปนตัวแทนของประชากร 
โดยการประมาณคาแบงออกเปน 2 ประเภทคือ การประมาณคาแบบจุด (point estimation) และการประมาณคาแบบ
ชวง (range estimation) 
  
การประมาณคาแบบจุด 
 เปนการประมาณคาลักษณะของประชากรที่สนใจจากกลุมตัวอยางที่ถูกคัดเลือกใหเปนตัวแทนของประชากร  โดยการ
ประมาณคาแบงตามชนิดของขอมูลดังนี้ 

1. การประมาณคาสัดสวน สําหรับขอมูลกลุม เชน การประมาณคาความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงใน
ประชากรไทย  ซึ่งมีคาเทากับ 27.6 %  การประมาณคาสัดสวนการใชยาแผนโบราณในประชากรภาคอีสาน 
ซึ่งมีคาเทากับ 33.3% 

2. การประมาณคาเฉล่ีย สําหรับขอมูลตอเนื่อง เชน การประมาณคาเฉล่ียของระดับไขมันในเลือดในผูปวยสูงอายุ
ซึ่งมีคาเทากับ 205.2 mg/dl  การประมาณคาเฉล่ียอายุของผูปวยที่เปนโรคไตเรื้อรังในประเทศไทย ซึ่งมีคา
เทากับ 56.2 ป   

 
การประมาณคาแบบชวง 
เปนการประมาณคาขอบเขตความเปนไปไดของลักษณะประชากรที่สนใจ โดยที่มีคาจริงของลักษณะประชากรตกอยูใน
ขอบเขตนั้นๆ  การประมาณคาแบบชวงจะถูกกําหนดดวยระดับความเชื่อมั่นเสมอ  จึงเรียกคาประมาณนี้วา ชวงความ
เชื่อมั่น (Confidence interval)   
 
วิธีการประมาณคาแบบชวงตองอาศัยหลักเกณฑของการแจกแจงแบบสุม (Sampling distribution) ซึ่งการประมาณคา
จะแบงตามชนิดของขอมูลดังนี้  
 

1) การประมาณคาชวงความเชื่อมั่นของคาสัดสวน สําหรับขอมูลกลุม 
เนื่องจากคาสัดสวนมีการแจกแจงแบบปกติ  เพราะฉะนั้นการประมาณคาชวงความเชื่อมั่นของคาสัดสวนจึงถูก

กําหนดดวยคา )2/1( α−z   ซึ่งคาชวงความเชื่อมั่นของคาสัดสวนสามารถคํานวณไดจากสูตรดังนี้   

         SEzp /2)(1 ×± −α  
เมื่อ   

- p  คือ คาจุดประมาณของสัดสวน   
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- SE ของคาสัดสวนคือ p)/np(1SE −=  
            - )2/1( α−z คือ คาที่ไดจากตาราง standard normal distribution ซึ่งคานี้ขึ้นอยูกับคา α  ดังนี้ 

 

α  )2/1( α−z  

0.01 2.576 
0.05 1.960 
0.10 1.645 

 
ตัวอยางท่ี 1  จากการสุมตัวอยางของประชากรไทยจํานวน 3,459 คน และทําการซักประวัติ พรอมทั้งตรวจรางกาย 
พบวา 955 คน มีประวัติความดันโลหิตสูง และ/หรือ systolic blood pressure มากกวาหรือเทากับ 140 และ/หรือ 
diastolic blood pressure มากกวาหรือเทากับ 90  ดังนั้นคาประมาณของสัดสวนผูปวยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
เทากับ 955/3,459=0.276  และ 95% ชวงความเชื่อมั่นของคาสัดสวนภาวะความดันโลหิตสูงในประชากรไทยมีคา
เทากับ              

0.276-(1.96x0.0076)=0.261  ถึง  0.276+(1.96x0.0076)=0.291 

โดยที่คา SE สามารถคํานวณไดจาก    

            0.0076
3459

0.276)0.276(1
SE =

−
=   

นั่นหมายความวา มีความเชื่อมั่น 95% ที่คาสัดสวนของภาวะความดันโลหิตสูงในประชากรไทย มีคาอยูระหวาง 26% 
ถึง 29% 

2) การประมาณคาชวงความเชื่อมั่นของคาเฉลี่ย สําหรับขอมูลตอเน่ือง 
เนื่องจากคาเฉล่ียมีการแจกแจงแบบ t distribution  เพราะฉะนั้นการประมาณคาชวงความเชื่อมั่นของคาเฉล่ีย

จึงถูกกําหนดโดยคา )2/1( α−t   ซึ่งคาชวงความเชื่อมั่นของคาเฉล่ียสามารถคํานวณไดจากสูตรดังนี้   

          SEtx /2)(1 ×± −α  

เมื่อ 
 - x  คือ คาจุดประมาณของคาเฉลี่ย 

 - SE ของคาเฉล่ียคือ nSD/SE =  
 -  )2/1( α−t  คือคาที่ไดจากตาราง t distribution ที่ degree of freedom เทากับ n-1 ซึ่งคานี้จะแปรผันตามคา α

และขนาดของตัวอยาง เชน       

Sample size (n) df α  )2/1( α−t  

50 49 0.01 2.680 
50 49 0.05 2.010 
50 49 0.10 1.677 
100 99 0.01 2.626 
100 99 0.05 1.984 
100 99 0.10 1.660 
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ตัวอยางท่ี 2 จากการสุมตัวอยางของประชากรสูงอายุจํานวน 167 คน และทําการตรวจรางกาย พบวา คาเฉล่ียของ
ระดับไขมันในเลือดเทากับ 206.47 mg/dl และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 42.19 โดยที่ SE ของคาเฉลี่ยมีคา

เทากับ 3.2616742.19/ =  เมื่อกําหนด α =0.05 คา )2/1( α−t  ที่ระดับ degree of freedom 166 มีคาเทากับ 1.974 

(ตารางที่ 2 ใน Gardner MJ and Altman DG)  ดังนั้น 95% ชวงความเชื่อมั่นของคาเฉล่ียระดับไขมันในเลือดใน
ประชากรสูงอายุมีคาเทากับ    
 206.47-(1.974x3.26)=200.03  ถึง  206.47+(1.974x3.26)=212.91  

นั่นหมายความวา มีความเชื่อมั่น 95% ที่คาเฉล่ียของระดับไขมันในเลือดในประชากรสูงอายุ มีคาอยูระหวาง 200.03 ถึง 
212.91 mg/dl 

 
 อยางไรก็ตามการรายงานผลการศึกษาลักษณะของประชากรที่สนใจ  ควรนําเสนอคาจุดประมาณ (Point 
estimate) รวมกับชวงความเชื่อมั่น (Confidence interval) เสมอ เพ่ือแสดงใหเห็นความแมนยําของจุดประมาณวา
นาเชื่อถือมากนอยเพียงใด ซึ่งความแมนยําของจุดประมาณจะขึ้นอยูกับขนาดของตัวอยางเปนสําคัญ โดยที่ขนาด
ตัวอยางที่ใหญ จะใหชวงความเชื่อมั่นที่แคบ นั่นแสดงวาคาจุดประมาณมีความแมนยําและนาเชื่อถือ ในทางตรงกันขาม 
ขนาดตัวอยางที่เล็ก จะใหชวงความเชื่อมั่นที่กวาง แสดงวาจุดประมาณมีความแมนยําต่ําและไมนาเชื่อถือ      
 
การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) 
 
 เปนการทดสอบความแตกตางของประชากร  ซึ่งอาจเปนการทดสอบสมมติฐานในประชากรกลุมเดียวหรือทด
ในประชากรหลายๆกลุม ยกตัวอยางเชน 

• การทดสอบความแตกตางคาความชุกของโรคเอดสในป 2005 กับเมื่อ 5 ปที่ผานมา 

• การทดสอบความแตกตางของผลการรักษาของผูปวย Myastrenia gravis ที่ไดรับการรักษาดวยการผาตัด
ตอมไธมัส (Thymectomy) กับผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยาเพียงอยางเดียว (Non-thymectomy)  

• การทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียไขมันในเลือดของผูปวยที่ไดรับยา A กับผูปวยที่ไดรับยา B  
 
การตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบแบงออกเปน 

1. สมมติฐานนัล (Null hypothesis)  เปนสมมติฐานที่ต้ังขึ้นในลักษณะที่ไมมีความแตกตางกัน เชน    

• คาเฉล่ียความหนาแนนของกระดูกในกลุมที่ไดรับแคลเซียมเสริมไมแตกตางจากกลุมที่ไดรับยาหลอก  
( 210 : μμ =H ) 

• อัตราการตายของผูปวยมะเร็งตับที่ไดรับการรักษาดวยการผาตัดไมแตกตางจากผูปวยมะเร็งตับที่
ไดรับการรักษาดวยวิธีเคมีบําบัด  ( 210 : PPH = ) 

2. สมมติฐานทางเลือก (Alternative hypothesis) เปนสมมติฐานที่ตรงกันขามกับสมมติฐานนัล  นั่นคือ มีความ
แตกตางกัน เชน  

• คาเฉล่ียความหนาแนนของกระดูกในกลุมที่ไดรับแคลเซียมเสริมแตกตางจากกลุมที่ไดรับยาหลอก  (

21: μμ ≠aH ) 

• อัตราการตายของผูปวยมะเร็งตับที่ไดรับการรักษาดวยการผาตัดแตกตางจากผูปวยมะเร็งตับที่ไดรับ
การรักษาดวยวิธีเคมีบําบัด  ( 21: PPHa ≠ ) 

 
ผลที่ไดจากการทดสอบสมมติฐาน คือ การปฏิเสธ หรือ ยอมรับสมมติฐาน  ถาเราปฏิเสธสมมติฐานนัล แสดงวาเรา
ยอมรับสมมติฐานทางเลือก  ในทางกลับกัน ถาเรายอมรับสมมติฐานนัล  แสดงวาเราปฏิเสธสมมติฐานทางเลือก 
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นอกจากนี้การตั้งสมมติฐานเพ่ือการทดสอบยังสามารถแบงออกเปน 
1. การทดสอบสมมติฐานแบบทางเดียว (one-tailed test)  เปนการตั้งสมมติฐานแบบมีทิศทาง ซึ่งทิศทางอาจ

เปนไปไดทั้งในทางมากกวา หรือนอยกวา  การตั้งสมมติฐานลักษณะนี้ จะทําเมื่อส่ิงที่ตองการทดสอบมี
หลักฐานสนับสนุนที่แนชัดวาความแตกตางนั้นเปนไปในทิศทางใด เชน 

 

• 210 : μμ ≥H       and      21: μμ <aH  

• 210 : μμ ≤H       and      21: μμ >aH  
2. การทดสอบสมมติฐานแบบสองทาง (two-tailed test)  เปนการตั้งสมมติฐานแบบไมมีทิศทาง  การ

ต้ังสมมติฐานลักษณะนี้ จะทําเมื่อส่ิงที่ตองการทดสอบไมมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางของ
ความแตกตาง เชน 

• 210 : μμ =H       and      21: μμ ≠aH  
ในทางปฏิบัติแนะนําใหต้ังสมมติฐานแบบสองทางจะปลอดภัยที่สุดสําหรับนักวิจัย  และทําใหไดขนาดตัวอยางที่มากกวา
การตั้งสมมติฐานแบบทางเดียวอีกดวย 
 
ความผิดพลาดที่เกิดจากการทดสอบสมมติฐาน (Error)  
 
 ผลลัพธที่ไดจากการทดสอบสมมติฐานในกลุมตัวอยางอาจผิดหรือถูกก็ได  เมื่อนําไปอางอิงกับประชากรจริง   
การยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานนัลนั้นยอมมีความผิดพลาด(error) เกิดขึ้นเสมอ  โดยความผดิพลาดที่เกิดขึ้นนี้
สามารถแบงได 2 กรณี คอื 

1. ความผิดพลาดชนิดแรก (type one error, false positive) คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกรณีที่สมมติฐาน
นัลถูก แตเราปฏิเสธสมมติฐานนี้ ตัวอยางเชน ตองการทดสอบความแตกตางของอายุเฉล่ียระหวาง
ประชากร 2 กลุม ซึ่งในประชากรจริงพบวาไมมีความแตกตางของอายุเฉล่ียระหวางประชากรทั้งสองกลุม 
แตผลการศึกษากับกลุมตัวอยางกลับพบวามีความแตกตางกัน  ดังนี้เรามีโอกาสผิดพลาดได α % และมี
คาความเชื่อมั่นเทากับ 1-α % 

2. ความผิดพลาดชนิดที่สอง (type two error, false negative) คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกรณีที่
สมมติฐานนัลผิด แตเรายอมรับสมมติฐานนี้ ตัวอยางเชน ในประชากรจริงพบวามีความแตกตางของอายุ
เฉล่ียระหวางประชากรสองกลุม แตการศึกษากับกลุมตัวอยางพบวาไมมีความแตกตาง นั่นคือ เรามี
โอกาสผิดพลาด β % และมีคาความเชื่อถือ (power of test) เทากับ 1- β % 

 
ตารางที่ 1 ความผิดพลาดที่เกิดจากการทดสอบสมมติฐาน 

Statistical decision based on 
sample 

In population 

H0 True H0 False 

Significance α  
(False positive) 

β−1  
(Power of test) 

Non-significance α−1  
(Confidence) 

β  
(False negative) 

 
ข้ันตอนการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing steps) 

1. ต้ังสมมติฐานนัล และสมมติฐานทางเลือก ใหชดัเจนและสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัย  
ตัวอยางเชน ตองการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยระดับไขมันในเลือดระหวางผูปวยที่ไดรับการรักษา
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ดวยยา A กับผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยา B  การตั้งสมมติฐานสามารถทําไดดังนี้  สมมติฐานนัล คือ
คาเฉล่ียไขมันในเลือดระหวางผูปวยที่ไดรับยา A และยา B ไมแตกตางกัน 

                                  BAH μμ =:0   
      สมมติฐานทางเลือก คือคาเฉล่ียไขมันในเลือดระหวางผูปวยที่ไดรับยา A และยา B แตกตางกัน     
                      BAaH μμ ≠:  
2. กําหนดคาระดับนัยสําคัญของการทดสอบสมมติฐาน (significant level of the hypothesis test)  ซึ่งก็คือ

คาความผิดพลาดชนิดแรกนั่นเอง โดยทั่วไปจะกําหนดคานี้เทากับ 0.05  ซึ่งหมายความวายอมใหเกิด
ความผิดพลาดจากการปฏิเสธสมมติฐานที่ถูกตอง ไดเพียง 5%  และมีความเชื่อมั่นในการยอมรับ
สมมติฐานที่ถูกตอง 95%  ถาตองการความเชื่อมั่นในการยอมรับสมมติฐานที่ถูกตอง 99%  จะตอง
กําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบสมมติฐานใหมีคาเทากับ 0.01   

3. เลือกสถิติที่เหมาะสมในการทดสอบสมมติฐาน  โดยพิจารณาจากชนิดของตัวแปรและวัตถุประสงคของ
งานวิจัยเปนหลัก  ซึ่งจะไดกลาวถึงรายละเอียดในหัวขอถัดไป 

4. คํานวณคาสถิติ และแปลงเปนคาความนาจะเปน (probability) หรือที่เรียกวาคา p-value ซึ่งหมายถึง
โอกาสที่จะพบเหตุการณที่สนใจทดสอบในประชากร  เมื่อสมมติฐานนัลถูกตอง เชน ผลการทดสอบความ
แตกตางของคาเฉล่ียระดับความดันโลหิตระหวางกลุมตัวอยางที่ไดรับยาใหมกับกลุมตัวอยางที่ไดรับยา
เกา ไดคา p-value เทากับ 0.34 หมายความวา ถาสมมติฐานนัลในประชากรถูกจริง ในตัวอยางที่ศึกษามี
โอกาสที่คาเฉล่ียความดันโลหิตในกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมจะไมแตกตางกัน 34% ดังนั้นถา p-value มีคา
มาก แสดงวาโอกาสที่จะพบวาสมมติฐานนัลถูกมีมาก เราจึงไมปฏิเสธสมมติฐานนัล  ในทางตรงขามถา 
p-value มีคานอย แสดงวาโอกาสที่จะพบวาสมมติฐานนัลถูกมีนอย เราจึงปฏิเสธสมมติฐานนัล  ซึ่งใน
ปจจุบันโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหขอมูลสวนใหญมักจะรายงานผลการทดสอบสมมติฐานทั้ง
ในรูปของคาสถิติ และคา p-value 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  โดยการนําคา p-value ที่ไดในขั้นตอนที่ 4 ไปเปรียบเทียบกับคาระดับ
นัยสําคัญของการทดสอบสมมติฐาน (α )  ถา p-value มีคานอยกวา หรือเทากับคา α  เราจะปฏิเสธ
สมมติฐานนัล  ในทางตรงกันขามถา p-value มคีามากกวาคา α  เราจะไมปฏิเสธสมมติฐานนัล      
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บทที่ 4 
การทดสอบสมมติฐานสําหรับขอมูลตอเน่ือง (Hypothesis testing for continuous data) 

 
การเลือกใชสถิติสําหรับการทดสอบสมมติฐานมีหลักการดังนี้ 

1. พิจารณาวัตถุประสงคหลักของงานวิจัยวาตองการศึกษาความแตกตางในประชากรหนึ่งกลุม สองกลุม หรือ
มากกวาสองกลุมขึ้นไป 

2. พิจารณาลักษณะของตัวแปรวาเปนขอมูลกลุม หรือขอมูลตอเนื่อง 
3. ในกรณีที่ลักษณะตัวแปรที่สนใจเปนขอมูลตอเนื่อง  ตองพิจารณาลักษณะการกระจายของขอมูลวามีการ

กระจายตัวแบบโคงปกติ หรือมีการกระจายตัวแบบเบ 
ในบทนี้จะกลาวถึงหลักการในการเลือกใชสถิติสําหรับการทดสอบสมมติฐานเฉพาะในกรณีที่ตองการทดสอบความ
แตกตางของประชากรหนึ่งกลุม และสองกลุม  โดยลักษณะตัวแปรที่สนใจเปนขอมูลตอเนื่องเทานั้น  สวนการทดสอบ
สมมติฐานสําหรับขอมูลกลุมจะกลาวถึงในบทถัดไป 
 
การทดสอบสมมติฐานในประชากรสองกลุมท่ีไมอิสระตอกัน  

เชน การศึกษาผลการใหยา hydrochlorothiazide ตอความดันโลหิต  โดยผูวิจัยไดทําการวัดความดันโลหิต
กอนและหลังไดรับยา  ซึ่งวัตถุประสงคของการศึกษานี้ คือการทดสอบความแตกตางของความดันโลหิตระหวางกอน
และหลังไดรับยาลดความดัน  ซึ่งการทดสอบสมมติฐานในประชากรสองกลุมที่ไมอิสระตอกันแบงเปน 2 กรณีคือ 
 
 1. ลักษณะการกระจายของขอมูลเปนแบบโคงปกติ (Normal distribution)  

ในกรณีที่ขอมูลทั้งสองกลุมมีลักษณะการกระจายเปนแบบโคงปกติ  เราจะทําการทดสอบความแตกตางของ
คาเฉล่ียระหวางประชากรสองกลุมที่ไมเปนอิสระตอกัน โดยสถิติที่ใชในการทดสอบคือ paired t-test  ซึ่งมีขอตกลง
เบ้ืองตนที่สําคัญคือ ขอมูลของทั้งสองกลุมตองมีการกระจายตัวเปนแบบโคงปกติ  ดังนั้นกอนที่จะตัดสินใจใช paired t-
test ผูวิจัยตองทําการทดสอบการกระจายของขอมูลทั้งสองกลุมกอนวามีการกระจายแบบโคงปกติหรือไม  โดยใชสถิติ
เชน  Skewness and Kurtosis test หรือ Shapiro-wilk test หรือ Shapiro-Francia test ในการทดสอบการกระจายของ
ขอมูล  หรือพิจารณาลักษณะการกระจายของขอมูลจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังที่กลาวไวแลวในหัวขอ การแจก
แจงขอมูลแบบปกติ ในบทที่ 2    
 
ตัวอยางท่ี 1 วีระวัฒนและคณะไดทําการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของยา Highly active antiretroviral therapy 
(HAART) regimens ในผูปวยที่ติดเชื้อ HIV โดยผูวิจัยตองการทดสอบความแตกตางของปจจัยตางๆ เชน น้ําหนัก  คา 
CD4  คา Viral load วามีการเปล่ียนแปลงอยางไรหลังจากไดรับยาตานไวรัสกลุมนี้   ในตัวอยางนี้จะทําการทดสอบ
น้ําหนักระหวางกอนและหลังไดรับยาตานไวรัส โดยมีขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐานดังนี้  
 
ขั้นตอนแรก คือการทดสอบการกระจายของขอมูลของทั้งสองกลุม (กอนและหลังไดรับยา) วามีการกระจายแบบโคง
ปกติหรือไม โดยมีขั้นตอนในการทดสอบดังนี้ 

1. ต้ังสมมติฐานนัลและสมมติฐานทางเลือก 
สมมติฐานนัล คือขอมูลมีการกระจายแบบโคงปกติ 
สมมติฐานทางเลือก คือขอมลูไมไดมีการกระจายแบบโคงปกติ 

2. กําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบสมมติฐานเทากับ 0.05 
3. ใชสถิต Shapiro-wilk test ในการทดสอบการกระจายของขอมูลแตละกลุม  การวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรม STATA สามารถทําไดดังนี้ 
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เลือกเมนู  Statistics --> Summaries, tables, & tests --> Distributional plots and tests --> Shapiro-
Wilk normality test 
 
โปรแกรมจะแสดงผลลัพธที่ไดบนหนาตาง Stata Results ดังนี ้
 
. swilk bw0 bw12 
 
                   Shapiro-Wilk W test for normal data 
 
    Variable |    Obs       W           V         z       Prob>z 
-------------+-------------------------------------------------- 
         bw0 |    121    0.98043      1.896     1.434    0.07580 
        bw12 |    121    0.98356      1.593     1.044    0.14817 

 
 

4. ผลการทดสอบการกระจายของขอมูลน้ําหนักกอนและหลังไดรับยาตานไวรัส พบวา p-value มีคามากกวา 
0.05 ทั้งกอนและหลังไดรับยา แสดงวา การกระจายของขอมูลน้ําหนักทั้งกอนและหลังไดรับยาตานไวรัสมีการ
แจกแจงแบบโคงปกติ  เพราะฉะนั้นขั้นตอนตอไปคือการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียน้ําหนักระหวาง
กอนและหลังไดรับยาโดยใชสถิติ paired t-test   

 
ขั้นตอนการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียน้ําหนักกอนและหลังไดรับยาตานไวรัส 

1. ต้ังสมมติฐานนัลและสมมติฐานทางเลือกดังนี้ 
  สมมติฐานนัล คือคาเฉล่ียน้ําหนักระหวางกอนและหลังไดรับยาตานไวรัสไมแตกตางกัน ( aftbefH μμ =:0 ) 

        สมมติฐานทางเลือก คือคาเฉล่ียน้ําหนักระหวางกอนและหลังไดรับยาตานไวรัสแตกตางกัน ( aftbefaH μμ ≠: ) 

2. กําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบสมมติฐานเทากับ 0.05 
3. ใชสถิติ paired t-test ในการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียน้ําหนักระหวางกอนและหลังไดรับยาตานไวรัส  

การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม STATA สามารถทําไดดังนี้ 
 
เลือกเมนู  Statistics --> Summaries, tables, & tests --> Classical tests of hypotheses --> Mean-
comparison test, paired data 
 
. ttest bw0 == bw12 
 
Paired t test 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
     bw0 |     121    54.30248    .8660592    9.526651    52.58774    56.01722 
    bw12 |     121    57.31322    .9380435    10.31848    55.45596    59.17048 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |     121   -3.010744    .4654596    5.120055   -3.932321   -2.089166 
------------------------------------------------------------------------------ 
     mean(diff) = mean(bw0 - bw12)                                t =  -6.4683 
 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =      120 
 
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0 
 Pr(T < t) = 0.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 1.0000 

 
 

4. ผลการทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียน้ําหนักระหวางกอนและหลังไดรับยาตานไวรัส พบวา p-value  มีคา 
<0.001 แสดงวา คาเฉล่ียน้ําหนักระหวางกอนและหลังไดรับยาตานไวรัสแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
โดยคาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของน้ําหนักกอนไดรับยาตานไวรัสเทากับ 54.30 kg และ 9.53 kg 
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ตามลําดับ  สวนคาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของน้ําหนักหลังไดรับยาตานไวรัสเทากับ 57.31 kg 
และ 10.32 kg ตามลําดับ  สรุปวาการไดรับยาตานไวรัสมีผลทําใหน้ําหนักตัวของผูปวยเพ่ิมขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

 
 2. ลักษณะการกระจายของขอมูลไมใชโคงปกติ (Non-normal distribution)    

ในกรณีที่ขอมูลทั้งสองกลุมไมไดมีการแจกแจงแบบโคงปกติ เราจะทําการทดสอบความแตกตางของคามัธย
ฐานแทนคาเฉล่ีย โดยสถิติที่ใชในการทดสอบความแตกตางระหวาง 2 กลุมที่ไมเปนอิสระตอกัน และลักษณะการ
กระจายของขอมูลไมไดเปนแบบโคงปกติคือ Wilcoxon signed-ranks test  ซึ่งเปนสถิติที่ไมไดคํานึงถึงการแจกแจง
ของขอมูล  เราเรียกการวิเคราะหขอมูลแบบนี้วา Non-parametric  ซึ่งเปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับขอมูลที่มีความเบมากๆ   
 
ตัวอยางท่ี 2 จากการศึกษาของวีระวัฒนและคณะ ในตัวอยางที่ 1 โดยในตัวอยางนี้จะทําการทดสอบความแตกตางของ
จํานวน CD4 ระหวางกอนและหลังไดรับยาตานไวรัส โดยมขีั้นตอนในการทดสอบสมมติฐานดังนี้  
 
ขั้นตอนแรก คือการทดสอบการกระจายของขอมูลของทั้งสองกลุม (กอนและหลังไดรับยา) วามีการกระจายแบบโคง
ปกติหรือไม โดยมีขั้นตอนในการทดสอบดังนี้ 

1. ต้ังสมมติฐานนัลและสมมติฐานทางเลือก 
สมมติฐานนัล คือขอมูลมีการกระจายแบบโคงปกติ 
สมมติฐานทางเลือก คือขอมูลไมไดมีการกระจายแบบโคงปกติ 

2. กําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบสมมติฐานเทากับ 0.05 
3. ใชสถิต Shapiro-wilk test ในการทดสอบการกระจายของขอมูลแตละกลุม  การวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรม STATA สามารถทําไดดังนี้ 
 
เลือกเมนู  Statistics --> Summaries, tables, & tests --> Distributional plots and tests --> Shapiro-
Wilk normality test 
 
โปรแกรมจะแสดงผลลัพธที่ไดบนหนาตาง Stata Results ดังนี ้
 
. swilk cd40 cd412 
 
                   Shapiro-Wilk W test for normal data 
 
    Variable |    Obs       W           V         z       Prob>z 
-------------+-------------------------------------------------- 
        cd40 |    121    0.77137     22.156     6.944    0.00000 
       cd412 |    119    0.87373     12.065     5.577    0.00000 

 
 

4. ผลการทดสอบการกระจายของจํานวน CD4 กอนและหลังไดรับยาตานไวรัส พบวา p-value มีคานอยกวา 
0.05 ทั้งกอนและหลังไดรับยา แสดงวา การกระจายของจํานวน CD4 ทั้งกอนและหลังไดรับยาตานไวรัสไมได
มีการแจกแจงแบบโคงปกติ  เพราะฉะนั้นขั้นตอนตอไปคือการทดสอบความแตกตางของคามัธยฐานของ
จํานวน CD4 ระหวางกอนและหลังไดรับยาโดยใชสถิติ Wilcoxon signed-ranks test   
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ขั้นตอนการทดสอบความแตกตางของคามัธยฐาน CD4 กอนและหลังไดรับยาตานไวรัส 
1. ต้ังสมมติฐานนัลและสมมติฐานทางเลือกดังนี้ 

สมมติฐานนัลคือ คามัธยฐาน CD4 ระหวางกอนและหลังไดรับยาไมแตกตางกัน ( aftbef MMH =:0 ) 

      สมมติฐานทางเลือกคือ คามัธยฐาน CD4 ระหวางกอนและหลังไดรับยาแตกตางกัน ( aftbefa MMH ≠: ) 

2. กําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบสมมติฐานเทากับ 0.05 
3. สถิติที่ใชในการทดสอบคือ Wilcoxon signed-rank test  การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม STATA สามารถ

ทําไดดังนี้ 
 

เลือกเมนู  Statistics --> Summaries, tables, & tests --> Nonparametric tests of hypotheses --> 
Wilcoxon matched-pairs signed-rank test 

 
โปรแกรมจะแสดงผลลัพธที่ไดบนหนาตาง Stata Results ดังนี ้

 
         . signrank cd40 = cd412 
 
         Wilcoxon signed-rank test 
 
                 sign |      obs   sum ranks    expected 
         -------------+--------------------------------- 
             positive |        7       256.5        3570 
             negative |      112      6883.5        3570 
                 zero |        0           0           0 
         -------------+--------------------------------- 
                  all |      119        7140        7140 
 
        unadjusted variance   142205.00 
        adjustment for ties       -5.38 
        adjustment for zeros       0.00 
                             ---------- 
        adjusted variance     142199.63 
 
        Ho: cd40 = cd412 
                     z =  -8.787 
            Prob > |z| =   0.0000 
 
 

4. ผลการทดสอบแตกตางของจํานวน CD4 กอนและหลังไดรับยาตานไวรัส พบวา p-value  มีคานอยกวา 0.05  
แสดงวาการเปลี่ยนแปลงของจํานวน CD4 ระหวางกอนและหลังไดรับยาตานไวรัส แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  โดยคามัธยฐานของจํานวน CD4 กอนไดรับยาตานไวรัสมีคาเทากับ 32 และมีคาต่ําสุด-
สูงสุดคือ 1-358  สวนคามัธยฐานของจํานวน CD4 หลังไดรับยาตานไวรัสมีคาเทากับ 132 และมีคาต่ําสุด-
สูงสุดคือ 3-726  ซึ่งการคํานวณหาคามัธยฐานและคาต่ําสุด-สูงสุดโดยใชโปรแกรม STATA สามารถทําไดดังนี้   
 
       . sum cd40 cd412 if cd412~=.,detail 
 
                                   0 cd4 
       ------------------------------------------------------------- 
             Percentiles      Smallest 
        1%            1              1 
        5%            2              1 
       10%            4              1       Obs                 119 
       25%           14              1       Sum of Wgt.         119 
 
       50%           32                      Mean           64.09244 
                               Largest       Std. Dev.       74.6893 
       75%           80            240 
       90%          180            284       Variance       5578.491 
       95%          236            314       Skewness       1.707546 
       99%          314            358       Kurtosis       5.518846 
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                                  12 cd4 
       ------------------------------------------------------------- 
             Percentiles      Smallest 
        1%           10              3 
        5%           27             10 
       10%           34             11       Obs                 119 
       25%           69             15       Sum of Wgt.         119 
 
       50%          132                      Mean           162.6975 
                               Largest       Std. Dev.       128.598 
       75%          219            488 
       90%          332            493       Variance       16537.43 
       95%          449            560       Skewness       1.518691 
       99%          560            726       Kurtosis        5.86181 

 

การทดสอบสมมติฐานในประชากรสองกลุมท่ีอิสระตอกัน   
เชน การศึกษาผลของการใหแคลเซียมเสริมในสตรีวัยหมดประจําเดือน ขนาด 400 และ 800 มิลลิกรัมตอ

ปริมาณความหนาแนนของกระดูก (Bone mineral density) โดยผูวิจัยไดแบงผูปวยออกเปนสองกลุมโดยการสุมวา
ผูปวยรายใดจะไดแคลเซียมขนาด 400 หรือ 800 มิลลิกรัม ซึ่งวัตถุประสงคของการศึกษานี้คือ การทดสอบความ
แตกตางของความหนาแนนกระดูกระหวางผูปวยที่ไดรับแคลเซียม 400 และ 800 มิลลิกรัม ซึ่งการทดสอบสมมตฐิานใน
ประชากรสองกลุมที่อิสระตอกันแบงเปน 2 กรณีคือ 

 
 1.  ลักษณะการกระจายของขอมูลเปนแบบโคงปกติ (Normal distribution)   

ในกรณีที่ขอมูลทั้งสองกลุมมีลักษณะการกระจายเปนแบบโคงปกติ  เราจะทําการทดสอบความแตกตางของ
คาเฉล่ียระหวางประชากรสองกลุมที่อิสระตอกัน โดยสถิติที่ใชในการทดสอบคือ student’s t-test  ซึ่งมีขอตกลง
เบ้ืองตนที่สําคัญคือ ขอมูลของทั้งสองกลุมตองมีการกระจายตัวเปนแบบโคงปกติ  ดังนั้นกอนที่จะตัดสินใจใช student’s 
t-test ผูวิจัยตองทําการทดสอบการกระจายของขอมูลทั้งสองกลุมกอนวามีการกระจายแบบโคงปกติหรือไม  โดยใชสถิติ
เชน  Skewness and Kurtosis test หรือ Shapiro-wilk test หรือ Shapiro-Francia test ในการทดสอบการกระจายของ
ขอมูล  หรือพิจารณาลักษณะการกระจายของขอมูลจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังที่กลาวไวแลวในหัวขอ การแจก
แจงขอมูลแบบปกติ ในบทที่ 2    
 
การทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใช Student’s t test แบงออกเปน 2 กรณีคือ 
 กรณีที่ 1 เมื่อความแปรปรวนระหวางประชากร 2 กลุมเทากัน จะทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย
โดยใช Student’s t-test แบบ pooled variance  
 กรณีที่ 2 เมื่อความแปรปรวนระหวางประชากร 2 กลุมไมเทากัน จะทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย
โดยใช Student’s t-test แบบ separated variance 

ดังนั้นกอนการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดย Student’s t test ผูวิจัยตองทําการทดสอบความ
แปรปรวนระหวางตัวอยางทั้ง 2 กลุมกอนวาความแตกตางกันหรือไม โดยสถิติที่ใชในการทดสอบคือ F-test 
 
ตัวอยางท่ี 3 ในการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิด Sleep apnea (SA) โดยจุลวิทยและคณะ เพ่ือนําไปใชใน
การสรางคะแนนสําหรับทํานายการเกิด SA ซึ่งมีรูปแบบการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study) ดังนั้น
กอนที่จะทําการวิเคราะหเพ่ือหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิด SA ผูวิจัยจะตองทดสอบความแตกตางของปจจัย
ตางๆกับการเกิด SA โดยพิจารณาที่ละปจจัย ถาปจจัยใดมีความแตกตางกันระหวางกลุมคนไขที่เปน SA กับคนไขที่
ไมไดเปน SA แสดงวาปจจัยนั้นมีความสัมพันธกับการเกิด SA  เราเรียกการทดสอบลักษณะนี้วา Univariate analysis 
ในที่ตัวอยางจะแสดงการทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียอายุระหวางกลุมผูปวยที่เปน SA กับกลุมผูปวยที่ไมเปน SA 
โดยมีขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐานดังนี้ 
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ขั้นตอนแรก คือการทดสอบการกระจายของขอมูลของทั้งสองกลุม (กลุมผูปวยที่เปน SA และกลุมผูปวยที่ไมไดเปน SA) 
วามีการกระจายแบบโคงปกติหรือไม โดยมีขั้นตอนในการทดสอบดังนี้ 

1. ต้ังสมมติฐานนัลและสมมติฐานทางเลือก 
สมมติฐานนัล คือขอมูลมีการกระจายแบบโคงปกติ 
สมมติฐานทางเลือก คือขอมูลไมไดมีการกระจายแบบโคงปกติ 

2. กําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบสมมติฐานเทากับ 0.05 
3. ใชสถิต Shapiro-wilk test ในการทดสอบการกระจายของขอมูลแตละกลุม  การวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรม STATA สามารถทําไดดังนี้ 
 
เลือกเมนู  Statistics --> Summaries, tables, & tests --> Distributional plots and tests --> Shapiro-
Wilk normality test 
 
โปรแกรมจะแสดงผลลัพธที่ไดบนหนาตาง Stata Results ดังนี ้
 
. by SA, sort : swilk age 
 
----------------------------------------------------------------------- 
-> SA = 0 
 
                   Shapiro-Wilk W test for normal data 
 
    Variable |    Obs       W           V         z       Prob>z 
-------------+-------------------------------------------------- 
         age |    268    0.97765      4.309     3.410    0.00032 
 
----------------------------------------------------------------------- 
-> SA = 1 
 
                   Shapiro-Wilk W test for normal data 
 
    Variable |    Obs       W           V         z       Prob>z 
-------------+-------------------------------------------------- 
         age |    569    0.99270      2.759     2.454    0.00707 
 
 

4. ผลการทดสอบการกระจายของขอมูลอายุในกลุมผูปวยที่เปน SA และกลุมผูปวยที่ไมไดเปน SA พบวา p-
value มีคานอยกวา 0.05 ทั้งสองกลุม แสดงวา การกระจายของขอมูลอายุของทั้งสองกลุมไมไดมีการแจกแจง
แบบโคงปกติ  แตเนื่องจากสถิติที่ใชในการทดสอบการกระจายของขอมูลมีความไวมากเมื่อตัวอยางมีขนาด
ใหญ  นั่นหมายความวาขอมูลที่มีความเบเล็กนอย ตัวสถิติก็สามารถตรวจพบได  เพราะฉะนั้นในกรณีที่
ตัวอยางมีขนาดคอนขางใหญควรพิจารณาการกระจายของขอมูลวามีการแจกแจงแบบโคงปกติหรือไมดวย
คาสัมประสทธิ์ตางๆ เชน คาความโดง (kurtosis) คาความเบ (skewness) หรือคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
โดยใชโปรแกรม STATA ในการคํานวณหาคาตางๆดังนี้ 

 
เลือกเมนู  Statistics --> Summaries, tables, & tests --> Summary and descriptive statistics --> 
Summary statistics 

 
โปรแกรมจะแสดงผลลัพธที่ไดบนหนาตาง Stata Results ดังนี ้
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     . by SA, sort: sum age,detail 
 
     ------------------------------------------------------------- 
     -> SA = 0 
 
                                  age 
     ------------------------------------------------------------- 
           Percentiles      Smallest 
      1%     18.44384       18.02466 
      5%     20.89863       18.18356 
     10%     24.27945       18.44384       Obs                 268 
     25%     31.97123       18.83014       Sum of Wgt.         268 
 
     50%     41.99178                      Mean           43.15004 
                             Largest       Std. Dev.      14.61313 
     75%     53.52877       75.98356 
     90%     64.03835        75.9863       Variance       213.5436 
     95%     68.38356       80.03561       Skewness       .3083409 
     99%      75.9863       81.19452       Kurtosis       2.386439 
 
     -------------------------------------------------------------- 
     -> SA = 1 
 
                                  age 
     ------------------------------------------------------------- 
           Percentiles      Smallest 
      1%     23.84384       18.34521 
      5%     30.63836       19.47945 
     10%     34.87945       20.02192       Obs                 569 
     25%     42.67945       22.38356       Sum of Wgt.         569 
 
     50%     53.10137                      Mean           52.58904 
                             Largest       Std. Dev.      13.12702 
     75%     62.20822       82.16164 
     90%     70.27123       82.18082       Variance       172.3185 
     95%     73.07397       82.90137       Skewness      -.1092881 
     99%         80.4       84.75616       Kurtosis       2.423948 

 
5. จากการพิจารณาลักษณะการกระจายของขอมูลทั้งสองกลุมพบวาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานไมมากกวา

ครึ่งหนึ่งของคาเฉล่ีย และคาสัมประสิทธิ์ความเบเขาใกลศูนย ซึ่งเปนไปตามลักษณะการแจกแจงแบบโคงปกติ  
สวนคาสัมประสิทธิ์ความโดงมีคาต่ํากวา 3 ซึ่งไมเปนไปตามลักษณะการแจกแจงแบบโคงปกติ  อยางไรก็ตาม
ในขั้นตอนนี้เปนการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉล่ียโดยเฉพาะ ซึ่งคาสัมประสิทธิ์ที่มีผลกระทบตอคาเฉล่ีย
คือคาสัมประสิทธิ์ความเบ เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราไมจําเปนตองพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ความโดงของขอมูล 
จากรายละเอียดดังกลาวขางตน สรุปวาขอมูลอายุของทั้งสองกลุมมีการแจกแจงแบบโคงปกติ และสามารถใช
สถิติ Student’s t test ในการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียอายุระหวางกลุมตัวอยางสองกลุมในขั้นตอน
ตอไปได        

 
ขั้นตอนการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียอายุระหวางกลุมผูปวย 2 กลุม 
 ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบความแตกตางของความแปรปรวนระหวางตัวอยาง 2 กลุม   

1. ต้ังสมมติฐานนัลและสมมติฐานทางเลือกดังนี้ 
สมมติฐานนัลคือ ความแปรปรวนระหวางประชากร 2 กลุม ไมแตกตางกัน ( 22

0 : BAH σσ = ) 

สมมติฐานทางเลือกคือ ความแปรปรวนระหวางประชากร 2 กลุมแตกตางกัน ( 22: BAaH σσ ≠ ) 
2. กําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบสมมติฐานเทากับ 0.05 
3. สถิติที่ใชในการทดสอบคือ F-test  การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม STATA สามารถทําไดดังนี้ 

เลือกเมนู  Statistics --> Summaries, tables, & tests --> Classical tests of hypotheses--> Two-
group variance-comparison test 
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โปรแกรมจะแสดงผลลัพธที่ไดบนหนาตาง Stata Results ดังนี ้
 

. sdtest age, by( SA ) 
 
   Variance ratio test 
 
   ------------------------------------------------------------------------------ 
      Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
   ---------+-------------------------------------------------------------------- 
          0 |     268    43.15004    .8926391    14.61313    41.39253    44.90755 
          1 |     569    52.58904    .5503131    13.12702    51.50814    53.66994 
   ---------+-------------------------------------------------------------------- 
   combined |     837    49.56676    .4945282    14.30717    48.59609    50.53742 
   ------------------------------------------------------------------------------ 
 
                             Ho: sd(0) = sd(1)  
 
             F(267,568) observed   = F_obs           =    1.239 
             F(267,568) lower tail = F_L   = 1/F_obs =    0.807 
             F(267,568) upper tail = F_U   = F_obs   =    1.239 
 
   Ha: sd(0) < sd(1)         Ha: sd(0) != sd(1)          Ha: sd(0) > sd(1) 
  P < F_obs = 0.9812     P < F_L + P > F_U = 0.0414     P > F_obs = 0.0188 

 
 
4. ผลการทดสอบความแตกตางความแปรปรวนระหวางตัวอยาง 2 กลุมพบวา p-value  มีคาเทากับ 0.0414  ซึ่ง

มีคานอยกวา 0.05  แสดงวาความแปรปรวนระหวางตัวอยาง 2 กลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางตัวอยาง 2 กลุม 

1. ต้ังสมมติฐานนัลและสมมติฐานทางเลือกดังนี้ 
สมมติฐานนัลคือ คาเฉล่ียระหวางประชากร 2 กลุม ไมแตกตางกัน ( BAH μμ =:0 )                  
สมมติฐานทางเลือกคือ คาเฉล่ียระหวางประชากร 2 กลุมแตกตางกัน ( BAaH μμ ≠: ) 

2. กําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบสมมติฐานเทากับ 0.05 
3. สถิติที่ใชในการทดสอบคือ t-test แบบ separated variance  การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม STATA 

สามารถทําไดดังนี้ 

เลือกเมนู  Statistics --> Summaries, tables, & tests --> Classical tests of hypotheses--> Two-
group mean-comparison test 
โปรแกรมจะแสดงผลลัพธที่ไดบนหนาตาง Stata Results ดังนี ้

 
                 . ttest age, by(SA) unequal 

 
      Two-sample t test with unequal variances 
 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
         Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
      ---------+-------------------------------------------------------------------- 
             0 |     268    43.15004    .8926391    14.61313    41.39253    44.90755 
             1 |     569    52.58904    .5503131    13.12702    51.50814    53.66994 
      ---------+-------------------------------------------------------------------- 
      combined |     837    49.56676    .4945282    14.30717    48.59609    50.53742 
      ---------+-------------------------------------------------------------------- 
          diff |              -9.439    1.048642               -11.49954   -7.378464 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      Satterthwaite's degrees of freedom:  476.193 
 
                      Ho: mean(0) - mean(1) = diff = 0 
 
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0 
       t =  -9.0012                t =  -9.0012              t =  -9.0012 
   P < t =   0.0000          P > |t| =   0.0000          P > t =   1.0000 
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4. ผลการทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียอายุระหวางกลุมผูปวยที่เปน SA กับกลุมผูปวยที่ไมเปน SA พบวา p-
value  มีคา <0.001  แสดงวาคาเฉล่ียอายุระหวางกลุมผูปวยทั้ง 2 กลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
โดยกลุมผูปวยที่เปน SA มีอายุเฉล่ียเทากับ 52.59 ป สวนกลุมผูปวยที่ไมเปน SA มีอายุเฉล่ียเทากับ 43.15 ป    

 
 2. ลักษณะการกระจายของขอมูลไมใชโคงปกติ (Non-normal distribution)   

ในกรณีที่ขอมูลทั้งสองกลุมไมไดมีการแจกแจงแบบโคงปกติ  เราจะทําการทดสอบความแตกตางของคามัธย
ฐานระหวางประชากรสองกลุมแทนคาเฉล่ีย  โดยสถิติที่ใชในการทดสอบคือ Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) 
test ซึ่งเปนสถิติที่ไมไดคํานึงถึงการกระจายของขอมูล ซึ่งเราเรียกวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบนี้วา Non-parametric ซึ่ง
เปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับขอมูลที่มีความเบมากๆ   
 
ตัวอยางท่ี 4 จากการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิด SA ของจุลวิทยและคณะ ในตัวอยางที่ 3 โดยในตัวอยาง
นี้ตองการทดสอบความแตกตางของคา Epworth Sleepiness Scale (ESS) score ระหวางกลุมผูปวยที่เปน SA กับ
กลุมผูปวยที่ไมเปน SA ซึ่งมีขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐานดังนี้    
 
ขั้นตอนแรก คือการทดสอบการกระจายของขอมูลของทั้งสองกลุม (กลุมผูปวยที่เปน SA และกลุมผูปวยที่ไมไดเปน SA) 
วามีการกระจายแบบโคงปกติหรือไม โดยมีขั้นตอนในการทดสอบดังนี้ 

1. ต้ังสมมติฐานนัลและสมมติฐานทางเลือก 
สมมติฐานนัล คือขอมูลมีการกระจายแบบโคงปกติ 
สมมติฐานทางเลือก คือขอมูลไมไดมีการกระจายแบบโคงปกติ 

2. กําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบสมมติฐานเทากับ 0.05 
3. ใชสถิต Shapiro-wilk test ในการทดสอบการกระจายของขอมูลแตละกลุม  การวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรม STATA สามารถทําไดดังนี้ 
 
เลือกเมนู  Statistics --> Summaries, tables, & tests --> Distributional plots and tests --> Shapiro-
Wilk normality test 
 
โปรแกรมจะแสดงผลลัพธที่ไดบนหนาตาง Stata Results ดังนี ้
 
. by SA, sort : swilk ess 
 
---------------------------------------------------------------------- 
-> SA = 0 
 
                   Shapiro-Wilk W test for normal data 
 
    Variable |    Obs       W           V         z       Prob>z 
-------------+-------------------------------------------------- 
         ess |    268    0.98753      2.405     2.049    0.02025 
 
---------------------------------------------------------------------- 
-> SA = 1 
 
                   Shapiro-Wilk W test for normal data 
 
    Variable |    Obs       W           V         z       Prob>z 
-------------+-------------------------------------------------- 
         ess |    569    0.98837      4.397     3.581    0.00017 
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4. ผลการทดสอบการกระจายของขอมูลอายุในกลุมผูปวยที่เปน SA และกลุมผูปวยที่ไมไดเปน SA พบวา p-
value มีคานอยกวา 0.05 ทั้งสองกลุม แสดงวา การกระจายของขอมูลอายุของทั้งสองกลุมไมไดมีการแจกแจง
แบบโคงปกติ   

5. เมื่อพิจารณาคาสัมประสทธิ์ตางๆ เชน คาความโดง (kurtosis) คาความเบ (skewness) หรือคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน พบวา สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูลทั้งสองกลุมมีคามากกวาครึง่หนึ่งของคาเฉล่ีย ซึ่งมีผลทํา
ใหคาเฉล่ียลบสองเทาของสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปนคาติดลบ ซึ่งเปนคาที่เปนไปไมได สรุปวาการกระจาย
ของขอมูล ESS score ของทั้งสองกลุมไมไดแจกแจงแบบโคงปกติ  เราจึงใชสถิติ Mann-Whitney test ในการ
ทดสอบความแตกตางของคามัธยฐานของ ESS score ระหวางกลุมผูปวยที่เปน SA และกลุมผูปวยที่ไมได
เปน SA ในขั้นตอนตอไป 

 
   . by SA, sort: sum ess,detail 
 

------------------------------------------------------------- 
-> SA = 0 

 
                             ess 
------------------------------------------------------------- 
      Percentiles      Smallest 
 1%            0              0 
 5%            1              0 
10%            3              0       Obs                 268 
25%            6              0       Sum of Wgt.         268 

 
50%           10                      Mean           10.16418 
                        Largest       Std. Dev.      5.665711 
75%           14             23 
90%           17             23       Variance       32.10029 
95%           19             24       Skewness       .1156905 
99%           23             24       Kurtosis       2.382658 

 
------------------------------------------------------------- 
-> SA = 1 

 
                             ess 
------------------------------------------------------------- 
      Percentiles      Smallest 
 1%            0              0 
 5%            2              0 
10%            4              0       Obs                 569 
25%            7              0       Sum of Wgt.         569 

 
50%           11                      Mean           10.94376 
                        Largest       Std. Dev.      5.773635 
75%           15             24 
90%           19             24       Variance       33.33486 
95%           21             24       Skewness       .0971281 
99%           23             24       Kurtosis        2.22615 

 
 

ขั้นตอนการทดสอบความแตกตางของคามัธยฐานระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม 
1. ต้ังสมมติฐานนัลและสมมติฐานทางเลือกดังนี้ 

สมมติฐานนัลคือ คามัธยฐานระหวางประชากร 2 กลุม ไมแตกตางกัน ( BA MMH =:0 ) 
สมมติฐานทางเลือกคือ คามัธยฐานระหวางประชากร 2 กลุมแตกตางกัน ( BAa MMH ≠: ) 

2. กําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบสมมติฐานเทากับ 0.05 
3. สถิติที่ใชในการทดสอบคือ Mann-Whitney test การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม STATA สามารถทําได

ดังนี้ 
 
เลือกเมนู  Statistics --> Summaries, tables, & tests --> Nonparametric tests of hypotheses --> 
Wilcoxon rank-sum test 
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โปรแกรมจะแสดงผลลัพธที่ไดบนหนาตาง Stata Results ดังนี ้
 
 
         . ranksum  ess,by(SA) 

 
         Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test 
   
                   SA |      obs    rank sum    expected 
         -------------+--------------------------------- 
                    0 |      268      106808      112292 
                    1 |      569      243895      238411 
         -------------+--------------------------------- 
             combined |      837      350703      350703 
 
         unadjusted variance    10649025 
         adjustment for ties  -27615.655 
                              ---------- 
         adjusted variance      10621409 
 
         Ho: ess(SA==0) = ess(SA==1) 
                      z =  -1.683 
             Prob > |z| =   0.0924 
 
 

4. ผลการทดสอบความแตกตางคามัธยฐานของ ESS score ระหวางผูปวยที่เปน SA กับผูปวยที่ไมเปน SA 
พบวา p-value  มีคาเทากับ 0.0924 แสดงวาคามัธยฐานของ ESS score ระหวางผูปวย 2 กลุมไมแตกตางกัน  
โดยกลุมผูปวยที่เปน SA มีคามัธยฐานเทากับ 11 และมีคาต่ําสุด-สูงสุดเทากับ 0-24  สวนในกลุมผูปวยที่ไม
เปน SA มีคามธัยฐานเทากับ 10 และมีคาต่ําสุด-สูงสุดเทากับ 0-24  
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บทที่ 5 
การทดสอบสมมติฐานสําหรับขอมูลกลุม (Hypothesis testing for categorical data) 

 
 การทดสอบสมมติฐานสําหรับขอมูลกลุมเปนการทดสอบความแตกตางของสัดสวนของเหตุการณที่สนใจใน
ประชากร  หรือเปนการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรกลุมสองตัว โดยในบทนี้จะกลาวถึงการทดสอบสมมติฐานใน
ประชากรสองกลุม และการคํานวณหาขนาดของความสัมพันธระหวางตัวแปรกลุมสองตัวเทานั้น  ซึ่งเปนการทดสอบที่
พบไดบอยในงานวิจัยทางการแพทย   
 
การทดสอบสมมติฐานในประชากรสองกลุมท่ีอิสระตอกัน 
 
 สถิติที่ใชในการทดสอบความแตกตางของสัดสวนของเหตุการณที่สนใจระหวางประชากรสองกลุมที่อิสระตอ
กันคือ Chi-square test  หรือ Fisher Exact test  ซึ่งมีขอตกลงสําหรับการใชสถิติ Chi-square คือ คาคาดหวัง 
(Expected value) ของแตละเซลลจะตองมีคามากกวา 5 หรือมจีํานวนเซลลที่มีคาคาดหวังนอยกวา 5 ไดไมเกนิ 20% 
ของจํานวนเซลลทั้งหมด  โดยท่ีคาคาดหวังของเซลลนั้นสามารถคํานวณไดจากผลคูณของผลรวมในแนวแถว และใน
แนวคอลัมภที่เซลลนั้นอยู หารดวยจํานวนตัวอยางทั้งหมด  แตถาไมเปนไปตามขอตกลงดังกลาว  ตองใชสถิติ Fisher 
Exact test ในการทดสอบสมมติฐานแทน  
 
ตัวอยางท่ี 1  จากการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิด sleep apnea (SA) โดยจุลวิทยและคณะ  เพ่ือนําไปใช
ในการสรางคะแนนสําหรับทํานายการเกิด SA  ซึ่งมีรูปแบบการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study)  
ผูวิจัยตองการทราบวาสัดสวนการเกิด stop breathing ระหวางกลุมผูปวยที่เปน SA กับกลุมผูปวยที่ไมเปน SA มีความ
แตกตางกันหรือไม 
 
ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน 

1. ต้ังสมมติฐานนัลและสมมติฐานทางเลือกดังนี้ 
สมมติฐานนัลคือ สัดสวนการเกิด stop breathing ระหวางผูปวย 2 กลุม ไมแตกตางกัน ( 210 : PPH = ) 
สมมติฐานทางเลือกคือ สัดสวนการเกิด stop breathing ระหวางผูปวย 2 กลุมแตกตางกัน ( 21: PPHa ≠ ) 

2. กําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบสมมติฐานเทากับ 0.05 
3. สถิติที่ใชในการทดสอบคือ Chi-square test หรือ Fisher Exact test โดยขึ้นอยูกับคาคาดหวังของแตละเซลล

การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม STATA สามารถทําไดดังนี้ 
 

เลือกเมนู  Statistics --> Summaries, tables, & tests --> Tables --> Two-way tables with measures 
of association 

 
โปรแกรมจะแสดงผลลัพธที่ไดบนหนาตาง Stata Results ดังนี ้
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              . tab stop_bre SA,col exp chi2 exact 
 
              +--------------------+ 
              | Key                | 
              |--------------------| 
              |     frequency      | 
              | expected frequency | 
              | column percentage  | 
              +--------------------+ 
 
                    stop |          SA 
               breathing |         0          1 |     Total 
              -----------+----------------------+---------- 
                     yes |        93        396 |       489  
                         |     156.6      332.4 |     489.0  
                         |     34.70      69.60 |     58.42  
              -----------+----------------------+---------- 
                      no |       175        173 |       348  
                         |     111.4      236.6 |     348.0  
                         |     65.30      30.40 |     41.58  
              -----------+----------------------+---------- 
                   Total |       268        569 |       837  
                         |     268.0      569.0 |     837.0  
                         |    100.00     100.00 |    100.00  
 
                        Pearson chi2(1) =  91.3257   Pr = 0.000 
                         Fisher's exact =                 0.000 
                 1-sided Fisher's exact =                 0.000 
 
 

4. พิจารณาคาคาดหวังในแตละเซลล (แถวท่ี 2) พบวามีคามากกวา 5 ทุกเซลล  เพราะฉะนั้นสถิติที่เหมาะสม
สําหรับการทดสอบสมมติฐานในกรณีนี้คือ Chi-square test  ซึ่งจากผลการทดสอบความแตกตางของสัดสวน
ของการเกิด stop breathing ระหวางกลุมผูปวยที่เปน sleep apnea กับผูปวยที่ไมเปน sleep apnea พบวา 
p-value มีคา <0.001 แสดงวาสัดสวนของการเกิด stop breathing ระหวางผูปวย 2 กลุมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  โดยพบวาสัดสวนของการเกิด stop breathing ในกลุมผูปวยที่เปน sleep apnea เทากับ 
69.6% ในขณะที่สัดสวนของการเกิด stop breathing ในกลุมผูปวยที่ไมเปน sleep apnea เทากับ 34.7%  นั่น
หมายความวาการเกิด stop breathing มีความสัมพันธกับการเปน sleep apnea 

 
ตัวอยางท่ี 2  จากการศึกษาเปรียบเทียบการตอบสนองตอเชื้อไวรัสของยา Efavaren (EFV) และ Nevirapine (NVP) 
ในผูปวยที่ติดเชื้อเอชไอวี  โดยวีระวัฒนและคณะ  ซึ่งมีรูปแบบการศึกษาแบบ Randomized control trial  ผูวิจัย
ตองการทราบวา อัตราการตอบสนองตอเชื้อไวรัสระหวางผูปวยที่ไดรับยา EFV และ NVP มีความแตกตางกันหรือไม 
 
ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน 

1. ต้ังสมมติฐานนัลและสมมติฐานทางเลือกดังนี้ 
สมมติฐานนัลคือ สัดสวนของผูปวยที่ตอบสนองตอเชื้อไวรัส ระหวางกลุมที่ไดรับยา EFV และ NVP ไม
แตกตางกัน ( 210 : PPH = ) 
สมมติฐานทางเลือกคือ สัดสวนของผูปวยที่ตอบสนองตอเชื้อ ระหวางกลุมที่ไดรับยา EFV และ NVP แตกตาง
กัน ( 21: PPHa ≠ ) 

2. กําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบสมมติฐานเทากับ 0.05 
3. สถิติที่ใชในการทดสอบคือ Chi-square test หรือ Fisher Exact test โดยขึ้นอยูกับคาคาดหวังของแตละเซลล

การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม STATA สามารถทําไดดังนี้ 
 

เลือกเมนู  Statistics --> Summaries, tables, & tests --> Tables --> Two-way tables with measures 
of association 
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โปรแกรมจะแสดงผลลัพธที่ไดบนหนาตาง Stata Results ดังนี ้

 
         . tab vl_success treatment,col exp chi2 exact 
 
          +--------------------+ 
          | Key                | 
          |--------------------| 
          |     frequency      | 
          | expected frequency | 
          | column percentage  | 
          +--------------------+ 
 
                     |       treatment 
          vl_success |       NVP        EFV |     Total 
          -----------+----------------------+---------- 
                 yes |         7          1 |         8  
                     |       3.6        4.4 |       8.0  
                     |     29.17       3.33 |     14.81  
          -----------+----------------------+---------- 
                  no |        17         29 |        46  
                     |      20.4       25.6 |      46.0  
                     |     70.83      96.67 |     85.19  
          -----------+----------------------+---------- 
               Total |        24         30 |        54  
                     |      24.0       30.0 |      54.0  
                     |    100.00     100.00 |    100.00  
 
                    Pearson chi2(1) =   7.0508   Pr = 0.008 
                     Fisher's exact =                 0.016 
             1-sided Fisher's exact =                 0.011 
 
 

4. พิจารณาคาคาดหวังในแตละเซลล (แถวท่ี 2) พบวามีอยู 2 เซลลที่มีคานอยกวา 5  หรือคิดเปน 2 ใน 4 เซลล 
ซึ่งคิดเปน 50% ของจํานวนเซลลทั้งหมด  เพราะฉะนั้นสถิติที่เหมาะสมสําหรับการทดสอบสมมติฐานในกรณีนี้
คือ Fisher Exact test  ซึ่งผลการทดสอบความแตกตางของอัตราการตอบสนองตอเชื้อไวรัส ระหวางกลุมที่
ไดรับยา EFV และ NVP พบวา p-value มีคาเทากับ 0.016  แสดงวา อัตราการตอบสนองตอเชื้อไวรัสระหวาง
กลุมที่ไดรับยา EFV และ NVP แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยพบวาอัตราการตอบสนองตอเชื้อ
ไวรัสในกลุมที่ไดรับ NVP มีคาเทากับ 29.2% ซึ่งสูงกวากลุมที่ไดรับยา EFV ที่มีอัตราการตอบสนองตอเชื้อ
ไวรัสเพียง 3.3%   

 

การหาขนาดความสัมพันธระหวางตัวแปรกลุมสองตัว (Strength of association) 

 
 ในหัวขอที่ผานมาไดกลาวถึงการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรกลุม 2 ตัว  โดยใชสถิติ Chi-square test 
หรือ Fisher Exact test  ซึ่งผลลัพธที่ไดบอกแตเพียงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันหรือไม  แตไมสามารถบอก
ขนาดของความสัมพันธนั้นได  การทราบขนาดความสัมพันธจะทําใหงานวิจัยมีประโยชนในแงการนําไปใชมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงการหาขนาดความสัมพันธที่นิยมพบไดบอยในงานวิจัยทางการแพทย มี 2 ประเภท ไดแก Relative 
risk และ Odds ratio  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. Risk ratio (RR) 
 คา RR คือ คาสัดสวนระหวางอุบัติการณของการเกิดโรคหรือเหตุการณที่สนใจในกลุมที่ไดรับปจจัยเส่ียง กับ
อุบัติการณของการเกิดโรคหรือเหตุการณที่สนใจในกลุมที่ไดรับปจจัยเส่ียงนั้น  ซึ่งสามารถเขียนเปนสูตรคํานวณไดดังนี้ 
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เมื่อ  +EI  คือ อุบัติการณของการเกิดโรคหรือเหตุการณที่สนใจในกลุมที่ไดรับปจจัยเส่ียง 

      −E
I   คือ อุบัติการณของการเกิดโรคหรือเหตุการณที่สนใจในกลุมที่ไมไดรับปจจัยเส่ียง 

ซึ่งคา RR เหมาะสําหรับการแสดงขนาดความสัมพันธในกรณีที่รูปแบบการวิจัยเปนแบบ Cohort study เทานั้น  
 
ตัวอยางท่ี 3  ในการศึกษาอัตราการรอดชีพของไตในผูปวยที่ไดรับการผาตัดเปล่ียนไตที่โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย   
อัมรินทรและคณะ (วารสารวิทยาการระบาด 2541)  ผูวิจัยตองการทราบวาการที่ผูปวยไดรับเปล่ียนไตที่ไดจากผูมีชีวิต 
(Living) กับไดรับเปล่ียนไตที่ไดจากผูเสียชีวิต (Cadavor) มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะไตลมเหลวหรือไม  โดยผูวิจัย
ไดทําการศึกษาในผูปวยเปล่ียนไตจํานวน 335 คน  ในจํานวนนี้มีผูปวยที่ไดรับไตจากผูมีชีวิต 128 คน และไดรับไตจาก
ผูเสียชีวิต 207 คน  โดยพบวาในจํานวนผูปวยที่ไดรับไตจากผูมีชีวิต เกิดภาวะไตลมเหลวจํานวน 5 คน และในจํานวน
ผูปวยที่ไดรับไตจากผูเสียชีวิต เกิดภาวะไตลมเหลวจํานวน 74 คน  การหาขนาดความสัมพันธโดยใชโปรแกรม STATA 
สําหรับขอมูลที่มีการนับจํานวนของเหตุการณที่สนใจแลว สามารถทําไดดังนี้ 

 
เลือกเมนู  Statistics --> Epidemiology and related --> Tables for epidemiology --> Cohort study 
risk-ratio etc. calculator 

 
  . csi 74 5 133 123 
    
                    |   Exposed   Unexposed  |      Total 
   -----------------+------------------------+------------ 
              Cases |        74           5  |         79 
           Noncases |       133         123  |        256 
   -----------------+------------------------+------------ 
              Total |       207         128  |        335 
                    |                        | 
               Risk |  .3574879    .0390625  |   .2358209 
                    |                        | 
                    |      Point estimate    |    [95% Conf. Interval] 
                    |------------------------+------------------------ 
    Risk difference |         .3184254       |    .2450152    .3918357  
         Risk ratio |         9.151691       |     3.80194    22.02913  
    Attr. frac. ex. |         .8907306       |    .7369764    .9546056  
    Attr. frac. pop |         .8343552       | 
                    +------------------------------------------------- 
                                  chi2(1) =    44.50  Pr>chi2 = 0.0000 
 
 
 

จากผลลัพธที่ไดพบวา RR ของการศึกษานี้มีคาเทากับ 9.15 นั่นคือ ผูปวยที่ไดรับไตจากผูเสียชีวิตมีโอกาสที่จะเกิด
ภาวะไตลมเหลวประมาณ 9 เทา เมื่อเทียบกับผูปวยที่ไดรับไตจากผูมีชีวิต โดยมี 95% CI of RR อยูระหวาง 3.80-
22.03   
 
2.  Odds ratio (OR) 
 ในกรณีที่รูปแบบการศึกษาเปนแบบ Case-control หรือ Cross-sectional study  เราไมสามารถคํานวณหา
อุบัติการณของการเกิดโรคหรือเหตุการณที่สนใจได  ดังนั้นคา OR จึงถูกนํามาใชเปนตวัแทนของขนาดความสัมพันธใน
กรณีนี้   
 
การคํานวณคา OR สามารถทําไดดังนี้ 
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  ซึ่งก็คือ สัดสวนของความนาจะเปนของการเปนโรคตอความนาจะเปนของการไมเปนโรค  
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ตัวอยางท่ี 4  ในการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดกระดูกขอสะโพกหัก (Hip fracture) โดยไพบูลยและคณะ   
ผูวิจัยตองการทราบวาการที่ผูปวยมีประวัติการรับประทานยาแผนโบราณเสี่ยงตอการเกิดกระดูกขอสะโพกหักหรือไม  
โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาในผูปวยจํานวน 452 คน  ในจํานวนนี้มีผูปวยที่มีประวัติการรับประทานยาแผนโบราณจํานวน 
28 คน และผูปวยที่ไมมีประวัติการรับประทานยาแผนโบราณจํานวน 424 คน  โดยพบวาในจํานวนผูปวยที่มีประวัติการ
รับประทานยาแผนโบราณ เกิดกระดูกขอสะโพกหักจํานวน 20 คน และในจํานวนผูปวยที่ไมมีประวัติการรับประทานยา
แผนโบราณ เกิดกระดูกขอสะโพกหักจํานวน 216 คน  การหาขนาดความสัมพันธโดยใชโปรแกรม STATA สําหรับ
ขอมูลที่มีการนับจํานวนของเหตุการณที่สนใจแลว สามารถทําไดดังนี้ 
 

เลือกเมนู  Statistics --> Epidemiology and related --> Tables for epidemiology --> Case-control 
odds-ratio calculator 

 
 
        . cci 20 216 8 208 
                                                                 Proportion 
                         |   Exposed   Unexposed  |      Total     Exposed 
        -----------------+------------------------+------------------------ 
                   Cases |        20         216  |        236       0.0847 
                Controls |         8         208  |        216       0.0370 
        -----------------+------------------------+------------------------ 
                   Total |        28         424  |        452       0.0619 
                         |                        | 
                         |      Point estimate    |    [95% Conf. Interval] 
                         |------------------------+------------------------ 
              Odds ratio |         2.407407       |    .9872681    6.451643 (exact) 
         Attr. frac. ex. |         .5846154       |   -.0128961    .8450007 (exact) 
         Attr. frac. pop |         .0495437       | 
                         +------------------------------------------------- 
                                       chi2(1) =     4.42  Pr>chi2 = 0.0356 

 
 

จากผลลัพธที่ไดพบวา OR ของการศึกษานี้มีคาเทากับ 2.41 นั่นคือ ผูปวยเกิดกระดูกสะโพกหักมีโอกาสที่จะมีประวัติ
การรับประทานยาแผนโบราณสูงกวา 2.4 เทา เมื่อเทียบกับผูปวยที่ไมเกิดสะโพกหัก โดยมี 95% CI of OR อยูระหวาง 
0.99-6.45 
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บทที่ 6 
การนําเสนอผลการวิจัย  (Reporting results) 

 
 ในการทํางานวิจัย  ผูวิจัยควรออกแบบตารางการนําเสนอผลการวิจัย หรือเรียกวาตารางหุน (Dummy tables) 
ต้ังแตขั้นตอนการวางแผนโครงรางวิจัย ทั้งนี้การออกแบบตารางหุนจะขึ้นอยูกับรูปแบบงานวิจัยและวัตถุประสงคของ
งานวิจัยเปนหลัก โดยการนําเสนอผลการวิจัยจะเริ่มจากตารางสําหรับการบรรยายลักษณะของตัวอยาง (Description of 
patients’ s characteristics) กอนเสมอ  ตามดวยตารางสําหรับการวิเคราะหแบบตัวแปรเดียว (Univariate analysis) 
และตารางสําหรับการวิเคราะหแบบพหุ (Multivairate analysis) ตามตัวอยางดังตอไปนี้ 
 
ตัวอยางท่ี 1  การนาํเสนอผลการวิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิด Sleep apnea ของ Rodsutti 
et.al.  ซึ่งปจจัยที่สนใจไดแก อายุ  เพศ  ดัชนีความอวน  การสูบบุรี่  การดื่มสุรา  การมีประวัติการนอนกรน  การมี
ประวัติการหยุดหายใจขณะนอนหลับ  โดยมีรูปแบบการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study)  มีขั้นตอนการ
นําเสนอผลการวิจัยดังนี้    

• ตารางที่ 1 บรรยายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางทั้งหมด  โดยใชหลักการของสถิติเชิงพรรณนา (ดัง
รายละเอียดในบทที่ 2)   

• ตารางที่ 2 ทดสอบความแตกตางของปจจัยตางๆระหวางกลุมที่เปน sleep apnea กับกลุมที่ไมไดเปน sleep 
apnea  ซึ่งเปนการทดสอบความสัมพันธของปจจัยทีละตัวกับการเกิด sleep apnea  หรือที่เรียกวา การ
วิเคราะหแบบตัวแปรเดียว (Univariate analysis)  โดยใชหลักกการของการทดสอบสมมติฐาน (ดัง
รายละเอียดในบทที่ 4 และ 5) 

• ตารางที่ 3 วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยหลายๆตัวกับการเกิด sleep apnea  หรือที่เรียกวา การ
วิเคราะหแบบพหุ (Multivairate analysis)  ซึ่งไมไดกลาวรายละเอียดการวิเคราะหไวในหนังสือเลมนี้ 
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Table 1 Description of patients’s characteristics 

Characteristics N (%) 

Age, mean(sd)  
Age, n(%)   
     <30  
     30-44  
     45-59  
     ≥ 60  
Gender  
     Male  
     Female  
BMI, mean(sd)  
BMI  
     <25  
     25-29.9  
     30-39.9  
     ≥ 40  
Snoring  
     Yes  
     No  
Stopping breathing  
     Yes  
     No  
Waking up refreshed  
     Yes  
     Sometimes  
     No  
Leg kicking  
     Yes  
     Sometimes  
     No  
ESS score, median(range)  
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Table 2  Description of patients’s characteristics between SA and non-SA 

Characteristics SA Non-SA P value 
 n(%) n(%)  

Age, mean(sd)    
Age, n(%)    
     <30    
     30-44    
     45-59    
     ≥ 60    
Gender    
     male    
     female    
BMI, mean(sd)    
BMI    
     <25    
     25-29.9    
     30-39.9    
     ≥ 40    
Snoring    
     Yes    
     No    
Stopping breathing    
     Yes    
     No    
Waking up refreshed    
     Yes    
     Sometimes    
     No    
Leg kicking    
     Yes    
     Sometimes    
     No    
ESS score, median(range)    
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Table3  Factors associated with SA (AHI ≥ 5): multiple logistic regression analysis 
 
Factors Coefficient SE P value OR (95% CI) 

Age     
     ≥ 60     
     45-59     
     30-44     
     < 30     
Gender     
     Male     
     Female     
Snoring     
     Yes     
     No     
Stopping breathing     
     Yes     
     No     
BMI     
     ≥ 40     
     30-39.9     
     25-29.9     
     < 25     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

ตัวอยางท่ี 2  การนําเสนอผลการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของความหนาแนนกระดูก (BMD) และดัชนีทางชีวเคมีของ
การสรางและสลายมวลกระดูก (Biochemical markers of bone remodeling) ซึ่งไดแก serum C-termina-telopeptide 
of type I collagen (CTx), PINP, PTH และ Vitamin D ภายหลังการไดรับแคลเซียมเสริม โดยใชหลักการของการ
ทดสอบสมมติฐานสําหรับขอมูลตอเนื่องในประชากรสองกลุมที่ไมอิสระตอกัน (ดังรายละเอียดในบทที่ 4)  
 

Table 4  Describe BMD and biochemical markers between randomization and 96 weeks 
 
Parameters Randomization 96 weeks P value 

BMD    
L2L4    
Neck    
Wards    
Trochanter    
Shaft    
Biochemical markers    
CTx    
PINP    
PTH    
Vitamin D    
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