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 การทดสอบสมมติฐานเป็นการสรุปหรือพิสูจน์ค าตอบของการวิจัย ในการท่ีจะ
ให้ได้ข้อสรุปหรือการตัดสินใจท่ีชัดเจนตามสมมติฐานที่สนใจเฉพาะนั้น จึงจ าเป็นต้องมี
การยืนยันโดยใช้ข้อเท็จจริงจากชุดข้อมูลท่ีได้จากตัวอย่างต่าง ๆ โดยจะต้องมีวิธีการ
ส าหรับการปฏิเสธ หรือการยอมรับสมมติฐานอย่างถูกต้องแน่นอน วิธีทางวิทยาศาสตร์
ท่ีส าคัญอย่างหนึ่งคือ การสรุปผลท่ีมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีท่ียอมรับและ
สามารถท่ีจะทดสอบข้อสรุปซ้ าได้โดยนักวิจัยคนอื่น ๆ 
 ความส าคัญของการทดสอบสมมติฐาน คล้ายกันกับความส าคัญของการ
ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน ช่วยหาข้อสรุปของการทดสอบท่ีสามารถเชื่อถือได้ 
ท าให้สรุปผลหรือพิสูจน์ข้อสงสัยท่ีต้องการทราบของการวิจัยได้ โดยต้องมีขั้นตอน           
ในการพิสูจน์ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของวิธีทางวิทยาศาสตร์ และสามารถน าข้อสรุป
หรือข้อค้นพบท่ีหาได้จากตัวอย่างนี้ไปใช้หรืออ้างในประชากรได้ ด้วยความมั่นใจว่า
ถูกต้องเชื่อถือได้เป็นร้อยละเท่าใด 
 ในบทนี้  จะน าเสนอการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย ในหัวข้อ  ดังนี้   
(1)  ความหมายและหลักการของการทดสอบสมมติฐาน (2) เงื่อนไขของการทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติ (3) ขั้นตอนการสมมติฐานทางสถิติ (4) หลักเกณฑ์การปฏิเสธ           
หรือยอมรับสมมติฐาน (5) การเลือกสถิติในการทดสอบ ดังรายละเอียด ต่อไปนี ้
 

6.1  ความหมายและหลักการของการทดสอบสมมติฐาน 
  “การทดสอบสมมุติฐาน” (Tests of Hypothesis) เป็นขบวนการท่ีส าคัญท่ีใช้           
ในการตัดสินใจ (Decision-Making Process) กล่าวคือ ช่วยนักวิจัยในการตัดสินใจว่า 
สมมุติฐานเกี่ยวกับประชากรท่ีตั้งไว้ถูกหรือผิด โดยศึกษาจากข้อมูลท่ีเก็บจาก                   
กลุ่มตัวอย่าง การแสวงหาความรู้จากกลุ่มประชากรท้ังหมดท าได้ยากมาก การทดสอบ

บทที่ 6 
การทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย 
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สมมุติฐานทางสถิติจึงเป็นกลยุทธ์ท่ีส าหรับใช้ตัดสินใจได้ว่า ผลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่าง
จะ”สรุปอ้างอิง” (Generalized) ไปสู่ประชากรหรือไม่ 
 แนวคิดในการทดสอบสมมติฐาน โดยท่ัวไปการทดสอบสมมติฐานจะต้องมี
ขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีส าคัญคือ ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมข้อมูล น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหา
ข้ อสรุป  และตีคว ามหมาย  การทดสอบสมมติ ฐ านท างสถิ ติ ก็ เ ช่ น เดี ยวกัน                              
ต้องประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ โดยอาศัยหลักการท่ีส าคัญคือลักษณะการแจกแจง             
ของตัวอย่าง 
 รูปแบบสถิติ (Statistical model) คือ รูปแบบของลักษณะธรรมชาติท่ีเป็นอยู่ของ
ประชากรและลักษณะวิธีของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ถ้าเราได้ก าหนดยืนยันลักษณะ
ของประชากรและก าหนดลักษณะวิธีการสุ่มตัวอย่างแล้ว นั้นคือเราได้สร้างรูปแบบสถิติ 
 ลักษณะการแจกแจงของตัวอย่าง (Sampling Distribution) ในแนวคิด                     
การทดสอบสมมติฐาน ลักษณะการแจกแจงของตัวอย่างเป็นลักษณะการแจกแจง              
ทางทฤษฎี เป็นลักษณะการแจกแจงของค่าท่ีได้จากตัวอย่างต่าง ๆ ท้ังหมดท่ีเป็นไปได้
ของค่าสถิติท่ีสนใจหรือทดสอบ เช่น ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง เมื่อค่าสถิตินั้นสามารถ
ค านวณหาจากตัวอย่างท้ังหมดท่ีสุ่มมาด้วยจ านวนหรือขนาดเท่ากัน ลักษณะการแจกแจง
ตัวอย่างสถติิ จะบอกให้เราทราบถึงความน่าจะเป็นท่ีเป็นไปได้ทั้งหมดของค่าสถิตินั้น 
 ภายใต้ H0 ท่ีท าให้ก าหนดขนาดของบริเวณปฏิเสธ H0 และแสดงได้ด้วยระดับ α 
(นัยส าคัญ) ท่ีนิยมกันอาจจะก าหนดเป็น .01 หรือ .05 ก็ได้ ถ้า .05 นั่นคือขนาดของ
บริเวณการปฏิเสธเป็นร้อยละ 5 ของพื้นท่ีท้ังหมดภายใต้เส้นโค้งในการแจกแจง                      
การกระจายของตัวอย่าง 

  

6.2  เงื่อนไขของการทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ
 สมมติฐานทางสถิติเป็นข้อสมมติท่ีเกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ หรือลักษณะของ
ประชากรท่ีต้องการทดสอบประกอบด้วย 2 สมมติฐาน ดังนี้ 

1. สมมติฐานว่าง (Null Hypothesis) H0 เป็นสมมติฐานของการไม่มีความ
แตกต่างไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่มีผลต่อกัน ในการทดสอบทางสถิติ โดยท่ัวไปแล้ว
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สมมติฐานว่างท่ีแสดงไว้เพื่อต้องการพิสูจน์ว่าจะถูกปฏิเสธหรือยอมรับเมื่อใด H0                 
ถูกปฏิเสธสมมติฐานทางเลือก H1 ก็จะถูกยอมรับ 

  H0  : μ = 30 
  H0  : μ 1 -  μ 2 = 0 หรือ μ 1 - μ 2 
  H0  : μ 1 - μ 2 = 50 

2. สมมติฐานทางเลือก (Alternative Hypothesis) H1 เป็นสมมติฐานท่ี
เกี่ยวกับสิ่งท่ีต้องพิสูจน์ สิ่งท่ีต้องการทราบหรือศึกษาของผู้ท าการวิจัย เป็นสิ่งท่ี
คาดการณ์ ที่คิดไว้ ข้อสงสัย หรือสิ่งท่ีต้องการทราบ ซึ่งได้มาจากทฤษฎี ความรู้ หลักการ
ต่าง ๆ 

  H0 :  μ> 30 H1 : μ < 30 
  H1  : μ = 30 
  H1   : μ 1 - μ 2 > 0 หรือ μ 1 > μ 2 
  H1  : μ 1 - μ 2 < 50 

   การตั้งสมมติฐานทางสถิติจะต้องตั้งท้ังสองสมมติฐานพร้อมกัน เช่น ถ้ามี
ความสงสัยว่าค่าพารามิเตอร์ ควรจะแตกต่างจาก 50 จะมีการต้ังสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

   H0 :   μ =  50 
   H1  :  μ≠  50 
  ถ้าสงสัยว่า ค่า  μ จะมากกว่า 50 จะตั้งสมมติฐานทางสถิติว่า 
   H0  :   μ = 50 
   H1  :   μ> 50 
 

 การเลือกสถิติที่ใช้ทดสอบ (Test Statistic) 
  ตัวทดสอบทางสถิติท่ีน ามาใช้ในการตัดสินใจ เพื่อสรุปเกี่ยวกับการทดสอบ
สมมติฐานที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ตัวทดสอบ Z ตัว ทดสอบ t ตัวทดสอบ X2 และตัวทดสอบ F 
  ตัวทดสอบ Z (Z-Test) ใช้ทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยท่ีทราบค่าความแปรปรวน
ของประชากร เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงปกติ ข้อมูลจะถูกแปลงให้เป็นค่ามาตรฐานคือ Z 
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ซึ่งมีค่าเฉลี่ย = 0 และค่าความแปรปรวน = 1 หากค่าสถิติท่ีน ามาทดสอบเป็นค่าสัดส่วน
ซึ่งไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากรก็สามารถใช้ตัวทดสอบ Z ได้ 
  ตัวทดสอบ t (t-test) เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงแบบปรกติใช้ตัวทดสอบ t 
ทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยโดยไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากร เมื่อไม่ทราบ            
ค่าความแปรปรวนของประชากร สามารถใช้ค่าความแปรปรวนของข้อมูลจากตัวอย่าง
แทนได้ ซึ่งตัวทดสอบ t มีลักษณะการแจกแจงหรือการกระจาย เส้นโค้งจะกว้างและ
แบนกว่าตัวทดสอบ Z เมื่อองศาของความเป็นอิสระ (degree of freedom = df ) เพิ่มขึ้น t 
จะมีค่าเฉลี่ย = 0 
  ตัวทดสอบ X2 (X2 - test) มีลักษณะการแจกแจง ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามระดับ
ขององศาของความเป็นอิสระ จะมีค่าเป็นบวกเสมอ ตัวทดสอบ X2 น าไปใช้ในการ
ทดสอบเกี่ยวกับค่าความแปรปรวนของข้อมูล 1 ชุด ทดสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์และ
ทดสอบว่าข้อมูลมีลักษณะการแจกแจงปรกติหรือไม่ 
  ตัวทดสอบ F (F-test) ลักษณะการแจกแจงของ F จะมีลักษณะคล้ายการแจก
แจง X2 แต่มีองศาแห่งความอิสระ 2 ค่า คือ ของเศษและส่วนการก าหนดความผิดพลาด
ในการทดสอบ การตัดสินใจเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานว่าง H0 มีความผิดพลาดจาก
การทดสอบได้ ข้อสรุปผลการทดสอบอาจไม่ตรงกับความเป็นจริง มีความผิดพลาด            
ท่ีเกิดขึ้นมีได้ 2 ประเภท คือ 
  1. ความผิดพลาดประเภทท่ี 1 (Type I Error) เป็นความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น
จากการสรุปผลการทดสอบท่ีปฏิเสธ H0 เมื่อ H0 เป็นจริง และความน่าจะเป็นของความ
ผิดพลาดประเภท 1 นี้เขียนแทนด้วย α ความคลาดเคลื่อนในการตัดสินใจ 

  
 Type I Error (a) - ปฏเิสธ H0 ทั้ง ๆ ที ่H0 ถูกต้อง เป็นจริง 
   

   สถานการณ์จริง บุ๋มไม่ได้ส่ังฆ่าแมว 

   H0  : บุ๋มไม่ได้สั่งฆ่าแมว 
   H1: บุ๋มสั่งฆ่าแมว 

   ถ้าสรุปว่า บุ๋มสั่งฆ่าแมว แสดงว่าเกิดความผิดพลาดเรียกความผิดพลาดนี้
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ว่า Type I Error 
  2. ความผิดพลาดประเภทท่ี 2 (Type II Error) สถานการณ์จริง บุ๋มสั่งฆ่าแมว 

    
   H0  : บุ๋มไม่ได้ฆ่าแมว 
   H1: บุ๋มฆ่าแมว 

   ถ้าสรุปว่า บุ๋มไม่ได้ฆ่าแมว แสดงว่าเกิดความผิดพลาดเรียกความผิด
พลาดนี้ว่า Type II Error ซึ่งการควบคุม Type II Error นั้นท าได้ดังนี้ ขนาดตัวอย่างต้อง
มากพอ กระบวนการเก็บข้อมูลต้องเท่ียงตรงและหัวใจส าคัญต้องเลือกสถิติให้ถูกต้อง 
(ยาขมหม้อใหญ่ของนักศึกษาและผู้ท าวิจัยมือใหม่) 
 

อีกสักตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 
   
การตัดสินใจหลัง
การทดสอบ 

สถานการณ์ท่ีถูกต้องของ H0 
H0 เป็นจริง H0 เป็นเท็จ 

ยอมรับ H0 นักศึกษามาเรียนสถิติ
แล้วสอบผ่าน 1 –α 

นักศึกษาไม่มาเรียนสถิติ
แล้วสอบผ่าน β 

ปฏิเสธ H0 นักศึกษามาเรียนสถิติ
แล้วสอบตก α 

นักศึกษาไม่มาเรียนสถิติ
แล้วสอบตก 1 -β 

  ดังนั้น ในการสรุปผลการทดสอบ ถ้ายอมรับ H0 ในกรณี H0 เป็นจริง              
จะไม่เกิดความผิดพลาดขึ้น ซึ่งมีความน่าจะเป็น 1 –α ท่ีจะเป็นไปเช่นนั้น 
  ถ้าสรุปผลการทดสอบ คือ ปฏิเสธ  H 0ในกรณีท่ี H0เป็นเท็จ จะไม่เกิดความ
ผิดพลาดขึ้น ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็น 1 -β ท่ีจะเป็นไปเช่นนั้น ค่านี้ถ้ามีค่ามากขึ้นจะท าให้
การทดสอบมีคุณภาพดีขึ้น เราเรียกค่า นี้ว่า 1 -β อ านาจของการทดสอบ 
  ถ้าต้องการลดความน่าจะเป็นของความผิดพลาดทั้งสองอย่าง เราต้องเพิ่มค่า n 
เมื่อขนาดของตัวอย่างเพิ่มขึ้นจะมีผลในการลดค่า α และ β หรือลดความผิดพลาด                   
ท้ังสองประเภทลงได้พร้อมกัน 

 



- 200 - 

การตัดสินใจเกี่ยวกับ H0 ตั้ง H0 ไว้ถูก ตั้ง H0 ไว้ผิด 

ปฏิเสธ H0 Α 1 -β 

ยอมรับ H1 1 –α β 
 

  ระดับนัยส าคัญ (Level of Significance) คือ ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความ
ผิดพลาดจากการปฏิเสธ H0 เมื่อ H0 เป็นจริง ระดับนัยส าคัญนี้ผู้วิจัยเป็นผู้ก าหนดเอง 
ปกตินิยมก าหนด α =.01 หรือ α = .05 หรือ α = .10 
  ความหมายระดับนัยส าคญั 
   .05 ผิดพลาดได้ 5 ครั้งจาก 100 ครั้ง 
   .01 ผิดพลาดได้ 1 ครั้งจาก 100 ครั้ง 
  ถ้า  α  มีค่าน้อยลง ความเชื่อมั่นก็จะสูงขึ้น และความคลาดเคลื่อนประเภทท่ี 
1 จะไม่เกิดสมมติฐานศูนย์ ท่ีเป็นจริงถูกยอมรับ หรือข้อมูลวิเคราะห์ได้มาจากมวล
ประชากรท้ังหมด ซึ่งท าให้ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนใด ๆ 
  ถ้า  β ความคลาดเคลื่อนประเภทท่ี 2 ถ้าให้กลุ่มตัวอย่างคงท่ี ค่า β จะลดลง
ทันท่ีเมื่อ α เพิ่มขึ้น หรือในทางตรงกันข้าม ถ้า β จะเพิ่มขึ้น เมื่อ α ลดลง และท้ัง α 
และβ จะลดลงท้ังคู่เมื่อขนาดกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น ถ้าใช้มวลประชากรท้ังหมด α และ β   
จะเท่ากับ 0 คือไม่เกิด ความคลาดเคลื่อนประเภทใดเลยถ้าเราใช้ประชากรท้ังหมด             
ในการศึกษา (วิสาข์  เกษประทุม : 222) 
  บริเวณวิกฤต (Critical Region) คือ ชุด ของค่าท่ีอาจเป็นไปได้ของค่าสถิติ
จากตัวอย่าง ซึ่งท าให้ผู้วิจัยปฏิเสธสมมติฐานว่าง เมื่อสมมติฐานว่างเป็นจริงถูกต้องแล้ว
เราปฏิเสธสมมติฐาน นั่นคือเราได้ท าความผิดพลาดไปซึ่งเป็นความผิดพลาดประเภท 1 
  ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความผิดพลาดดังกล่าวจะสอดคล้องเท่ากันพอดี  
กับระดับนัยส าคัญคือ α บริเวณวิกฤตคือบริเวณของการปฏิเสธ H0 เมื่อ H0 เป็นจริง           
หาได้จากการน าค่า α ท่ีก าหนดไปเปิดตารางหาค่าสถิติแล้วน าค่ามาก าหนดบริเวณ
วิกฤตตามทิศทางของสมมติฐานทางเลือก 
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  การทดสอบสถิติ (Statistical Test) 
  การทดสอบสองข้าง หรือการทดสอบสองปลายเป็นการทดสอบสมมติฐาน 
ท่ีต้องการพิสูจน์หรือสมมติฐานวิจัยว่าจะมีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยไม่ทราบทิศทาง
ท่ีแน่นอนจึงต้องก าหนดสมมติฐานทางเลือก ( H1)ให้เป็นไปได้ 2 ทิศทาง 
  การทดสอบข้างเดียว หรือการทดสอบปลายเดียว เป็นการทดสอบสมมติฐาน
ท่ีต้องการพิสูจน์หรือสมมติฐานท่ีต้องการศึกษาว่ามีความแตกต่างกันทางด้านใด               
ด้านหนึ่งหรือไม่ โดยก าหนดสมมติฐานทางเลือก( H1)ให้มีทิศทางเดียว 

 

6.3  ขั้นตอนการสมมติฐานทางสถิติ 
 ขั้นตอนหรือวิธีการทดสอบสถิติในการวิจัย ไดแ้ก่   
  1.  ตั้งหรือก าหนดสมมติฐานว่าง (H0) และสมมุติฐานทางเลือก (H1) 
  2.  เลือกตัวทดสอบทางสถิติ ท่ีเหมาะสมส าหรับการทดสอบ H0 โดยเลือก            
ตัวทดสอบสถิติ จากตัวทดสอบสถิติต่าง ๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับการออกแบบการวิจัย 
และข้อก าหนดของการวัดข้อมูล ที่ก าหนดไว้ 
  3.  ก าหนดระดับนัยส าคัญ (α) และขนาดตัวอย่าง (n) 
  4.  หาลักษณะการแจกแจงของตัวอย่าง (Sampling Distribution) ของตัว
ทดสอบสถิติภายใต้สมมติฐานว่าง 
  5.  ก าหนดบริเวณของการปฏิเสธสมมุติฐานหรือบริเวณวิกฤต 
  6. หาค่าของตัวทดสอบสถิติโดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากตัวอย่าง ถ้ามีค่าอยู่ใน
บริเวณวิกฤต เราก็จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 นั้นคือเราตัดสินใจยอมรับ H1 เมื่อเราปฏิเสธ 
H0 โดยค่าของตัวทดสอบสถิติมีค่าอยู่ในบริเวณวิกฤต (แต่ถ้าค่าอยู่นอกพื้นท่ีบริเวณ
วิกฤตเราไม่สามารถตัดสินใจปฏิเสธ H0 ได้ที่ระดับนัยส าคัญนั้น) 
  7.  ตีความสรุปผลการทดลองในแง่การน าไปใช้ ควรวงเล็บค่าพี (P-Value) 
ต่อท้ายเพื่อยืนยันความมากน้อยของความน่าจะเป็นท่ีสรุปผลการทดสอบ 
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6.4  หลักเกณฑ์การปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐาน 
 สถิติทดสอบ เช่น สถิติ t = ( X - μ) / (s / n ) จึงหมายถึง ค่าสถิติท่ีค านวณจาก
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิเสธ หรือ ไม่ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 โดยน าค่า
ดังกล่าวไปเทียบกับค่าวิกฤต (Critical) ซึ่งเป็นค่าท่ีเปิดจากตารางสถิติ ถ้าค่าสัมบูรณ์ของ
สถิติทดสอบไม่น้อยกว่าค่าวิกฤตแล้ว ให้ปฏิ เสธ H0 ไม่ เช่นนั้นก็ไม่ปฏิ เสธ H0                     
การทดสอบสมมุติฐานโดยน าสถิติทดสอบไปเทียบกับค่าวิกฤตนั้นมักใช้ในการเรียน 
การสอน แต่การทดสอบสมมุติฐานจากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
นิยมใช้ค่าความน่าจะเป็น (Probability) หรือค่าพี (P–Value) ค่าพียิ่งน้อยข้อมูลท่ีน ามา
ทดสอบยิ่งขัดแย้งกับสมมุติฐานศูนย์ หรือ ข้อมูลท่ีน ามาทดสอบกับสมมุติฐานศูนย์                
มีสอดคล้องกันต่ า หรือ แปลว่าสมมุติฐานศูนย์ไม่น่าจะเป็นจริงนั่นเอง ดังนั้น เราจะ
ปฏิเสธ H0 เมื่อค่าพีไม่เกินระดับนัยส าคัญ (α, Level of Significance) นั่นคือ เราจะ
ปฏิเสธ H0 เมื่อค่าพีไม่เกินระดับนัยส าคัญท่ีก าหนด หรือสถิติทดสอบมีค่าไม่น้อยกว่า        
ค่าวิกฤตอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งค าตอบจะตรงกันเสมอ เมื่อมีการปฏิเสธ H0 นักสถิติ               
มักกล่าวค าสั้น ๆ ว่า “ซิก” ซึ่งย่อมาจากค า “Significantly Different” แปลว่า แตกต่างกัน
หรือมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ 
 การสรุปผลการทดสอบ สามารถสรุปได้ 2 ลักษณะ คือ 
 ปฏิเสธ H0 หมายความว่า ข้อมูลจากตัวอย่างมีความแตกต่างกันหรือสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ หรือเป็นไปตามสมมติฐานทางเลือก 
 ยอมรับ H0 หมายความว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอท่ีจะสรุปจากข้อมูลตัวอย่างนี้
ว่า แตกต่างกันหรือมีความสัมพันธ์กันหรือยังไม่เป็นไปตามสมมติฐานทางเลือก 
 ถ้าค่าสถิติทดสอบตกอยู่บริเวณวิกฤติหรือ p-value < α จะสรุปว่า ปฏิเสธ H0           
ถ้าไม่ตกอยู่ในวิกฤต หรือ P-Value > α จะสรุปว่ายอมรับ H0 
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6.5  การเลือกสถิติในการทดสอบ 

 6.5.1 การทดสอบสมมติฐานตัวแปร 1 ตัว 
  เป็นการศึกษาโดยการตรวจสอบว่าคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งของข้อมูล
เป็นไปตามท่ีคาดหวังหรือก าหนดไว้หรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย คุณลักษณะ เช่น 
อายุ รายได้ ระดับความพึงพอใจ ฯ ซึ่งถือว่าเป็นตัวแปรหนึ่งตัวแปร หรือเรียกได้ว่า           
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 1 ตัวแปร ตัวแปรท่ีน ามาทดสอบต้องเป็นตัวแปรท่ีค านวณได้ 
คือ ระดับช่วง อัตราส่วน ระดับเรียงอันดับ 

  ตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบ 2 ตัว 
  กรณีทราบการกระจาย (σ) ของข้อมูลประชากร ใช้ Z-Test 
  กรณีไม่ทราบการกระจาย (σ) ของข้อมูลประชากร แต่ทราบทราบการ
กระจายของข้อมูลตัวอย่างใช้ T-Test ส าหรับการวิจัยจะใช้ตัวนี้ เพราะเป็นการวิจัยจาก
ข้อมูลตัวอย่าง 
 
ตัวอย่าง 
 สมมติฐานวิจัย คนขับรถแท็กซี่ใน กทม. มีรายได้ไม่ต่ ากว่า 1,500 บาทต่อวัน 
 สมมติฐานทางสถิติ H0 : รายได้คนขับแท็กซี่ไม่ต่ ากว่า 1,500 บาทต่อวัน 
      H1 : รายได้คนขับแท็กซี่ต่ ากว่า 1,500 บาทต่อวัน 
 ก าหนดเป็นสัญญาลักษณ์ H0 : µ ≥ 1,500 

       H1 : µ < 1,500 
 

 วิธีการหาค่า t-test 
1) เปิดแฟ้มข้อมูลหรือสร้างแฟ้มข้อมูลขึ้นมาก่อน 
2) เลือกเมนู Analyze >> Compare Means >> One – Sample t test   
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3) เลือกตัวแปร รายได้ ในช่อง Test Variable (s)  
 
 
 
 
 
 
 
 

4) ใส่ค่าในช่อง  Test Value = 1,500   
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5) คลิกปุ่ม Options  และเลือก Confidence Interval 95% และคลิก Continue 
6)  คลิกปุ่ม OK ได้ผลลัพธ ์
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation S.E. Mean 

รายได้ 10 1437.50 258.00 81.59 
 

One-Sample Test 
 Test Value = 1500.000000 

     95% Confidence Interval 
of the Difference 

 t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Lower Upper 

รายได ้ -.77 9 .46 -62.50 -247.06 122.06 

 t-Test  



- 206 - 

  อธิบายผลลัพธ์ 
 One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation S.E. Mean 

รายได้ 10 1437.50 258.00 81.59 
 

  ตาราง One-Sample Statistics 

 N  จ านวนข้อมูล เท่ากับ 10 
 Mean  ค่าเฉล่ียของรายได้ เท่ากับ 1437.50 
 Std. Deviation  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรายได้ ท่ีแสดงการกระจาย

ของข้อมูล เท่ากับ 258.00 
 Std. Error Mean ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของรายได้ เท่ากับ 81.59 

 

 One-Sample Test 
 Test Value = 1500.000000 

     95% Confidence Interval 
of the Difference 

 t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

รายได ้ -.77 9 .46 -62.50 -247.06 122.06 
  

 ตาราง One-Sample Test 
 Test Value = 1500 ค่าท่ีผู้ทดสอบก าหนดไว้ในสมมติฐาน 
 t, df, Sig. (2-tailed) ค่าท่ีใช้ในการตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธ

สมมติฐาน H0 
 Mean Difference ผลต่างของค่าเฉลี่ยประชากรและค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง  

ค่าติดลบหมายความว่าค่าเฉลี่ยตัวอย่างน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประชากร 
 95% Confidence ค่าท่ีแสดงขอบเขตบนและขอบเขตล่างของการประมาณ

ค่าผลต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยตัวอย่างกับรายได้เฉลี่ยของประชากรท่ีช่วงความเชื่อมั่น 
95% 
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  การตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน H0 จะต้องพิจารณาจาก ค่า t 
และ Sig. (2-tailed) ส าหรับค่า t จะอาศัยตารางสถิติมาตรฐานส าหรับค่า Sig. (2-tailed) 
จะพิจารณาตามประเภทของสมมติฐานทางสถิติ 

 กรณีก าหนดสมมติฐานแบบสองทาง (Two-tails Test) จะปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 เมื่อค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่าค่า α ท่ีผู้วิจัยก าหนด 

 กรณีก าหนดสมมติฐานแบบทางเดียว (One-tails Test) จะปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 เมื่อค่า Sig. (2-tailed) หารด้วย 2 มีค่าน้อยกว่าค่า α ท่ีผู้วิจัยก าหนด 
 
  จากตัวอย่างได้ก าหนดสมมติฐานแบบทางเดียว 
  การตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐาน H0 เมื่อค่า Sig. (2-tailed) หารด้วย 2 มีค่าน้อย
กว่าค่า α ท่ีผู้วิจัยก าหนดและค่า t < 0 

  H0 : µ ≥ 1,500 
  H1 : µ < 1,500 

  ผู้ทดสอบก าหนดช่วงความเชื่อมั่น 95% จะได้ค่า α = 0.05  ค่า Sig. (2-tailed) 
ท่ีค านวณได้เท่ากับ 0.46 เนื่องจากตัวอย่างเป็นการทดสอบสมมติฐานแบบทางเดียว
ก่อนท่ีจะค่า α เปรียบเทียบค่า Sig. (2-tailed) ต้องน า ค่า Sig. (2-tailed) หารด้วย 2 ก่อน 
ค่าจากตัวอย่าง คือ 0.46/2 = 0.23 ซึ่งมีค่ามากค่า α ท่ีก าหนด คือ 0.05 (0.23 > 0.05) 
 
  ดังนั้น  จงึตัดสินใจ  ยอมรับสมมติฐาน H0 : µ ≥ 1,500 
  สรุปผลได้ว่ารายได้เฉลี่ยของคนขับแท็กซ่ีไม่ต่ ากว่า 1,500 บาทที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
 6.5.2 การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว 
  การทดสอบสมมติฐานผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยส าหรับ 2 กลุ่มตัวอย่าง  
มี 2 กรณี เป็นการทดสอบผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของลักษณะที่สนใจของ 2 กลุ่มตัวอย่าง
ว่าแตกต่างกันหรือไม่ 
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 กรณีท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน 
 กรณีท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นแบบจับคู่ 

 
  กรณีท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน 
  เป็นการศึกษาเปรียบเทียบและตรวจสอบว่าคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่ง
ของข้อมูลระหว่าง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันหรือไม่ และถ้าแตกต่างกันนั้นแตกต่างกัน
อย่างไร โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะนั้น ๆ การทดสอบแบบนี้จัดอยู่ใน
ประเภทของการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 2 ตัวแปร (Bivariate Data Analysis) เนื่องจาก           
การทดสอบจะต้องใช้ตัวแปร 2 ตัว คือ ตัวแปรหนึ่งแทนคุณลักษณะอีกตัวแปรหนึ่งใช้
แบ่งกลุ่ม 

  ข้อมูลตัวแปรคุณลักษณะ ต้องค านวณได ้คือ ระดับช่วงและอัตราส่วน 
 ข้อมูลตัวแปรแบ่งกลุ่ม ต้องค านวณไม่ได้ คือ Nominal, Ordinal 

  การทดสอบค่าเฉล่ียของข้อมูล 2 กลุ่มแบบพาราเมตริก กรณี 2 กลุ่มเป็นอิสระ
ต่อกันข้อมูลท่ีจะทดสอบต้องมีคุณสมบัติท่ีสามารถใช้วิธีการการทดสอบแบบพารา
เมตริก คือ ข้อมูลหรือตัวแปรท่ีต้องการทดสอบจะต้องมีการแจกแจงแบบปกติหรือ
ใกล้เคียงแบบปกติ และสามารถค านวณได้ คือตัวแปรระดับช่วงและอัตราส่วน 

  ตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ 
  กรณีทราบการกระจายของข้อมูลของประชากรท้ัง 2 กลุ่ม (ทราบความ
แปรปรวน σ1, σ2) ใช้ Z-test 
  กรณีไม่ทราบการกระจายของข้อมูลของประชากรท้ัง 2 กลุ่ม (ไม่ทราบ           
ความแปรปรวน σ1, σ2) ใช้  t-test 
  ถ้าผู้วิจัยไม่ทราบการกระจายของข้อมูลท้ัง 2 ประชากร และไม่ทราบ                 
การกระจายแตกต่างกันหรือไม่ ให้ใช้ข้อมูลตัวอย่างมาทดสอบเพื่อพิจารณาว่า                     
การกระจายของข้อมูลประชากรมีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยก าหนดสมมติฐาน ดังนี้ 
 
 



- 209 - 

   H0 :  การกระจายข้อมูลของประชากรทั้ง 2 กลุ่ม 
     ไม่แตกต่างกัน  หรือ H0 : σ1 = σ2 

  H1 :  การกระจายข้อมูลของประชากรทั้ง 2 กลุ่ม 
    แตกต่างกัน  หรือ H1 : σ1 ≠ σ2 
  ตัวสถิติท่ีใช้ทดสอบคือ F-Test 
 

ตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยต้องการทราบว่าค่าใช้จ่ายแต่ละวันระหว่างนักศึกษา 2 คณะแตกต่างกัน
หรือไม่ 
 สมมติฐานทางสถิติ H0 : ค่าใช้จ่ายนักศึกษา 2 คณะไม่แตกต่างกัน  
 หรือ  H0 : µ1 = µ2 

   H1 : ค่าใช้จ่ายนักศึกษา 2 คณะแตกต่างกัน  หรือ H1 : µ1 ≠ µ2 

  วิธีการหาค่า 
  1)  เปิดแฟ้มข้อมูลหรือสร้างแฟ้มข้อมูลขึ้นมาก่อน 

2)  เลือกเมนู Analyze >> Compare Means >> Independent Samples  
T Test  
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 3)  เลือกตัวแปรค่าใช้จ่ายไว้ใน Test Variable (s) และเลือกตัวแปรคณะ 
ท่ีเรียน ไว้ Define Groups  

 
 
 
 
 
 

  4)  คลิกปุ่ม Define Groups ใส่ค่าตัวแปรของกลุ่มคณะท่ีเรียน ในท่ีนี้ 
ได้แก่ Group 1=1, Group 2=2 และคลิกปุ่ม Continue 
  5)  คลิกปุ่ม OK จะได้ผลลัพธ์ 
 
Group Statistics 

 คณะที่เรียน N Mean Std. Deviation S.E. Mean 

ค่าใช้จ่าย บริหารธุรกิจ 12 431.75 260.19 75.11 

 นิเทศศาสตร ์ 13 636.46 447.44 124.10 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

         95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

  F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. 
Error 

Differen
ce 

Lower Upper 

ค่าใช้จ่า
ย 

Equal 
variances 
assumed 

3.10 9 -
1
.
3
8 

23.00 18 -204.71 145.06 -504.79 95.36 

 Equal 
variances 
not assumed 

  1.41 19.54 0.17 -204.71 145.06 507.75 8.33 

t-test 
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อธิบายผลลัพธ์ 
Group Statistics 
 คณะที่เรียน N Mean Std. Deviation S.E. Mean 

ค่าใช้จ่าย บริหารธุรกิจ 12 431.75 260.19 75.11 

 นิเทศศาสตร ์ 13 636.46 447.44 124.10 
 

 ตาราง Group Statistics 
 N จ านวนข้อมูลของแต่ละกลุ่มย่อย 
 Mean ค่าเฉล่ียของค่าใช้จ่ายแต่ละกลุ่มย่อย 
 Std. Deviation ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของค่าใช้จ่ายแต่ละกลุ่มย่อย 
 Std. Error Mean ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าใช้จ่ายแต่ละกลุ่มย่อย 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

         95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. 
Error 

Differenc
e 

Lower Upper 

ค่าใช้จ่าย Equal 
variances 
assumed 

3.10 9 -1.38 23.00 0.18 -204.71 145.06 -504.79 95.36 

 Equal 
variances not 
assumed 

  -1.41 19.54 .17 -204.71 145.06 -507.75 98.33 

t-test 
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ตาราง Independent Samples Test 

 ให้พิจารณา 2 ขั้นตอน 
  ขั้นตอนที่ 1 ต้องท าการทดสอบการกระจายของข้อมูลประชากรก่อนว่า
แตกต่างกันหรือไม่ ให้พิจารณาค่าสถิติจากคอลัมน์ Levene's Test For Equality of 
Variances 
   F   ค่าสถิติท่ีค านวณได้จากข้อมูลตัวอย่างใช้เทียบค่าจากตาราง F  
     มาตรฐาน 
   Sig. ค่าความน่าจะเป็นในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน H0 
  การทดสอบการกระจายของข้อมูลประชากรก่อนว่าแตกต่างกันหรือไม่ 

  ก าหนดสมมติฐานทางสถติิ 
   H0 :  การกระจายข้อมูลของประชากรท้ัง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน  
     หรือ H0 : σ1 = σ2 
   H1 :  การกระจายข้อมูลของประชากรท้ัง 2 กลุ่มแตกต่างกัน   
     หรือ H1 : σ1 ≠ σ2 
  โดยก าหนด α = 0.05 
  ให้ดูค่า Sig. ตรงบรรทัด Equal Variances Assumed ค่า Sig. ท่ีค านวณได้
เท่ากับ 0.09 จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 เมื่อ ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า α ท่ีผู้วิจัยก าหนด 

  ค่า Sig. มากกว่า α (0.09 > 0.05) 
  ดังนั้นจึงตัดสินใจ ยอมรับสมมติฐาน H0 : σ1 = σ2 

 สรุปผลได้ว่าการกระจายข้อมูลของประชากรท้ัง 2 กลุ่มไม่แตกต่าง 

  ขั้นตอนที่ 2 หลังจากทราบการกระจายของข้อมูลว่าแตกต่างกันหรือไม่  
ให้พิจารณาผลลัพธ์ถัดไปให้พิจารณาค่าสถิติจากคอลัมน์ t-test for equality of means 

 t, df   ค่าสถิติท่ีค านวณได้จากข้อมูลตัวอย่าง 
 Sig. (2-tailed) ค่าความน่าจะเป็นในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน H0 
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 Mean Difference    ค่าผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยท้ัง 2 กลุ่ม 
 Std. Error Difference ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าผลต่าง 

  95% Confidence ค่าท่ีแสดงขอบเขตช่วงความเชื่อมั่น 95% ของผลต่าง
ค่าเฉล่ีย 
  ถ้าการกระจายของข้อมูลไม่แตกต่างกัน (σ1= σ2) ให้ดูแถว Equal 
Variances Assumed 
  ถ้าการกระจายของข้อมูลแตกต่างกัน (σ1 ≠ σ2) ให้ดูแถว Equal Variances 
Not Assumed  เพื่อใช้ในการตัดสินใจของสมมติฐานทางสถิติของการวิจัยต่อไป  
  จากขั้นตอนท่ี 1 ทราบว่าการกระจายข้อมูลของประชากรท้ัง 2 กลุ่ม                    
ไม่แตกต่างกัน (σ1 = σ2) 
  ให้ดูค่า Sig. (2-tailed) ตรงบรรทัด Equal Variances Assumed ค่า Sig.          
(2-tailed) ท่ีค านวณได้เท่ากับ 0.18 
  จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 เมื่อ ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า α ท่ีผู้วิจัยก าหนด 
  ค่า Sig. (2-tailed) มากกว่า α (0.18 > 0.05) 

 
  ดังนั้น จึงตัดสินใจ ยอมรับสมมติฐาน H0 : µ1 = µ2 
  สรุปผลได้ว่าค่าใช้จ่ายของนักศึกษาทั้ง 2 คณะไม่แตกต่างกันที่ระดับนัย 
ส าคัญ 0.05 สมมติฐานแบบ 2 ทาง ค่า 95% สามารถสรุปผลได้ว่า ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา
ทั้ง 2 คณะไม่แตกต่างกัน ตั้งแต่ -504.79 ถึง 95.36 บาท ที่ช่วงความเชื่อมั่น 95% 
 
 6.5.3 การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของตัวแปรหลายตัว 
  เป็นการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่มตัวอย่าง เมื่อ
ข้อมูลตัวอย่างท่ีจะใช้ทดสอบมีความสัมพันธ์กัน การทดสอบแบบนี้ จะเป็นการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นคู่ ๆ โดยแต่ละคู่มีความสัมพันธ์กัน จึงเรียกการทดสอบนี้อีกอย่างหนึ่ง
คือ การทดสอบความแตกต่างแบบจับคู่ (Paired Difference Tests) 
  การพิจารณาว่ากลุ่มตัวอย่างจะใช้การทดสอบแบบจับคู่ท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
ให้พิจารณาจาก 
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   1) การเปรียบเทียบวิธีการ 2 วิธีกับข้อมูลชุดเดียวกัน เช่นผลต่างของ
คะแนนก่อนอบรมและหลังอบรม ข้อมูลท่ีได้แต่ละคู่มาจากคนเดียวกัน 
   2) การเปรียบเทียบข้อมูล 2 ชุดกับคุณสมบัติ ท่ีเหมือนกัน เช่น น า
ข้าราชการท่ีมีระดับการศึกษาและมีประสบการณ์ในการท างานเหมือนกันมาเปรียบเทียบ
เงินเดือนเป็นคู่ 
   3) การเปรียบเทียบข้อมูล 2 ประเภทท่ีได้มาจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน เช่น 
การเปรียบเทียบยอดขายสินค้า 2 ยี่ห้อ มาจากร้านค้า 20 ร้านค้า 
   4) การเปรียบเทียบข้อมูล 2 ประเภทท่ีได้มาจากช่วงเวลาเดียวกัน เช่น 
ยอดขายอาหารของร้านอาหาร 2 ร้าน ที่ได้ในแต่ละวันในเดือนเดียวกัน 
  การทดสอบค่าเฉลี่ยของข้อมูล 2 กลุ่ม แบบพาราเมตริก กรณี 2 กลุ่มตัวอย่าง
มีความสัมพันธ์กันเป็นการทดสอบเมื่อผลต่างของข้อมูล 2 กลุ่ม มีคุณสมบัติท่ีสามารถ 
ท าการทดสอบแบบพาราเมตริก 
  กล่าวคือ ค่าของผลต่างท่ีได้จากการวัดอยู่ในระดับช่วงหรืออัตราส่วน และ
ต้องมีการแจกแจงแบบปกติ หรือใกล้เคียงแบบปกติ 

 
  ตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ t-test 

  ตัวอย่าง  
  ผู้วิจัยต้องการทดสอบว่าการอบรมจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหรือไม ่
  ก าหนดสมมติฐานทางสถิติ 

  H0 :  คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการอบรมไม่แตกต่างกัน หรือ  
    H0 : µd = 0 
  H1 :  คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการอบรมแตกต่างกัน   
    หรือ H1 : µd ≠ 0 
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  1)  เปิดแฟ้มข้อมูลหรือสร้างแฟ้มข้อมูลขึ้นมาก่อน 
  2)  เลือกเมนู Analyze >> Compare Means >> Paired-Samples t test  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   3)  เลือกตัวแปร Pre และ Post คลิกปุ่ม เก็บไว้ใน Test Variables   
 
 
 
 

  
 
 
 

  4) คลิกปุ่ม OK จะได้ผลลัพธ์ 
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 Paired Sample Statistics 

  Mean N Std. 
Deviation 

S.E. Mean 

Pair 
0 

pre 11.80 15 3.49 .90 

 post 20.33 15 2.19 .57 

Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 

Pair 0 pre & post 15 .28 .31 

Paired Samples Test 
  Paired Differences    

     95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

   

  Mean Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

Lower Upper t Df Sig. (2-tailed) 

Pair 0 pre - 
post 

-8.53 3.56 .92 -10.51 -6.56 -9.28 14 .00 

t-Test 
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  อธิบายผลลัพธ์ 
 ความหมายของผลลัพธ์ ม ี2 ขั้นตอน 

 ขั้นตอนท่ี 1 พิจารณาว่าขอ้มูล 2 กลุ่มมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
   ตาราง Paired Samples Correlations เป็นส่วนแสดงค่าสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ Correlation ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ท่ีแสดงถึง
ความสัมพันธ์ของ 2 กลุ่มท่ีน ามาทดสอบ ค่าที่ได้ 0.28 แสดงว่าคะแนนก่อนและหลังการ
อบรม มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูงและไปในทิศทางเดียวกัน 
 

    -1 ≤ r ≤ 1 
    บวก  ทิศทางเดยีวกัน 
    ลบ  ทิศทางเดียวตรงข้าม 

 

   Sig. ค่าความน่าจะเป็นท่ีจะใช้ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ภายใต้สมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

  H0 :  คะแนนทดสอบก่อนและหลังการอบรมไม่มีความสัมพันธ์กัน 
  H1 :  คะแนนทดสอบก่อนและหลังการอบรมมีความสัมพันธ์กัน 
  ค่า Sig.  เท่ากับ 0.31มีค่ามากกว่าค่า α ท่ีผู้ทดสอบก าหนดคือ 0.05 

  การตัดสินใจ ยอมรับสมมติฐาน H0 ปฏิเสธ H1 
  สรุปผลได้ว่า  คะแนนก่อนและหลังการอบรมมีไม่มีความสัมพันธ์กัน              
ทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ถ้าข้อมูล 2 กลุ่มไม่มีความสัมพันธ์กัน ไม่ควรใช้กรณีนี้
ทดสอบ และไม่ต้องดูผลลัพธ์ในส่วนถัดไป 
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  ขั้นตอนท่ี 2 ข้อมูล 2 กลุ่มมีความสัมพันธ์กัน 
   Paired Samples Test แสดงค่าสถิติส าหรับใช้ในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  Mean ค่าเฉล่ียของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังการอบรม 
  Std. Deviation ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลต่าง 
  Std. Error Mean ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลต่าง 

   95% Confidenceค่าท่ีแสดงขอบเขตช่วงความเชื่อมั่น 95% ของผลต่าง
ค่าเฉล่ีย 

  t, df  ค่าสถิติท่ีค านวณได้จะใช้เทียบกับค่าจากตารางมาตรฐาน 
  Sig.(2-tailed) ค่าความน่าจะเป็นในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน H0 
  ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.00 มีค่าน้อยกว่าค่า α ท่ีผู้วิจัยก าหนดคือ 0.05 

 การตัดสินใจ ปฏิเสธสมมติฐาน H0 

  สรุปผลได้ว่า คะแนนก่อนและหลังการอบรมแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 
0.05 
 

*** ข้อสังเกต T- Test ใน PSPP เป็นรูปแบบในโปรแกรม แต่ท่ีใช้ทั่วไปและเป็น
มาตรฐาน ให้ใช้ t-test ส่วน F-Test เหมือนกัน 
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