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SUMMARY OF RESEARCH DEFINITION

1. การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาข้อ
เท็จจริง(facts) หรือคำตอบของ
ปัญหา ด้วยวิธีการค้นคว้า(search) 
ตรวจสอบ (investigation)และ 
ทดลอง (experimentation) 

2. วิธีที่ค้นคว้า ตรวจสอบ ทดลองนั้น 
ต้องดำเนินการอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
(careful, diligent) เป็นระบบ 
(systematic) น่าเชื่อถือ (reliability) 

3. ข้อเท็จจริงที่ได้ต้องมีการแปลความ
หมาย(Interpretation) นำไปสู่ข้อ
สรุป/กฎ/ทฤษฎีใหม่ๆ หรือปรับปรุง
กฎ/ทฤษฎีเดิมให้นำไปใช้ได้จริง



CLINICAL RESEARCH

The National Institutes of Health 
(NIH) defines “clinical research” 

as ... 

: research conducted with human 
subjects (or on material of human 
origin such as tissues, specimens 

and cognitive phenomena) for 
which an investigator (or 

colleague) directly interacts with 
human subjects.  

-Excluded from this definition are in 
vitro studies that utilize human 

tissues that cannot be linked to a 
living individual.

Clinical research include:  

.Patient-oriented research – เป็นการวิจัยต่อบุคคลหรือ
กลุ่มคนหรือต่อส่วนประกอบของมนุษย์ ได้แก่การวิจัยที่มุ่ง 

1) mechanisms of human disease,  

2) therapeutic interventions,  

3) clinical trials, and  

4) development of new technologies 

.Epidemiological and behavioral studies – These 
types of studies examine the distribution of 
disease, the factors that affect health, and how 
people make health-related decisions. 

.Outcomes and health services research – These 
studies seek to identify the most effective and 
most efficient interventions, treatments, and 
services.



CLINICAL RESEARCH

• ...is structured process of 
investigating facts and theories 
and exploring connections. 

It proceeds in a systematic way...  

• to examine clinical conditions 
and outcomes 

• to establish relationships among 
clinical phenomena 

• to generate evidence for 
decision making 

• to provide the impetus for 
improve methods of practice.
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THE TRUTH ABOUT RESEARCH

• เป้าหมายของการวิจัย คือ การค้นหา
คำตอบที่เป็นค่าจริง ถูกต้องเชื่อถือได้ 

• แต่ผลของทุกการวิจัยจะประกอบด้วย 
ค่าจริง(Truth) และ ค่าผิดพลาด 
(error) 

• ค่าผิดพลาดจากการวิจัย มี2ประเภท 
คือ systematic และ random 

• Systematic error แก้ไขด้วย การ
กำหนด Research design และ 
Research methodology ที่เหมาะ
สม 

• Random error แก้ไขด้วยการเลือก
ใช้ สถิติที่เหมาะสม
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ประชากร 
ที่มีสภาวะที่เราสนใจ

ตัวอย่าง ตัวอย่าง

ความถูกต้องภายใน

อคติจาก 
การเลือก

อคติจากการวัดผล
อคติจากตัวกวน
ความบังเอิญ
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ความถูกต้องภายนอก 
(การขยายผลของการศึกษา) 
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การวิจัย



Internal and External Validity 



A MODEL OF RESEARCH PROCESS
Phase 1 

Identify the  
research question
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IDENTIFY THE 
RESEARCH PROBLEM

REVIEW OF LITERATURE: 
THEORETICAL FRAMEWORK

IDENTIFY VARIABLES

STATE HYPOTHESIS  
SPECIFY PURPOSE

Phase 2 
Design the study
DESIGN THE PROTOCOL 

CHOOSE A SAMPLE

Phase 3 
Methods

COLLECT DATA

INTERPRET FINDINGS

ANALYZE DATA

Phase 5 
Communication

Phase 4 
Data analysis

REPORT FINDING 
SUGGESTIONS FOR 

FURTHER STUDY


