หนวยที่ 10 การประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐาน
การประมาณคาทางสถิติ ทําการประมาณคาเพื่อแสดง อธิบาย หรือบอกลักษณะของประชากรที่ตองการทราบ วิจยั ศึกษา หรือ
สนใจ
ความหมายของการประมาณคา (estimation) เปนการนําสถิติที่ไดจากตัวอยางมาใชประมาณคาพารามิเตอรของประชากร
นํามาเก็บขอมูลจากหนวยตัวอยางไปประมาณคาพารามิเตอรของประชากรในเรื่องหรือลักษณะสิ่งที่สนใจ หรือที่ตอ งการ
ศึกษาตองการทราบ คาสถิติตัวอยางทีใ่ ชประมาณคาพารามิเตอรนี้เรียกวาตัวประมาณคา (estimator)
ความสําคัญของการประมาณคา สิ่งที่สนใจ ตองการศึกษา ตองการทราบในการวิจยั คือ ลักษณะของประชากรในเรื่องนั้น ๆ
ลักษณะของประชากรคือ คาพารามิเตอร ในการวิจัยเราไมสามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยของประชากรได เนื่องจาก
ประชากรที่ตองการศึกษามีเปนจํานวนมาก และในการทําการวิจยั มีขอ จํากัดในดาน เวลา คาใชจาย กําลังคน และวัสดุอุปกรณ
หรือเครื่องมือตาง ๆ ดังนั้นจึงตองทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยตัวอยาง เชนโดยการสํารวจ การสังเกต หรือการทดลอง
แลวใชวิธีทางสถิติ หาคาสถิติจากตัวอยาง ใชในการประมาณคาพารามิเตอรของประชากรในเรื่องที่สนใจตองการศึกษา หรือ
ตองการทราบเพื่อแสดงลักษณะของประชากรนั้น
ประเภทของการประมาณคา ในการประมาณคาพารามิเตอรของประชากรโดยใชคาสถิติจากตัวอยาง
แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
1. การประมาณคาเปนจุด (point estimation) คือ การนําเอาคาสถิติที่ไดจากขอมูลตัวอยางไปใชประมาณคาพารามิเตอรเลย
2. การประมาณคาเปนชวง (interval estimation) คือการนําเอาคาสถิติ ที่ไดจากขอมูลของตัวอยางไปใชประมาณ
คาพารามิเตอร โดยการกําหนดคาประมาณเปนชวงวาคาพารามิเตอรที่ตองการทราบจะมีคาอยูใ นชวงนี้ ดวยความเชื่อมั่นที่
ถูกตองเปนรอยละหรือเปนเปอรเซ็นตเทาใด และเรียกชวงนั้นวา ชวงความเชื่อมั่น (confidence interval)
คุณสมบัตขิ องการประมาณคา ตัวประมาณคาเปนจุดทีด่ จี ะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนตัวประมาณคาที่ไมอคติ(unbiased estimator) คือคาที่คาดหวัง ของตัวประมาณคาจะตองมีคาเทากับคาพารามิเตอรนั้น
ซึ่งหมายความวาคาเฉลี่ยของคาพารามิเตอรตัวอยางของตัวอยาง (sample) จะตองมีคาเทากับพารามิเตอรที่ตองการทราบหรือ
ตองการศึกษานั้น ๆ
2. มีความพองและสม่ําเสมอ (consistency) คือเมื่อตัวอยางมีขนาดใหญขึ้น หรือมีจํานวนตัวอยางเพิ่มขึ้น โดยไมมีขอบเขต
จํากัด ตัวประมาณคา ก็ควรมีคาเขาใกลคาพารามิเตอร ที่แทจริงมากยิ่งขึ้น มีความพองและสม่ําเสมออาจเรียกวามีความคงที่
3. มีความแปรปรวนนอยที่สุด (minimum variance) คือตัวประมาณคาที่เลือกมาใชจะตองมีความแปรปรวนนอยที่สุด
เลือกวิธีที่มีความแปรปรวนนอยที่สุด
4. มีความเพียงพอ (sufficiency) ตัวประมาณคาที่เลือกมาใชจะตองเปนตัวประมาณคาที่มีความเพียงพอใหสาระขอเท็จจริง
หรือใหขาวสารขอมูลอยางเพียงพอ
ความหมาย ความสําคัญ และขั้นตอนของการทดสอบสมมติฐาน
ความหมายของการทกสอบสมมติฐาน (hypothesis testing) การทดสอบสมมติฐานเปนการสรุปหรือพิสูจนคําตอบของการ
วิจัย ในการที่จะใหไดขอสรุปหรือการตัดสินใจที่ชัดเจนตามสมมติฐานที่สนใจเฉพาะนั้นจึงจําเปนตองมีการยืนยันโดยใช
ขอเท็จจริงจากชุดขอมูลที่ไดจากตัวอยางตาง ๆ โดยจะตองมีวิธีการสําหรับการปฏิเสธ หรือการยอมรับสมมติฐานอยางถูกตอง
แนนอน วิธีทางวิทยาศาสตรที่สําคัญอยางหนึ่งคือ การสรุปผลที่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร เปนวิธีที่ยอมรับและสามารถที่จะ
ทดสอบขอสรุปซ้ําไดโดยนักวิจยั คนอื่น ๆ

ความสําคัญของการทดสอบสมมติฐาน คลายกันกับความสําคัญของการประมาณคา การทดสอบสมมติฐานชวยหาขอสรุป
ของการทดสอบที่สามารถเชื่อถือได ทําใหสรุปผลหรือพิสูจนขอสงสัยที่ตองการทราบของการวิจยั ได โดยตองมีขั้นตอนใน
การพิสูจน ซึ่งเปนไปตามขั้นตอนของวิธีทางวิทยาศาสตร และสามารถนําขอสรุปหรือขอคนพบที่หาไดจากตัวอยางนี้ไปใช
หรืออางในประชากรได ดวยความมั่นใจวาถูกตองเชื่อถือไดเปนรอยละเทาใด
แนวคิดในการทดสอบสมมติฐาน โดยทัว่ ไปการทดสอบสมมติฐานจะตองมีขั้นตอนตาง ๆ ที่สําคัญคือ ตั้งสมมติฐาน เก็บ
รวบรวมขอมูล นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อหาขอสรุป และตีความหมาย การทดสอบสมมติฐานทางสถิติก็เชนเดียวกัน ตอง
ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ โดยอาศัยหลักการที่สําคัญคือลักษณะการแจกแจงของตัวอยาง
รูปแบบสถิติ ( statistical model) คือรูปแบบของลักษณะธรรมชาติที่เปนอยูของประชากรและลักษณะวิธีของการสุมตัวอยาง
(sampling) ถาเราไดกําหนดยืนยันลักษณะของประชากรและกําหนดลักษณะวิธีการสุมตัวอยางแลว นั้นคือเราไดสรางรูปแบบ
สถิติ
ลักษณะการแจกแจงของตัวอยาง (sampling distribution) ในแนงคิดการทดสอบสมมติฐาน ลักษณะการแจกแจงของตัวอยาง
เปนลักษณะการแจกแจงทางทฤษฎี เปนลักษณะการแจกแจงของคาทที่ไดจากตัวอยางตาง ๆ ทั้งหมดที่เปนไปไดของคาสถิติ
ที่สนใจหรือทดสอบ เชนคาเฉลี่ยของตัวอยาง เมื่อคาสถิตินั้นสามารถคํานวณหาจากตัวอยางทั้งหมดที่สุมมาดวยจํานวนหรือ
ขนาดเทากัน ลักษณะการแจกแจงตัวอยางสถิติ จะบอกใหเราทราบถึงความนาจะเปนที่เปนไปไดทั้งหมดของคาสถิตินั้น
ภายใต H0 ที่ทําใหกําหนดขนาดของปริเวณปฏเสธ H0 และแสดงไดดวยระดับ α (นัยสําคัญ) ที่นิยมกันอาจจะกําหนดเปน .01
หรือ .05 ก็ได ถา .05 นั่นคือขนาดของบริเวณการปฏเสธเปนรอยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมดภายใตเสนโคงในการแจกแจงการ
กระจายของตัวอยาง
ขั้นตอนหรือวิธีการทดสอบสถิติในการวิจัย ไดแก
1. ตั้งหรือกําหนดสมมติฐานวาง (H0) และสมมุติฐานทางเลือก (H1)
2. เลือกตัวทดสอบทางสถิติ ที่เหมาะสมสําหรับการทดสอบ H0 โดยเลือกตัวทดสอบสถิติ จากตัวทดสอบสถิติตาง ๆ มาใชให
เหมาะสมกับการออกแบบการวิจัย และขอกําหนดของการวัดขอมูล ที่กาํ หนดไว
3. กําหนดระดับนัยสําคัญ (α ) และขนาดตัวอยาง (n)
4. หาลักษณะการแจกแจงของตัวอยาง (sampling distribution) ของตัวทดสอบสถิติภายใตสมมติฐานวาง
5. กําหนดบริเวณของการปฏิเสธสมมุติฐานหรือบริเวณวิกฤษ
6. หาคาของตัวทดสอบสถิติโดยใชขอมูลที่ไดจากตัวอยาง ถามีคาอยูในบริเวณวิกฤต เราก็จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 นั้น
คือเราตัดสินใจยอมรับ H1 เมื่อเราปฏิเสธ H0 โดยคาของตัวทดสอบสถิติมีคาอยูในบริเวณวิกฤษ (แตถาคาอยูนอกพื้นที่
บริเวณวิกฤตเราไมสามารถตัดสินใจปฏิเสธ H0 ไดที่ระดับนัยสําคัญนัน้ )
7. ตีความสรุปผลการทดลองในแงการนําไปใช ควรวงเล็บคาพี (p-value) ตอทายเพื่อยืนยันความมากนอยของความนาจะเปน
ที่สรุปผลการทดสอบ
การตั้งสมมติฐานทางสถิติ (statistical hypothesis)
สมมติฐานทางสถิติเปนขอสมมติที่เกี่ยวของกับพารามิเตอร หรือลักษณะของประชากรที่ตองการทดสอบ
ประกอบดวย 2 สมมติฐาน ดังนี้
1. สมมติฐานวาง (null hypothesis) H0 เปนสมมติฐานของการไมมีความแตกตางไมมีความเกีย่ วของหรือไมมีผลตอกัน ใน
การทดสอบทางสถิติ โดยทั่วไปแลวสมมติฐานวางทีแ่ สดงไวเพื่อตองการพิสูจนวาจะถูกปฏิเสธหรือยอมรับ
เมื่อใด H0 ถูกปฏิเสธสมมติฐานทางเลือก H1 ก็จะถูกยอมรับ

H0 : θ = 30
H0 : θ1 - θ 2 = 0 หรือ θ1 - θ 2
H0 : θ1 - θ 2 = 50
2. สมมติฐานทางเลือก (alternative hypothesis) H1 เปนสมมติฐานที่เกีย่ วกับสิ่งที่ตองพิสูจน สิ่งที่ตองการทราบหรือศึกษา
ของผูทําการวิจัย เปนสิ่งที่คาดการณ ที่คิดไว ขอสงสัย หรือสิ่งที่ตองการทราบ ซึ่งไดมาจากทฤษฎี ความรู หลักการตาง ๆ
H1 : θ > 30
H1 : θ < 30
H1 : θK 30
H1 : θ1 - θ 2 > 0 หรือ θ1 > θ 2
H1 : θ1 - θ 2 < 50
การตั้งสมมติฐานทางสถิติจะตองตั้งทั้งสองสมมติฐานพรอมกัน เชน ถามีความสงสัยวาคาพารามิเตอร m ควรจะแตกตางจาก
50 จะมีการตั้งสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้
H0 : m = 50
H1 : m

K50

ถาสงสัยวา คา m จะมากกวา 50 จะตั้งสมมติฐานทางสถิติวา
H0 : m = 50
H1 : m > 50
การเลือกสถิติที่ใชทดสอบ (test statistic)
ตัวทดสอบทางสถิติที่นํามาใชในการตัดสินใจ เพื่อสรุปเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานที่สําคัญ ๆ ไดแก ตัวทดสอบ Z ตัว
ทดสอบ t ตัวทดสอบ X2 และตัวทดสอบ F
ตัวทดสอบ Z (z-test) ใชทดสอบเกี่ยวกับคาเฉลี่ยที่ทราบคาความแปรปรวนของประชากร เมื่อขอมูลมีการแจกแจงปกติ ขอมูล
จะถูกแปลงใหเปนคามาตรฐานคือ Z ซึ่งมีคาเฉลี่ย = 0 ละคาความแปรปรวน = 1 หากคาสถิติที่นํามาทดสอบเปนคาสัดสวนซึง่
ไมทราบคาความแปรปรวนของประชากรก็สามารถใชตัวทดสอบ Z ได ( หนา 148)
ตัวทดสอบ t (t-test) เมื่อขอมูลมีการแจกแจงแบบปรกติใชตัวทดสอบ t ทดสอบเกี่ยวกับคาเฉลี่ยโดยไมทราบคาความ
แปรปรวนของประชากร เมือ่ ไมทราบคาความแปรปรวนของประชากร สามารถใชคาความแปรปรวนของขอมูลจากสิ่ง
ตัวอยางแทนได ซึ่งตัวทดสอบ t มีลักษณะการแจกแจงหรือการกระจาย เสนโคงจะกวางและแบนกวาตัวทดสอบ Z เมื่อองศา
ของความเปนอิสระ ( degree of freedom = df ) เพิ่มขึ้น t จะมีคาเฉลี่ย = 0
ตัวทดสอบ X2 (X2 - test) มีลักษณะการแจกแจง ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามระดับขององศาของความเปนอิสระ จะมีคา เปนบวก
เสมอ ตัวทดสอบ X2 นําไปใชในการทดสอบเกี่ยวกับคาความแปรปรวนของขอมูล 1 ชุด ทดสอบเกีย่ วกับความสัมพันธและ
ทดสอบวาขอมูลมีลักษณะการแจกแจงปรกติหรือไม
ตัวทดสอบ F (F-test) ลักษณะการแจกแจงของ F จะมีลักษณะคลายการแจกแจง X2 แตมีองศาแหงความอิสระ 2 คา คือ ของ
เศษและสวน
การกําหนดความผิดพลาดในการทดสอบ การตัดสินใจเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานวาง H0 มีความผิดพลาดจากการ
ทดสอบได ขอสรุปผลการทดสอบอาจไมตรงกับความเปนจริง มีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมีได 2 ประเภท คือ

1. ความผิดพลาดประเภทที่ 1 (Type I error) เปนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการสรุปผลการทดสอบที่ปฏิเสฐ H0 เมื่อ H0 เปน
จริง และความนาจะเปนของความผิดพลาดประเภท 1 นี้เขียนแทนดวย α
2. ความผิดพลาดประเภทที่ 2 (Type II error) เปนความผิดพลาดของการสรุปวายอมรับ H0 เมื่อ H0 ไมเปนจริง ความนาจะเปน
ของความผิดพลาดประเภทที่ 2 นี้เขียนแทนดวย β
ดังนั้น ในการสรุปผลการทดสอบ ถายอมรับ H0 ในกรณี H0 เปนจริง จะไมเกิดความผิดพลาดขึ้น ซึ่งมีความนาจะเปน 1 –αที่
จะเปนไปเชนนั้น
ถาสรุปผลการทดสอบ คือ ปฏิเสฐ H0 ในกรณีที่ H0ไมเปนจริงจะไมเกิดความผิดพลาดขึ้น ซึ่งมีคาความนาจะเปน 1 -β ที่จะ
เปนไปเชนนั้น คานี้ถามีคามากขึ้นจะทําใหการทดสอบมีคุณภาพดีขึ้น เราเรียกคา นีว้ า 1 -β อํานาจของการทดสอบ
ถาตองการลดความนาจะเปนของความผิดพลาดทั้งสองอยาง เราตองเพิ่มคา n เมื่อขนาดของตัวอยางเพิ่มขึ้นจะมีผลในการลด
คา α และβ หรือลดความผิดพลาดทั้งสองประเภทลงไดพรอมกัน

แสดงความผิดพลาดประเภท α และβ
ระดับนัยสําคัญ (Level of significance) คือ ความนาจะเปนที่จะเกิดความผิดพลาดจากการปฏิเสฐ H0 เมื่อ H0 เปนจริง ระดับ
นัยสําคัญนี้ผูวจิ ัยเปนผูก ําหนดเอง ปกตินยิ มกําหนด α =.01 หรือ α = .05 หรือ α = .10
บริเวณวิกฤต (critical region) คือ ชุด ของคาที่อาจเปนไปไดของคาสถิติจากตัวอยาง ซึง่ ทําใหผูวจิ ัยปฏิเสธสมมติฐานวาง เมื่อ
สมมติฐานวางเปนจริงถูกตองแลวเราปฏิเสธสมมติฐาน นั่นคือเราไดทําความผิดพลาดไปซึ่งเปนความผิดพลาดประเภท 1
ความนาจะเปนที่จะเกิดความผิดพลาดดังกลาวจะสอดคลองเทากันพอดี กับระดับนัยสําคัญคือ α
บริเวณวิกฤษคือบริเวณของการปฏิเสธ H0 เมื่อ H0 เปนจริง หาไดจากการนําคาα ที่กําหนดไปเปดตารางหาคาสถิติแลวนํา
คามากําหนดบริเวณวิกฤตตามทิศทางของสมมติฐานทางเลือก
การทดสอบสถิติ (statistical test)
การทดสอบสองขาง หรือการทดสอบสองปลายเปนการทดสอบสมมติฐานที่ตองการพิสูจนหรือสมมติฐานวิจัยวาจะมีความ
แตกตางกันหรือไม โดยไมทราบทิศทางที่แนนอนจึงตองกําหนดสมมติฐานทางเลือก ( H1 )ใหเปนไปได 2 ทิศทาง (หนา 153)

การทดสอบขางเดียว หรือการทดสอบปลายเดียว เปนการทดสอบสมมติฐานที่ตองการพิสูจนหรือสมมติฐานที่ตองการศึกษา
วามีความแตกตางกันทางดานใดดานหนึ่งหรือไม โดยกําหนดสมมติฐานทางเลือก( H1 )ใหมีทิศทางเดียว (หนา 154)
การสรุปผลการทดสอบ สามารถสรุปได 2 ลักษณะ คือ
ปฏิเสฐ H0 หมายความวา ขอมูลจากตัวอยางมีความแตกตางกันหรือสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือเปนไปตาม
สมมติฐานทางเลือก
ยอมรับ H0 หมายความวายังไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปจากขอมูลตัวอยางนีว้ า แตกตางกันหรือมีความสัมพันธกันหรือยัง
ไมเปนไปตามสมมติฐานทางเลือก
ถาคาสถิติทดสอบตกอยูบริเวณวิกฤติหรือ p-value < α จะสรุปวา ปฏิเสฐ H0 ถาไมตกอยูในวิกฤต หรือ p-value > α จะ
สรุปวายอมรับ H0
การประมาณคา
การประมาณคาจะตองระบุพารามิเตอรที่ตองการประมาณ และตองกําหนดชวงความเชื่อมั่นโดยอาศัยทฤษฎีการแจกแจง
คาสถิติที่ไดจากตัวอยาง คาสถิติที่ใชตองเปนตัวประมาณคาที่ดี เลือกตัวประมาณคา กําหนดระดับความเชื่อมั่น แลวคํานวณ
คาประมาณ
คาประมาณคาเฉลี่ยของประชากร (µ) ไดแกคาเฉลี่ยเลขคณิตของตัวอยาง ขีดจํากัด ความเชื่อมั่นของคาเฉลี่ย
คาประมาณสัดสวนของประชากร (P) ไดแก คาสัดสวนของตัวอยาง (p) ขีดจํากัดความเชื่อมั่นของสัดสวน
หลักของการประมาณคา อาศัยทฤษฎีการแจกแจงตัวอยางของคาสถิติ โดยมีคา E = θ ถาตองการระดับความเชื่อมั่นสูงความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานก็จะสูงดวยเชนกัน
ขั้นตอนการประมาณคาพารามิเตอร
1. ระบุพารามิเตอรที่ตองการประมาณคา พารามิเตอรของประชากรที่ตองการประมาณคาจะขึ้นอยูกับวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายการวิจัย
2. เลือกตัวประมาณคา จะตองเปนตัวประมาณคาที่มีคุณสมบัติของตัวประมาณคาทีด่ ี แลวเลือดสูตรสถิติที่สอดคลองกับตัว
ประมาณคา สําหรับประมาณคาพารามิเตอรที่ตองการนั้น
3. กําหนดระดับความเชื่อมั่น และหาชวงความเชื่อมั่น หรือระดัยนัยสําคัญของการประมาณคาพารามิเตอร เพื่อคํานวณคา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และชวงความเชื่อมั่น
4. ทําการประมาณคาพารามิเตอร คํานวณคาประมาณพารามิเตอร อาจเปนคาประมาณแบบจุด หรือ คาประมาณแบบเปนชวง
ซึ่งไดแกขีดจํากัดลางและขีดจํากัดบนของความเชื่อมั่น
manasu

