
สมมุติฐาน สถิติทดสอบ และระดับการวัดคาขอมูล 
รองศาสตราจารยวัฒนา สุนทรธัย 

 
 สมมุติฐานทางวิจัยจะตองสามารถนําไปทดสอบทางสถิติได การเขียนสมมุติฐานทางวิจัยจึงตองคํานึงถึง
สถิติทดสอบ และการเลือกใชสถิติทดสอบจะตองคํานึงถึงระดับการวัดคาขอมูล เพราะทั้งสามเรื่องนี้มีความเกี่ยวของ
ซึ่งกันและกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงควรทําความเขาใจทั้งสามเรื่องดังกลาวใหชัดเจนกอนที่จะดําเนินการในบทที่ 3 ตอไป 
จึงไดนํามากลาวพอสังเขปดังนี้ (ในที่นี้ สมมุติฐานทางสถิติไดนําเสนอเฉพาะ H1 เทานั้น ซึ่งสมมุติฐานทางสถิติ H1 
มักจะสอดคลองกับสมมุติฐานทางวิจัย สําหรับ H0 ตองตั้งใหเปนกลางเสมอ จึงไมจําเปนตองนํามาแสดง) ดูขอพึง
ระวังในการสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานไดที่นี่ http://tulip.bu.ac.th/~wathna.s/hypothesis.htm
 

 ระดับการวัดคาขอมูล เรียงตามสมบัติของขอมูลไดดังนี้ Nominal → Ordinal → Interval → 
Ratio  

 Nominal = แบงขอมูลออกเปน กลุมๆ (เชน เพศ สถานภาพสมรส เปนตน) 
 Ordinal = แบงขอมูลออกเปนกลุมๆ และ เรียงลําดับได 

(เชน ชั้นปที่เรียน ระดับความคิดเห็น เปนตน) 
 Interval = แบงขอมูลออกเปนกลุมๆ เรียงลําดับได และมี ชวงหางเทากนั แตไมมีศูนยแท 

(เชน คะแนนสอบ อุณหภูมิ เปนตน) 
 Ratio = แบงขอมูลออกเปนกลุมๆ เรียงลําดับได มีชวงหางเทากัน และ มีศูนยแท 

(เชน อายุ น้ําหนัก สวนสูง เปนตน) 
  Nominal + ordinal = qualitative (เชิงคุณภาพหรือเชิงลักษณะ) 
  Interval + ratio = quantitative (เชิงปริมาณ) 

 สมมติุฐาน และสถิติทดสอบ 
 1.  t-test: การทดสอบคาเฉล่ียของประชากร 1 กลุม (หรือตัวแปร 1 ตัว) 

ตัวแปร X อาจเปน อายุ ความพึงพอใจ ความคิดเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ฯลฯ และ m คือคาคงตัว
ใดๆ โดยตัวแปร X, m เปนขอมูลเชิงปริมาณ 

  สมมุติฐานทางวิจัยคือ คาเฉลี่ยของตัวแปร X มีคานอยกวา (มากกวาหรือตางจาก) m 
  สมมุติฐานทางสถิติ H1: µ < m (µ > m หรือ µ ≠ m แลวแตกรณี) 

สถิติทดสอบคือ ทดสอบที (t-test) 
ตัวอยางสมมุติฐานทางวิจัยคือ “อายุเฉล่ียของนิสิตที่เรียนหลักสูตร MBA มีคานอยกวา 30 ป (µ < m)” 
หรือ  “ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยตอการใหบริการสูงกวาระดับปานกลาง” ดูเพิ่มเติมไดที่ 
http://secondary.kku.ac.th/research/res02/misconcept.htm 

 
 

http://tulip.bu.ac.th/~wathna.s/hypothesis.htm
http://secondary.kku.ac.th/research/res02/misconcept.htm


 2. ประชากร 2 กลุม (หรือตัวแปร 2 ตัว) 
2.1 การทดสอบความสัมพันธ 

2.1ก ไมแบงประเภทของตัวแปร 
  Chi-square: ตัวแปร X, Y = เชิงคุณภาพ (หรือเชิงลักษณะ) 

 สมมุติฐานทางวิจัยคือ ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธกัน 
 สมมุติฐานทางสถิติ H1: FO ≠ FE

 สถิติทดสอบคือ ไคกําลังสอง (Chi-square) 
 ตัวอยางเชน “เพศกับความเชื่อ (เชื่อ/ไมเชื่อ) เร่ืองหมอดูมีความสัมพันธกัน” เปนตน 

 Correlation: ตัวแปร X, Y = quantitative (เชิงปริมาณ) 
  สมมุติฐานทางสถิติ H1: ρXY ≠ 0 
  สถิติทดสอบคือ สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s correlation) 

 สมมุติฐานทางวิจัยคือ ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธกันทางบวก (หรือทางลบ) ตัวอยางเชน 
“ความรูความเขาใจในเรื่องที่เรียนกับความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอน มีความสัมพันธกันทางบวก” หรือ 
“ความเครียดในการเรียนกับคะแนนสอบวิชาสถิติ มีความสัมพันธกันทางลบ” เปนตน 

2.1ข แบงตัวแปรออกเปนตัวแปรตน / ตัวแปรตาม 
 Regression: ตัวแปร X, Y = quantitative (เชิงปริมาณ) 

  สมมุติฐานทางสถิติ H1: β ≠ 0 หรือ R ≠ 0 
  สถิติทดสอบคือ การถดถอยเชิงเดียว (Simple regression) 

 สมมุติฐานทางวิจัยคือ ตัวแปร X มีผลกระทบทางบวก (หรือทางลบ) ตอตัวแปรตาม Y 
ตัวอยางเชน “ความรูความเขาใจในเรื่องที่เรียนมีความสัมพันธทางบวก (หรือสงผลทางบวกตอ...) กับความพึงพอใจ
ในบรรยากาศการเรียนการสอน” หรือ “ความเครียดในการสอบมีผลกระทบทางลบตอคะแนนสอบ” เปนตน หากตัว
แปรตนมีมากกวาหนึ่งตัว (อาจมีตัวแปรหุนรวมดวยก็ได) สถิติทดสอบคือ การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression) 

 
2.2  การทดสอบคาเฉล่ีย 

 t-test ชนิดตัวอยางอิสระ ตัวแปร X = เชิงคุณภาพ แบงเปน 2 กลุม ชนิดตัวอยางอิสระ  Y = เชิงปริมาณ 
 สมมุติฐานทางวิจัยคือ ตัวแปร X มีคาแตกตางกัน จะสงผลโดยเฉลี่ย (นอยกวา หรือมากกวา) ตอ

ตัวแปรตาม Y แตกตางกัน เชน “ผูชายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติโดยเฉลี่ยนอยกวาผูหญิง” เปนตน 
 สมมุติฐานทางสถิติ H1: µ1 ≠ µ2 (µ1 > µ2 หรือ µ1 < µ2) 
 สถิติทดสอบคือ ทดสอบที (t-test) ชนิดตัวอยางอิสระ 

  
  
  



  t-test ชนิดตัวอยางคูอันดับ ตัวแปร X1, X2 = เชิงปริมาณ โดยสุมมาเปนคูๆ 
 สมมุติฐานทางสถิติ H1: µd > 0 
 สถิติทดสอบคือ ทดสอบที (t-test) ชนิดตัวอยางคูอันดับ (paired) 
 สมมุติฐานทางวิจัยคือ คาเฉลี่ย X1, X2 มีคาแตกตางกัน (หรือคาเฉลี่ยของ X1 มีคามากกวาคาเฉลี่ย

ของ X2) เชน “หลังเรียนวิชาวิชาสถิติแลว ผูเรียนมีทักษะทางวิจัยสูงกวากอนเรียน” เปนตน 
  Oneway ANOVA  ตัวแปร X = เชิงคุณภาพ แบงเปน 2 กลุมหรือมากกวา 2 กลุม  Y = เชิงปริมาณ 

 สมมุติฐานทางวิจัยคือ ตัวแปร X มีคาแตกตางกัน จะสงผลโดยเฉลี่ยตอตัวแปร Y ตางกัน เชน 
“คนที่ประกอบอาชีพแตกตางกันจะมีคุณภาพชีวิตโดยเฉลี่ยแตกตางกันดวย” เปนตน 

 สมมุติฐานทางสถิติ H1: µi ≠ µj อยางนอยหนึ่งคู 
 สถิติทดสอบคือ ทดสอบเอฟ (F-test) หรือ Oneway ANOVA 

  Twoway ANOVA:  ตัวแปร X1, X2 = เชิงคุณภาพ และ Y = เชิงปริมาณ 
 สมมุติฐานทางวิจัยคือ ตัวแปร X1, X2 สงผลโดยเฉลี่ยตอตัวแปร Y แตกตางกัน เชน “คนที่

ประกอบอาชีพแตกตางกันและมีเพศแตกตางกันจะมีคุณภาพชีวิตโดยเฉลี่ยแตกตางกันดวย” เปนตน 
 สมมุติฐานทางสถิติ H1: µi ≠ µj อยางนอยหนึ่งคู 
       H1: αX1, X2 ≠ 0 (มีอันตรกิริยาระหวางตัวแปร X1, X2 ตอตัวแปร Y) 
 สถิติทดสอบคือ ทดสอบเอฟ (F-test) หรือ Twoway ANOVA 

  ANCOVA ตัวแปร X1, X2 = เชิงคุณภาพ  C1, C2 = เชิงปริมาณ (ตัวแปรรวม: Covariate)  Y = เชิงปริมาณ 
  สมมุติฐานทางสถิติ H1: µi ≠ µj อยางนอยหนึ่งคู 
        H1: αX1, X2 ≠ 0 (มีอันตรกิริยาระหวางตัวแปร X1, X2 ตอตัวแปร Y) 
        H1: ρCY ≠ 0 

สถิติทดสอบคือ ทดสอบเอฟ (F-test) หรือ ANCOVA 
  สมมุติฐานทางวิจัยคือ ตัวแปร X1, X2 สงผลโดยเฉลี่ยตอตัวแปร Y แตกตางกัน เมื่อ

ควบคุมตัวแปร C1, C2 (ทําใหตัวแปร C1, C2 มีคาคงตัว) เชน “องคกรที่มีกลยุทธทางการตลาดแตกตางกัน เมื่อ
ควบคุมขนาดขององคกรและประสบการณของผูบริหารแลว องคกรจะประสบความสําเร็จในทางธุรกิจแตกตางกัน
ดวย” เปนตน อนึ่ง หากตัวแปรตามมีมากกวาหนึ่งตัว เรียกวา MANOVA, MANCOVA 
 


