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 มีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล  การวัดผลและวิจยั  หลาย ๆ  เร่ืองที่
นาจะทําความเขาใจใหชัดเจนในประเด็นปญหาเหลานัน้  จึงไดเปดคอลัมน  "ไขปญหาเกี่ยวกับสถิติ  
วัดผล  และวิจยั"  ขึ้น  สําหรับครั้งนี้จะไขปญหาเกี่ยวกับจํานวนกลุมตวัอยาง  การสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐาน  และเครือ่งหมายของคา  t    โดยในแตละเรื่องจะยกสถานการณ  ประเด็นปญหา  
และคําตอบ  ตามลําดับ 
 
111...       เกี่ยวกับจาํนวนกลุมตัวอยางเกี่ยวกับจาํนวนกลุมตัวอยางเกี่ยวกับจาํนวนกลุมตัวอยาง    
 สถานการณ  ผูวิจัยกําหนดจาํนวนกลุมตัวอยาง  โดยใชหลักเกณฑใดหลักเกณฑหนึง่  
(เชน  ใชตารางของเครทซี่  และมอรแกน)  พบวา  จะตองใชกลุมตัวอยาง  250  คน  แตจากการสง
แบบสอบถามใหกลุมตวัอยาง  250  คน  ตอบ  เมื่อครบกําหนด  ไดรับแบบสอบถามคืนมาเพียง  
100  ชุด  หลังจากทําการติดตามไดรับคืนเพิ่มอีก  120  ชุด  รวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทั้งหมด  
220  ชุด  ผูวิจยัทําการวเิคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  220  ชุด  ที่ไดรับคืนมานั้น  แลวแปลผล
และสรุปผลการวิจัย 
 ประเด็นปญหา  จํานวนกลุมตัวอยาง  ในการวิจัยคร้ังนี้มี  250  คน  หรือ  220  คน 
 คําตอบ  จํานวนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้มี  220  คน  ทั้งนี้เพราะผูวิจัยวิเคราะห
ขอมูลจาก  220  คน  ไมไดวเิคราะหจาก  250  คน  ผูวิจัยตั้งใจจะใช  250  คน  ตามตารางของเครท
ซ่ี และมอรแกน  แตไมสามารถเก็บรวบรวมขอมูลใหครบได  กลุมตัวอยางจึงมีเพยีง  220  คน  ซ่ึง
เปนรอยละ  88  ของจํานวนที่กําหนดไว  ผูวิจัยเห็นวามจีํานวนมากพอ  อยางไรก็ตามควรเก็บ
รวบรวมขอมลูใหไดครบ  250  คน  ซ่ึงจะถูกตองดีกวา   
 ในการเขยีนรายงานการวิจยัทั้งในบทคัดยอและในสวนอื่น ๆ ตองระบุใหสอดคลอง
ตรงกันวา  กลุมตัวอยางในการวิจยัคร้ังนี้มี  220 คน ดังนัน้ในบทที่ 1 ทีว่าดวยขอบเขตของการวิจยั 
เมื่อกลาวถึงกลุมตัวอยางในการวิจยัตองระบุวามี 220 คน บทที่ 5 สรุปผล กลาวถึงกลุมตัวอยางวามี 
220 คน และในบทที่ 3 วิธีดาํเนินการ กลาวถึงกลุมตัวอยางวามี 220คน และระบุถึงทีม่าวา  ในการ
กําหนดกลุมตวัอยางผูวจิัยใชตารางของเครทซี  และมอรอแกน  พบวา มีจํานวน 250 คน จากการสง
แบบสอบถาม  250 ชุด ใหกบักลุมตัวอยางที่สุมได 250 คน ไดรับคืน 100 ชุด ผูวิจยัตดิตามไดอีก 
120 ชุด รวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนทั้งหมด  220 ชุด  กลุมตัวอยางในการวิจยัคร้ังนีจ้ึงมี 220 คน 
ในสวนทีก่ลาวถึงการเก็บรวบรวมขอมูลก็ระบุในรายละเอียดดวย   



 อยางไรก็ตามการเก็บรวบรวมขอมูลใหครบ 250 คน ตามที่กําหนดไวจะถูกหลักการ
มากกวา  ถาสดุวิสัยทีจ่ะเก็บรวบรวมขอมลูกับผูที่สุมได  ที่ยังไมตอบแบบสอบถาม  (30 คน) ก็ควร
สุมใหมในจํานวนที่เหลือ 30 คน นั้น  แลวสงแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลจากคนที่สุมเพิม่
ใหมนัน้   
 
222...       เกี่ยวกับการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน    
 สถานการณ  ในการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติอางอิง  (Inferential  Statistics)  เชน   
t-test,  F-test  หรือ  -test  เมื่อคาสถิติทดสอบไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงเกิดขึ้นในกรณีที่คาสถิติ
ที่ไดจากการวิเคราะหจากขอมูลที่รวบรวมมา  มีคานอยกวาคาวกิฤต  คา  p  มากกวาระดับนยัสําคัญ 

2χ

( )α  ที่กําหนดไว  ผูวิจัยเขยีนแปลผลสรุปวา  "ไมแตกตางกัน"  หรือแปลผลสรุปวา  "แตกตางกัน
อยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ" 
 ประเด็นปญหา  ควรแปลผลอยางไรจึงจะเหมาะสมถูกตองที่สุด  (แปลผลสรุปวา  "ไม
แตกตางกนั"  หรือแปลผลสรุปวา  "แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ") 
 คําตอบ  กอนที่จะตอบวาควรแปลผลอยางไรดี  ขออธิบายเหตุผลที่แปลผลสรุปใน
ลักษณะนั้นกอน  ดังนี ้
 ที่แปลผลสรุปวาแตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ  มาจากฐานความคิดที่วา  มี
ความแตกตางกันจริง  แตความแตกตางกนันั้นนอยกวาระดับนยัสําคัญเกณฑทีก่ําหนด  กลาวคือ มี  
probability  ที่จะเกดิ  type  I  error  มากกวาระดับนยัสําคัญ  ( )α ที่กําหนดไว     
 ตามหลักการแลว  ถาคาสถิติที่คํานวณจากขอมูลที่รวบรวมมามีคาเทากับหรือมากกวาคา
วิกฤต  แสดงวาความแตกตางนั้น  มีนยัสําคัญทางสถิติ  ผูวิจัยก็จะสรุปวา  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับนัยสําคัญ  ( )α   ที่กําหนดไวนั้น  ถาคาสถิติที่คํานวณมีคานอยกวาคา
วิกฤต  แสดงวา  ความแตกตางนั้นไมมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับนยัสําคัญดังกลาว ดังนั้นเมื่อพบวา
คาสถิติที่คํานวณนอยกวาคาวิกฤต  ผูวิจยัจงึสรุปวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  การ
สรุปดังกลาวนี ้ ผูอานบางคนไมเขาใจ  สงสัยวาสรุปผลวิจยัไดเชนไรแตกตางกันหรือไมแตกตางกนั  
?  ผูวิจัยก็คงตอบวาแตกตางกันแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงผูอาน  (คนเดิม)  ก็ยังไมคลายสงสัย 
 ที่แปลผลสรุปวา  ไมแตกตางกัน  เนื่องจากเห็นวา  เปนเรื่องของการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที่ทดสอบดวยสถติิ  คือ  สมมติฐานแบบ  Null  Hypothesis  เชน  H0  :  µ E=µ C   
(สัญลักษณ µ  แทนคาเฉลี่ยของประชากร  E  มาจาก  Experiment  หมายถงึกลุมทดลอง  C  มาจาก  
Control  ซ่ึงหมายถึงกลุมควบคุม)   เมื่อคํานวณคาสถิติทดสอบโดยใชขอมูลที่รวบรวมมา  เชน  
คํานวณคา  t  ไดคาที่คํานวณนอยกวาคาวกิฤต  (เชน  t  คํานวณมีคา  0.80  คา  t  วิกฤตจากการเปด
ตาราง  t ในตําราสถิติ  เทากับ  1.96)  แสดงวา  คา  t  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ตามหลักเมื่อไมมี



นัยสําคัญทางสถิติ  ผูวิจัยก็จะยอมรับ  (สรุปตาม)  H0  คือ  สรุปวา  µ E=µ C  นั่นคือ  สรุปวา  
คาเฉลี่ยของประชากรในกลุมทดลองไมแตกตางกับคาเฉลี่ยของประชากรในกลุมควบคุม  จาก
แนวคดิดังกลาวจึงแปลผลสรุปวา  ไมแตกตางกัน  ซ่ึงการสรุปเชนนี้เหมาะสมกวาสรุปวา  แตกตาง
กันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ 
  หมายเหตุ   การสรุปวา  ไมแตกตางกัน ลอย ๆ  เปนการสรุปที่ไมชัดเจนเทาที่ควร  ถาจะ
ใหดยีิ่งขึ้น  ผูวจิัยควรระบรุะดับนัยสําคัญ  ( )α  ไวดวย  โดยระบุในตอนตน ดังตัวอยางการแปล
สรุปผลดังนี้ 
 “จากการทดสอบสมมติฐานดวย  t-test  โดยกําหนดระดบันัยสําคัญที่ระดับ  .05  พบวา  
นักเรียนชายและนักเรยีนหญิงมีคาเฉลี่ยไมแตกตางกนั” 
 
333...       เกี่ยวกับเครื่องหมายของคา  เกี่ยวกับเครื่องหมายของคา  เกี่ยวกับเครื่องหมายของคา  ttt   
 สถานการณ  ผูวิจัยทําการทดสอบสมมติฐาน  โดยใชการทดสอบคาที  (t-test)  ผลปรากฎ
ดังในตาราง 
 

ผูเรียน คาเฉลี่ยกอนทดลอง คาเฉลี่ยหลังทดลอง t 
หนวยที่  1 
หนวยที่  2 
หนวยที่  3 

2.34 
2.41 
2.64 

2.57 
3.01 
3.25 

3.4514 
4.2931 
2.3362 

 
 ประเด็นปญหา  ผลการวิเคราะหถูกตองหรือไม 
 คําตอบ  การที่จะตอบวาผลการวิเคราะหถูกตองหรือไม  กต็องตรวจสอบจากขอมูลอีก
คร้ังหนึ่งลองวเิคราะหตามสตูรที่กําหนด แลวดูวาไดคาตรงกันหรือไม อยางไรก็ตามแมวาคํานวณ
ไดคา t  ตรงกับในตารางทุกคา ก็ยังจดัวาไมถูกตอง  เพราะการเขียนเชนนี้แสดงวาตวัตั้งคือ  คาเฉลี่ย
กอนการทดลอง  ตัวลบคือคาเฉลี่ยหลังการทดลอง  คาตัวตั้งนอยกวาคาตัวลบ  คา  t  ตองมีคาติดลบ 
 ผูวิจัยนาจะสลบัคอลัมนกลาวคือ  ใชคาเฉลี่ยหลังการทดลองเปนตัวตั้ง  คาเฉลี่ยกอนการ
ทดลองเปนตัวลบ  ซ่ึงจะไดคา  t  เปนบวกดงัที่รายงานไว  การแปลผลจะตองระมัดระวงัในเรื่องนี้
ดวย  และในการกําหนดสมมติฐาน  ควรกาํหนดแบบมีทศิทางคือ  "คาเฉล่ียหลังการทดลองมากกวา
คาเฉล่ียกอนการทดลอง" ซ่ึงจะตองทดสอบแบบหางเดียวดวย 
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