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บทที่ 1

โปรแกรม

R เปน โปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรมหนึ่งที่ มี ความสามารถสูง ในการวิเคราะหขอมูล เชิงสถิติ ซึ่ง ใน
ปจจุบัน R เปนที่รูจักของนักวิจัยในสาขาตาง ๆ และถูกนำมาใชอยางแพรหลาย สาเหตุที่ R ไดรับความ
นิยมมากในปจจุบันก็เนื่องจาก R เปนซอฟแวรประเภท Open source ที่ทุกคนสามารถนำมาใชไดโดยไมมีคา
ใชจายใด ๆ และผูใชไมตองกังวลกับเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เหมือนกับโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติอื่น ๆ

R เปนโปรแกรมที่อยูภายใตการดูแลของมูลนิธิที่ ไมแสวงหากำไรชื่อ R Foundation โดยมี Robert
Gentleman และ Ross Ihaka จากภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัย Auckland เปนผูที่เริ่มพัฒนา R ขึ้น และมี
สมาชิกหลักจำนวนหนึ่งซึ่งดูแลและจัดการเกี่ยวกับ R ใหกับผูใชตั้งแตป 1997 จนถึงปจจุบัน (รายละเอียด
สามารถดูไดจาก http://www.r-project.org) R เปนสวนหนึ่งในโครงการของ GNU การใช R สามารถใชได
ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Unix Macintosh และ Windows ขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับ R และตัวโปรแกรมสามารถ
หาไดจาก http://www.r-project.org

R เปนโปรแกรมที่ดีมากสำหรับใชในการเรียนรูทางสถิติ เนื่องจากสามารถทำใหผูเรียนเกิดความเขาใจใน
กระบวนการทางสถิติไดดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนโปรแกรมที่มีความยืดหยุนในการวิเคราะหทางสถิติ จึงทำใหผูใช
สามารถขยายกระบวนการวิเคราะหออกไปไดตามความตองการ

เนื่องจาก R เปน open-source ทำใหผูใชสามารถหามาใชไดงาย นอกจาก R จะเหมาะกับนักศึกษาเพื่อ
ใชในการเรียนรูทางสถิติแลว R ยังเหมาะกับนักวิจัยที่ตองการใชวิธีเชิงสถิติในการวิเคราะหขอมูลอีกดวย

1.1 การดาวนโหลดและติดตั้ง R

โปรแกรม R สามารถดาวนโหลดไดจาก http://www.r-project.org/ เลือก Download CRAN (Com-
prehensive R Archive Network) จากนั้นเลือกดาวนโหลดจากเวปไซตที่อยูใกลกับเรามากที่สุด เพื่อความเร็ว
ในการดาวนโหลด เมื่อเลือก mirror แลวใหเลือก Download R for Windows แลวเลือก base เลือก Down-
load R 3.2.3 for Windows แลวบันทึกไฟลนี้ไวในโฟลเดอรที่ตองการ
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เมื่อดาวนโหลด R เรียบรอยแลวก็เริ่มทำการติดตั้ง R ซึ่งสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows สามารถ
ทำไดงายมากโดยการเปดไฟล R-3.2.3-win.exe ที่บันทึกไว แลวคลิก Next ไปเรื่อย ๆ R จะถูกติดตั้งทันที เมื่อ
ติดตั้ง R เรียบรอยแลว เราสามารถเริ่มใชงาน R ไดโดย double-click icon ของ R จะปรากฎหนาตางของ
โปรแกรม R ดังนี้

หนาตาง R จะแบงเปนสองหนาตางยอยคือ R Console และ R Graphics โดยหนาตาง R Console
เปนหนาตางสำหรับการเขียนคำสั่ง และแสดงผลลัพธ สวนหนาตาง R Graphics เปนหนาตางสำหรับแสดง
กราฟ ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการสรางกราฟเทานั้น

Note ทุก ๆ 6 เดือน จะมีการออกรุนใหมของ R ผูใชจึงควรอัพเกรดโปรแกรม R อยูเสมอ
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1.2 การใช R เบื้องตน
1.2.1 การใช R เปนเครื่องคิดเลข

การใช R แบบงาย ๆ แบบหนึ่งคือการใชเสมือนเปนเครื่องคิดเลข R จะใชเครื่องหมายทางคณิตศาสตรที่
เราคุนเคยกันดีอยูแลว เชน +, -, * และ / และใช ^ เปนเครื่องหมายของการยกกำลัง ตัวอยางตอไปนี้แสดงให
เห็นถึงการใช R เปนเครื่องคิดเลข

> 2+2
[1] 4
> 2^2
[1] 4
> (1-2)*3
[1] -3
> -2*3
[1] -6

ผลที่ไดจากการคำนวณจะปรากฏในบรรทัดถัดมาพรอมดวย [1] (จะอธิบายถึงสัญลักษณนี้ตอไปในเรื่องของ
data vector)
Functions ใน R มีฟงกชันทางคณิตศาสตรและสถิติที่สามารถนำมาใชไดมากมาย และมีวิธีใชที่คลายคลึงกับ
การใชฟงกชันทางคณิตศาสตรในเครื่องคิดเลข และโปรแกรมคอมพิวเตอรอื่น ๆ เชน EXCEL เปนตน เวลาใช
ฟงกชันเหลานี้ ใหพิมพชื่อของฟงกชันที่ตองการใช ตามดวยวงเล็บ, ( ) ซึ่งในวงเล็บนี้เราจะใส argument เขาไป
ตัวอยางตอไปนี้แสดงการใชฟงกชันใน R

> sqrt(2)
[1] 1.414214
> sin(pi)
[1] 1.224606e-16
> exp(1)
[1] 2.718282
> log(10)
[1] 2.302585
ฟงกชันหลายฟงกชันใน R มี argument ที่นอกเหนือจากที่ใชไปแลว ซึ่งทำใหเราสามารถเปลี่ยน defualt ที่
กำหนดไวในฟงกชันได เชน ฟงกชัน log() โดย default แลวเปน log ฐาน e แตถาเราตองการใช log ฐาน 10
สามารถทำไดดังนี้
> log(10,10)
[1] 1
> log(10,base=10)
[1] 1
สำหรับคำสั่งแรกจะใชไดเมื่อเราทราบอยูแลววา argument ที่สองเปนการกำหนดฐานของ log ในคำสั่งที่สอง
เราใชชื่อของ argument ไดแก base = บอกใหฟงกชันทราบวาเราตองการใช log ฐาน 10 แบบแรกนั้นมี
ประโยชนคือประหยัดเวลาในการพิมพ แตในแบบที่สองนั้นงายตอการจำและการอาน
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1.2.2 Assignment
โดยปกติเรามักตองการกำหนดชื่อใหกับคาบางคาเพื่อนำไปใชในคราวตอไปไดโดยไมตองพิมพคานั้นอีก

เชน

> x=2
> x+3
[1] 5
> e=exp(1)
> e^2
[1] 7.389056

การกำหนดชื่อตัวแปรสามารถใชไดทั้งตัวอักษร ตัวเลข และ "." หรือ " " แตไมสามารถใชเครื่องหมายของ
การคำนวณทางคณิตศาสตร เชน +, -, *, / ได ตัวอยางของการตั้งชื่อตัวแปร

> x=2
> n=25
> a.really.long.number = 123456789
> AReallySmallNumber = 0.000000001

การตั้งชื่อตัวแปรควรระวังในเรื่องของการใชตัวอักษรตัวใหญหรือตัวเล็ก เนื่องจาก R จะถือวาตัวอักษรตัวใหญ
หรือตัวเล็กไมใชตัวแปรเดียวกัน

1.3 ชนิดและรูปแบบของขอมูลใน R
ขอมูลที่ใชใน R สามารถจำแนกไดเปน 3 ชนิดใหญ ๆ คือ

Numeric เปนขอมูลที่มีคาเปนตัวเลข หรือในทางสถิติเรียกขอมูลชนิดนี้วาขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative
data) เชน อายุ รายได และคะแนนสอบ เปนตน ซึ่งขอมูลชนิดนี้สามารถนำมาคำนวณหาคาทางสถิติ
ตาง ๆ เชน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนตน

Character เปนขอมูลที่คาของมันไมใชตัวเลข โดยปรกติมักเปนขอความ หรือตัวอักษร ในทางสถิติเรียกขอมูล
ชนิดนี้วาขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) เชน เพศ (ชาย, หญิง) ระดับการศึกษา (มัธยมศึกษา,
ปริญญาตรี, ปริญญาโท) เปนตน ขอมูลชนิดนี้ไมสามารถนำมาคำนวณเพื่อหาคาทางสถิติได แตมีวิธีเชิง
สถิติบางวิธีที่สามารถใชในการวิเคราะหเพื่อหาคำตอบที่ผูวิจัยตองการจากขอมูลชนิดนี้ได ซึ่งโดยทั่วไป
จะใชวิธีกลุมของสถิติไมอิงพารามิเตอร (Nonparametric statistics)

Logical เปนขอมูลเชิงตรรกที่มีคาอยูสองคาเทานั้น คือ TRUE แทนคาเปนจริง หรือ FALSE แทนคาที่เปนเท็จ

ขอมูลที่ใชใน R สามารถเก็บไวในรูปของ object ที่มีอยูดวยกันหลายชนิด ไดแก

Factor เปนลักษณะการเก็บขอมูลที่เปนขอมูลเชิงกลุม (categorical data) หรือขอมูลเชิงคุณภาพ ที่ไมไดมี
คาเปนตัวเลขอยางแทจริง แตใชในการจำแนกขอมูลออกเปนกลุม ๆ ตามลักษณะเฉพาะที่สนใจ เชน
เพศ (ชาย, หญิง) เปนตน
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Vector ขอมูลที่อยูในรูปของเวกเตอรอาจเปนตัวเลข หรือตัวอักษร ก็ได โดยสมาชิกในเวกเตอรตองเปนขอมูล
ชนิดเดียวกัน ลักษณะการเก็บขอมูลของเวกเตอรใน R จะเปนเวกเตอรแถว (row vector)

Matrix เปนลักษณะของการเก็บขอมูลในสองมิติ (2 dimensions) ขอมูลที่อยู ในรูปของเมทริกซอาจเปน
ตัวเลข หรือตัวอักษรก็ได แตสมาชิกทุกตัวในเมทริกซหนึ่งตองเปนขอมูลชนิดเดียวกันเทานั้น

Data frame เปนลักษณะการเก็บขอมูลในรูปตาราง ที่ประกอบดวยเวกเตอรหนึ่งหรือหลายเวกเตอรมารวม
กัน โดยแตละเวกเตอรอาจเปนขอมูลชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกันก็ได แตความยาวของทุกเวกเตอร
ตองเทากัน

List เปนลักษณะการเก็บขอมูลที่สามารถนำ object แตละแบบมารวมกันเก็บเปน list ได จะเปนขอมูลชนิด
เดียวกันหรือไมก็ได และไมจำกัดในเรื่องของขนาดและความยาวของ objects ที่มารวมกัน ซึ่งโดยทั่วไป
ผลการวิเคราะหของ R มักอยูในรูปของ list

1.4 R Commander
เนื่องจากการใช R ในรูปของ RGui ผูใชมักประสบปญหาในการใชฟงกชันตาง ๆ เนื่องจากจำรูปแบบของ

คำสั่งไมได หรือกำหนดคา argument ตาง ๆ ไมถูกตอง ทำใหผูเริ่มตนใช R ในการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติมี
ความรูสึกวา R เปนโปรแกรมที่ยุงยากซับซอน และผูใชจำเปนตองมีความรูในเรื่องของการโปรแกรมพอสมควร
ซึ่ง Prof. John Fox ไดทราบถึงปญหานี้ จึงไดพัฒนาแพคเกจของ R ชื่อวา [Rcmdr] ซึ่งชวยใหการทำงาน
ใน R งายขึ้น โดยแพคเกจนี้จะสรางอินเตอรเฟส (interface) ที่มีลักษณะการทำงานแบบเมนู คลายคลึงกับ
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติอื่น ๆ เชน SPSS หรือ MINITAB ดังนั้น ผูใชจึงสามารถใช R ในการวิเคราะหขอมูล
ไดงายขึ้น อยางไรก็ตาม หากผูใชตองการทำงานที่มีความซับซอน หรืองานที่นอกเหนือจากที่ Rcmdr ทำได ก็
จำเปนตองใช RGui เชนเดิม

1.4.1 การติดตั้ง R Commander
1. เปดโปรแกรม R ที่ติดตั้งไวแลวขึ้นมา ปรากฏหนาตาง RGui

2. เลือกเมนู Packages -> Install package(s)... จะปรากฏหนาตาง CRAN mirror

3. ใหเลือก mirror ที่อยูใกลที่สุด นั่นคือของประเทศไทย จากนั้นคลิก OK จะปรากฏหนาตาง Packages

4. เลือกแพคเกจชื่อ Rcmdr จากนั้นคลิก OK

5. โปรแกรมจะทำการติดตั้ง R commander ให โดยจะมีขอความถามวาตองการติดตั้งแพคเกจที่ใชรวม
กับ R commander หรือไม ใหตอบ YES จากนั้นการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ

1.4.2 การใช R Commander
1. เปดโปรแกรม R

2. ไปที่เมนู Packages -> Load package จะปรากฏหนาตาง Select one -> เลือก Rcmdr จะปรากฏ
หนาตาง R Commander ดังนี้
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Note: เราสามารถกำหนดให R โหลด R Commander อัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปดโปรแกรม R ไดโดยการ
เพิ่มคำสั่งตอไปนี้ลงในไฟลชื่อ Rprofile.site ในไดเรกทอรี่ยอยของ R ชื่อ etc

local({
old <- getOption("defaultPackages")
options(defaultPackages = c(old, "Rcmdr"))
})

หนาตางของ R Commander ประกอบดวยหนาตางยอยอีก 4 หนาตาง คือ

Script Window: ที่หนาตางนี้ผูใชสามารถพิมพคำสั่ง R ไดที่นี่ จากนั้นคลิก Submit แลว R จะทำการ
ประมวลผลคำสั่งที่ไดรับ นอกจากนั้น ผูใชสามารถเลือกการใชคำสั่งตาง ๆ ในการวิเคราะหขอมูล
จากเมนูที่อยูดานบนของหนาตางได และสามารถบันทึกชุดคำสั่งที่ใชลงไฟลเพื่อเรียกใชในคราวตอ
ไปได หรือสามารถเปดไฟลคำสั่ง (script file) ที่มีอยูแลวมาใชก็ได

R Markdown: ใชสำหรับการสรางรายงานการทำงานของผูใช

Output Window: เปนพื้นที่สำหรับแสดงผลการทำงานตามคำสั่งจาก Script Window

Message Window: เปนพื้นที่แสดงขอความตาง ๆ ที่เกิดจากการใชงานคำสั่ง โดยขอความที่เปนสีแดง
คือ Error message ขอความสีเขียวคือ Warnings และขอความสีนำเงินคือ ขอมูลอื่นๆ

Note: กราฟจะปรากฏในอีกหนาตางหนึ่งแยกตางหาก เปน R Graphics Device Window โดยกราฟ
ที่ปรากฏจะเปนกราฟรูปลาสุดที่ประมวลผล หากตองการดูกราฟกอนหนาใหใช page up และ page down
keys

ที่ดานบนของหนาตาง R Commander ประกอบดวยเมนูตางๆ ดังนี้
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File ประกอบดวยคำสั่งที่ใชในการเปด หรือบันทึกไฟลประเภทตาง (Open, Save) เชน ไฟลคำสั่ง และ
ไฟลผลลัพท และยังมีคำสั่งที่ใชในการออกจากโปรแกรมดวย (Exit)

Edit ประกอบดวยคำสั่งตัด คัดลอก วาง (Cut, Copy, Paste, เปนตน) ที่ใชในการแกไขรายละเอียดของ
หนาตาง script หรือ output

Data ประกอบดวยเมนูยอย ที่มีคำสั่งในการสรางขอมูลใหม อานขอมูลจากไฟล หรือจัดการขอมูล

Statistics ประกอบดวยเมนูยอยที่มีคำสั่งเกี่ยวกับการวิเคราะหเชิงสถิติเบื้องตนตาง ๆ

Graphs ประกอบดวยคำสั่งในการสรางกราฟทางสถิติ

Models ประกอบดวย เมนูยอยและคำสั่ง ในการหาคาสรุปทางสถิติ การสรางชวงความเชื่อมั่น การ
ทดสอบสมมติฐาน การตรวจสอบขอสมมติเบื้องตนของตัวแบบทางสถิติ และกราฟตาง ๆ ที่ ใช
ในการตรวจสอบขอสมมติของตัวแบบทางสถิติ

Distributions ประกอบดวยคำสั่งเกี่ยวกับการแจกแจงความนาจะเปนทางสถิติ

Tools ประกอบดวยคำสั่งในการโหลดแพคเกจของ R และ Rcmdr plug-in มาใชงาน

Help ใหขอมูลเกี่ยวกับ R Commander และความชวยเหลือในการใช R Commander

1.5 การนำขอมูลมาใชดวย R Commamder

การนำขอมูลเขามาใชใน R Commander สามารถทำไดหลายวิธีดวยกัน เชน การปอนขอมูลเขาไปใหม
การเรียกไฟลขอมูลที่มีอยูแลวในรูปแบบตาง ๆ เขามาใชงาน

1.5.1 การปอนขอมูลใหม

การปอนขอมูลใหมโดยตรงเปนวิธีที่เหมาะกับขอมูลที่มีขนาดเล็ก โดยทำไดดังนี้

1. เลือกเมนู Data -> New data set จะปรากฏหนาตาง New Data Set
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2. ใสชื่อของชุดขอมูลลงไป -> OK จะปรากฏหนาตาง Data Editor ที่มีลักษณะเปน spreadsheet

3. ที่หนาตาง Data Editor เราปอนขอมูลงไปไดตามตองการ โดยการกำหนดชื่อตัวแปรใหคลิกที่ชื่อ
คอลัมน (V1) และสามารถพิมพชื่อตัวแปรที่ตองการลงไปแทนที่ไดเลย และสามารถเพิ่มคอลัมนไดใน
กรณีที่ขอมูลประกอบดวยตัวแปรหลายตัว โดยคลิกที่ปุม Add column
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เมื่อกำหนดชื่อตัวแปรเรียบรอยแลว ผูใชสามารถปอนขอมูลในหนาตางนี้ไดเลย โดยปอนขอมูลลงไป
ตาม cell ในตารางขอมูล

4. เมื่อปอนขอมูลเสร็จ ชุดขอมูลนี้จะอยูในรูปของ data frame และพรอมใชงาน จากนั้นใหปดหนาตางนี้
ชุดขอมูลที่สรางไวนี้สามารถเรียกมาดูหรือแกไขไดโดยการคลิกเรียกที่ปุม Edit data set

5. ขอมูลชุดที่สรางไวนี้มีอยูในหนวยความจำเทานั้น ยังไมไดถูกบันทึกเปนไฟล การบันทึกชุดขอมูลลงไฟล
ใหเลือกเมนู Data -> Active data set -> Save active data set...

1.5.2 การนำขอมูลเขามาใชใน R จาก Textfile, EXCEL, SPSS และ MINITAB
โดยสวนใหญผูใชมักมีการบันทึกขอมูลไวกอนที่จะทำการวิเคราะหเชิงสถิติแลว ซึ่งไฟลเหลานั้นอาจอยูใน

รูปแบบตาง ๆ เชน textfile SPSS EXCEL หรือ MINITAB การเรียกขอมูลที่อยูในไฟลรูปแบบเหลานี้มาใชงาน
ใน R สามารถทำไดโดยงายตามชนิดของไฟล สำหรับไฟลขอมูลที่เปน textfile ขอมูลตองถูกจัดอยูในรูปแบบ
ของ data frame โดยแตละคอลัมนคือแตละตัวแปร เชน เพศ อายุ รายได เปนตน แตละแถวคือแตละ case
หรือขอมูลของแตละคน และแถวบนสุดของไฟลคือชื่อตัวแปร

สวนไฟลขอมูลที่เปน .xlsx ไฟล มีวิธีการ import file ดังนี้

1. Data -> Import data -> from Excel file...
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ปรากฎหนาตาง

2. ใสชื่อของชุดขอมูลสำหรับการเรียกใชใน R จากนั้นคลิก OK

3. เลือกโฟลเดอร และชื่อไฟลที่ตองการเปด และเปดไฟลขอมูล

4. ตรวจสอบวาไฟลขอมูลที่เปดนั้นถูกตอง คือครบทุกคอลัมน ทุกแถวหรือไม

5. เรียกดูชุดขอมูลโดยใช View data set ที่หนาตาง R Commander

สวนไฟลประเภทอื่น ๆ ก็ทำไดเชนเดียวกัน
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บทที่ 2

การใช R Commander ในการวิเคราะหขอมูล
เบื้องตน

ในบทนี้จะศึกษาถึงการใช R Commander ในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ซึ่งมีอยูดวยกันหลายวิธี เชน
การแจกแจงความถี่ การคำนวณหาคาสถิติตาง ๆ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับลักษณะของขอมูล เชน คาเฉลี่ย คาเบี่ยง
เบนมาตรฐาน เปนตน นอกจากนั้นยังมีการใชกราฟรูปแบบตาง ๆ ในการนำเสนอขอมูลดวย

2.1 ขอมูลและชนิดของขอมูล
กอนที่จะเริ่มทำการวิเคราะหขอมูลในทางสถิติ เราตองทำความเขาใจเกี่ยวกับชนิดของขอมูลกอน เนื่องจาก

ขอมูลแตละชนิดจะมีวิธีการวิเคราะหที่แตกตางกัน ซึ่งหากเราใชวิธีเชิงสถิติที่ไมสอดคลองกับชนิดของขอมูล จะ
ทำใหผลการวิเคราะหที่ไดไมถูกตอง ไมนาเชื่อถือ และไมสามารถนำมาใชประโยชนได ในทางสถิติไดแบงชนิด
ของขอมูลออกเปนสองกลุมใหญ ๆ คือ

1. ขอมูลเชิงคุณภาพหรือขอมูลเชิงกลุม (Qualitative variable) คาของขอมูลชนิดนี้ไมใชตัวเลข แตเปน
ขอความ เชน เพศ (ชาย, หญิง) ระดับการศึกษา (ต่ำกวาปริญญาตรี, ปริญญาตรี, ปริญญาโท, สูงกวา
ปริญญาโท) เปนตน

2. ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative variable) ขอมูลชนิดนี้จะมีคาเปนตัวเลขอยางแทจริง อาจเปนคา
แบบตอเนื่อง หรือไมตอเนื่องก็ได เชน อายุ รายได คะแนนสอบ จำนวนลูกคา เปนตน

2.2 การเตรียมขอมูลเพื่อการวิเคราะห
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีอยูหลายชนิด เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบสังเกต

เปนตน ไมวาผูวิจัยจะใชเครื่องมือใดในการเก็บรวบรวมขอมูล เมื่อไดขอมูลมาแลวจะตองมีการจัดเตรียมกอน
เริ่มตนวิเคราะหขอมูล ในที่นี้จะสมมติวาใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ ดังตัวอยางตอไปนี้

การสรางรหัส และการกำหนดชื่อตัวแปร

ตัวอยางแบบสอบถาม
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สำหรับเจาหนาที่
[ ] [ ] ID

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล

1. เพศ [ ] 1. ชาย [ ] 2. หญิง [ ] SEX

2. อายุ ป [ ] AGE

3. สถานภาพ [ ] STATUS
[ ] 1. โสด [ ] 2. แตงงาน [ ] 3. หมาย/หยา

จากตัวอยาง ตัวแปร ID คือหมายเลขแบบสอบถาม มี 2 ชอง หมายความวาตัวเลขที่ใชจะเปนตัวเลขสอง
หลัก

ในขอ 1. ตัวแปร SEX ใชเลข 1 แทนเพศชาย และเลข 2 แทนเพศหญิง

ในขอ 2. ตัวแปร AGE ใชตัวเลขอายุที่ผูตอบแบบสอบถามตอบ

ในขอ 3. ตัวแปร STATUS ใชเลข 1 แทนโสด 2 แทนแตงงาน 3 แทนหมายหรือหยา

ตัวอยางการลงรหัสแบบสอบถาม

สำหรับเจาหนาที่
[0] [1] ID

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล

1. เพศ [�] 1. ชาย [ ] 2. หญิง [1] SEX

2. อายุ 20 ป [20] AGE

3. สถานภาพ [1] STATUS
[�] 1. โสด [ ] 2. แตงงาน [ ] 3. หมาย/หยา
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แบบสอบถามที่ขอคำถามผูตอบสามารถเลือกคำตอบหลายคำตอบ

โปรดเลือกรายการโทรทัศนที่ทานชอบดู (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
[ ] 1. ขาว [ ] TV1
[ ] 2. สารคดี [ ] TV2
[ ] 3. ละคร [ ] TV3
[ ] 4. เกมโชว [ ] TV4

จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา ผูตอบสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ตัวเลือก ดังนั้นการลงรหัสจะใหเลข 1
แทนความหมายที่ผูตอบเลือกตอบตัวเลือกนั้น และ 0 แทนความหมายที่ผูตอบไมเลือกตอบตัวเลือกนั้น ดังนี้

โปรดเลือกรายการโทรทัศนที่ทานชอบดู (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
[�] 1. ขาว [1] TV1
[�] 2. สารคดี [1] TV2
[ ] 3. ละคร [0] TV3
[ ] 4. เกมโชว [0] TV4

ขอคำถามที่ใหผูตอบเรียงลำดับขอคำตอบ

ใหทานเรียงลำดับรายการโทรทัศนที่ทานชอบมากที่สุดเปนลำดับที่ 1 และรายการที่ทานชอบรองลงมา
เปนลำดับที่ 2 3 และ 4
[2] 1. ขาว [2] TV1
[1] 2. สารคดี [1] TV2
[3] 3. ละคร [3] TV3
[4] 4. เกมโชว [4] TV4

จากตัวอยาง เปนการลงรหัสโดยใชอันดับที่เลือก เชน ผูตอบเลือกสารคดีเปนอันดับที่ 1 จึงใส 1 ในชอง
TV2 เลือกขาวเปนอันดับที่ 2 จึงใส 2 ในชอง TV1 เลือกละครเปนอันดับที่ 3 จึงใส 3 ในชอง TV3 และเลือกเกม
โชวเปนอันดับที่ 4 จึงใส 4 ในชอง TV4

หลังจากที่กำหนดวิธีการลงรหัสแบบสอบถามเรียบรอยแลว ซึ่งขั้นตอนนี้ควรทำกอนการเก็บขอมูล เมื่อ
เก็บขอมูลเรียบรอยแลว นำแบบสอบถามที่รวบรวมไดทั้งหมดมาลงรหัส โดยสามารถทำไดโดยใชโปรแกรมที่
เหมาะกับการเก็บขอมูล เชน R Commander EXCEL SPSS หรือ Textfile ก็ได

สมมติไดขอมูลดังนี้
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ID SEX AGE STATUS
01 1 28 1
02 2 35 2
03 1 29 1
04 1 32 3
05 2 34 2
06 1 28 2
07 2 25 1
08 1 32 1
09 2 33 1
10 2 38 2
11 2 39 3
12 2 34 3
13 2 32 1
14 1 26 1
15 1 27 2
16 2 36 2
17 1 32 2
18 1 33 1
19 1 29 1
20 2 25 3

เมื่อนำขอมูลชุดนี้มาวิเคราะหตองมีการกำหนดชนิดของตัวแปรกอน ซึ่งในขอมูลชุดนี้ ตัวแปร SEX และ
STATUS เปนตัวแปรเชิงกลุม สวนตัวแปร AGE เปนตัวแปรเชิงปริมาณ เมื่อใช R Commander จึงตองมีการ
กำหนดชนิดของตัวแปร SEX และ STATUS ใหเปน Factor ดังนี้

1. เลือกเมนู Data -> Manage variables in active data set -> Convert numeric variable to
factors...

จะไดหนาตาง
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2. เลือกตัวแปรที่ตองการเปลี่ยนใหเปน factor เชน SEX

3. ผูใชสามารถกำหนดให R เก็บคาของตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงแลวในตัวแปรใหมก็ได หรือเก็บไวในชื่อเดิม
ก็ได ในตัวอยางนี้จะเก็บไวในชื่อเดิม

4. หากคลิกเลือกที่ชอง Supply level names แลวคลิก OK จะไดหนาตางสำหรับการกำหนดชื่อของ
แตละระดับของตัวแปร ดังนี้

จากตัวอยาง กำหนดให 1 เปน Male และ 2 เปน Female

สำหรับตัวแปร STATUS กำหนดดังนี้
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ซึ่งจากตัวอยาง กำหนดให 1 เปน Single ให 2 เปน Married และ 3 เปน Divorce
เราสามารถตรวจสอบชนิดของตัวแปรไดดวยการใชคำสั่ง

Statistics -> Summaries -> Active data set

ไดผลดังนี้
ID SEX AGE STATUS TV
1 : 1 Male :10 Min. :25.00 Single :9 Min. :1.00
2 : 1 Female :10 1st Qu. :28.00 Married :7 1st Qu. :1.75
3 : 1 Median :32.00 Divorce :4 Median :2.00
4 : 1 Mean :31.35 Mean :2.40
5 : 1 3rd Qu. :34.00 3rd Qu. :3.00
6 : 1 Max. :39.00 Max. :4.00

(Other) :14

จากผลที่ได จะเห็นไดวาตัวแปร ID เปนตัวอักษร (character) ซึ่งไมสามารถนำมาวิเคราะหได ตัวแปร
SEX และ STATUS เปนตัวแปรเชิงกลุมหรือ factor แบงเปนระดับตามที่เรากำหนด และ AGE เปนตัวแปรเชิง
ปริมาณมีคาต่ำสุดเทากับ 25 คาสุงสุดเทากับ 39 และคาเฉลี่ยเทากับ 31.35 เปนตน

ในขั้นตอนนี้ หากตรวจสอบแลวพบวาตัวแปรในชุดขอมูลไม ไดมีชนิดของตัวแปรตามที่ควรจะเปน ก็
สามารถทำการเปลี่ยนได
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2.3 การแจกแจงความถี่
การแจกแจงความถี่เปนวิธีเชิงสถิติที่ใชกับตัวแปรเชิงกลุม หรือตัวแปรเชิงคุณภาพ

2.3.1 การใช R Commander สำหรับการแจกแจงความถี่แบบทางเดียว
1. เลือกเมนู Statistics -> Summaries -> Frequency distributions...

จะปรากฏหนาตาง Frequency Dsitributions ดังนี้

ตัวแปรที่ปรากฏจะเปนตัวแปรเชิงกลุมเทานั้น

2. เลือกตัวแปรที่ตองการแจกแจงความถี่ ในที่นี้จะเลือกตัวแปร SEX และ STATUS ไดผลการวิเคราะห
ดังนี้

Male Female
10 10

Male Female
50 50

Single Married Divorce
9 7 4

Single Married Divorce
45 35 20

โดย output ในสวนแรกจะแสดงความถี่ของแตละกลุม และ output สวนที่สองจะแสดงรอยละของแตละกลุม

2.3.2 การใช R Commander สำหรับการแจกแจงความถี่แบบสองทาง
1. เลือกเมนู Statistics -> Contingency tables -> Two-way tables...

จะปรากฏหนาตาง Two-Way Table ดังนี้
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2. ที่ชอง Row variable ใหเลือกตัวแปรที่ตองการไวดานแถวของตาราง จากตัวอยางเลือก SEX ที่ชอง
Column variable ใหเลือกตัวแปรที่ตองการไวดานคอลัมน จากตัวอยางเลือก STATUS

3. คลิกที่ปุม Statistics ปรากฎหนาตาง
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เลือกการแสดงรอยละตามตองการ ตองการรอยละทางดานใด ใหคลิกที่ชองที่ตองการ
รอยละดานแถว เลือก Row percentages
รอยละดานคอลัมน เลือก Column percenterages
รอยละรวม เลือก Percentages of total
ไมตองการรอยละ เลือก No percentages
ในที่นี้เลือกรอยละดานแถว ไดผลดังนี้

STATUS
SEX Single Married Divorce
Male 6 3 1
Female 3 4 3

> rowPercents(.Table) # Row Percentages
STATUS

SEX Single Married Divorce Total Count
Male 60 30 10 100 10
Female 30 40 30 100 10

ตารางบนแสดงความถี่หรือจำนวนนับในแตละกลุม ตารางลางแสดงคารอยละดานแถว
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2.4 การคำนวณคาสถิติเบื้องตน
สำหรับขอมูลเชิงปริมาณ เราสามารถอธิบายถึงลักษณะของขอมูลเบื้องตนได โดยใชคาสถิติ เชน คาเฉลี่ย

คามัธยฐาน และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนตน
การใช R Commander ในการหาคาสถิติเหลานี้ ทำไดดังนี้

1. เลือกเมนู Statistics -> Summaries -> Numerical Summaries...
จะไดหนาตางตอไปนี้

2. เลือกตัวแปรที่ตองการคำนวณคาสถิติเบื้องตน โดยคลิกที่ตัวแปรนั้น จะเห็นวา R แสดงเฉพาะตัวแปร
ที่มีชนิดเปน numeric เทานั้น

3. เลือกคาสถิติที่ตองการหา
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4. คลิก OK ไดผลลัพธดังนี้

mean sd cv 0% 25% 50% 75% 100% n
31.35 4.107439 0.1310188 25 28 32 34 39 20

นอกจากการคำนวณคาสถิติเบื้องตนตามตัวแปรแตละตัวแปรแลว เรายังสามารถใช คำนวณคาสถิติเหลานี้
จำแนกตามกลุมยอยของตัวแปรเชิงกลุมที่สนใจไดอีกดวย เชน เราตองการหาอายุเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม
จำแนกตามเพศ สามารถทำไดดังนี้

1. เลือกเมนู Statistics -> Summaries -> Numerical Summaries...

2. เลือกตัวแปรที่ตองการ ในที่นี้คือ AGE

3. คลิก Summarize by groups... จะปรากฏหนาตาง

4. เลือกตัวแปรเชิงกลุมที่ตองการ ในที่นี้คือ SEX จากนั้นคลิก OK

5. คลิกที่ปุม Statistics เลือกคาสถิติที่ตองการ ในที่นี้เลือก Mean
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6. คลิก OK ไดผลลัพธดังนี้

mean n
Male 29.6 10
Female 33.1 10

2.5 การสรางกราฟเพื่อการนำเสนอขอมูล

การนำเสนอขอมูลดวยกราฟเปนวิธีการของสถิติเชิงพรรณณา ซึ่งกราฟที่ใชมีอยูดวยกันหลายรูปแบบ ไดแก
กราฟแทง กราฟวงกลม และฮิสโตแกรม เปนตน

2.5.1 การสรางกราฟสำหรับขอมูลเชิงกลุม

สำหรับขอมูลเชิงกลุม กราฟที่นิยมใชในการนำเสนอขอมูล ไดแก กราฟแทง และกราฟวงกลม การใช R
Commander สรางกราฟเหลานี้ ทำไดโดย

1. เลือกเมนู Graphs -> Bar graph... จะปรากฏหนาตาง
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2. เลือกตัวแปรที่ตองการสรางกราฟ (ในที่นี้เลือกตัวแปร STATUS) จากนั้นคลิก OK จะไดกราฟดังรูป
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Note: การสรางกราฟวงกลมทำไดดวยวิธีเดียวกัน เพียงแตเปลี่ยนจากคำสั่ง Bar graph เปน Pie
chart เทานั้น

2.5.2 กราฟสำหรับขอมูลเชิงปริมาณ
สำหรับขอมูลเชิงปริมาณ กราฟที่นิยมใชในการนำเสนอขอมูลไดแก ฮิสโตแกรม stem and leaf display

และ boxplot การใช R Commander ในการสรางกราฟเหลานี้ทำได ดังนี้

การสรางฮิสโตแกรม

1. เลือกเมนู Graphs -> Histogram จะปรากฏหนาตาง Histogram ดังนี้

2. เลือกตัวแปรที่ตองการสรางกราฟ (ตองเปนตัวแปรเชิงปริมาณ) ในที่นี้เลือก AGE
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3. เลือกลักษณะการแสดงกราฟ วาจะใหแสดงในรูปความถี่ (Frequency counts) รอยละ (Percentage)
หรือความนาจะเปน (Density) ใหคลิกที่ Options ไดหนาตางดังนี้

ในที่นี้เลือก Percentages
นอกจากนั้นยังสามารถใสชื่อกราฟไดที่ Graph title ในรูปนี้ใสคำวา "Histigram for Age"

4. คลิก OK จะไดกราฟดังรูปขางลาง

การสรางกราฟ Stem and Leaf

กราฟ Stem and Leaf เปนกราฟที่มีลักษณะคลายกราฟแทงในแนวนอน แตใชคาจริงของขอมูลมาแสดง
ในกราฟแทน การใช R Commander สรางกราฟชนิดนี้ทำไดดังนี้
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1. เลือกเมนู Graphs -> Stem and leaf display... จะปรากฏหนาตาง Stem and Leaf Display
ดังนี้

2. คลิกเลือกตัวแปรที่ตองการสรางกราฟ (ตองเปนตัวแปรเชิงปริมาณเทานั้น) ในที่นี้เลือก AGE

3. คลิกที่ปุม Options เพื่อเลือกตัวเลือกตาง ๆ ตามความตองการ
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Leaf Digit ใชกำหนดหนวยของ leaf ที่สามารถปรับไดครั้งละ 10 หนวย

Parts Per Stem ใชกำหนดจำนวน stem ดังนี้

• ถากำหนดใหเปน 1 จะมีจำนวน stem เปน 0 1 2 3 4
• ถากำหนดเปน 2 จะมีจำนวน stem เปน 00 11 22 33 44

Style of Divided Stem ใชกำหนดวิธีการแบง stem ในที่นี้ใช Repeated stem digits

Other Options ใชเปลี่ยนวิธีการแสดงคาตาง ๆ ในผลลัพธ

Trim outliers ใชจัดการเกี่ยวกับคาผิดปกติของตัวแปร โดยใหแยกคาผิดปกติแสดงออกมา
ตางหากไมตองไปรวมไวใน stem and leaf

Show depth ใหแสดงจำนวนขอมูลที่แสดงในแถวนั้น ๆ
Reverse negative leaves กรณีที่มีขอมูลมีคาเปนลบ ใหเรียงลำดับขอมูลตามหลักคณิตศาสตร

4. คลิก OK จะไดผลลัพธดังนี้

1 | 2: represents 12
leaf unit: 1

n: 20
2 2 | 55
4 2 | 67
8 2 | 8899

3 |
(6) 3 | 222233
6 3 | 445
3 3 | 6
2 3 | 89

จากกราฟที่ได จะสรุปไดวาอายุของผูตอบแบบสอบถามที่นอยที่สุดคือ 25 ป อายุมากที่สุดคือ 39 ป และ
มีอายุ 32 ถึง 33 ปมากที่สุด

การสราง Boxplot

1. เลือกเมนู Graphs -> Boxplot... จะปรากฏหนาตาง ดังนี้
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2. เลือกตัวแปรที่ตองการสรางกราฟ ในที่นี้เลือก AGE

3. หากตองการสราง boxplot แยกตามกลุมของตัวแปรเชิงกลุมที่สนใจ เชน เพศ ใหคลิกเลือก Plot by
groups... จะปรากฏหนาตาง Groups ดังนี้

4. ในหนาตางจะปรากฏเฉพาะตัวแปรที่กำหนดไวเปน Factor เทานั้น ใหคลิกเลือกตัวแปรที่ตองการ ในที่
นี้เลือก SEX จากนั้นคลิก OK

5. ที่ปุม Options สามารถเลือกกำหนดการแสดงคา Outlier ได
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6. คลิก OK
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บทที่ 3

การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ

3.1 หลักการของการทดสอบสมมุติฐาน
การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติเปนวิธีการที่ผูวิจัยสามารถนำมาใชในการตรวจสอบขอสมมุติหรือขอสงสัย

เกี่ยวกับการวิจัยได ซึ่งขอสมมุติหรือขอสงสัยนี้เรียกวา สมมุติฐานทางการวิจัย (Research hypothesis) ซึ่ง
การทดสอบสมมุติฐานนี้จะใชความรูจากขอมูลตัวอยางที่เก็บรวบรวมมาได โดยเปลี่ยนสมมุติฐานทางการวิจัย
ใหเปนสมมุติฐานทางสถิติ (Statistical hypothesis) ซึ่งขั้นตอนของการทดสอบสมมุติฐานสรุปไดดังนี้

1. ตั้งสมมุติฐานทางสถิติ

2. กำหนดระดับนัยสำคัญของการทดสอบ

3. เลือกวิธีการทางสถิติที่เหมาะสม

4. หาขอบเขตของการตัดสินใจ

5. คำนวณคาสถิติจากขอมูลตัวอยาง

6. ตัดสินใจวาจะปฏิเสธหรือยอมรับสมมุติฐาน

7. สรุปผลการทดสอบที่ได

3.1.1 การตั้งสมมุติฐานทางสถิติ
เปนขั้นตอนแรกของการทดสอบสมมุติฐาน โดยสมมุติฐานทางสถิติมีอยูดวยกัน 2 ชนิด ไดแก

1. สมมุติฐานหลัก (Null hypothesis) ใชสัญลักษณ H0 โดยตองกำหนดไวในความหมายวา เทากับ ไม
แตกตาง ไมนอยกวา ไมมากกวา ไมมีความสัมพันธกัน เปนตน ซึ่งอาจกำหนดในรูปสัญลักษณทางสถิติ
เชน µ (คาเฉลี่ยของประชากร) p สัดสวนของสิ่งที่สนใจในประชากร หรือกำหนดในรูปขอความก็ได เชน

H0 : รายไดเฉลี่ยตอเดือนของคนไทยเทากับ 5000 บาท หรือ H0 : µ = 5000
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2. สมมุติฐานทางเลือก (Alternative hypothesis) ใชสัญลักษณ Ha เปนสมมุติฐานที่ตองตั้งคูและมีความ
หมายตรงขางกับสมมุติฐานหลักเสมอ เชน

Ha : รายไดเฉลี่ยตอเดือนของคนไทยไมเทากับ 5000 บาท หรือ H0 : µ ̸= 5000

การตั้งสมมุติฐานทางสถิติจะตองใชสมมุติฐานทางการวิจัยเปนแนวทาง ดังตัวอยางตอไปนี้

สมมุติฐานทางการวิจัย สมมุติฐานทางสถิติ
1. คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ย 73 ป H0 : µ = 73

Ha : µ ̸= 73

2. คนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป มากกวารอยละ 30 มีภาวะอวน H0 : p ≤ 0.30
Ha : p > 0.30

3. คนไทยเพศหญิงมีอายุยืนกวาเพศชาย H0 : µหญิง ≤ µชาย
Ha : µหญิง > µชาย

4. ผูหญิงปวยเปนโรคมะเร็งปอดนอยกวาผูชาย H0 : pหญิง ≥ pชาย
Ha : pหญิง < pชาย

ประเภทของสมมุติฐาน

การทดสอบสมมุติฐานในทางสถิติจะมีอยูดวยกันสองประเภท ไดแก

1. การทดสอบแบบสองทาง (Two-tail test) เปนการทดสอบที่ใหผลสรุปแบบกวาง ๆ ในความหมาย
ของ การเทากับ หรือ ไมเทากับ มีความสัมพันธ หรือ ไมมีความสัมพันธ เชน ตัวอยางที่ 1 ในตารางดาน
บน

2. การทดสอบแบบทางเดียว (One-tail test) เปนการทดสอบที่สามารถสรุปผลไดดานใดดานหนึ่ง เชน
มากกวา นอยกวา เชน ตัวอยางที่ 2 - 4 ในตารางดานบน

3.1.2 การกำหนดระดับนัยสำคัญ
ระดับนัยสำคัญที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน ถือเปนเกณฑในการตัดสินใจวาผูวิจัยจะยอมรับ (Accept)

หรือปฏิเสธ (Reject) สมมุติฐานหลักในทางสถิติ โดยระดับนัยสำคัญ (Level of significant) ใชสัญลักษณ α
หมายถึง ความนาจะเปนหรือโอกาสที่ผูวิจัยจะปฏิเสธ H0 เมื่อ H0 เปนจริงหรือถูกตอง ซึ่งถือวาเปนโอกาสที่ผู
วิจัยจะตัดสินใจผิด การตัดสินใจผิดแบบนี้ เรียกวา ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 (Type I error)

ในวิจัยโดยทั่วไป ผูวิจัยจะเปนผูกำหนดระดับนัยสำคัญไวลวงหนากอนการทดสอบสมมุติฐานเสมอ โดย
ระดับนัยสำคัญที่นิยมใช คือ 0.01 0.05 และ 0.10 การเลือกระดับนัยสำคัญเทาใดนั้นขึ้นอยูกับความเหมาะสม
และความเสียที่จะเกิดขึ้นหากมีความคลาดเคลื่อนของการตัดสินใจเกิดขึ้น หากผลเสียที่เกิดขึ้นไมรุนแรงมากนัก
เชน ไมไดทำใหเกิดการบาดเจ็บลมตาย ก็อาจระดับนัยสำคัญ 0.05 หรือ 0.01 แตหากผลเสียที่เกิดขึ้นอาจกอ
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ใหเกิดความเสียหายอยางมาก ก็อาจตองใชระดับนัยสำคัญต่ำ ๆ เชน ในงานวิจัยทางการแพทยอาจตองใชระดับ
นัยสำคัญ 0.01 หรือ 0.001

3.1.3 การเลือกวิธีการทางสถิติหรือตัวสถิติทดสอบ
การเลือกวิธีการทางสถิติหรือตัวสถิติทดสอบเปนขั้นตอนที่ตองอาศัยความรู ในทางสถิติของผู วิจัยพอ

สมควร เพื่อใหวิธีการทางสถิติที่ เลือกเปนวิธีที่ถูกตองเหมาะสม ซึ่งจะสงผลใหผลการทดสอบและขอสรุปที่
ไดถูกตองและเชื่อถือได ในการทดสอบเรื่องหนึ่ง มักมีวิธีการทางสถิติใหเลือกใชไดหลายชนิด แตวิธีใดจะเปน
วิธีที่ เหมาะสม ผูวิจัยตองพิจารณาถึงขอสมมุติเบื้องตน (Assumption) หรือขอกำหนดของวิธีการนั้น ๆ วา
สอดคลองกับชนิดของขอมูลและลักษณะของขอมูลที่มีอยูหรือไม รวมทั้งตองคำนึงดวยวาตัวสถิติทดสอบนั้น
สามารถใชในการตอบวัตถุประสงคของการวิจัยไดหรือไม และผูวิจัยควรคำนึงไว เสมอวา ผูวิจัยควรตัวสถิติ
ทดสอบที่งายที่สุดที่สามารถตอบวัตถุประสงคของการวิจัยได คำวา "งาย" ในที่นี้หมายความวา งายตอการใช
งายตอการวิเคราะหการคำนวณ และงายตอการแปลความหมายของคาสถิติที่ได เพราะหากผูวิจัยเลือกวิธีการ
ทางสถิติที่ซับซอนมากเกินไป โดยที่ไมมีความรูทางสถิติในเรื่องนั้น ๆ อยางเพียงพออาจทำใหเกิดผลเสียได นั่น
คือ อาจมีการคำนวณและขอมูลผิดพลาด และการแปลความหมายของคาสถิติตาง ๆ จะมีความซับซอนและ
ยากมากขึ้น ซึ่งอาจทำใหไดขอสรุปที่ผิดไปจากความเปนจริงได อยางไรก็ตาม หากในงานวิจัยนั้นจำเปนตองใช
วิธีการทางสถิติขั้นสูงซึ่งมีความซับซอน ผูวิจัยควรจะศึกษาถึงหลักการและเงื่อนไขของวิธีเหลานั้นใหเขาใจเสีย
กอนที่จะนำไปใช หรืออาจนำงานวิจัยนั้นไปปรึกษานักสถิติเพื่อขอคำแนะนำในการใชวิธีการทางสถิติที่เหมาะ
สมได

3.1.4 ขอบเขตของการตัดสินใจ
ขอบเขตของการตัดสินใจคือคาทางสถิติที่ใชสำหรับการตัดสินใจวาจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานหลัก

ซึ่งโดยทั่วไปมีอยูดวยกัน 2 วิธี ไดแก

• ใชตารางสถิติ

• ไมใชตารางสถิติ

ในที่นี้เราจะพิจารณาถึงเฉพาะวิธีที่ 2 เทานั้น เนื่องจากวิธีแรกนั้นนักวิจัยตองมีตารางสถิติสำหรับวิธีการทดสอบ
ทางสถิติที่ใชอยูดวยทุกครั้ง ซึ่งไมคอยสะดวกในการทำงานมากนัก อีกประการหนึ่งตารางสถิติสำหรับวิธีการ
ทางสถิติวิธีหนึ่งอาจมีอยูหลายตาราง และมีวิธีการอานคาที่แตกตางกัน ทำใหผูใชที่ไมมีความรูทางสถิติดีพอ
อาจเกิดความสับสน และอานคาผิดได สวนวิธีที่สองนั้นไมจำเปนตองใชตารางสถิติแตจะใชคาสถิติคาหนึ่งแทน
คาสถิตินี้เรียกวาคา p-value หมายถึงความนาจะเปนหรือโอกาสคาสถิติทดสอบจะมีคามากกวาคาที่คำนวณ
ไดจากขอมูลตัวอยาง หรือคือความนาจะเปนที่จะปฏิเสธสมมุติฐานหลักที่คำนวณไดจากขอมูลตัวอยาง เมื่อ
สมมุติฐานหลักเปนจริง เนื่องจาก p-value เปนความนาจะเปนจึงมีคา 0 - 1 เทานั้น จะสังเกตเห็นไดวาคา p-
value และระดับนัยสำคัญ α มีความหมายเหมือนกัน นั่นคือ ทั้งสองคาตางก็เปนความนาจะเปนในการปฏิเสธ
สมมุติฐานหลักเมื่อสมมุติฐานหลักเปนจริงทั้งคู แตที่มาของคาสองคานี้แตกตางกัน โดยที่ระดับนัยสำคัญ α นั้น
ผูวิจัยเปนผูกำหนดเอง เรียกวา nominal value แตคา p-value นั้นไดมาจากการคำนวณโดยใชขอมูลตัวอยาง
ที่เก็บรวบรวมมา ดังนั้น ในการทดสอบสมมุติฐาน เราจึงสามารถใชคา p-value เปรียบเทียบกับระดับนัยสำคัญ
α ในการตัดสินใจได ซึ่งวิธีการใชคา p-value ในการตัดสินใจที่จะปฏิเสธหรือยอมรับสมมุติฐานหลักทำไดดังนี้

• ยอมรับสมมุติฐานหลัก H0 เมื่อ p-value มากกวาหรือเทากับระดับนัยสำคัญ α
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• ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0 เมื่อ p-value นอยกวาระดับนัยสำคัญ α

3.1.5 การหาคาสถิติทดสอบจากขอมูลตัวอยาง
คาสถิติทดสอบนี้คำนวณหาไดจากขอมูลตัวอยางที่เก็บรวบรวมมาได โดยมีสูตรหรือวิธีการคำนวณที่แตก

ตางกันไปตามตัวสถิติทดสอบที่เลือกใช เมื่อไดคาสถิติทดสอบแลวจึงจะนำคาที่ไดไปเปรียบเทียบกับขอบเขต
ของการตัดสินใจดังที่กลาวมาแลว

3.1.6 การตัดสินใจที่จะปฏิเสธหรือยอมรับสมมุติฐาน
ในการตัดสินใจที่จะปฏิเสธหรือยอมรับสมมุติฐานหลักนั้น ผูวิจัยตองนำคาสถิติทดสอบที่ไดไปเปรียบเทียบ

กับเกณฑหรือขอบเขตของการตัดสินใจที่หาไวกอนหนานี้ แลวจึงทำการตัดสินใจวาจะปฏิเสธหรือยอมรับ
สมมุติฐานหลัก (การตัดสินในจะกระทำกับสมมุติฐานหลักเทานั้น เนื่องจากสมมุติฐานหลักและสมมุติฐานทาง
เลือกมีความหมายตรงขามกัน ดังนั้น เมื่อปฏิเสธ H0 ก็เทากับยอมรับ Ha นั่นเอง)

3.1.7 การสรุปผลการทดสอบ
การสรุปผลการทดสอบเปนขั้นตอนสุดทายของการทดสอบสมมุติฐาน ผูวิจัยตองสรุปผลการทดสอบที่ได

เพื่อนำไปสูขอสรุปของการวิจัย ซึ่งในการสรุปผลผูวิจัยควรระบุเกณฑที่ใชในการทดสอบ หรือระดับนัยสำคัญ
α ดวย ในการสรุปผลไมจำเปนตองใชสัญลักษณทางสถิติ แตควรใชภาษาหรือคำอธิบายที่เขาใจงาย คนทั่วไป
สามารถเขาใจได โดยยึดสมมุติฐานทางการวิจัยเปนหลักในการสรุปผล เชน สมมุติฐานทางการวิจัยกำหนดไววา
"คนไทยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 6000 บาท" ซึ่งมีสมมุติฐานทางสถิติคือ

H0 : µ ≥ 6000
Ha : µ < 6000

จากขอมูลตัวอยางที่ เก็บรวบรวมมาได เมื่อทำการทดสอบสมมุติฐานพบวาเกิดการปฏิเสธสมมุติฐานหลัก จึง
สรุปไดวา "คนไทยมีรายไดเฉลี่ยนอยกวา 6000 บาทตอเดือน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (หรือที่เกณฑ 5%)"

3.2 การทดสอบคาเฉลี่ยของประชากรหนึ่งกลุม (µ)
ในการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ยของประชากรหนึ่งกลุม มีวิธีการทดสอบอยู 2 วิธี คือ t test และ

z test โดยมีเงื่อนไขในการใชตางกัน ดังนี้

• t test ใชเมื่อตัวอยางมีขนาดเล็ก (n < 30) และไมทราบคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร σ โดย
ประชากรของขอมูลตองมีการแจกแจงปรกติหรือใกลเคียง ดังนั้น กอนที่จะใช t test ในการทดสอบ
สมมุติฐาน จะตองมีการตรวจสอบกอนเสมอวา ขอมูลตัวอยางนั้นมาจากประชากรที่มีการแจกแจง
ปรกติหรือไม ซึ่งวิธีการตรวจสอบมีอยูดวยกันหลายวิธี วิธีที่นิยมใชมากไดแก การพิจารณาจากกราฟ
เชน ฮิสโตแกรม stem and leaf display หรือ boxplot

• z test ใชเมื่อตัวอยางมีขนาดใหญ (n ≥ 30) หรือทราบคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ)
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Note: สำหรับ z test กรณีที่ เราจะทราบคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรเปนไปไดยาก เนื่องจาก σ

เปนคาพารามิเตอรที่ไมทราบคา สวนในกรณีที่ตัวอยางมีขนาดใหญ หากตัวอยางมีขนาดใหญมาก ๆ เราอาจใช
t test แทน z test ได เนื่องจากคุณสมบัติของการแจกแจงแบบ t นั่นคือ เมื่อ n มีขนาดใหญขึ้น การแจกแจง
แบบ t จะมีคุณสมบัติใกลเคียงการแจกแจงปรกติมาตรฐาน ทำใหในโปรแกรมสำเร็จรูปบางโปรแกรม เชน SPSS
จะไมมี z test มีแต t test เทานั้น

การใช R ในการทดสอบคาเฉลี่ยของประชากร 1 กลุม

จากขอมูล เกี่ยวกับการสำรวจการดูรายการโทรทัศน ในบทที่ แลว หากเราตองการทดสอบวาอายุ เฉลี่ย
ประชากรมากกวา 30 ป หรือไม ตั้งสมมุติฐานทางสถิติ คือ

H0 : µ ≤ 30
Ha : µ > 30

ในการทดสอบสมมุติฐานสำหรับขอมูลชุดนี้ เนื่องจากขอมูลมีจำนวนนอยกวา 30 เมื่อจะใช t test ในการ
ทดสอบตองทำการตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของขอมูลกอน เนื่องจากขอมูลมีจำนวนนอย กราฟที่เหมาะ
สมคือ stem and leaf display สำหรับขอมูลชุดไดกราฟมีลักษณะดังนี้

1 | 2: represents 12
leaf unit: 1

n: 20
2 2 | 55
4 2 | 67
8 2 | 8899

3 |
(6) 3 | 222233
6 3 | 445
3 3 | 6
2 3 | 89

จากกราฟจะเห็นไดวาขอมูลมีการแจกแจงคลายรูประฆังคว่ำ ซึ่งเปนลักษณะของการแจกแจงปรกติ จึงสรุปได
วาขอมูลชุดนี้มาจากประชากรที่มีการแจกแจงปรกติ ซึ่งตรงกับขอสมมุติเบื้องตนหรือขอกำหนดของ t test ดัง
นั้น เราจะใช t test ทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้

1. เลือกเมนู Statistics -> Means -> Single-sample t-test... จะไดหนาตาง
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2. เลือกตัวแปรที่ตองการทดสอบ ในที่นี้เลือก AGE

3. กำหนดคาพารามิเตอรที่ตองการทดสอบ จากตัวอยางเราตองการทดสอบวาอายุเฉลี่ยมากกวา 30 หรือ
ไม จึงกำหนด Null hypothesis: mu= 30

4. เลือกรูปแบบของสมมุติฐานทางเลือกที่ตองการทดสอบ โดยคลิกเลือกที่ Alternative Hypothesis

Population mean != mu0 เปนการทดสอบสมมุติฐานแบบสองทาง (Two tailed Test)
Population mean < mu0 เปนการทดสอบสมมุติฐานแบบทางเดียวทางซาย (Left tailed test)
Population mean > mu0 เปนการทดสอบสมมุติฐานแบบทางเดียวทางขวา (Right tailed test)

ในที่นี้เราเลือกทดสอบสมมุติฐานแบบทางเดียวทางดานมากกวาตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ดังนั้น คลิกเลือก
ที่ Population mean > mu0

5. คลิก OK ไดผลลัพธดังนี้

One Sample t-test

data: tv$AGE
t = 1.4699, df = 19, p-value = 0.07898
alternative hypothesis: true mean is greater than 30
95 percent confidence interval:
29.76188 Inf
sample estimates:
mean of x

31.35

ผลการวิเคราะหที่ไดมีความหมายดังนี้
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1. คา t=1.4699 คือคาสถิติทดสอบ t ที่คำนวณไดจากขอมูลตัวอยาง มีจำนวนองศาเสรีเทากับ 19 และมี
คา p-value=0.07898 หากเรากำหนดระดับนัยสำคัญ α = 0.05 จะเห็นไดวา คา p-value นั้นมีคา
มากกวาระดับนัยสำคัญที่กำหนด จึงยอมรับสมมุติฐานหลัก H0 หมายความวา ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
อายุเฉลี่ยของประชากรเปาหมายนั้นไมไดมากกวา 30 ป

2. สำหรับคา 95 percent confidence interval (29.76188 Inf) คือชวงความเชื่อมั่นทางดานขวาของ
คาเฉลี่ยของประชากร หมายความวาประชากรเปาหมายมีอายุเฉลี่ยตั้งแต 29.7 ป

3. สวนของ mean of x หมายถึงคาเฉลี่ยของขอมูลตัวอยาง ในที่นี้เทากับ 31.35 ป หมายความคนที่ถูก
สุมมาเปนตัวอยางมีอายุเฉลี่ยเทากับ 31.35 ป

3.3 การทดสอบคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม
การทดสอบความแตกตางระหวางคา เฉลี่ยของประชากร 2 กลุม เปนการทดสอบเพื่อ เปรียบ เทียบวา

ประชากรสองกลุมนั้นมีลักษณะแตกตางกันอยางไร เชน คนไทยผูชายและผูหญิงมีอายุขัยโดยเฉลี่ยแตกตาง
กันหรือไม หรือผูชายไทยมีรายไดเฉลี่ยตอปมากกวาผูหญิงหรือไม โดยขอมูลที่สามารถนำมาทดสอบคาเฉลี่ยได
ตองอยูในมาตราแบบชวงขึ้นไป คือตองเปนขอมูลเชิงปริมาณ วิธีการทางสถิติที่ใช ไดแก t test และ z test โดย
แตละวิธีจะขอกำหนดที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม ในการทดสอบคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุมนี้ ตองคำนึงถึง
ลักษณะของขอมูลดวย โดยจะจำแนกลักษณะของขอมูลเปน 2 ประเภท คือ

1. ตัวอยางสองกลุมที่สุมมาเปนอิสระกัน (Independent samples)

2. ตัวอยางสองชุดที่สุมมาไมเปนอิสระกัน (Dependent samples)

การจำแนกลักษณะของกลุมตัวอยาง 2 ประเภทนี้ มีความสำคัญมาก เพราะวิธีการวิเคราะหที่ ใชจะมีความ
แตกตางกัน ดังนั้น ผูวิจัยตองจำแนกใหไดวากลุมตัวอยางในงานวิจัยของตนเปนประเภทไหน เชน ตองการ
เปรียบอายุขัยเฉลี่ยของผูชายและผูหญิง ลักษณะเชนนี้ถือเปนกรณีที่ตัวอยางสองกลุมเปนอิสระกัน แตถาผูวิจัย
ตองการเปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยของน้ำหนักเฉลี่ยกอนและหลังเขาโปรแกรมลดน้ำหนัก ลักษณะเชนนี้ตองใช
กรณีที่กลุมตัวอยางสองกลุมเปนอิสระกัน

3.3.1 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุม เมื่อกลุมตัวอยางเปนอิสระกัน
การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม เมื่อกลุมตัวอยางเปนอิสระกัน ดวย t test

หรือ z test ขอมูลตัวอยางทั้งสองกลุมตองเปนขอมูลเชิงปริมาณและมีวิธีการเลือกวิธีทดสอบ ดังนี้

z test ใชเมื่อตัวอยางทั้งสองกลุมมีขนาดใหญ (n1 และ n2 มากกวา 30) หรือทราบคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ประชากรที่หนึ่งและสอง (ทราบคา σ1 และ σ2)

t test ใชเมื่อตัวอยางมีขนาดเล็ก (n1 หรือ n2 นอยกวาหรือเทากับ 30) และไมทราบคา σ1 และ σ2 เมื่อ
ประชากรทั้งสองกลุมมีการแจกแจงปรกติหรือใกลเคียง

เชนเดียวกับการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ยของประชากรหนึ่งกลุม ในกรณีของ z test การที่ เราจะ
ทราบคาของ σ1 และ σ2 เปนไปไดยาก และเมื่อ n1 และ n2 มีขนาดใหญ การแจกแจงแบบ t จะใกลเคียง

41



การใชโปรแกรม R เพื่อการวิจัย ดร.วนิดา พงษศักดิ์ชาติ

การแจกแจงปรกติมาตรฐาน ทำใหเราสามารถใช t test แทน z test ได ดังนั้น ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะ t test
เทานั้น

อยางไรก็ตาม การทดสอบโดยใช t test ยังแบงเปน 2 กรณี ดังนี้
1. σ1 = σ2 ในกรณีนี้ คาสถิติทดสอบคือ

t0 =
(x̄1 − x̄2)− (µ1 − µ2)√

s2p
{ 1
n1

+
1
n2

}
ซึ่งมีการแจกแจงแบบ t ดวยองศาเสรีเทากับ n1 + n2 − 2

2. σ1 ̸= σ2 ในกรณีนี้ คาสถิติทดสอบคือ

t0 =
(x̄1 − x̄2)− (µ1 − µ2)√

s21
n1

+
s22
n2

ซึ่งมีการแจกแจงแบบ t ดวยองศาเสรีเทากับ

df = [(s21/n1) + (s22/n2)]
2

[s21/n1]
2

n1 − 1 +
[s22/n2]

2

n2 − 1

ดังนั้นในการตัดสินใจวาจะใช t test กรณีใดจึงเหมาะสม เราตองทำการทดสอบกอนวาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของประชากร 2 กลุม แตกตางกันหรือไม ซึ่งการทดสอบทำไดโดยการใช F test

จากตัวอยางการสำรวจขอมูลการดูโทรทัศน หากเราตองการทดสอบวาอายุเฉลี่ยของผูชายและผูหญิงที่
เปนกลุมเปาหมายนั้นแตกตางกัน มีสมมุติฐานทางสถิติคือ

H0 : µชาย = µหญิง (3.1)
Ha : µชาย ̸= µหญิง (3.2)

วิธี ใช R Commander ทดสอบสมมุติฐานนี้ ทำได โดยการทดสอบกอนวาคา เบี่ยง เบนมาตรฐานของ
ประชากร 2 กลุม เทากันหรือไม ดังนี้

1. เลือกเมนู Statistics -> Variances -> Two-variance F-test...
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2. ที่ Groups (pick one) เลือกตัวแปรแบงกลุม ในที่นี้คือ SEX และที่ Response variable (pick
one) เลือกตัวแปรที่ตองการทดสอบ ในที่นี้คือ AGE

3. คลิกปุม Options ไดหนาตาง

Alternative hypothesis คลิกเลือก Two-sided

4. คลิก OK ไดผลลัพธดังนี้

F test to compare two variances

data: AGE by SEX
F = 0.2655, num df = 9, denom df = 9, p-value = 0.0612
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
95 percent confidence interval:
0.06594529 1.06888278
sample estimates:
ratio of variances

0.2654954

การใชผลลัพธที่ไดทดสอบความแตกตางของคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 2 กลุม ใหดูที่คา F =
0.2655 และคา p-value = 0.0612 หากกำหนดระดับนัยสำคัญของการทดสอบเทากับ 0.05 จะเห็นไดวาคา
p-value มากกวา 0.05 จึงสรุปไดวาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 2 กลุมนี้ ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัย
สำคัญ 0.05

ดังนั้น ในการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม จึงใช t test ในกรณีที่ σ1 ̸= σ2

ดังนี้

1. เลือกเมนู Statistics -> Means -> Independent-sample t-test...
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2. ที่ Groups (pick one) เลือกตัวแปรแบงกลุม คือ SEX และที่ Response Variable (pick one)
เลือกตัวแปรที่ตองการทดสอบ คือ AGE

3. คลิกที่ปุม Options ไดหนาตางดังนี้

4. ที่ Alternative Hypothesis เลือกสมมุติฐานทางเลือกที่ตองการทดสอบ ในที่นี้เลือก Two-sided
เนื่องจากสมมุติฐานที่กำหนดไวเปนสมมุติฐานสองทาง

5. ที่ Assume equal variances? เลือก Yes เนื่องจากในการทดสอบความแตกตางของคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบวาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 2 กลุม ไมแตกตางกัน (แตถาหากใช F test
ทดสอบแลวพบวา σ1 ̸= σ2 ใหเลือก No)

6. คลิก OK ไดผลลัพธดังนี้
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Two Sample t-test

data: AGE by SEX
t = -2.062, df = 18, p-value = 0.05395
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-7.06607063 0.06607063
sample estimates:
mean in group Male mean in group Female

29.6 33.1

ในการใชผลลัพธที่ ไดทดสอบสมมุติฐานที่กำหนดไว ใหพิจารณาที่คาสถิติทดสอบ t = -2.062 และ p-
value = 0.05395 หากเรากำหนดระดับนัยสำคัญของการทดสอบเทากับ 0.05 จะเห็นไดวา p-value มากกวา
ระดับนัยสำคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานหลัก หมายความวาอายุเฉลี่ยของผูชายและผูหญิงในประชากรเปา
หมายนั้นไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

3.3.2 การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยประชากร 2 กลุม เมื่อกลุมตัวอยางไม
เปนอิสระกัน

การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม เมื่อกลุมตัวอยางไมเปนอิสระกัน ซึ่งขอมูล
ที่ไดจากกลุมตัวอยางอาจไดจากการวัดคาจากกลุมตัวอยางเดียวกัน 2 ครั้ง เชน การเปรียบเทียบน้ำหนักกอน
และหลังการเขาโปรแกรมลดน้ำหนักของคนกลุมเดียวกัน หรือการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน
ของนิสิตกลุมเดียวกัน เปนตน หรืออีกกรณีหนึ่งขอมูลไดมาโดยการวัดคาจากการจับกลุมตัวอยางเปนคู ๆ โดย
ใชคุณลักษณะบางอยาง เชน การเปรียบเทียบระดับ IQ ของฝาแฝด หรือการเปรียบเทียบรายไดเริ่มตนของผูจบ
การศึกษาสาขาบริหารชายและหญิงที่มี GPA เทากัน

สำหรับการทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม เมื่อกลุมตัวอยางไมเปนอิสระ
กัน ใชวิธีการทดสอบ t ที่เรียกวา Dependent t test หรือ Match paired t test

ตัวอยางตอไปนี้เปนขอมูลคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคของนิสิต 44 คน และเราตองการทดสอบ
วานิสิตมีพัฒนาการในการทำขอสอบหรือไม นั่นคือ ตองการทดสอบวาคะแนนสอบปลายภาคมากกวาคะแนน
สอบปลายภาคหรือไม

i Midterm Final
1 0.81 4.72
2 2.84 8.19
3 12.16 10.24
· · · · · · · · ·
42 3.65 2.83
43 17.57 19.06
44 17.16 15.75

45



การใชโปรแกรม R เพื่อการวิจัย ดร.วนิดา พงษศักดิ์ชาติ

จากตารางขอมูล จะเห็นไดวามีตัวแปร 2 ตัวแปร คือ Midterm คือคะแนนสอบกลางภาค และ Final คือ
คะแนนสอบปลายภาค โดยไมมีตัวแปรแบงกลุม จะเห็นวาลักษณะการเก็บขอมูลจะไมเหมือนกับการทดสอบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชาการ 2 กลุม ที่เปนอิสระกัน

สำหรับตัวอยางนี้ สมมุติฐานทางสถิติที่ทดสอบ คือ

H0 : µD ≤ 0 (คะแนนสอบปลายภาคไมมากกวาคะแนนสอบกลางภาค)
Ha : µD > 0 (คะแนนสอบปลายภาคมากกวาคะแนนสอบกลางภาค)

ใช R Commander ทำการทดสอบโดยใช Dependent t test ดังนี้

1. เลือกเมนู Statistics -> Means -> Paired t-test... จะไดหนาตาง

2. ที่ First variable เลือกตัวแปรตัวที่ 1 ในที่นี้เลือก Final และที่ Second variable เลือกตัวแปร ใน
ที่นี้เลือก Midterm

3. คลิกปุม Options ไดหนาตางดังนี้

4. ที่ Alternative Hypothesis เลือกชนิดของสมมุติฐานทางเลือกที่ตองการทดสอบ ในที่นี้เลือก Dif-
ference > 0 ตามสมมุติฐานทางสถิติที่ตั้งไว)

5. คลิก OK ไดผลลัพธ ดังนี้
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Paired t-test

data: score$Final and score$Midterm
t = 0.3707, df = 43, p-value = 0.3564
alternative hypothesis: true difference in means is greater than 0
95 percent confidence interval:
-0.7966742 Inf
sample estimates:
mean of the differences

0.2253381

จากผลลัพธที่ได ไดคา t = 0.3707 จำนวนองศาเสรี df = 43 และ p-value = 0.3564 หากเรากำหนด
ระดับนัยสำคัญของการทดสอบเทากับ 0.05 จะเห็นไดวาคา p-value มากกวาระดับนัยสำคัญ จึงยอมรับ
สมมุติฐานหลัก สรุปไดวา ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 คะแนนสอบปลายภาคเฉลี่ยของนิสิตไมไดมากกวาคะแนน
สอบกลางภาคเฉลี่ย หรืออีกนัยหนึ่ง นิสิตไมมีพัฒนาการในการทำขอสอบ เนื่องจากคะแนนสอบปลายภาคไม
ไดดีกวาคะแนนสอบกลางภาค
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