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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงของผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
โดยใช้การทดสอบไคกาลังสองซึง่ เป็ นการทดสอบการแจกแจงของหมายเลขต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละหลักของ
รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว โดยศึกษาใน 2 ช่วงเวลา คือ ระหว่างงวดประจา
วันที่ 16 มกราคม 2546 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2556 (จานวน 243 งวด) และระหว่างงวดประจาวันที่ 1 ตุลาคม
2549 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2556 (จานวน 154 งวด) ผลการวิจยั สรุปได้ว่าในระหว่างงวดประจาวันที่ 16
มกราคม 2546 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2556 ผลการออกรางวัลที่ 1 และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครัง้ ที่ 1 ไม่เทีย่ งตรง
ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 และผลการออกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เทีย่ งตรง ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 ส่วนระหว่างงวด
ประจาวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2556 ผลการออกรางวัลที่ 1 และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครัง้ ที่ 4
ไม่เทีย่ งตรง ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 และผลการออกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เทีย่ งตรง ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
คาสาคัญ : สลากกินแบ่งรัฐบาล, การทดสอบไคกาลังสอง, ความเทีย่ งตรง

Abstract
The objective of this research is to examine the accuracy of government lottery results by
using chi-square test. The chi-square test is used to test the distribution of each number occurs of
the first prize, three-digit-last prize and two-digit-last prize. Testing consider government lottery
results occurred in two periods: January 16, 2003 thru February 16, 2013 (the total of 243 times) and
October 1, 2006 thru February 16, 2013. Results of the research are as follows. In during January
*Corresponding author: wararit@mathstat.sci.tu.ac.th

ปี ที ่ 2  ฉบับที ่ 2  พฤษภาคม - สิ งหาคม 2556

Thai Journal of Science and Technology

16, 2003 thru February 16, 2013, government lottery results of the first prize and three-digit-last prize
in the first game are not accuracy with a significance level of 0.05. Further, government lottery
results of two-digit-last prize are accuracy with a significance level of 0.05. In during October 1, 2006
thru February 16, 2013, government lottery results of the first prize and three-digit-last prize in the
fourth game are not accuracy with a significance level of 0.05. Further, government lottery results of
two-digit-last prize are accuracy with a significance level of 0.05.
Keywords: government lottery, chi-square test, accuracy

1. คานา

ออกรางวั ล ร่ ว มกั บ ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ (วราฤทธิ ์ และรัตนา, 2547) ยิง่ ไปกว่า
นัน้ ผลการออกรางวัลที่ 1 ของงวดประจ าวัน ที่ 1
กุมภาพันธ์ 2556 คือ 565566 และรางวัลเลขท้าย 2
ตัว คือ 66 โดยเป็ นที่วิพากษ์วิจารณ์ กนั อย่างมาก
เกี่ย วกับ การล็อ กเลขรางวัล ในงวดดัง กล่ า ว ผล
การศึก ษาที่ผ่ า นมาเกี่ย วกับ การตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงของผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
มีดงั นี้
ธีระพร และคณะ (2528) ได้ศึกษาความ
เทีย่ งตรงของการออกเลข 3 หลักสุดท้ายของรางวัล
ที่ 1 และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว โดยใช้ขอ้ มูลงวด
ประจาวันที่ 16 มกราคม 2521 ถึง 1 กุมภาพันธ์
2528 (รวม 170 งวด) สถิติทดสอบที่ใช้คือการ
ทดสอบไคก าลัง สอง (Chi-square
test) ผล
การศึกษาพบว่าการออกเลข 3 หลักสุดท้ายของ
รางวัลที่ 1 และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เที่ยงตรง ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05
ธีระพร และคณะ (2531) ตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงของการออกเลข 3 หลักสุดท้ายของรางวัล
ที่ 1 และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว โดยใช้ขอ้ มูลงวด
ประจาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2527 ถึง 1 ตุลาคม
2530 (รวม 70 งวด) สถิติท่ใี ช้ทดสอบคือการ
ทดสอบไคกาลังสอง ผลการศึกษาพบว่าการออก
เลข 3 หลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 ไม่เทีย่ งตรง ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.10

เงิน (money) นับเป็ นปจั จัยทีม่ คี วามสาคัญ
ต่อการดารงชีพของมนุษย์เป็ นอย่างมาก ในปจั จุบนั
มีการลงทุนในรูป แบบต่ าง ๆ เพื่อ เพิ่ม พูนจ านวน
เงินที่มอี ยู่เดิม เช่น การฝากเงินกับสถาบันการเงิน
ซึ่งจะได้รบั ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย การซื้อ
หุน้ ของบริษทั จะได้รบั ผลตอบแทนในรูปของเงินปนั
ผล การเพิม่ พูนจานวนเงินที่มอี ยู่เดิมอีกวิธหี นึ่งซึ่ง
ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากคือการซื้อสลากกิน
แบ่ ง รัฐบาล โดยได้ร ับ ผลตอบแทนในรูป ของเงิน
รางวั ล จากที่ ผ่ า นมาประชาชนมั ก มี ข้ อ สงสั ย
เกี่ ย วกั บ ผลการออกรางวั ล ว่ า มี ค วามบริ สุ ท ธิ ์
ยุตธิ รรมหรือไม่ มีการล็อกเลขรางวัลหรือไม่ ธุรกิจ
บัณฑิตย์โพลล์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้
สารวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ทีเ่ คยซือ้ หวย
บนดิน พบว่าร้อยละ 39.4 เชื่อว่ามีการล็อกเลข
รางวัล และร้อยละ 41.8 ไม่แน่ ใจ (มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์, 2547) นอกนัน้ ยังเคยมีการตรวจ
พบการล็ อ กเลขรางวั ล ในงวดประจ าวั น ที่ 1
มิถุนายน 2544 (หมายเลขของรางวัลที่ 1 ในงวด
ดังกล่าวคือ 113311) หลังจากนัน้ สานักงานสลาก
กิน แบ่ ง รัฐ บาลได้ เ ปลี่ย นแปลงขัน้ ตอนการออก
รางวั ล ใหม่ ซึ่ ง เริ่ ม ตั ้ง แต่ ง วดประจ าวั น ที่ 16
มิถุนายน 2544 โดยไม่อนุ ญาตให้ประชาชนทีเ่ ข้า
ชมการออกรางวัลเป็ นกรรมการออกรางวัล ซึ่งแต่
เดิม ได้อ นุ ญ าตให้ป ระชาชนเป็ น กรรมการในการ
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ธีระพร (2545) ได้ตรวจสอบความเทีย่ งตรง
ของการออกเลข 3 หลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 และ
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว โดยใช้การทดสอบไคกาลัง
สอง ซึง่ ได้แบ่งการศึกษาตามช่วงเวลาทีส่ มั พันธ์กบั
ปจั จัยที่นาไปสู่ข้อสรุปว่ามีปรากฏการณ์ หวยล็อก
เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดบ้าง ผลการศึกษาพบว่าการ
ออกเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่ 1 ของงวดประจา
วันที่ 16 เมษายน 2541 ถึง 1 สิงหาคม 2544 ไม่
เที่ยงตรงที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งผลการศึกษา
สอดคล้องกับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริง
วราฤทธิ ์ และรัตนา (2547) ได้ตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรงของการออกเลขทุกหลักของรางวัลที่
1 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว
โดยใช้ขอ้ มูลงวดประจาวันที่ 16 มิถุนายน 2544 ถึง
1 พฤศจิกายน 2546 (รวม 58 งวด) สถิตทิ ดสอบที่
ใช้คอื การทดสอบไคกาลังสอง ผลการศึกษาพบว่า
หมายเลขในแต่ ละหลักของรางวัลที่ 1 รางวัลเลข
ท้าย 3 ตัว และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มี
โอกาสเท่า ๆ กัน หรือกล่าวได้ว่าการออกเลขทุก
หลักของรางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว และรางวัล
เลขท้าย 2 ตัว เทีย่ งตรงทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
วราฤทธิ ์ (2548) ได้ทดสอบความสุ่มของ
ลาดับของการออกสลากเลขท้าย โดยใช้การทดสอบ
วิง่ (run test) ข้อมูลทีใ่ ช้เป็ นผลการออกรางวัลสลาก
เลขท้าย 3 ตัวตรง 2 ตัวบน และ 2 ตัวล่าง ซึง่ ตรวจ
รางวัล กับ สลากกิน แบ่ ง รัฐ บาล โดยใช้ข้อ มูล งวด
ประจาวันที่ 1 สิงหาคม 2546 ถึง 16 สิงหาคม
2548 (รวม 50 งวด) ผลการศึกษาพบว่าลาดับของ
การออกสลากเลขท้ายมีการสลับที่ระหว่างผลการ
ออกรางวัลทีม่ คี ่าสูงกว่าค่าเฉลีย่ และต่ ากว่าค่าเฉลีย่
เป็ นไปอย่ างสุ่ม กล่ าวคือ ผลการออกรางวัลสลาก
เลขท้าย 3 ตัวตรง 2 ตัวบน และ 2 ตัวล่างเป็ นไป
อย่างสุม่
ชัชวาลย์ และคณะ (2551) ตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงของการออกเลข 3 หลักสุดท้ายของรางวัล

ที่ 1 และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว โดยใช้ขอ้ มูลงวด
ประจาวันที่ 30 ธันวาคม 2545 ถึง 16 กันยายน
2549 (รวม 90 งวด) สถิติท่ใี ช้ทดสอบคือการ
ทดสอบไคกาลังสอง ผลการศึกษาพบว่าการออก
เลข 3 หลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 ไม่ เที่ยงตรง
เฉพาะหลักร้อยทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 โดยเลข 5
ออกมากทีส่ ุดคิดเป็ นร้อยละ 17.78 และเลข 2 ออก
น้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 1.11 สาหรับการออกเลข
ท้าย 2 ตัวมีความเทีย่ งตรงทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
จากผลการศึกษาทีผ่ ่านมามีหลายการศึกษา
พบว่ า ผลการออกรางวัล สลากกิน แบ่ ง รัฐ บาลไม่
เที่ยงตรง ดังนัน้ จึงเป็ นสิง่ ที่น่าสนใจที่จะตรวจผล
การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในช่วงทีผ่ ่านมา
ว่ามีความเทีย่ งตรงหรือไม่ โดยใช้ขอ้ มูลผลการออก
รางวัลทีเ่ ป็ นปจั จุบนั มากทีส่ ุด ซึง่ วัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ครัง้ นี้เพื่อตรวจสอบความเทีย่ งตรงของผล
การออกรางวัล สลากกิน แบ่ ง รัฐ บาล โดยใช้ก าร
ทดสอบไคกาลังสอง

2. ขอบเขตของการวิ จยั
จากการศึ ก ษาของชั ช วาลย์ และคณะ
(2551) ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของผลการ
รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยใช้ขอ้ มูลงวดประจา
วันที่ 30 ธันวาคม 2545 ถึง 16 กันยายน 2549
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทาการตรวจสอบความเทีย่ งตรงของ
ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว
ในช่วงระยะเวลาต่อจากการศึกษาของชัชวาลย์ และ
คณะ (2551) โดยแบ่งช่วงเวลาทีศ่ กึ ษาออกเป็ น 2
ช่วงเวลา คือ ช่ว งที่ 1 ระหว่างงวดประจาวันที่ 16
มกราคม 2546 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2556 รวม
จานวน 243 งวด ช่วงที่ 2 ระหว่างงวดประจาวันที่
1 ตุลาคม 2549 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2556 รวม
จานวน 154 งวด
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จานวนครัง้
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2
รางวัลที่ 1
1 รางวัล 243
154
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4 รางวัล 972*
616*
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล 243
154
*หมายเหตุ : การตรวจสอบความเที่ยงตรงของผล
การออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว จะจาแนกตามครัง้ ที่
ของการออกรางวัล
รางวัล

จะเป็ นหรือทีเ่ ป็ นไปตามทฤษฎีของทุก ๆ กลุ่ม หรือ
ทุ ก ๆ ระดับ ของลัก ษณะที่ ส นใจ ถ้ า อัต ราส่ ว น
ดังกล่าว ซึง่ มีการแจกแจงไคกาลังสองโดยประมาณ
มีค่ า เท่ า กับ ศู น ย์ห รือ ใกล้เ คีย งกับ ศู น ย์ แสดงว่ า
ความแตกต่ า งระหว่ า งความถี่ ท่ีไ ด้ จ ากการเก็บ
ข้อมูลกับความถี่ท่คี าดว่าจะเป็ นหรือที่เป็ นไปตาม
ทฤษฎีไ ม่ มีเ ลยหรือ มีน้ อ ยมาก แต่ ถ้ า อัต ราส่ ว น
ดังกล่าวมีค่าสูงกว่าศูนย์มาก แสดงว่าความแตกต่าง
ระหว่างความถี่ทไ่ี ด้จากการเก็บข้อมูลกับความถี่ท่ี
คาดว่าจะเป็ นหรือทีเ่ ป็ นไปตามทฤษฎีมมี าก
สิ่ ง ที่ ผู้ ใ ช้ ค วรระมั ด ระวั ง ในการ
ทดสอบไคกาลังสองคือจานวนตัวอย่างทีใ่ ช้จะต้องมี
จานวนมากพอ เช่น มีจานวนมากกว่า 50 ขึน้ ไป
มิฉะนัน้ ผลการทดสอบทีไ่ ด้จากการทดสอบไคกาลัง
สองจะมีความเชื่อถือน้อย
3.3.2 การทดสอบเทียบความกลมกลืน
โดยใช้สถิตทิ ดสอบไคกาลังสอง (Peck et al., 2008)
การทดสอบเทียบความกลมกลืนโดยใช้สถิตทิ ดสอบ
ไคกาลังสองเป็ นการศึกษาว่าการแจกแจงความถี่
ของตัวแปรเป็ นไปตามรูปแบบที่กาหนดไว้หรือไม่
โดยการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลจากตัวแปรกับ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากความคาดหมายหรือจากทฤษฎีว่ามี
ความสอดคล้องกันหรือไม่
เนื่อ งจากหมายเลขที่ใช้ใ นการออก
รางวัลแต่ละหลัก ใช้หมายเลข 0 ถึง 9 รวม 10 ตัว
ดังนัน้ สมมติฐานของการศึกษามีดงั นี้
สมมติ ฐ านของการทดสอบเที ย บ
ความกลมกลืนของรางวัลที่ 1 คือ
H 0 : สัด ส่วนของหมายเลขต่ า ง ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละหลักของรางวัลที่ 1 มีค่าเท่ากัน
คือ 0.10
H1 : ไ ม่ จ ริ ง ที่ ว่ า สั ด ส่ ว น ข อ ง
หมายเลขต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละหลักของรางวัลที่
1 มีค่าเท่ากัน

งวดละ

สาหรับข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจยั ครัง้ นี้
คือ ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความ
เทีย่ งตรงก็ต่อเมื่อสัดส่วนของหมายเลขทีเ่ กิดขึน้ ใน
แต่ละหลักมีค่าเท่ากันคือ 0.10

3. ขัน้ ตอนของการวิ จยั
การตรวจสอบความเที่ย งตรงของผลการ
ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยใช้การทดสอบ
ไคกาลังสอง มีขนั ้ ตอนของการวิจยั ดังนี้
3.1 เก็บรวบรวมผลการออกรางวัลสลากกิน
แบ่งรัฐบาลระหว่างงวดประจาวันที่ 16 มกราคม
2546 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2556 โดยสืบค้นข้อมูลจาก
เว็บไซด์ http://www.glo.or.th (สานักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล, 2556)
3.2 บรรณาธิกรผลการออกรางวัล เพื่อ
ตรวจสอบความผิดพลาดของการจดบันทึก
3.3
ทดสอบเที ย บความกลมกลื น
(Goodness of fit test) โดยใช้สถิตทิ ดสอบไคกาลัง
สอง ซึ่งแนวคิดของการทดสอบไคก าลังสอง และ
การทดสอบเทียบความกลมกลืนโดยใช้สถิตทิ ดสอบ
ไคกาลังสอง มีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 แนวคิดของการทดสอบไคกาลัง
สอง (สรชัย, 2544) โดยแนวคิดของการทดสอบไค
ก าลัง สองคือ การพิจ ารณาผลรวมของอัต ราส่ ว น
ความแตกต่างกาลังสองระหว่างความถีท่ ไ่ี ด้จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบกับความถี่ท่คี าดว่า
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4. ผลการวิ จยั

ส่วนสมมติฐานของการทดสอบเทียบ
ความกลมกลืนของรางวัลเลขท้าย 3 ตัว และรางวัล
เลขท้าย 2 ตัว สามารถกาหนดได้ในทานองเดียวกัน
สถิตทิ ดสอบ คือ
2

=  (O  E )
E
9

i

i 0

ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของผลการ
ออกรางวัลสลากกิน แบ่ ง รัฐบาล โดยทดสอบการ
แจกแจงของหมายเลขต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละหลัก
ของรางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว และรางวัลเลข
ท้าย 2 ตัว ผลการวิจยั นาเสนอใน 2 ช่วงเวลา มี
รายละเอียดดังนี้
4.1 ระหว่างงวดประจาวันที่ 16 มกราคม
2546 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2556
4.1.1 การตรวจสอบความเทีย่ งตรงของ
ผลการออกรางวัลที่ 1
การตรวจสอบความเทีย่ งตรงของผล
การออกรางวัลที่ 1 โดยใช้การทดสอบไคกาลังสอง
กาหนดสมมติฐานของการทดสอบ คือ
H 0 : สัดส่วนของหมายเลขต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้ ในแต่ละหลักของรางวัลที่ 1 มีค่าเท่ากัน คือ
0.10
H1 : ไม่จริงที่ว่าสัดส่ว นของหมาย
เลขต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละหลักของรางวัลที่ 1 มี
ค่าเท่ากัน
จากตารางที่ 1 ค่า p ของหลักหมื่น
หลักร้อย และหลักหน่ วย มีค่าน้อยกว่า  = 0.05
ทาให้ปฏิเสธสมมติฐานว่าง H 0 สรุปว่าหมายเลข
ต่ า ง ๆ ที่เ กิด ขึ้น ในหลัก หมื่น หลัก ร้อ ย และหลัก
หน่ วยของรางวัลที่ 1 มีสดั ส่วนไม่เท่ากัน กล่าวคือ
ผลการออกหมายเลขในหลัก หมื่น หลัก ร้อ ย และ
หลักหน่ วยของรางวัลที่ 1 ไม่มคี วามเที่ยงตรง ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยทีห่ ลักหมื่นมีหมายเลข 1
มากทีส่ ุดและเกือบเท่ากับ 2 เท่าของความถี่ทค่ี วร
จะเป็ น (24.3 ครัง้ ) ส่วนหลักร้อยมีหมายเลข 5 ออก
มากจนเกือบเป็ น 1.5 เท่าของความถี่ทค่ี วรจะเป็ น
และหลักหน่ วยมีหมายเลข 7 มากที่สุด (36 ครัง้ )
และหมายเลข 9 น้อยทีส่ ุด (7 ครัง้ ) ซึง่ แตกต่างจาก
ความถีท่ ค่ี วรจะเป็ น (24.3 ครัง้ ) ค่อนข้างมาก

2

i

i

เมื่อ i แทนหมายเลขที่ใช้ใ นการออกรางวัล คือ
หมายเลข 0, 1, 2, …, 9
Oi แทนความถี่ของหมายเลข i ที่ได้จ ากการ
สังเกต (observed frequency)
่ าดว่าจะเป็ น
E แทนความถี่ของหมายเลข i ทีค
หรือ ตามทฤษฎี (expected frequency)
ภายใต้สมมติฐานว่าง H 0
i

ในการพิจ ารณาผลการออกรางวัล
สลากกิน แบ่ ง รัฐ บาลระหว่ า งงวดประจ าวัน ที่ 16
มกราคม 2546 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2556 จานวน
243 ครัง้ ความถีท่ ค่ี าดว่าจะเป็ นของหมายเลขแต่ละ
ตัวในทุกหลักเท่ากับ 243(0.10) = 24.3 ครัง้ ส่วน
ในการพิจ ารณาผลการออกรางวัล สลากกิน แบ่ ง
รัฐบาลระหว่างงวดประจาวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง
16 กุมภาพันธ์ 2556 จานวน 154 ครัง้ ความถี่ท่ี
คาดว่ า จะเป็ น ของหมายเลขแต่ ล ะตัว ในทุ ก หลัก
เท่ากับ 154(0.10) = 15.4 ครัง้
บริเวณวิกฤตของการทดสอบ คือ จะ
ปฏิเสธสมมติฐานว่าง H 0 ถ้าค่า  ทีค่ านวณได้มี
ค่ามากกว่าค่า  2 จากตารางการแจกแจงไคกาลัง
สองทีอ่ งศาเสรี (degree of freedom, df) เท่ากับ 9
และระดับนัยสาคัญ  = 0.05 หรือจะปฏิเสธ
สมมติฐานว่าง H 0 ถ้าค่า p มีค่าน้ อยกว่าระดับ
นัยสาคัญ  = 0.05
การวิ จ ัย ครัง้ นี้ ป ระมวลผลโดยใช้
โปรแกรม R เวอร์ชนั 2.15.2
2
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ตารางที่ 1 ความถีท่ ค่ี าดว่าจะเป็ น ( Ei ) ความถีท่ ส่ี งั เกต ( Oi ) สถิตทิ ดสอบ  และค่า p ของการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของผลการออกรางวัลที่ 1 ระหว่างงวดประจาวันที่ 16 มกราคม 2546 ถึง 16
กุมภาพันธ์ 2556
2

เลขทีอ่ อก i

0
1
24.3 24.3
Ei
18 27
Oi (หลักแสน)
23 41
Oi (หลักหมื่น)
27 23
Oi (หลักพัน)
28 19
Oi (หลักร้อย)
22 27
Oi (หลักสิบ)
26
Oi (หลักหน่ วย) 26
* หมายถึง ค่า p <  = 0.05

2
3
4
5
6
7
8
9
ค่า p
2
24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3
29 25 29 26 20 20 24 25 5.436 0.795
20 30 13 27 22 20 27 20 21.239 0.012*
33 18 27 27 25 21 21 21 7.082 0.628
10 33 30 34 16 21 22 30 23.296 0.006*
20 21 23 32 22 33 25 18 9.222 0.417
32 25 29 20 21 36 21 7 23.214 0.006*

ส่วนค่า p ของหลักแสน หลักพัน
และหลั ก สิ บ มี ค่ า มากกว่ า  =0.05 ท าให้ ไ ม่
สามารถปฏิเสธสมมติฐานว่าง H 0 สรุปว่าหมายเลข
ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในหลักแสน หลักพัน และหลักสิบ
ของรางวัลที่ 1 มีสดั ส่วนเท่ากัน กล่าวคือผลการ
ออกหมายเลขในหลักแสน หลักพัน และหลักสิบของ
รางวัลที่ 1 มีความเทีย่ งตรง ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
จากผลการวิจยั ข้างต้น สรุปได้ว่าใน
ระหว่างงวดประจาวันที่ 16 มกราคม 2546 ถึง 16
กุมภาพันธ์ 2556 การออกรางวัลที่ 1 ไม่เทีย่ งตรง
ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
4.1.2 การตรวจสอบความเทีย่ งตรงของ
ผลการออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว
การตรวจสอบความเทีย่ งตรงของผล
การออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว โดยใช้การทดสอบไค
กาลังสอง ซึง่ จาแนกตามครัง้ ทีข่ องการออกรางวัล
กาหนดสมมติฐานของการทดสอบ คือ
H 0 : สัดส่วนของหมายเลขต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้ ในแต่ละหลักของรางวัลเลขท้าย 3 ตัว มีค่า
เท่ากัน คือ 0.10

ไม่จริงที่ว่าสัดส่ว นของหมาย
เลขต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละหลักของรางวัลเลขท้าย
3 ตัว มีค่าเท่ากัน
จากตารางที่ 2 ค่า p ของหลักหน่ วย
ในการออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครัง้ ที่ 1 มีค่าน้อย
กว่า  = 0.05 ทาให้ปฏิเสธสมมติฐานว่าง H 0
สรุปว่าในการออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครัง้ ที่ 1
หมายเลขต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในหลักหน่ วยมีสดั ส่วนไม่
เท่ากัน กล่าวคือผลการออกหมายเลขในหลักหน่ วย
ของรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครัง้ ที่ 1 ไม่มคี วาม
เทีย่ งตรง ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 โดยทีห่ ลักร้อยมี
หมายเลข 2 มากทีส่ ุด (36 ครัง้ ) ส่วนหลักสิบมี
หมายเลข 0 ออกมากที่สุด (35 ครัง้ ) และหลัก
หน่วยมีหมายเลข 6 ออกมากทีส่ ดุ (41 ครัง้ )
ส่วนในการออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว
ครัง้ ที่ 2, 3 และ 4 ค่า p ของทุกหลัก มีค่ามากกว่า
 =0.05 ท าให้ไ ม่ ส ามารถปฏิเ สธสมมติฐ านว่ า ง
H 0 สรุปว่าในการออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครัง้ ที่
2, 3 และ 4 หมายเลขต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละหลัก
ของรางวัลเลขท้าย 3 ตัว มีสดั ส่วนเท่ากัน กล่าวคือ
ผลการออกหมายเลขในทุกหลักของรางวัลเลขท้าย
H1 :
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3 ตัว ครัง้ ที่ 2, 3 และ 4 มีความเทีย่ งตรงทีร่ ะดับ
นัยสาคัญ 0.05
จากผลการวิจยั ข้างต้น สรุปได้ว่าใน
ระหว่างงวดประจาวันที่ 16 มกราคม 2546 ถึง 16
กุมภาพันธ์ 2556 การออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครัง้
ที่ 1 ไม่เทีย่ งตรงทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
4.1.3 การตรวจสอบความเทีย่ งตรงของ
ผลการออกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว
การตรวจสอบความเทีย่ งตรงของผล
การออกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว โดยใช้การทดสอบไค
กาลังสอง กาหนดสมมติฐานของการทดสอบ คือ
H 0 : สัดส่วนของหมายเลขต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้ ในแต่ละหลักของรางวัลเลขท้าย 2 ตัว มีค่า
เท่ากัน คือ 0.10

ไม่จริงที่ว่าสัดส่วนของหมาย
เลขต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละหลักของรางวัลเลขท้าย
2 ตัว มีค่าเท่ากัน
จากตารางที่ 3 ค่า p ของทุกหลัก มี
ค่ามากกว่า  = 0.05 ทาให้ไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติ ฐ านว่ า ง H 0 สรุ ป ว่ า หมายเลขต่ า ง ๆ ที่
เกิดขึน้ ในหลักสิบและหลักหน่ วยของรางวัลเลขท้าย
2 ตัว มีสดั ส่วนเท่ากัน กล่าวคือผลการออก
หมายเลขในหลักสิบและหลักหน่ วยของรางวัลเลข
ท้าย 2 ตัว มีความเทีย่ งตรงทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
โดยหลักสิบมีหมายเลข 6 มากทีส่ ดุ (36 ครัง้ ) ส่วน
หลักหน่วยมีหมายเลข 5 ออกมากทีส่ ดุ (29 ครัง้ )
จากผลการวิจยั ข้างต้น สรุปได้ว่าใน
ระหว่างงวดประจาวันที่ 16 มกราคม 2546 ถึง 16
กุมภาพันธ์ 2556 การออกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว
เทีย่ งตรงทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
H1 :

ตารางที่ 2 ความถีท่ ค่ี าดว่าจะเป็ น ( Ei ) ความถีท่ ส่ี งั เกต ( Oi ) สถิตทิ ดสอบ  และค่า p ของการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของผลการออกรางวัล เลขท้าย 3 ตัว จาแนกตามครัง้ ที่ของการออกรางวัล
ระหว่างงวดประจาวันที่ 16 มกราคม 2546 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2556
2

ครัง้ ที่ เลขทีอ่ อก i

0
24.3
Ei
1 Oi (หลักร้อย) 26
35
Oi (หลักสิบ)
Oi (หลักหน่ วย) 16
2 Oi (หลักร้อย) 25
25
Oi (หลักสิบ)
Oi (หลักหน่ วย) 26
3 Oi (หลักร้อย) 25
26
Oi (หลักสิบ)
Oi (หลักหน่ วย) 15
4 Oi (หลักร้อย) 22
30
Oi (หลักสิบ)
Oi (หลักหน่ วย) 21
* หมายถึง ค่า p <  = 0.05

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ค่า p
2
24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3
21 36 20 24 18 30 20 20 28 12.021 0.212
22 28 21 18 22 22 18 26 31 11.609 0.236
23 25 28 24 17 41 22 20 27 18.440 0.030*
28 31 31 14 27 19 27 15 26 14.078 0.120
23 19 21 25 29 19 23 33 26 7.082 0.629
17 25 21 29 26 24 30 24 21 5.601 0.779
27 15 22 35 25 18 27 23 26 10.951 0.279
27 31 26 27 31 17 27 19 22 6.342 0.705
25 19 22 31 27 32 23 22 27 10.128 0.340
24 27 28 25 26 28 18 27 18 5.354 0.802
13 29 28 26 17 25 25 22 28 11.198 0.262
29 28 22 27 26 25 23 17 25 4.860 0.846
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ตารางที่ 3 ความถีท่ ค่ี าดว่าจะเป็ น ( Ei ) ความถีท่ ส่ี งั เกต ( Oi ) สถิตทิ ดสอบ  และค่า p ของการตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรงของผลการออกรางวัล เลขท้าย 2 ตัว ระหว่างงวดประจาวันที่ 16 มกราคม 2546
ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2556
2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ค่า p
2
24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3
Ei
26 25 27 14 23 22 36 19 22 29 13.008 0.162
Oi (หลักสิบ)
27 24 25 19 29 28 24 25 24 4.613 0.867
Oi (หลักหน่ วย) 18
เลขทีอ่ อก i

ตารางที่ 4 ความถีท่ ค่ี าดว่าจะเป็ น ( Ei ) ความถีท่ ส่ี งั เกต ( Oi ) สถิตทิ ดสอบ  และค่า p ของการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของผลการออกรางวัล ที่ 1 ระหว่างงวดประจาวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง 16
กุมภาพันธ์ 2556
2

เลขทีอ่ อก i

0
1
15.4 15.4
Ei
13 15
Oi (หลักแสน)
13 25
Oi (หลักหมื่น)
19 15
Oi (หลักพัน)
16 15
Oi (หลักร้อย)
15 22
Oi (หลักสิบ)
18
Oi (หลักหน่ วย) 18
* หมายถึง ค่า p <  = 0.05

2
3
4
5
6
7
8
9
ค่า p
2
15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4
22 14 18 20 12 9 17 14 8.857 0.451
18 18 7 18 14 11 20 10 16.909 0.050
21 13 21 15 13 12 12 13 7.558 0.579
9 22 17 18 11 12 12 22 11.714 0.230
11 14 13 19 9 21 18 12 11.325 0.254
18 14 17 12 16 26 11 4 19.377 0.022*

4.2 ระหว่างงวดประจาวันที่ 1 ตุลาคม
2549 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2556
4.2.1 การตรวจสอบความเทีย่ งตรงของ
ผลการออกรางวัลที่ 1
การตรวจสอบความเทีย่ งตรงของผล
การออกรางวัลที่ 1 โดยใช้การทดสอบไคกาลังสอง
กาหนดสมมติฐานของการทดสอบ คือ
H 0 : สัดส่วนของหมายเลขต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้ ในแต่ละหลักของรางวัลที่ 1 มีค่าเท่ากัน คือ
0.10
H1 : ไม่จริงที่ว่าสัดส่วนของหมาย
เลขต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละหลักของรางวัลที่ 1 มี

ค่าเท่ากัน
จากตารางที่ 4 ค่า p ของหลักหน่ วย
มีค่าน้อยกว่า  = 0.05 ทาให้ปฏิเสธสมมติฐานว่าง
้ ในหลักหน่ วย
H 0 สรุปว่าหมายเลขต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน
ของรางวัลที่ 1 มีสดั ส่วนไม่เท่ากัน กล่าวคือผลการ
ออกหมายเลขในหลักหน่ วยของรางวัลที่ 1 ไม่มี
ความเที่ยงตรงที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยที่หลัก
หน่ วยมีหมายเลข 7 มากทีส่ ุด (26 ครัง้ ) และหมาย
เลข 9 น้อยทีส่ ดุ (4 ครัง้ ) ซึง่ แตกต่างจากความถีท่ ่ี
ควรจะเป็ น (15.4 ครัง้ ) ค่อนข้างมาก
ส่ว นค่ า p ของหลัก อื่น ๆ มีค่ า
มากกว่ า  = 0.05 ท าให้ไ ม่ สามารถปฏิเ สธ
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สมมติ ฐ านว่ า ง H 0 สรุ ป ว่ า หมายเลขต่ า ง ๆ ที่
เกิด ขึ้นในหลักแสน หลัก หมื่น หลัก พัน หลัก ร้อ ย
และหลัก สิบ ของรางวัล ที่ 1 มีส ัด ส่ ว นเท่ า กัน
กล่ า วคือ ผลการออกหมายเลขในหลัก แสน หลัก
หมื่น หลักพัน หลักร้อยและหลักสิบของรางวัลที่ 1
มีความเทีย่ งตรงทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
จากผลการวิจยั ข้างต้น สรุปได้ว่าใน
ระหว่างงวดประจาวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง 16
กุมภาพันธ์ 2556 การออกรางวัลที่ 1 ไม่เทีย่ งตรง
ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
4.2.2 การตรวจสอบความเทีย่ งตรงของ
ผลการออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว

การตรวจสอบความเทีย่ งตรงของผล
การออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว โดยใช้การทดสอบไค
กาลังสอง ซึ่งจาแนกตามครัง้ ที่ของการออกรางวัล
กาหนดสมมติฐานของการทดสอบ คือ
H 0 : สัดส่วนของหมายเลขต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้ ในแต่ละหลักของรางวัลเลขท้าย 3 ตัว มีค่า
เท่ากัน คือ 0.10
H1 : ไม่ จ ริ ง ที่ ว่ า สัด ส่ ว นของหมาย
เลขต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละหลักของรางวัลเลขท้าย
3 ตัว มีค่าเท่ากัน

ตารางที่ 5 ความถีท่ ค่ี าดว่าจะเป็ น ( Ei ) ความถีท่ ส่ี งั เกต ( Oi ) สถิตทิ ดสอบ  และค่า p ของการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของผลการออกรางวัล เลขท้าย 3 ตัว จาแนกตามครัง้ ที่ของการออกรางวัล
ระหว่างงวดประจาวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2556
2

ครัง้ ที่ เลขทีอ่ อก i

0
15.4
Ei
1 Oi (หลักร้อย) 13
20
Oi (หลักสิบ)
Oi (หลักหน่ วย) 10
2 Oi (หลักร้อย) 16
13
Oi (หลักสิบ)
Oi (หลักหน่ วย) 16
3 Oi (หลักร้อย) 12
17
Oi (หลักสิบ)
Oi (หลักหน่ วย) 9
4 Oi (หลักร้อย) 16
19
Oi (หลักสิบ)
Oi (หลักหน่ วย) 11
* หมายถึง ค่า p <  = 0.05

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ค่า p
2
15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4
11 24 12 17 14 20 13 11 19 11.325 0.254
14 17 18 14 15 12
8
12 24 12.104 0.208
15 12 21 19 10 22 17 11 17 11.844 0.222
19 23 16
9
20 14 14
8
15 12.494 0.187
11 13 16 17 18 13 18 19 16 4.312 0.890
5
13 15 23 18 14 23 14 13 16.000 0.067
21
8
18 23 16 13 13 14 16 11.455 0.246
17 19 11 19 13 11 17 17 13 5.610 0.778
20 14 14 20 17 19 16 12 13 7.818 0.553
14 12 21 13 21 15 15 16 11 6.649 0.674
6
20 23 20 10 11 12 15 18 17.429 0.042*
15 20 15 15 17 17 11 15 18 4.701 0.860

จากตารางที่ 5 ค่า p ของหลักสิบใน
การออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครัง้ ที่ 4 มีค่าน้อยกว่า
 =0.05 ทาให้ปฏิเสธสมมติฐานว่าง H 0 สรุปว่า

ในการออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครัง้ ที่ 4 หมายเลข
ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้น ในหลัก สิบ มี ส ัด ส่ ว นไม่ เ ท่ า กัน
กล่าวคือผลการออกหมายเลขในหลักสิบของรางวัล
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เลขท้าย 3 ตัว ครัง้ ที่ 4 ไม่มคี วามเทีย่ งตรง ทีร่ ะดับ
นัยสาคัญ 0.05 โดยทีห่ ลักร้อยมีหมายเลข 3 มาก
ทีส่ ุด (21 ครัง้ ) ส่วนหลักสิบมีหมายเลข 3 ออกมาก
ทีส่ ุด (23 ครัง้ ) และหลักหน่ วยมีหมายเลข 2 ออก
มากทีส่ ดุ (20 ครัง้ )
ส่วนในการออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว
ครัง้ ที่ 1, 2 และ 3 ค่า p ของทุกหลัก มีค่ามากกว่า
 = 0.05 ทาให้ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานว่าง
H 0 สรุปว่า ในการออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครัง้ ที่
1, 2 และ 3 หมายเลขต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละหลัก
ของรางวัลเลขท้าย 3 ตัว มีสดั ส่วนเท่ากัน กล่าวคือ
ผลการออกหมายเลขในทุกหลักของรางวัลเลขท้าย
3 ตัว ครัง้ ที่ 1, 2 และ 3 มีความเทีย่ งตรง ทีร่ ะดับ
นัยสาคัญ 0.05

จากผลการวิจยั ข้างต้นสรุปได้ว่า ใน
ระหว่างงวดประจาวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง 16
กุมภาพันธ์ 2556 การออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครัง้
ที่ 4 ไม่เทีย่ งตรง ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
4.2.3 การตรวจสอบความเทีย่ งตรงของ
ผลการออกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
ผลการออกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว โดยใช้การทดสอบ
ไคกาลังสอง กาหนดสมมติฐานของการทดสอบ คือ
H 0 : สัดส่วนของหมายเลขต่าง ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละหลักของรางวัลเลขท้าย 2 ตัว มีค่า
เท่ากัน คือ 0.10
H1 : ไม่จริงทีว่ ่าสัดส่วนของหมาย
เลขต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละหลักของรางวัลเลขท้าย
2 ตัว มีค่าเท่ากัน

ตารางที่ 6 ความถีท่ ค่ี าดว่าจะเป็ น ( Ei ) ความถีท่ ส่ี งั เกต ( Oi ) สถิตทิ ดสอบ  และค่า p ของการตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรงของผลการออกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ระหว่างงวดประจาวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง
16 กุมภาพันธ์ 2556
2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ค่า p
2
15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4
Ei
20 15 18 10 12 17 21 11 14 16 8.078 0.526
Oi (หลักสิบ)
9
18 17 14 10 23 19 12 17 15 10.805 0.289
Oi (หลักหน่ วย)
เลขทีอ่ อก i

จากตารางที่ 6 ค่า p ของทุกหลักมี
ค่ามากกว่า  = 0.05 ทาให้ไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติ ฐ านว่ า ง H สรุ ป ว่ า หมายเลขต่ า ง ๆ ที่
เกิดขึน้ ในหลักสิบและหลักหน่ วยของรางวัลเลขท้าย
2 ตัว มีสดั ส่วนเท่ากัน กล่าวคือผลการออก
หมายเลขในหลักสิบและหลักหน่ วยของรางวัลเลข
ท้าย 2 ตัว มีความเทีย่ งตรง ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
โดยที่หลักสิบมีหมายเลข 6 มากที่สุด (21 ครัง้ )
ส่วนหลักหน่ วยมีหมายเลข 5 ออกมากที่สุด (23
ครัง้ )

จากผลการวิจยั ข้างต้น สรุปได้ว่าใน
ระหว่างงวดประจาวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง 16
กุมภาพันธ์ 2556 การออกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว
เทีย่ งตรง ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05

0

5. สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบความเทีย่ งตรงของผลการ
ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยใช้การทดสอบ
ไคกาลังสอง ซึ่งเป็ นการทดสอบการแจกแจงของ
หมายเลขต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละหลักว่ามีสดั ส่วน
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เท่ากันหรือไม่ ผลการวิจยั สรุปได้ว่าในระหว่างงวด
ประจาวันที่ 16 มกราคม 2546 ถึง 16 กุมภาพันธ์
2556 หมายเลขในหลัก หมื่น หลัก ร้อ ย และหลัก
หน่ วยของรางวัลที่ 1 และหมายเลขในหลักหน่ วย
ของรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครัง้ ที่ 1 มีสดั ส่วนไม่
เท่ากัน กล่าวคือผลการออกรางวัลที่ 1 และรางวัล

เลขท้าย 3 ตัว ครัง้ ที่ 1 ไม่เที่ยงตรง ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 ส่วนหมายเลขในทุกหลักของรางวัล
เลขท้าย 2 ตัว มีสดั ส่วนเท่ากัน กล่าวคือผลการออก
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เที่ยงตรง ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 แสดงดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 เลขทีอ่ อกมากทีส่ ุดและน้อยทีส่ ุด สถิตทิ ดสอบ  2 ค่า p และผลการทดสอบ จาแนกตามรางวัล
และหลัก ระหว่างงวดประจาวันที่ 16 มกราคม 2546 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2556
รางวัล
รางวัลที่ 1

หลัก

แสน
หมื่น
พัน
ร้อย
สิบ
หน่วย
รางวัล ครัง้ ที่ 1 ร้อย
เลขท้าย
สิบ
3 ตัว
หน่วย
ครัง้ ที่ 2 ร้อย
สิบ
หน่วย
ครัง้ ที่ 3 ร้อย
สิบ
หน่วย
ครัง้ ที่ 4 ร้อย
สิบ
หน่วย
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว สิบ
หน่วย
* หมายถึง ค่า p <  = 0.05

เลขทีอ่ อก
เลขทีอ่ อก
มากทีส่ ดุ
น้อยทีส่ ดุ
2, 4 (11.93 %)
0 (7.4 %)
1 (16.87 %)
4 (5.35 %)
2 (13.58 %)
3 (7.41 %)
5 (13.99 %)
2 (4.11 %)
7 (13.58 %)
9 (7.41 %)
7 (14.81 %)
9 (2.88 %)
2 (14.81 %)
5 (7.41 %)
0 (14.40 %) 4, 7 (7.41 %)
6 (16.87 %)
0 (6.58 %)
2, 3 (12.76 %)
4 (5.78 %)
8 (13.58 %) 2, 6 (7.82 %)
7 (12.35 %)
1 (7.00 %)
4 (14.40 %)
2 (6.17 %)
2, 5 (12.76 %)
6 (7.00 %)
6 (13.17 %)
0 (6.17 %)
3, 6 (11.52 %) 7, 9 (7.41 %)
0 (12.35 %)
1 (5.35 %)
1 (11.93 %)
8 (7.00 %)
6 (14.81 %)
3 (5.76 %)
5 (11.93 %)
4 (7.82 %)
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ค่า p

ผลการทดสอบ

5.436
21.239
7.082
23.296
9.222
23.214
12.021
11.609
18.440
14.078
7.082
5.601
10.951
6.342
10.128
5.354
11.198
4.860
13.008
4.613

0.795
0.012*
0.628
0.006*
0.417
0.006*
0.212
0.236
0.030*
0.120
0.629
0.779
0.279
0.705
0.340
0.802
0.262
0.846
0.162
0.867

เทีย่ งตรง
ไม่เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
ไม่เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
ไม่เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
ไม่เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
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ส่วนในระหว่างงวดประจาวันที่ 1 ตุลาคม
2549 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2556 ผลการออกรางวัลที่
1 ไม่เทีย่ งตรงในหลักหน่ วย และผลการออกรางวัล
เลขท้าย 3 ตัว ครัง้ ที่ 4 ไม่เทีย่ งตรงในหลักสิบ ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 และผลการออกรางวัลเลขท้าย
2 ตัว เที่ยงตรง ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงดัง
ตารางที่ 8
จากผลการวิจยั พบว่าผลการออกรางวัลของ

ส านั ก สลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลนั ้น มี บ างรางวั ล ไม่
เที่ยงตรง ผู้วิจยั ตัง้ ข้อสังเกตว่ ามีความไม่ ปกติใ น
องค์ ป ระกอบใดองค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของการออก
รางวัลที่ 1 และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ของสลากกิน
แบ่ ง รัฐบาล ความไม่ ป กตินั น้ อาจจะเป็ น อุ ป กรณ์
วิธีก าร หรือ บุ ค ลากรในการออกรางวัล ซึ่ง ทาง
ส านั ก งานสลากกิน แบ่ ง รัฐ บาลควรตรวจสอบว่ า
ความไม่ปกตินนั ้ เกิดจากสาเหตุใด

ตารางที่ 8 เลขทีอ่ อกมากทีส่ ุดและน้อยทีส่ ุด สถิตทิ ดสอบ  2 ค่า p และผลการทดสอบ จาแนกตามรางวัล
และหลัก ระหว่างงวดประจาวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2556
รางวัล
รางวัลที่ 1

หลัก

แสน
หมื่น
พัน
ร้อย
สิบ
หน่วย
รางวัล ครัง้ ที่ 1 ร้อย
เลขท้าย
สิบ
3 ตัว
หน่วย
ครัง้ ที่ 2 ร้อย
สิบ
หน่วย
ครัง้ ที่ 3 ร้อย
สิบ
หน่วย
ครัง้ ที่ 4 ร้อย
สิบ
หน่วย
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว สิบ
หน่วย
* หมายถึง ค่า p <  = 0.05

เลขทีอ่ อก
มากทีส่ ดุ
2 (14.29 %)
1 (16.23 %)
2, 4 (13.64 %)
3, 9 (14.29 %)
1 (14.29 %)
7 (16.88 %)
2 (15.58 %)
9 (15.58 %)
6 (14.29 %)
2 (14.94 %)
8 (12.34 %)
4, 7 (14.94 %)
4 (14.94%)
2, 4 (12.34 %)
1, 4 (12.99 %)
3, 5 (13.64 %)
3 (14.94 %)
2 (12.99 %)
6 (13.64 %)
5 (14.94 %)

เลขทีอ่ อก
น้อยทีส่ ดุ
7 (5.84 %)
4 (4.55 %)
7, 8 (7.79 %)
2 (5.84 %)
6 (5.84 %)
9 (2.6 %)
1, 8 (7.14 %)
7 (5.19 %)
0, 5 (6.49 %)
8 (5.19 %)
1 (7.14 %)
1 (3.25 %)
2 (12.34%)
3, 6 (7.14 %)
0 (5.84 %)
9 (7.14 %)
1 (3.90 %)
0, 7 (7.14 %)
3 (6.49 %)
0 (5.8 4%)
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ค่า p

ผลการทดสอบ

8.857
16.909
7.558
11.714
11.325
19.377
11.325
12.104
11.844
12.494
4.312
16.000
11.455
5.610
7.818
6.649
17.429
4.701
8.078
10.805

0.451
0.050
0.579
0.230
0.254
0.022*
0.254
0.208
0.222
0.187
0.890
0.067
0.246
0.778
0.553
0.674
0.042*
0.860
0.526
0.289

เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
ไม่เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
ไม่เเทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
เทีย่ งตรง
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