
ขอ้สอบปลายภาค 

วิชา:   3800210 สถิติขัน้น าส าหรับจิตวิทยา 
อาจารย์ผู้สอน:  อ. สนัทดั พรประเสริฐมานิต 
วนั-เวลาทดสอบ:  26 กนัยายน 2550 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

 ตอนท่ี 1 จงตอบค าถามเหลา่นี ้โดยตอบให้สัน้ท่ีสดุ กระชบัท่ีสดุ และครอบคลมุค าตอบท่ีถกูต้อง 

(กรุณาเขียนให้อาจารย์อา่นออก) ข้อละ 5 คะแนน 

1. จงบอกวา่ “A สมัพนัธ์กบั B” และ “A เป็นสาเหตขุอง B” วา่มวีิธีการทดสอบแตกตา่งกนัอยา่งไร 

2. ในการวิเคราะห์สถิตเิชิงอนมุาน ถ้าเก็บกลุม่ตวัอยา่งมากขึน้ คา่สถิติเหลา่นี ้(เช่น คา่ t, F, 2) จะเป็นอยา่งไร และ

อ านาจ (power) ในการปฏิเสธสมมติฐานเป็นอยา่งไร จงยกตวัอยา่งสถิติอยา่งน้อย 1 ตวั ประกอบค าตอบของทา่น 

3. จงยกตวัอยา่งกลุม่ที่สมัพนัธ์กนั (Dependent group) มาอยา่งน้อย 3 ตวัอยา่ง ท่ีเกิดจากลกัษณะที่แตกตา่งกนั (จาก 

4 ข้อที่ผมสอน) (ห้ามใช้ตวัอยา่งในหนงัสอื ที่ผมสอนภายในห้อง และในข้อสอบฉบบันี)้ 

4. คา่ p value คืออะไร มีประโยชน์อยา่งไรในการทดสอบสมมติฐาน 

5. จงบอกความแตกตา่งระหวา่ง Statistical Significance และ Practical Significance พร้อมกบัยกตวัอยา่งประกอบ 
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ตอนท่ี 2 จากโจทย์ข้างต้น จงเลือกสถิตท่ีิเหมาะสมในการตอบค าถามนัน้ ระบวุา่สมมตฐิานในงานวิจยั

คืออะไร และสมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) ท่ีใช้ในการทดสอบทางสถิติคืออะไร (กรุณา

เขียนให้อาจารย์อา่นออก) ข้อละ 5 คะแนน 

1. ปกติพอ่ค้าคนหนึง่ซือ้ส้มจากฟาร์ม A วนัหนึง่ฟาร์ม B มาขายส้มในราคาทีเ่ทา่กบัฟาร์ม A และบอกวา่ส้มจากฟาร์ม

ของตนเองรสชาติดีกวา่ พอ่ค้าคนนีจ้ึงชิมส้มจากฟาร์ม A และฟาร์ม B เปรียบเทียบกนั โดยสุม่ออกมาฟาร์มละ 30 

ลกู แล้วให้คะแนนส้มแตล่ะลกู ทา่นคิดวา่ นกัวิจยัต้องการเปรียบเทียบวา่ส้มจากฟาร์ม B รสชาติดกีวา่ฟาร์ม A จริง

หรือไม ่

2. อาจารย์สอนสถิติต้องการหาความสมัพนัธ์วา่จ านวนชัว่โมงการอา่นหนงัสอืของนิสติก่อนสอบ สามารถท านาย

คะแนนสอบปลายภาคของนิสติหรือไม ่อาจารย์จึงถามนิสติทกุคนในห้องวา่นิสติอา่นหนงัสอืก่อนสอบก่ีชัว่โมง แล้วดู

วา่คะแนนสอบได้คะแนนเทา่ไร ตวัแปรสองตวันีม้คีวามสมัพนัธ์กนัมากน้อยเพียงใด 

3. นกัวิจยัต้องการทดสอบวา่หากหนฟัูงเพลงชนิดตา่งๆ จะสง่ผลตอ่การเรียนรู้ในการวิ่งในเขาวงกตหรือไม ่โดยจะให้หนู

ที่หิวจดัอยูท่ี่จดุเร่ิมต้น แล้วหนจูะหาทางไปเร่ือยๆ จนกระทัง่เจออาหารที่ต าแหนง่หนึง่ในเขาวงกต ในการทดลอง 

นกัวิจยัได้แบง่กลุม่หนอูอกเป็น 3 กลุม่ กลุม่ละ 30 ตวั กลุม่แรกให้ฟังเพลงของ Mozart ขณะที่หนเูข้าวิง่ในเขาวงกต 

กลุม่ที่สองให้ฟังเพลงแบบ Heavy Metal และกลุม่ที่สามให้ไมไ่ด้ให้ฟังเพลง จะให้เรียนรู้ในเขาวงกตกลุม่ละ 10 ครัง้ 

จากนัน้ครัง้ที่ 11 (ไมเ่ปิดเพลงอะไรทัง้สิน้) จะเป็นครัง้ที่วดัวา่หนใูช้เวลาถึงเป้าหมายภายในเวลาก่ีวินาที นกัวิจยัจะ

ทดสอบสมมติฐานวา่เพลง Mozart จะสง่ผลให้การเรียนรู้ของหนดูีขึน้ได้อยา่งไร 

4. นกัวิจยักลุม่หนึง่ต้องการทดสอบวา่น า้ในแมน่ า้เจ้าพระยามีระดบัเชือ้จลุนิทรีย์สงูกวา่มาตรฐานหรือไม ่ซึง่มาตรฐาน

ตัง้เอาไว้เทา่กบั 10,000 ตวัตอ่น า้ 1 cc (ความจริงผมไมรู้่หรอก แตส่มมตวิา่จริงละกนั) นกัวจิยัจงึสุม่น า้ออกมา

จ านวน 100 ครัง้ แล้วทดสอบวา่น า้อยูใ่นระดบัสงูกวา่มาตรฐานหรือไม ่ 

5. นกัจิตวิทยาพฒันาการต้องการพิสจูน์วา่เด็กอาย ุ3, 4 และ 5 ปี มีความสามารถในการอดได้รอได้หรือไม ่ในการ

ทดลองจะให้เดก็ท างานชิน้หนึง่ เสร็จแล้วนกัจิตวิทยาก็จะให้รางวลักบัเด็ก เป็นขนม 1 ชิน้ แตน่กัจิตวิทยาบอกวา่ 

หากเด็กไมเ่อารางวลัวนันี ้วนัพรุ่งนีจ้ะได้ขนม 5 ชิน้ แล้วนกัจิตวิทยาออกจากห้องโดยทิง้ขนมเอาไว้ โดยจะไปสงัเกต

จากนอกห้องผา่นกล้องวดีีโอวา่ เด็กจะหยิบขนมกินหรือไมใ่นชว่งเวลา 5 นาที ถ้ากินให้ 0 คะแนน ถ้าไมกิ่นให้ 1 

คะแนน นกัจิตวิทยาจะเปรียบเทยีบความสามารถนีร้ะหวา่งอายอุยา่งไร 

  



6. ในช่วงปีพ.ศ. 2545 หลงัจากรัฐบาลประกาศรณรงค์การใช้เขม็ขดันิรภยั โดยตัง้เป้าวา่หลงัจากรณรงค์ 1 เดือนจะมี

คนขบัรถคาดเขม็ขดันิรภยัร้อยละ 40 ขึน้ไป นกัประเมินผลโครงการต้องการจะดวูา่ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้เข็มขดันิรภยัมาก

น้อยเพียงใด จึงสง่ผู้เก็บข้อมลูไปสงัเกตตามที่ตา่งๆ ทัว่กรุงเทพฯ โดยสุม่เวลา สุม่วนัอยา่งดี พบวา่ในผู้ใช้รถจ านวนที่

สงัเกตได้ 3,000 คน มีผู้คาดเขม็ขดันิรภยั 1,150 คน นกัประเมินผลควรใช้สถิติอะไร จึงสามารถประเมินผลโครงการ

ได้ 

7. นกัการตลาดในบริษัทขายสบู ่ต้องการทดสอบวา่การตัง้ชัน้สนิค้าแบบใดที่สามารถดงึดดูลกูค้าให้สนใจมากที่สดุ 

นกัการตลาดจงึเข้าตดิตอ่ห้างหนึง่ ท่ีมีสาขาประมาณ 100 สาขา จากนัน้นกัการตลาดดใูนสาขาเหลา่นัน้ แล้วจบัคู่

สาขาที่คนเข้ามีลกัษณะคล้ายกนั อยูใ่นท าเลคล้ายๆ กนั มีจ านวนคนเข้าพอๆ กนั ออกมาได้เป็น 10 คู ่จากนัน้ในแต่

ละคู ่สาขาหนึง่ใช้การตัง้ชัน้สนิค้าแบบที่หนึง่ อีกสาขาหนึง่ใช้การตัง้ชัน้สนิค้าแบบที่สอง แล้วใช้กล้องวีดีโอสงัเกตวา่ 

ในสปัดาห์หนึง่ลกูค้าหยิบขึน้มาดก่ีูคน นกัการตลาดจะเปรียบเทียบข้อมลูอยา่งไร 

8. นกัวิจยัทา่นหนึง่ได้ตัง้ข้อสงัเกตวา่ ในวนัท่ีอากาศหนาว มกัจะมีแนวโน้มที่คนจะฆา่ตวัตายสงูขึน้ นกัวิจยัจึงได้ค้นสถิติ

เก่าๆ ได้ข้อมลูอณุหภมูิและจ านวนการฆา่ตวัตายในแตล่ะวนั แล้วน าตวัแปรทัง้สองมาทดสอบความสมัพนัธ์ และ

นกัวิจยัคนนีย้งัต้องการท านายจ านวนคนฆา่ตวัตายจากอณุหภมูขิองอากาศอกีด้วย 

9. นกัจิตวิทยาต้องการทดสอบวา่ หากใช้มือข้างทีถ่นดัในการเขียนรูปดาวใน Mirror-tracing task (ให้ดภูาพตวัเองเขียน

รูปดาวผา่นกระจก แล้วเขยีนจนครบ) เปรียบเทยีบกบัข้างที่ไมถ่นดั จะใช้เวลาแตกตา่งกนัหรือไม ่นกัจิตวิทยาจึงเก็บ

ข้อมลูจากผู้ ร่วมการทดลองจ านวน 40 คน 20 คนแรกให้เขียนด้วยข้างที่ไมถ่นดัก่อน แล้วตามด้วยข้างที่ถนดั และอีก 

20 คนให้เขียนด้วยข้างที่ถนดัก่อน แล้วคอ่ยเขยีนด้วยข้างที่ไมถ่นดั นกัจิตวิทยาจะเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการเขยีน

ระหวา่งมือข้างที่ถนดัและมือข้างที่ไมถ่นดัอยา่งไร 

10. อณุหภมูิของมนษุย์โดยปกติเทา่กบั 37 องศาเซลเซียส นกัวจิยัทา่นหนึง่สงสยัวา่ถ้าในวนัท่ีอากาศร้อนจดั มนษุย์ยงัมี

อณุหภมูิปกติเทา่นีห้รือไม ่นกัวิจยัจึงเป็นข้อมลูจากคนเดินท้องถนนในวนัท่ีอากาศร้อนจดัจ านวน 100 คน แล้วจึง

ทดสอบสมมติฐานดงักลา่ว นกัวจิยัทา่นนีค้วรทดสอบอยา่งไร 
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ตอนท่ี 3 จงอา่นผลการวิเคราะห์เหลา่นี ้แล้วเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้ วา่ 

1) บรรยายคา่สถิตพืิน้ฐานของข้อมลูดงักลา่ว   

2) บรรยายถึงการทดสอบทางสถิตวิา่สามารถสรุปได้อยา่งไร 

3) บรรยายระดบันยัส าคญัเชิงปฎิบตั ิ(Practical Significance) 

4) บรรยายวา่มีการทดสอบสมมตฐิานเบือ้งต้นก่อนการใช้สถิตหิรือไม ่ถ้ามีแล้วจงบรรยายวา่

ได้ผลอยา่งไร ถ้าไมมี่จงบรรยายวา่ควรทดสอบสมมตฐิานอะไรเพิ่มเตมิ  

(กรุณาเขียนให้อาจารย์อา่นออก) ข้อละ 10 คะแนน 

1. นกัจิตวิทยาต้องการทดสอบวา่ระหวา่งเพศหญิงและเพศชายที่แตง่งานไปแล้ว 5 ปี ใครจะมคีวามรู้สกึรักใคร่ชอบพอ

ฝ่ายตรงข้ามมากกวา่กนั นกัจิตวทิยาจงึให้คูส่ามีภรรยาจ านวน 30 คู ่ตอบแบบสอบถามความรู้สกึรักใคร่ตอ่ฝ่ายตรง

ข้าม โดยคะแนนนีเ้ตม็ 100 คะแนน  

สมมติฐานงานวจิยั:  ภรรยาจะมคีวามรู้สกึรักใคร่ชอบพอตอ่สามีมากกวา่ที่สามีรู้สกึตอ่ภรรยา 

การทดสอบ:  Dependent t-test 

 
N M SD 

ความรู้สกึของภรรยา 30 85.33 10.82 

ความรู้สกึของสามี 30 68.84 14.29 

คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งสองตวัแปร r = .28, df = 28, p = .132 

การทดสอบด้วย Dependent t-test t = 5.90, df = 29, p = .0000021 

ช่วงเช่ือมัน่ของความแตกตา่ง 95 % 95 % CI = 10.77 ถึง 22.20 
     หมายเหต:ุ   การทดสอบนีเ้ป็นการทดสอบสองหางทัง้หมด 

  



2. นกัจิตวิทยาต้องการทดลองวา่ การหวัเราะท าให้คนมีอาการเครียดน้อยลงหรือไม ่นกัจิตวิทยาจงึรับสมคัรอาสาสมคัร

จ านวน 40 คน แล้วสุม่เข้ากลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 20 คน กลุม่หวัเราะ จะอาสาสมคัรหวัเราะเฉยๆ เป็น

เวลานาน 1 นาที จ านวน 10 ครัง้ สว่นกลุม่ควบคมุ นกัจิตวิทยาจะไมท่ าอะไร จากนัน้น าอาสาสมคัรทัง้หมดมาตอบ

แบบสอบถามเร่ืองความเครียด ซึง่มีคะแนนเต็มเทา่กบั 20 คะแนน (คะแนนยิง่สงู แสดงวา่ความเครียดยิง่มาก) 

นกัจิตวิทยาใช้การทดสอบด้วย Independent t-test ได้ผลดงัตอ่ไปนี ้

สมมติฐานงานวจิยั:  กลุม่ที่หวัเราะจะมีความเครียดน้อยกวา่กลุม่ควบคมุ 

การทดสอบ:  Dependent t-test 

 

กลุม่ N M SD 

หวัเราะ 20 13.12  2.93  

ควบคมุ 20 15.38 2.25  
                      หมายเหต:ุ   Pooled variance = 6.83, Pooled SD = 2.61 

  
  

t df 
p 

(2-tailed) 

95 % CI 

Lower Upper 

Equal variances assumed -2.74 38 .0093 -3.94 -0.59 

Equal variances not assumed -2.74 35.66 .0096 -3.94 -0.59 

          หมายเหต:ุ   Levene test: F = 0.51, p = .48 
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3. นกัจิตวิทยาพฒันาการต้องการทดสอบวา่เด็กในวยั 2 – 6 จะเลอืกของเลน่ตรงตามเพศแตกตา่งกนัหรือไม ่

นกัจิตวิทยาทดสอบโดยมีของเลน่ให้เดก็ 2 ชิน้ ซึง่แบง่เป็นของเลน่ท่ีตรงตามเพศ และของเลน่ท่ีตรงข้ามกบัเพศของ

เด็ก แล้วให้เด็กเลอืก 1 ชิน้จาก 2 ชิน้นัน้ นกัจิตวิทยาทดสอบวา่เดก็อายทุีต่า่งกนั จะมีอตัราสว่นในการเลอืกของเลน่

ตรงกบัเพศตวัเองได้แตกตา่งกนัหรือไม ่โดยใช้การทดสอบด้วย Chi-square 

สมมติฐานงานวจิยั:  เด็กอายทุี่แตกตา่งกนั จะมีอตัราสว่นในการเลอืกของเลน่ตรงตามเพศแตกตา่งกนั โดย 

   เมื่ออายมุากขึน้ จะเลอืกของเลน่ได้ตรงตามเพศมากขึน้ 

การทดสอบ:  Chi-square in Contingency Table 

การเลอืกของเลน่\อาย ุ 2 ขวบ 3 ขวบ 4 ขวบ 5 ขวบ 6 ขวบ รวม 

ตรงตามเพศ 
9 

(14.2) 
13 

(14.2) 
15 

(14.2) 
17 

(14.2) 
17 

(14.2) 
71 

ไมต่รงตามเพศ 
11 

(5.8) 
7 

(5.8) 
5 

(5.8) 
3 

(5.8) 
3 

(5.8) 
29 

รวม 20 20 20 20 20 100 

การทดสอบไคสแควร์                            
 หมายเหต:ุ   ในวงเล็บ คือ คา่คาดหวงั (Expected Value) หากสมมติฐานหลกัเป็นจริง 

  



4. ดชันีตวัหนึง่ที่ใช้วดัอายยุืนยาวของแตล่ะประเทศคือ อายคุาดหมาย (Life expectancy) ซึง่ดชันีตวันีจ้ะวดัวา่ ถ้า

ประชากรในแรกเกิดคดิเป็น 100 % คนในประเทศนัน้จะเหลอืชีวิตรอด 50 % เมื่ออายก่ีุขวบ เช่น ประเทศไทยมีอายุ

คาดหมายของเพศหญิงเทา่กบั 72 ปี ในปี 1995 หมายความวา่คนในช่วงอายนุัน้ จะตายไปเหลอืเพียงแค ่50 % ของ

คนทัง้หมดตอนอาย ุ72 ปี นกัประชากรศาสตร์สนใจวา่ประเทศที่มีความหนาแนน่ของประชากรทีแ่ตกตา่งกนั จะมี

อายคุาดหมายที่แตกตา่งกนัหรือไม ่นกัวิจยัจึงสุม่ประเทศมา 109 ประเทศ จากนัน้แบง่ประเทศออกเป็น 4 กลุม่ คือ 

กลุม่เบาบาง (ต ่ากวา่ 50 คนตอ่ตารางกิโลเมตร) กลุม่คอ่นข้างเบาบาง (50 – 99 คนตอ่ตารางกิโลเมตร) กลุม่

คอ่นข้างหนาแนน่ (100 – 299 คนตอ่ตารางกิโลเมตร) และกลุม่หนาแนน่ (ตัง้แต ่300 คนตอ่ตารางกิโลเมตรขึน้ไป) 

โดยน ากลุม่ประเทศเหลา่นีม้าเปรียบเทียบอายคุาดหมายของเพศหญิงและเพศชาย 

สมมติฐานงานวจิยั:  กลุม่ประเทศที่หนาแนน่แตกตา่งกนั จะมีอายคุาดหมายของทัง้เพศชายและเพศหญิง 

   แตกตา่งกนั โดยประเทศที่หนาแนน่จะมีอายคุาดหมายต า่กวา่ทัง้เพศชายและหญิง 

การทดสอบ:  One-way ANOVA 

กลุม่ประเทศ 
อายคุาดหมายของเพศหญิง อายคุาดหมายของเพศชาย 

N M SD N M SD 

เบาบาง 46 68.09 11.14 46 62.93 9.68 

คอ่นข้างเบาบาง 26 71.88 9.53 26 66.35 8.50 

คอ่นข้างหนาแนน่ 25 70.84 9.97 25 65.48 8.61 

หนาแนน่ 12 72.92 11.48 12 68.25 10.06 

รวม 109 70.16 10.57 109 64.92 9.27 

Levene test F = 0.69, df = 3, 105, p = .56 F = 0.80, df = 3, 105, p = .50 

 

 
  SS df MS F p 

อายคุาดหมายของเพศหญิง ระหวา่งกลุม่ 377.77 3 125.92 1.13 0.34 

  ภายในกลุม่ 11692.58 105 111.36     

  รวม 12070.35 108       

อายคุาดหมายของเพศชาย ระหวา่งกลุม่ 375.08 3 125.03 1.47 0.23 

  ภายในกลุม่ 8911.18 105 84.87     

  รวม 9286.26 108       

ช่ือ-นามสกลุ ......................................................................... เลขประจ าตวันิสติ .................................. เลขที่นัง่สอบ ...................  



 

(I) กลุม่ประเทศ (J) กลุม่ประเทศ 
อายคุาดหมายของเพศหญิง อายคุาดหมายของเพศชาย 

MI - MJ SE p MI - MJ SE p 

เบาบาง 

เบาบาง             

คอ่นข้างเบาบาง -3.80 2.49 0.43 -3.41 2.19 0.41 

คอ่นข้างหนาแนน่ -2.75 2.58 0.71 -2.55 2.24 0.67 

หนาแนน่ -4.83 3.70 0.57 -5.32 3.23 0.38 

คอ่นข้างเบาบาง 

เบาบาง 3.80 2.49 0.43 3.41 2.19 0.41 

คอ่นข้างเบาบาง             

คอ่นข้างหนาแนน่ 1.04 2.73 0.98 0.87 2.40 0.98 

หนาแนน่ -1.03 3.81 0.99 -1.90 3.35 0.94 

คอ่นข้างหนาแนน่ 

เบาบาง 2.75 2.58 0.71 2.55 2.24 0.67 

คอ่นข้างเบาบาง -1.04 2.73 0.98 -0.87 2.40 0.98 

คอ่นข้างหนาแนน่             

หนาแนน่ -2.08 3.87 0.95 -2.77 3.38 0.84 

หนาแนน่ 

เบาบาง 4.83 3.70 0.57 5.32 3.23 0.38 

คอ่นข้างเบาบาง 1.03 3.81 0.99 1.90 3.35 0.94 

คอ่นข้างหนาแนน่ 2.08 3.87 0.95 2.77 3.38 0.84 

หนาแนน่             
 หมายเหต:ุ   ทดสอบรายคูด้่วยวิธีของ Games-Howell 

  



5. ในการตดัสนิคะแนน ในการแขง่ขนัยิมนาสตกิแหง่หนึง่ สมาคมยมินาสติกจะต้องเชิญตวัแทนจากชาตติา่งๆ มาเป็น

กรรมการในการตดัสนิ สมมตวิา่การแขง่ขนัครัง้นี ้จะใช้การตดัสนิจากกรรมการ 3 คน ตดัสนิจ านวน 300 ครัง้ สมาคม

ต้องการดวูา่การตดัสนิใจของกรรมการทัง้ 3 คน (จากอติาล,ี จีน, สหรัฐอเมริกา) สอดคล้องไปในทางเดียวกนัหรือไม ่

ในการตดัสนิทัง้ 300 ครัง้นี ้ใครให้คะแนนง่ายสดุ ใครให้คะแนนยากสดุ 

สมมติฐานงานวจิยั:  การตดัสนิของกรรมการทัง้ 3 คนสอดคล้องไปในทางเดียวกนัระดบัสงู 

การทดสอบ:  Pearson Correlation 

 

 
อิตาล ี จีน สหรัฐอเมริกา 

อิตาล ี
 

.90** .90** 

จีน 
  

.88** 

สหรัฐอเมริกา 
   M 8.50 8.04 8.88 

SD 0.87 0.67 0.96 

     **p < .01  

  

ช่ือ-นามสกลุ ......................................................................... เลขประจ าตวันิสติ .................................. เลขที่นัง่สอบ ...................  



6. ส านกังานสถิติแหง่ชาติ ได้ส ารวจการสบูบหุร่ีในประชากร พบวา่มีคนสบูบหุร่ีเป็นประจ าประมาณ 10,000,000 คน 

ในปี พ.ศ. 2544 จากประชากรจ านวน 60,000,000 คน คิดเป็น 16.67 % นกัวิจยัทา่นหนึง่สงสยัวา่หลงัจากการ

รณรงค์เลกิบหุร่ีในช่วงปี พ.ศ. 2548 อตัราการสบูบหุร่ีในประชากรไทย นา่จะลดลง นกัวิจยัทา่นนีจ้งึเก็บข้อมลุจาก

กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 5,000 คนทัว่ประเทศไทย พบวา่มคีนสบูบหุร่ีอยู ่750 คน  คิดเป็น 15 % 

สมมติฐานงานวจิยั:  ประชากรไทยมีอตัราการสบูบหุร่ีลงลง 

การทดสอบ:  Binomial Test 

 

“จากการสุม่เก็บข้อมลูจากประชากรไทยจ านวน 5,000 คน พบวา่มีคนสบูบหุร่ีจ านวน 750 คน คิดเป็น 15 

% ซึง่ลดลง 1.67 % จากข้อมลู พ.ศ. 2544 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งด้วย binomial test แล้ว พบวา่ร้อยละของ

การสบูบหุร่ีลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (z = -3.16, p < .001)” 

 


