
The  t   Test 
                                                                                                               รศ. วราภรณ  สุขสุชะโน 

t  test  สําคัญอยางไร 

ปจจุบันไดมีการทําวิจัยกันอยางแพรหลายในดานวิทยาศาสตร  การเกษตร  การแพทย  
ธุรกิจ  เศรษฐศาสตร  สังคม  และการศึกษา  ซ่ึงการวิจัยเปนกระบวนการแสวงหาความรู  
ขอเท็จจริงหรือคําตอบของปญหาในดานตาง ๆ โดยการคนควา รวบรวมขอมูลหรือทดลอง
วิเคราะหขอมูลและแปลความหมายจากผลวิเคราะห  t   test เปนที่รูจักโดยทั่วไปในกลุมนักวจิยั 
เปนกระบวนการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคําตอบของปญหาวิจัยวิธีหนึ่ง ตวัอยางปญหาวจิัยที่ใช t  test 
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูโดยใหผูเรียนสอนกันเอง  ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ 
การศึกษาเปรยีบผลสัมฤทธ์ิและความคงทนการเรียนรูคําศพัทวิชาภาษาองักฤษจากการสอนโดยใช
แบบฝกทักษะที่มีเกมสและไมมีเกมสประกอบ   การโฆษณาสินคาเพิ่มยอดขายสินคานั้น  
เปรียบเทียบการลดน้ําหนักโดยใชวิธีการออกกําลังกับวิธีควบคุมอาหาร  เปนตน 

t  หมายถึงอะไร 

 t  เปนคาสถิติทดสอบ (test statistic value) คาหนึ่งที่ใชทดสอบเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย  
สัมประสิทธิ์การถดถอย (regression coefficient)  และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation  
coefficient)    ตัวแปร(Variable) ของคา t  มกีารแจกแจง t  ( t  distribution) คนพบโดยนักสถิติช่ือ  
วิลเลียม กอสเสต (William  Gosset) ในป ค.ศ. 1908 ขณะที่เขาทํางานในบริษัท Guinness Browning  
เปนบริษัทพิมพหนังสือซ่ึงบริษัทแหงนี้ไมอนุญาตใหพิมพผลงานที่วิลเลียมคนพบ เพื่อหลีกเลี่ยงขอ
หามดังกลาว วลิเลียมจึงนําผลงานนี้ไปพิมพในนาม สตวิเดนท (Student) ดังนัน้ การแจกแจง t    
จึงมีช่ือเรียกอกีอยางหนึ่งวา  การแจกแจง t  ของสติวเดนท (Student’s  t  distribution)  
 ลักษณะโคงการแจกแจง t  เปนรูประฆังคว่ําคลายกับการแจกแจงปกติ  แตโคงลาดต่ํากวา
ความสูงของโคงขึ้นอยูกับระดับขั้นความเสรี (degree of freedom) สัญลักษณเขยีนแทนดวย ν   เมื่อ 
ν  มีคาเพิ่มขึ้น  การแจกแจง t  ประมาณไดดดีวยการแจกแจงปกติ (normal distribution) ดังแสดง
ในรูปที่ 1 
              
 

รูปท่ี 1 การแจกแจง t  
___________________________ 
Keyword:     t ,  t   test ,   test,  สถิติ 

30=ν

10=ν

3=ν
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ตัวแปรของคา t  มีความสัมพันธกับตัวแปรสองตัวที่ตัวหนึ่งมีการแจกแจงปกติมีคาเฉล่ีย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0 และ 1 ตามลําดับ และอีกหนึ่งตัวแปรมีการแจกแจงไคสแคร 
(Chi square distribution)  

test หมายถึงอะไร 

test ในที่นีห้มายถึง  การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  (test of a statistical  hypothesis) เปน
สวนหนึ่งของเนื้อหาวิชาสถติิจัดอยูในประเภท สถิติอางวา (inferrential statistic) โดยอาศัยแนวคดิ
ของทฤษฏีความนาจะเปน (theory of probability) ซ่ึงเปนการศึกษาคนควาขอมูลจากกลุมตวัอยาง 
(sample) ที่สุมมาจากกลุมประชากร (population) นาํขอมูลจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะห คาที่
วิเคราะหไดจากกลุมตัวอยางนี้เรียกวา คาสถิติ (statistic) และนําคาสถิตินี้ไปสรุปอางอิงคุณลักษณะ
ของประชากรหรือคาพารามิเตอร (parameter) 

                   
รูปท่ี 2 ผังมโนทัศนสถิติอางอิง 

 
สมมติฐานตามพจนานกุรมราชบัณฑิตยสถาน (2542) ใหความหมายวา ขอคิดเห็นหรือถอย

แถลงที่ใชเปนมูลฐานแหงการหาเหตุผล การทดลองหรือการวิจยั  สมมติฐานเปนคําตอบที่ผูวจิัย
คาดการณหรือพยากรณวาอะไรจะเกดิขึ้นในการวิจัยคร้ังนี้  แลวใชกระบวนการทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติตรวจสอบคําตอบวาเปนไปตามทีค่าดการณหรือไม 
 การตั้งสมมติฐานมี 2 ขอ ซ่ึงเรียกวา สมมติฐานวาง (null hypothesis) เขียนแทนดวย 0Η

และสมมติฐานทางเลือก (alternative hypothesis) เขยีนแทนดวย aΗ มีหลักการเขียนสมมติฐาน 
ดังนี้ เปนขอความกะทัดรัด  ชัดเจน  สอดคลองกับจุดประสงคของงานวิจยั  หรือ  เขียนในรูปของ
สมการและอสมการ 
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ที่เกี่ยวของกับคาคงที่ของประชากร(Parameter) ซ่ึงขอความใน 0Η และ aΗ มีความขัดแยงกนั  การ
วิเคราะหขอมูลจากลุมตัวอยาง เพื่อหาเหตผุลสนับสนุน 0Η  หรือ aΗ  อยางใดอยางหนึ่ง 

ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน 

ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานทางสถิติมีดังนี ้
1) ตั้งสมมติฐาน 0Η  และ aΗ   
2) เลือกสถิติที่ใชทดสอบ และคาํนวณคาสถิติ เชน คาสถิติ t 2,,, χfz   เปนตน หรือใช 

โปรแกรม Excel , SPSS, MINITAB, MATHCAD 
3) กําหนดระดับนัยสําคัญ(level of significant)  หรือ คา α  ซ่ึงเปนความนาจะเปนหรือ 

โอกาสที่เกิดความผิดพลาดจากสาเหตุที่สรุปผลการทดสอบวา ไมยอมรับ 0Η  เปนจริง ทั้งๆที่ 0Η

เปนจริง เรียกวา ความผิดพลาดประเภทที ่1 (type Ι  error)  คา α ที่นิยมใช 0.05 , 0.01   
4) เปรียบเทียบคาสถิติที่คํานวณไดกับคาสวนกลับ (inverse) ของ α  ที่กําหนด หรือ 

เปรียบเทียบคา valuep −  หรือ  sig (probability) ของคาสถิติ ที่คํานวณไดกับคา α  ที่กําหนด 
5) จากการเปรยีบเทียบในขอ 4 นําไปสูการสรุปผลยอมรับวา 0Η เปนจริง หรือไมยอมรับ  

0Η  เปนจริง  ถาไมยอรับ 0Η  ก็หมายความวายอมรับ aΗ  เปนจริง 

ทําไมตองใชคาสถิติ t   

           การเลือกใชคาสถิติ t  ในการทดสอบ เมื่อมีจุดประสงคดังนี ้
           1) เปรียบเทียบคาเฉลี่ย โดยใชคาสถิติ t  มี 3 วิธีดังนี ้

1.1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยกบัเกณฑที่กําหนดโดยสุมเก็บขอมูลหนึ่งชุด (single sample) 
ตัวอยาง  รายงานการวจิัยในป พ.ศ. 2551 พบวา  อนภุาคมลสาร(particuates) ที่ปนอยูใน 

อากาศ ณ อุณหภูมิและความดันปกติของนิคมอุตสาหกรรมแหงหนึง่เทากับ 20 ไมครอน อยาก
ทราบวาปจจุบนัอนุภาคมลสารเปลี่ยนแปลงหรือไม 
การตั้งสมมติฐาน 0Η  : อนุภาคมลสารเทากับ 20 ไมครอน 
                             aΗ : อนุภาคมลสารไมเทากับ 20 ไมครอน (เปลี่ยนแปลง) 
 1.2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของขอมูล 2 ชุดที่มีความสัมพันธกัน (related samples) หรือ 
ไมอิสระกัน (dependent samples) ขอมูลมีลักษณะเปนคู  แตละคูวดัจากหนวยของตัวอยางเดียวกนั 
หรือที่มีลักษณะคลายคลึงกนัหรือมีพื้นฐานกอนการทดลองเหมือนกนั 

ตัวอยาง  กาววิจัยเพื่อเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษาทีม่ีตอการสูบบุหร่ีกอนและหลังดูวีดี
ทศันที่เกีย่วกบัอันตรายของการสูบบุหร่ี  โดยวดัคะแนนเจตคติกอนและหลังดูวดีีทศันของนักศึกษา
แตละคน  มีคะแนนเต็ม  10   
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การตั้งสมมติฐาน 0Η  :เจตคติของนักศึกษาที่มตีอการสูบบุหร่ีกอนและหลังดูวีดีทัศนไมแตกตางกัน 
                            aΗ  :เจตคติของนักศึกษาที่มตีอการสูบบุหร่ีกอนและหลังดูวีดีทัศนแตกตางกัน 
 1.3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยขอมูล 2 ชุดที่อิสระกัน(independent samples)  

ตัวอยาง การวิจัยผลสัมฤทธิ์การเรียนรูโดยการสอนแบบเนนปญหา (problem based 
learning) เกี่ยวกับการสรางความคิดสรางสรรคของนักศึกษาในมหาวทิยาลัยแหงหนึ่ง สุมนักศึกษา
มา 2 กลุม กลุมหนึ่งใหเรียนแบบปกต ิ   สวนอีกกลุมหนึ่งสอนแบบเนนปญหา โดยมีขอตกลงวา  
ความคิดสรางสรรคของนักศึกษาทั้ง 2 กลุมกอนการทดลองไมแตกตางกัน 
การตั้งสมมติฐาน 0Η  : ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูโดยการสอนแบบเนนปญหากับแบบปกติไมแตกตางกัน 
                             aΗ : ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูโดยการสอนแบบเนนปญหาและแบบปกติแตกตางกัน 
 ตัวอยาง การศึกษาเพื่อเปรยีบเทียบระดับกรดยูริกในเซรุมของผูปวยเบาหวานกับคนปกต ิ
การตั้งสมมติฐาน 0Η  : ระดับกรดยูริกในเซรุมของผูปวยเบาหวานและคนปกติไมแตกตางกัน 

 aΗ  : ระดับกรดยริูกในเซรุมของผูปวยเบาหวานและคนปกติแตกตางกัน 
 2) เปรียบเทยีบสัมประสิทธิ์การถดถอย (regression coefficient) และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (correlation  coefficient) 

ขอตกลงเบื้องตน 

การเลือกใชคาสถิติ t  ทดสอบเพื่อชวยใหผลการวิจยัมีความถูกตอง นาเชื่อถือ มีขอตกลง
เบื้องตนดังนี้  

1)  ขอมูลมีลักษณะเปนปริมาณ มีมาตรวดัอัตราสวน (ratio scale) หรือ อันตรภาค 
(interval scale)  

2) ขอมูลมีการแจกแจงปกต ิ
3) ไมทราบคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 

 ในกรณีที่ไมสอดคลองกับขอตกลงเบื้องตน ดังนี ้
1) ถาประชากรมีการแจกแจงใด ๆ และมีจํานวนตวัอยางมากพอ (large sample size) 

สามารถเลือกใชคาสถิติ t  หรือคาสถิติ z ทดสอบได  เมื่อตัวแปรของคาสถิติ z   มีการแจกแจงปกต ิ
คาเฉลี่ยและความแปรปรวนเทากับ 0 และ 1 ตามลําดับ ซ่ึงเปนไปตามทฤษฏีขีดจํากัดกลาง (Central 
limit  theorem) ที่กลาววา  คาเฉลี่ยของตัวอยาง ( x )  ไมวาจะสุมจากประชากรที่มีการแจกแจงใด ๆ 
เมื่อจํานวนตวัอยางมากพอ การแจกแจงของตัวแปรของ x  ประมาณ (approximate) ไดดีดวย การ
แจกแจงปกต ิ

2) ถาประชากรไมมีการแจกแจงปกติ และจํานวนตวัอยางนอย หรือ ขอมลูมีลักษณะเปน
คุณภาพ มีมาตรวัดนานบัญญัติ (nominal scale) หรือเรียงลําดับ(ordinal scale) ควรใชกระบวนการที่
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เรียกวา การแจกแจงอิสระ(distribution free) หรือ ไมมีพารามิเตอร (nonparametric) ไดแก Sign 
test , Wilcoxon Rank-Sum test , Mann Whitney test , Wilcoxon  Signed – Rank  test 

ตัวอยาง   

 ตัวอยางที่ 1 การศึกษาเปรยีบเทียบจํานวนแบคทีเรีย airborne หองที่ปูพรมกับหองที่ไมปู
พรมในโรงพยาบาลแหงหนึ่ง โดยสํารวจหองปูพรมและไมปูพรมอยางละ 8 หอง วัดจํานวน
แบคทีเรีย airborne หนวยเปนโคโลนี / ลูกบาศกฟุต (colonies/ 3ft ) ขอมูลเปนดังนี ้

              หองปูพรม 11.8 8.2 7.1 13.0 10.8 10.1 14.6 14.0 
 
หองไมปูพรม 12.1 8.3 3.8 7.2 12.0 11.1 10.1 13.7 

(Devore, 2000, p.400) 
วิธีท่ี 1 โดยใชโปรแกรม SPSS 

1) ตรวจสอบขอมูล 2 ชุดมีการแจกแจงปกติเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนหรือไม   
เลือกคําสั่ง Analyze     Descriptive  Statistics          Explore 
 เลือก Plots    Normality  plot  with tests 
ผลการวิเคราะห  

Tests of Normality 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
  type Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

carpet 0.124 8 0.200 0.959 8 0.800 colony 
uncarpet 0.164 8 0.200 0.942 8 0.634 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

                                ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห 
คําอธิบาย 

ผลการวิเคราะหในตารางที่ 1 โดยวิธี Kolmogorov –Smirnov  ได   sig (carpet) = sig  
(uncarpet) = 0.2    และโดยวิธี  Shapiro – Wilk   ได   sig (carpet )= 0.8  และ  sig (uncarpet) = 
0.634  ที่ 05.0=α   คา sig  ของทั้ง 2 วิธีมากกวา α   จึงสรุปผลตรงกันวา  ขอมูลทั้ง 2 ชุดมีการ
แจกแจงปกติ   

2) ตรวจสอบความแปรปรวนของขอมูล 2 ชุดเทากันหรือไม และเปรียบเทยีบจํานวน
แบคทีเรีย Airborne หองที่ปพูรมกับหองทีไ่มปูพรม  
เลือกคําสั่ง Analyze    Independent samples T Test 
 



 6

ผลวิเคราะห 
Independent Samples Test

.216 .649 .956 14 .355 1.412500 1.477865
.956 13.563 .356 1.412500 1.477865

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

colony
F Sig.

Levene's Test for Equality of
Variances

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference

t-test for Equality of Means

 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห 
 

คําอธิบาย 
ผลการวิเคราะหตารางที่ 2 พบวา  โดยวิธี Levene  ได sig  = 0.649 ที่ 05.0=α   คา sig  

มากกวา α  สรุปวา ความแปรปรวนของขอมูล 2 ชุดไมแตกตางกัน 
โดยใช Independent Samples T Test ได  t =0.956  และ  sig  = 0.355  ที่ 05.0=α   คา 

sig มากกวา α  สรุปวา จํานวนโคโลนีในหองปูพรมและไมปูพรมไมแตกตางกัน 
 วิธีท่ี 2 โดยใชโปรแกรม Excel 
                เขา Insert Function เลือก Function : TTES ที่ชอง  tails  พิมพ 2 ที่ชอง  type พิมพ 2 
ผลวิเคราะหได sig = 0.355   
วิธีท่ี 3  

0Η  : จํานวนโคโลนีในหองปูพรมและไมปูพรมไมแตกตางกัน 
aΗ  : จํานวนโคโลนีในหองปูพรมและไมปูพรมแตกตางกนั 

เนื่องจากตวัอยาง2 ชุด เปนอิสระกันมีจํานวนนอย มกีารแจกแจงปกต ิและความแปรปรวน
ของขอมูล 2 ชุดไมแตกตางกนั จึงเลือกใชคา t  โดยที ่
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โดยใชโปรแกรม Excel   เขา Insert Function  เลือก Function : AVERAGE,  STDEVA,  TINV 
และ TDIST    จะได 1x  =11.2  2x = 9.7875    2

ps =  1.4125 และ   t =0.956 
และที่  ν   =14  จะได  ( )956.0>ΤΡ = 0.1776   และ  sig  =2 ×  0.1776 = 0.355 
ที่ α  = 0.05   คา sig  > α   สรุปวา  จํานวนโคโลนีในหองปูพรมและไมปูพรมไมแตกตางกัน 
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ตัวอยางที่ 2 การศึกษาสารปนเปอนจากสังกะสีในแหลงน้ํา 6 แหง โดยเก็บตัวอยางน้าํจาก 
ระดับทองน้ํา (bottom water) และ ผิวน้ํา(surface water) วดัความเข็มขนของสารปนเปอนจาก
สังกะสีหนวยเปน มิลลิกรัม/ลิตร ไดดังนี ้
 

 แหลงน้ํา 
 

ความเขมขนของสังกะสีที่ทองน้ํา  
 

ความเขมขนของสังกะสีที่ผิวน้ํา  

(Devore, 2000, p.374) 
ให id  แทน ผลตางความเขมขนของสารปนเปอนจากสังกะสีที่ทองน้ํากับผิวน้ําแหลงน้ําที่ 

i   จะได id  ดังนี้ 
แหลงน้ํา           1  2  3  4  5  6 

id        0.015               0.028                0.177                0.121              0.102                 0.107 
 
วิธีท่ี 1 โดยใชโปรแกรม SPSS 

1) ตรวจสอบขอมูล 2 ชุดมีการแจกแจงปกติเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนหรือไม   
เลือกคําสั่ง Analyze     Descriptive  Statistics          Explore 
 เลือก Plots    Normality  plot  with tests 
ผลการวิเคราะห  

Tests of Normality

.174 6 .200* .934 6 .613

.249 6 .200* .892 6 .327

bottom
surface

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

                                                               ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห 
 
 
 

1 
 

0.43 
 

0.415 

2 
 

0.266 
 

0.238 

3 
 

0.567 
 

0.390 

4 
 

0.531 
 

0.410 

5 
 

0.707 
 

0.605 

6 
 

0.716 
 

0.609 
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คําอธิบาย 
ผลการวิเคราะหในตารางที่ 3 โดยวิธี Kolmogorov –Smirnov  ได   sig = 0.2    และโดยวธีิ  

Shapiro – Wilk   ได   sig = 0.563 ที่ 05.0=α   คา sig  มากกวา α   จึงสรุปผลตรงกันวา  ขอมูล
มีการแจกแจงปกติ  เปนไปตามขอตกลงเบื้องตน   

 
2) เปรียบเทยีบความเขมขนของสารปนเปอนสังกะสีที่ทองน้ําและผิวน้าํแตกตางกันหรือไม 

เนื่องจากขอมลูทั้ง 2 ชุดมีความสัมพันธกันจึง เลือกใชคําสั่ง 
 Analyze  Paired – Sanples T Test  
ผลการวิเคราะห 

Paired Samples Test

.0916667 .0606883 .0247759 .0279782 .1553551 3.700 5 .014bottom - surfacePair 1
Mean Std. Deviation Std. Error Mean Lower Upper

95% Confidence Interval of the
Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห 
โดยใช Paired – Sanples T Test ได  t =3.7  และ  sig  = 0.014  ที่ 05.0=α   คา sig  

นอยกวา α  สรุปวา  ความเขมขนของสารปนเปอนสังกะสีทีท่องน้ําและผิวน้ําแตกตาง   
วิธีท่ี 2 โดยใชโปรแกรม Excel 
                เขา Insert Function เลือก Function : TTES ที่ชอง  tails  พิมพ 2 ที่ชอง  type พิมพ 1 
ผลวิเคราะหได sig = 0.014   
วิธีท่ี 3  

0Η  : ความเขมขนของสารปนเปอนสังกะสีที่ทองน้ําและผิวน้าํไมแตกตางกนั 
aΗ  : ความเขมขนของสารปนเปอนสังกะสีที่ทองน้ําและผิวน้าํแตกตางกัน 

เนื่องจากตวัอยาง 2 ชุดสัมพันธกัน มีการแจกแจงปกตแิละมีจํานวนนอย จึงเลือกใชคา t  
โดยที ่

t =
ds
dd 0−  

โดยใชโปรแกรม Excel   เขา Insert Function  เลือก Function : AVERAGE,  STDEVA,  TINV 
และ TDIST    จะได     d =0.0917 ds =0.0248 0d =0   และ   t =3.7 
( )7.3>ΤΡ = 0.007  และ  sig  = 0.014   

ที่ =α 0.05  สรุปไดวา  ความเขมขนของสารปนเปอนสังกะสีที่ทองน้ําและผิวน้ําแตกตางกัน 
email : ripavara@yahoo.com  
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