การทดสอบสถิติ
ไรพารามิเตอร
สถิติไร้ พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) เป็ นวิธีการทางสถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์
ข้ อมูลทีมีการแจกแจงแบบอิสระ (Free distribution) และใช้ ได้ กับข้ อมูลทุกระดับ สถิติทใช้
ี ในการ
ทดสอบมีหลายตัวดังนี

1. กรณีกลุมตัวอยางเดียว
. Chi-Square Test
ใช้ ทดสอบข้ อมูลทีอยู่ในรูปความถีว่าข้ อมูลทีวัดได้ แตกต่างจากข้ อมูลทีคาดหวังตามทฤษฎี
หรือไม่


=



(O  E )
E

O คือ ความถีทีได้ มาจากการสังเกต
E คือ ความถีทีคาดหวังตามทฤษฎี
นอกจากนีเรายังสามารถใช้ ไคสแควร์ในการทดสอบข้ อมูลว่ามาจากประชากรทีมีการแจกแจง
เป็ นโค้ งปกติหรือไม่ โดยตังสมมติฐานได้ ว่า
H : ข้ อมูลมาจากประชากรทีมีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ
H : ข้ อมูลมาจากประชากรทีมีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติ
เมือ

ตัวอย่าง .
ในการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการสอนของครู ได้ ผลดังนี
ความคิดเห็น
นักเรียน

ชอบ

เฉย ๆ

ไม่ชอบ

รวม

จงทดสอบว่าจํานวนนักเรียนทีแสดงความคิดเห็นระดับต่าง ๆ จะแตกต่างกันหรือไม่
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H : ความคิดเห็นระดับต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน
H : ความคิดเห็นระดับต่าง ๆ แตกต่างกัน
ลงรหัสข้ อมูลได้ ดังนี
score แทนระดับความคิดเห็น
รหัส แทน ชอบ, รหัส แทน เฉย ๆ, รหัส แทน ไม่ชอบ
ใช้ เมนู “Analyze” เมนูรอง “Nonparametric Test” เมนูย่อย "Legacy Dialogs" และคลิก
เลือก “Chi-Square” ดังภาพประกอบ
สมมติฐาน

ภาพประกอบ
จะปรากฏหน้ าต่าง

.
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เลือกตัวแปรทดสอบใส่ช่อง “Test Variable List:” และใส่ค่าทีคาดหวัง ถ้ าทุกกลุ่มมีค่า
คาดหวังเท่ากันให้ คลิก “All categories equal” ถ้ าแต่ละกลุ่มมีค่าคาดหวังไม่เท่ากันให้ คลิกในวงกลม
หน้ า “Values :” และใส่ค่าคาดหวังของกลุ่มแรก แล้ วคลิกปุ่ ม “Add” ค่าคาดหวังจะไปอยู่ในกรอบ
สีเหลียม และใส่ค่าคาดหวังตัวทีสอง และคลิกปุ่ ม “Add” ทําเช่ นนีไปเรือย ๆ จนกระทังครบทุกกลุ่ม
แล้ วคลิกปุ่ ม “OK”
สําหรับปุ่ ม “Options...” ใช้ แสดงค่าสถิติพืนฐานของตัวแปร
ผลลัพธ์ทได้
ี จากการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี
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score

1.00
2.00
3.00
Total

Observed N
10
9
17
36

Expected N
12.0
12.0
12.0

Residual
-2.0
-3.0
5.0

Test Statistics
score
Chi-Square
3.167a
df
2
Asymp. Sig.
.205
a. 0 cells (0.0%) have
expected frequencies less than
5. The minimum expected cell
frequency is 12.0.
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ค่าไคสแควร์ . , df = มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที .
แสดงว่าระดับความคิดเห็นของนักเรียนไม่แตกต่างกัน
. Binomial Test
เป็ นสถิติทใช้
ี ทดสอบความน่าจะเป็ นในกรณีทข้ี อมูลมีลักษณะแบ่งเป็ น ประเภท
(Dichotomous)
ตัวอย่าง .
ในการทดลองสอนวิธีแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้ ทดลองกับนักเรียนจํานวน คน
โดยนักเรียนกลุ่มแรก คน ให้ เรียนวิธีแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์วิธี ก. แล้ วตามด้ วยวิธี ข. ส่วน
กลุ่มสอง คน ให้ เรียนวิธีแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์วิธี ข. ก่อนแล้ วตามด้ วยวิธี ก. จากนันจึงทํา
การสอบโดยให้ นักเรียนแก้ โจทย์ปัญหาทีกําหนดขึน พบว่า นักเรียนใช้ วิธีแก้ โจทย์ปัญหาโดยวิธี ก.
คน และวิธี ข. คน ผู้วิจัยต้ องการทดสอบว่านักเรียนจะเลือกใช้ วิธีแก้ โจทย์ปัญหาวิธี ก. ซึงง่ายกว่าใน
การสอบหรือไม่
ตังสมมติฐาน H : P = P = .
H :P >P
ให้ P แทนโอกาสทีเลือกแก้ โจทย์ปัญหาด้ วยวิธี ก.
P แทนโอกาสทีเลือกแก้ โจทย์ปัญหาด้ วยวิธี ข.
สร้ างรหัสตัวแปร
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ให้ method แทนวิธีเลือกแก้ โจทย์ปัญหา
โดยให้ แทนวิธี ก. และให้ แทนวิธี ข.
ใช้ เมนู “Analyze” เมนูรอง “Nonparametric Test” เมนูย่อย "Legacy Dialogs" และคลิก
เลือก “Binomial...” จะปรากฏหน้ าต่าง
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เลือกตัวแปรทีต้ องการทดสอบใส่ช่อง “Test Variables List:” คลิกปุ่ ม “Options...” เพือ
เลือกให้ โปรแกรมแสดงค่าสถิติพืนฐาน แล้ วคลิกปุ่ ม “OK”
ในช่ อง “Test Proportion:” เป็ นการใส่สัดส่วนของตัวแปรทีต้ องการทดสอบ ในตัวอย่าง
. นี โอกาสทีเลือกแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ทงั วิธีมีเท่าเทียมกัน ดังนันในช่ อง “Test
Proportion:” จึงเป็ น .
ผลลัพธ์จากการประมวลผลได้ ดังนี
Binomial Test

method

Group 1
Group 2
Total

Category
1.00
2.00

N
17
3
20

Observed Prop.
.85
.15
1.00
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Test Prop.
.50

Exact Sig. (2tailed)
.003

.
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จากผลการประมวลมีระดับนัยสําคัญที .
จะเลือกใช้ วิธี ก. ซึงง่ายกว่าไปใช้ ในการสอบ

แสดงว่าปฏิเสธ H ยอมรับ H นันคือนักเรียน

. The kolmogorov - Smirnov One-Sample Test
ใช้ สาํ หรับทดสอบความกลมกลืน (Goodness of Fit) เช่ นเดียวกับไคสแควร์
ตัวอย่าง .
ถ้ าสุ่มยอดขายของสินค้ ามา ชนิด ได้ ข้อมูลดังนี , , , , , , , , และ
ล้ านบาท ต้ องการทราบว่ายอดขายของสินค้ าทัง ชนิดนีมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่
ตังสมมติฐาน H : ยอดขายมีการแจกแจงแบบปกติ
H : ยอดขายไม่มีการแจกแจงแบบปกติ
ลงรหัสข้ อมูลได้ ดังนี
ให้ sale แทนยอดขายของสินค้ าทัง ชนิด
ใช้ เมนู "Analyze" เมนูรอง "Nonparametric Test" เมนูย่อย "Legacy Dialogs" และคลิก
เลือก " -Sample K-S" จะปรากฏหน้ าต่าง
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เลือกตัวแปรทีต้ องการทดสอบใส่ช่อง “Test Variable List:” เลือกการแจกแจงทีต้ องการใช้
เปรียบเทียบในกล่อง "Test Distribution" แล้ วคลิกปุ่ ม “OK”
ปุ่ ม “Options...” ใช้ ในการกําหนดให้ โปรแกรมแสดงค่าสถิติพืนฐานของตัวแปร
ผลการประมวลปรากฏดังนี
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
sale
N
Normal Parametersa,b
Most Extreme Differences

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Test Statistic
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

10
8.6000
3.02581
.202
.202
-.127
.202
.200c,d
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ผลลัพธ์จากการประมวลมีค่า K-S = .
ยอดขายมีการแจกแจงแบบปกติ

.

มีระดับนัยสําคัญที .

นันคือยอมรับ H

. The One-Sample Runs Test
เป็ นการทดสอบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ มาจากประชากรอย่างสุ่มหรือไม่
ตัวอย่าง .
จากการสังเกตความตังใจเรียนของนักเรียน คน ได้ คะแนนดังนี , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ผู้วิจัย
ต้ องการทราบว่าข้ อมูลนีมีลักษณะของการสุ่มหรือไม่
ตังสมมติฐาน H : ข้ อมูลชุดนีเป็ นไปอย่างสุ่ม
H : ข้ อมูลชุดนีเบียงเบนไปจากการสุ่ม
ลงรหัสได้ ดังนี
ให้ score แทนคะแนนความตังใจเรียน
ใช้ เมนู “Analyze” เมนูรอง “Nonparametric Test” เมนูย่อย "Legacy Dialogs" และคลิก
เลือก “Runs...” จะปรากฏหน้ าต่าง
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เลือกตัวแปรทีต้ องการทดสอบใส่ในช่ อง “Test Variable List:” และเลือกจุดตัดทีใช้ ในการ
แบ่ง (Cut Point) ในทีนีให้ เลือกใช้ ได้ เกณฑ์ คือ ใช้ Median ใช้ Mode หรือใช้ Mean หรืออาจจะ
กําหนดเกณฑ์ขึนมาเองได้ โดยใส่เกณฑ์ทต้ี องการในช่ อง “Custom:”
ปุ่ ม “Options...” สําหรับเลือกแสดงสถิติพืนฐานของตัวแปร
ผลการประมวลผลมีดังนี
Runs Test
Test Value
Cases < Test Value
Cases >= Test Value
Total Cases
Number of Runs
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Median
a

score
22.00
11
14
25
12
-.340
.734
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Z =-.

.

ผลการประมวลนับจํานวนทีมีค่าตํากว่ามัธยฐานได้ สูงกว่ามัธยฐานได้ ค่าสถิติ
มีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . แสดงว่ายอมรับ H นันคือข้ อมูลชุดนีเป็ นไปอย่างสุ่ม
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2. การทดสอบกลุมตัวอยางสองกลุมที่สัมพันธกัน
ในการทดสอบกรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มสัมพันธ์กันนี มีสถิติทเกี
ี ยวข้ องอยู่ ตัวคือ
. The McNemar Test
. The Sign Test
. The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test
สถิติในกลุ่มนีใช้ คาํ สังเดียวกันคือ เมนู “Analyze” เมนูรอง “Nonparametric Test” เมนูย่อย
"Legacy Dialogs" และคลิกเลือก “ Related Samples...” จะปรากฏหน้ าต่าง

ภาพประกอบ
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เลือกตัวแปรทีต้ องการทดสอบใส่ในช่ อง “Test Pair(s) List:” และเลือกชนิดของสถิติ
ทดสอบในช่ อง “Test Types” ให้ สอดคล้ องกับคุณลักษณะของข้ อมูลและวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย
ปุ่ ม “Options...” สําหรับประมวลค่าสถิติพืนฐาน
. The McNemar Test
ใช้ ทดสอบการเปลียนแปลง โดยพิจารณาความแตกต่างของข้ อมูลก่อนและหลังการทดลอง
ตัวอย่าง .
ในการฝึ กอบรมครังหนึงมีผ้ เู ข้ ารับการอบรม คน ผู้จัดอบรมได้ ทดสอบผู้เข้ ารับการอบรม
ทังก่อนอบรมและหลังการอบรม ปรากฏว่า ผู้เข้ ารับการอบรมจํานวน คน มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ผ่าน
ทังก่อนและหลังการอบรม จํานวน คน มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่านก่อนการอบรมแต่ผ่านหลังการ
อบรม จํานวน คน มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ทงก่
ั อนและหลังการอบรม และจํานวน คนมีคะแนนผ่าน
เกณฑ์ก่อนการอบรมแต่ไม่ผ่านหลังการอบรม จงทดสอบการเปลียนแปลงนี
ตังสมมติฐาน ความน่าจะเป็ นของการเปลียนแปลงจากการสอบผ่านเกณฑ์มาเป็ นไม่
ผ่านเกณฑ์ย่อมเท่ากับความน่าจะเป็ นของการเปลียนแปลงจากการสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาเป็ นผ่านเกณฑ์
H PA = PD = /
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H : PA  PD  /
ลงรหัสข้ อมูลได้ ดังนี
ให้ pre แทนผลการสอบก่อนอบรม
รหัส แทนสอบผ่าน รหัส แทนสอบไม่ผ่าน
ให้ post แทนผลการสอบหลังอบรม
รหัส แทนสอบผ่าน รหัส แทนสอบไม่ผ่าน
ผลจากการประมวลได้ ดังนี
pre & post
post
pre
.00
1.00

.00

1.00
5
3

5
7

Test Statisticsa
N
Exact Sig. (2-tailed)
a. McNemar Test
b. Binomial distribution used.

pre & post
20
.727b
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ผลลัพธ์จากการประมวลปรากฏว่ามีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ.
คือความรู้ของผู้เข้ ารับการอบรมก่อนและหลังการอบรมไม่เปลียนแปลง

แสดงว่ายอมรับ H นัน

. The Sign Test
เป็ นการทดสอบทีใช้ นับจํานวนเครืองหมายบวกและลบตามลักษณะการเปลียนแปลง
ตัวอย่าง .
ในการประชุมปฏิบัติการครังหนึง ผู้จัดการประชุมได้ ทดสอบเจตคติของผู้เข้ าประชุมก่อน
และหลังการประชุม ผลการทดสอบปรากฏดังตารางข้ างล่างนี จงคํานวณว่าการจัดการประชุมครังนีทํา
ให้ เจตคติคติของผู้เข้ ารับการประชุมเปลียนแปลงหรือไม่
ผู้เข้ ารับการประชุมคนที

คะแนนก่อนการประชุม

คะแนนหลังการประชุม
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ตังสมมติฐาน H : ทัศนคติของผู้เข้ ารับการประชุมไม่เปลียนแปลง
H : ทัศนคติของผู้เข้ ารับการประชุมเปลียนแปลง
ลงรหัสข้ อมูลได้ ดังนี
ให้ pre แทนคะแนนก่อนการประชุม
ให้ post แทนคะแนนหลังการประชุม
ผลการประมวลปรากฏดังนี
Frequencies
N
post - pre

Negative Differencesa
Positive Differencesb
Tiesc
Total

4
7
1
12

a. post < pre
b. post > pre
c. post = pre
Test Statisticsa
Exact Sig. (2-tailed)
a. Sign Test
b. Binomial distribution used.

post - pre
.549b

ภาพประกอบ
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ผลลัพธ์จากการประมวลปรากฏว่ามีนัยสําคัญทางสถิติที . นันคือยอมรับ H แสดงว่า
ทัศนคติของผู้เข้ ารับการประชุมก่อนและหลังการประชุมไม่เปลียนแปลง
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. The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test
เป็ นการทดสอบทีนําเอาขนาดของความแตกต่างของข้ อมูลแต่ละคู่มาพิจารณาเพือดูว่าข้ อมูล
แต่ละคู่มีความแตกต่างกันมากน้ อยเพียงใด
ตัวอย่าง .
ข้ อมูลต่อไปนีเป็ นคะแนนเจตคติต่ออาชีพครูจาํ นวน คน เมือก่อนมีอาชีพครูและ
หลังจากมีอาชีพเป็ นครูมาแล้ ว ปี
ครูคนที
ก่อนมีอาชีพครู
หลังมีอาชีพครู
อยากทราบว่า เจตคติต่อวิชาชีพครูเมือก่อนมีอาชีพครูและหลังมีอาชีพครูแล้ ว ปี
จะเปลียนแปลงหรือไม่
ตังสมมติฐาน H : คะแนนเจตคติก่อนมีอาชีพครูและหลังมีอาชีพครู ปี ไม่แตกต่างกัน
H : คะแนนเจตคติก่อนมีอาชีพครูและหลังมีอาชีพครู ปี แตกต่างกัน
ลงรหัสข้ อมูลได้ ดังนี
ให้ pre แทนคะแนนเจตคติต่ออาชีพครูก่อนมีอาชีพครู
ให้ post แทนคะแนนเจตคติต่ออาชีพครูหลังมีอาชีพครู ปี
ผลการประมวลปรากฏดังนี
Ranks
N
post - pre

Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

8a
4b
0c
12

Mean Rank
7.56
4.38

a. post < pre
b. post > pre
c. post = pre
Test Statisticsa
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

post - pre
-1.689b
.091

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on positive ranks.

ภาพประกอบ
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Sum of Ranks
60.50
17.50
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ผลลัพธ์จากการประมวลปรากฏว่ามีนัยสําคัญทีระดับ . นันคือยอมรับ H แสดงว่า
คะแนนเจตคติต่ออาชีพครูของครูเมือก่อนมีอาชีพครูและหลังมีอาชีพครู ปี ไม่แตกต่างกัน

3. การทดสอบกลุมตัวอยางสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน
ในการทดสอบกรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มสัมพันธ์กันนี มีสถิติทเกี
ี ยวข้ องอยู่ ตัวคือ
. Chi-Square Test
. The Mann-Whitney U Test
. The Kolmogorov-Smirnov Two-Sample Test
. The Wald-Wolfowitz Runs Test
สถิติในกลุ่มนีใช้ คาํ สังเดียวกัน (ยกเว้ น Chi-Square Test) คือ ใช้ เมนู “Analyze” เมนูรอง
“Nonparametric Test” เมนูย่อย "Legacy Dialogs" และคลิกเลือก “ Independent Samples...” จะ
ปรากฏหน้ าต่าง

ภาพประกอบ

.

เลือกตัวแปรตามใส่ในช่ อง “Test Variable List:” เลือกตัวแปรจัดกลุ่มใส่ในช่ อง “Grouping
Variable:” พร้ อมทัง "Define Groups" (ทํานองเดียวกับการวิเคราะห์ด้วย Independent Samples ttest) และเลือกสถิติทต้ี องการทดสอบ
ปุ่ ม “Options...” สําหรับกําหนดให้ แสดงค่าสถิติพืนฐาน
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. Chi-Square Test
เป็ นการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ตัวทีมีข้อมูลอยู่ในรูปความถี
ตัวอย่าง

.

การทดลองหนึง สุ่มตัวอย่างนักเรียนห้ อง ก คน และห้ อง ข คน ให้ มา
ปฏิบัติงานชินหนึง เพือดูสมรรถภาพการทํางาน ภายในระยะเวลาทีจํากัด
ข้ อมูลถูกนําเสนอดังตารางข้ างล่าง เมือเซลแต่ละเซลบรรจุจาํ นวนของกลุ่มตัวอย่างแต่
ละกลุ่มทีทํางานเสร็จและไม่เสร็จ ดังนัน สําหรับตัวอย่างนี ในกลุ่มห้ อง ก มี คนทีทํางานไม่
เสร็จ ทีเหลือทํางานเสร็จ และกลุ่มห้ อง ข ทํางานเสร็จ คน ทีเหลือทํางานไม่เสร็จ
งานเสร็จ

ไม่เสร็จ

ห้ อง ก
ห้ อง ข
เขียนสมมติฐานได้ ดังนี
H0 : ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่ างกลุ่มและความสําเร็จของงาน
H1 : มีความสัมพันธ์ระหว่ างกลุ่มและความสําเร็จของงาน
กําหนดตัวแปร Room มีรหัส แทนห้ อง ก รหัส แทนห้ อง ข และตัวแปร Success มี
รหัส แทน งานเสร็จ และรหัส แทน งานไม่เสร็จ
ใช้ เมนู “Analyze” เมนูรอง “Descriptive Statistics” เมนูย่อย "Crosstabs"

ภาพประกอบ
จะปรากฏหน้ าต่าง

.
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คลิกเลือกตัวแปรตัวหนึงย้ ายไปไว้ ในช่ อง Row และอีกตัวหนึงย้ ายไปไว้ ในช่ อง success
จากนันคลิกปุ่ ม Cells จะปรากฏหน้ าต่าง Crosstabs : Cell Display ในกล่อง counts ให้ แสดงความถี
ทีสังเกตได้ และความถีทีคาดหวัง (Expected) และในกล่อง Percentages สําหรับแสดงค่าร้ อยละทัง
แนวแถว สดมภ์ และรวม จากนันคลิก Continue

ภาพประกอบ
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คลิกปุ่ ม Statistics จะปรากฏหน้ าต่าง Crosstabs : Statistics คลิกให้ คาํ นวณค่าสถิติ ChiSquare และคลิกเลือกค่าสถิติสหสัมพันธ์ทเหมาะสมกั
ี
บระดับของข้ อมูลทีใช้ วิเคราะห์ ในทีนีคลิกเลือก
Phi and Cramer's V เป็ นสถิติทใช้
ี หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัวทีอยู่ในระดับ Nominal
Scale โดยสถิติ Phi เป็ นสหสัมพันธ์กรณีททัี ง ตัวแปรแบ่งเป็ น กลุ่ม และ Cramer's V เป็ น
สหสัมพันธ์กรณีทที งั ตัวแปรแบ่งเป็ นกีกลุ่มก็ได้ จากนันคลิก continue และคลิก OK

ภาพประกอบ
ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังนี
room * success Crosstabulation
success
1.00
room

1.00

2.00

Count
Expected Count
% within room
% within success
% of Total
Count
Expected Count
% within room
% within success
% of Total

10
5.5
83.3%
90.9%
41.7%
1
5.5
8.3%
9.1%
4.2%

2.00
2
6.5
16.7%
15.4%
8.3%
11
6.5
91.7%
84.6%
45.8%

Total
12
12.0
100.0%
50.0%
50.0%
12
12.0
100.0%
50.0%
50.0%

.
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Total

Count
Expected Count
% within room
% within success
% of Total

11
11.0
45.8%
100.0%
45.8%

13
13.0
54.2%
100.0%
54.2%

24
24.0
100.0%
100.0%
100.0%

Chi-Square Tests

Value
13.594a
10.741
15.407

df

Asymptotic
Significance (2sided)
.000
.001
.000

Exact Sig. (2sided)

Pearson Chi-Square
1
b
Continuity Correction
1
Likelihood Ratio
1
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear Association
13.028
1
.000
N of Valid Cases
24
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.50.
b. Computed only for a 2x2 table

Exact Sig. (1sided)

.001

Symmetric Measures

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Phi
Cramer's V

Value
.753
.753
24
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Approximate
Significance
.000
.000

.

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า ค่าไคสแควร์มีค่า . , df = มีนัยสําคัญทาง
สถิติทระดั
ี บ . จะปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 คือมีความสัมพันธ์กนั ระหว่างกลุ่มและ
ความสําเร็จของงาน แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างห้ อง ก จะทํางานเสร็จมากกว่าไม่เสร็จ แต่กลุ่มตัวอย่าง
ห้ อง ข จะทํางานไม่เสร็จมากกว่าเสร็จ
ค่าสหสัมพันธ์ Phi มีค่า . มีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ.
ความสัมพันธ์ว่าตัวแปรทังสองมีความสัมพันธ์กันมากน้ อยเพียงใด

ซึงบ่งบอกถึงขนาดของ

.000
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. The Mann-Whitney U Test
เป็ นการทดสอบสมมติฐานว่ากลุ่มตัวอย่างทังสองทีเป็ นอิสระจากกันมาจากประชากรทีมีการ
แจกแจงเหมือนกันหรือใช้ ทดสอบว่าประชากร ประชากรมีการแจกแจงความน่าจะเป็ นชนิดเดียวกัน
หรือไม่
ตัวอย่าง .
อาจารย์คนหนึงต้ องการทดสอบดูว่า คะแนนทีได้ จากการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนิสิตชาย
และหญิงแตกต่างกันหรือไม่ จึงสุ่มตัวอย่างจากนิสิตทีเข้ าสอบเป็ นนิสิตชาย คน นิสิตหญิง คน
ปรากฏคะแนนดังนี
นิสิตชาย
นิสิตหญิง
จงทดสอบดูว่าค่าเฉลียของคะแนนทีนิสิตชายได้ รับการค่าเฉลียของคะแนนทีนิสิตหญิงได้ รับ
เท่ากันหรือไม่
ตังสมมติฐาน H : ค่าเฉลียของคะแนนของนิสิตชายและนิสิตหญิงไม่แตกต่างกัน
H : ค่าเฉลียของคะแนนของนิสิตชายและนิสิตหญิงแตกต่างกัน
ลงรหัสข้ อมูลได้ ดังนี
ให้ sex แทนเพศ
โดยรหัส แทนเพศชาย รหัส แทนเพศหญิง
ให้ score แทนคะแนนสอบวิชาสถิติ
ผลการประมวลปรากฏดังนี
Ranks
score

group
1.00
2.00
Total

N
12
15
27

Mean Rank
13.42
14.47

Sum of Ranks
161.00
217.00

Test Statisticsa
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: group
b. Not corrected for ties.

score
83.000
161.000
-.344
.731
.755b
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ผลการประมวลผลปรากฏว่ามีค่า Z = -. มีนัยสําคัญที .
ค่าเฉลียของคะแนนของนิสิตชายและนิสิตหญิงไม่แตกต่างกัน

นันคือยอมรับ H แสดงว่า

. The Kolmogorov-Smirnov Two-Sample Test
ใช้ ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นอิสระกัน กลุ่ม หรือใช้ ในการพิจารณาว่า
ข้ อมูลทีได้ จากกลุ่มตัวอย่างมาจากประชากรเดียวกันหรือไม่ หรือมาจากประชากรทีมีการแจกแจง
เหมือนกันหรือไม่
ตัวอย่าง .
ในการทดสอบความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที ผู้วิจัยได้ แบ่ง
นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที ออกเป็ น กลุ่ม คือกลุ่มที เป็ นนักเรียนทีเคยเรียนชันอนุบาล กลุ่ม
ที เป็ นนักเรียนทีไม่เคยเรียนชันอนุบาลมาก่อน ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างนักเรียนมากลุ่มละ คน
ปรากฏผลการสอบดังนี
กลุ่ม
กลุ่ม
จงทดสอบว่านักเรียนทัง กลุ่มมีความสามารถในการเรียนรู้ต่างกันหรือไม่
ตังสมมติฐาน H : นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที ทีเคยเรียนชันอนุบาลและไม่เคย
เรียนชันอนุบาลมาก่อนมีความสามารถในการเรียนรู้ไม่
แตกต่างกัน
H : นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที ทีเคยเรียนชันอนุบาลและไม่เคย
เรียนชันอนุบาลมาก่อนมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกัน
ลงรหัสข้ อมูลได้ ดังนี
ให้ group แทนตัวแปรจัดกลุ่ม
โดยรหัส แทนกลุ่มที และรหัส แทนกลุ่มที
ให้ score แทนคะแนนความสามารถในการเรียนรู้
ผลการประมวลปรากฏดังนี
Test Statisticsa
Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Grouping Variable: group

Absolute
Positive
Negative

score
.500
.000
-.500
1.118
.164
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ผลการประมวลปรากฏว่าค่าสถิติ K-S Z = . มีนัยสําคัญที .
แสดงว่าความสามารถของนักเรียนชันประถมศึกษาทัง กลุ่มไม่แตกต่างกัน

นันคือยอมรับ H

. The Wald-Wolfowitz Runs Test
ใช้ ทดสอบสมมติฐานว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นอิสระกัน กลุ่มถูกสุ่มมาจากประชากรเดียวกัน
หรือไม่

กลุ่ม
กลุ่ม

ตัวอย่าง .
ในการทดสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียน กลุ่ม ปรากฏคะแนนการสอบดังนี
:
:
จงทดสอบว่านักเรียน กลุ่มนีมาจากกลุ่มนักเรียนทีมีความสามารถพอ ๆ กันหรือไม่
ตังสมมติฐาน H : กลุ่มตัวอย่างทัง กลุ่มมาจากประชากรทีมีความสามารถเท่ากัน
H : กลุ่มตัวอย่างทัง กลุ่มมาจากประชากรทีแตกต่างกัน
ลงรหัสข้ อมูลได้ ดังนี
ให้ group แทนตัวแปรจัดกลุ่ม
รหัส แทนกลุ่มที และรหัส แทนกลุ่มที
ให้ score แทนคะแนนจากการสอบคณิตศาสตร์
ประมวลผลได้ ดังนี
Test Statisticsa,b

score

Number of Runs
8c
8c

Minimum Possible
Maximum Possible
a. Wald-Wolfowitz Test
b. Grouping Variable: group
c. There are 2 inter-group ties involving 4 cases.

ภาพประกอบ

Asymp. Sig. (1Z
tailed)
-3.997
.000
-3.997
.000

.

ผลการประมวลปรากฏว่ามีนัยสําคัญทางสถิติที . แสดงว่าปฏิเสธ H ยอมรับ H แสดง
ว่านักเรียนทัง กลุ่มมีความสามารถต่างกัน หรือเป็ นกลุ่มตัวอย่างจากประชากรนักเรียนทีมี
ความสามารถต่างกัน
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4. การทดสอบกลุมตัวอยางมากกวาสองกลุมที่สัมพันธกัน
ในการทดสอบกรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มสัมพันธ์กันนี มีสถิติทเกี
ี ยวข้ องอยู่ ตัวคือ
. The Cochran Q Test
. The Friedman Test
. Kendall Coeficient of Concordance
สถิติในกลุ่มนีใช้ เดียวกันคือ ใช้ เมนู “Analyze” เมนูรอง “Nonparametric Test” เมนูย่อย
"Legacy Dialogs" และคลิกเลือก “K Related Samples...” จะปรากฏหน้ าต่าง

ภาพประกอบ

.

เลือกตัวแปรทีต้ องการทดสอบใส่ช่อง “Test Variables:” และเลือกสถิติทต้ี องการทดสอบใน
ช่ อง “Test Type”
ปุ่ ม “Statistics...” สําหรับกําหนดให้ โปรแกรมประมวลค่าสถิติ
. The Cochran Q Test
ใช้ ทดสอบความแตกต่างตามเกณฑ์ของจํานวนกลุ่ม เช่ นโอกาสทีคนจะตอบว่า “ชอบ” มี
จํานวนเท่า ๆ กันทุกกลุ่มหรือไม่
ตัวอย่าง .
ทดลองให้ นักเรียนลองแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ข้อหนึง ซึงมีวิธีการแก้ ปัญหาอยู่ วิธี โดย
สุ่มตัวอย่างนักเรียนมาจํานวน คน แล้ วกําหนดโจทย์คณิตศาสตร์ให้ ทงั วิธี แล้ วตรวจโดย
กําหนดให้ เมือแก้ ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์วิธีนันได้ สาํ เร็จ และให้ เมือแก้ ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์
วิธีนันไม่ได้ ผลการให้ คะแนนปรากฏผลดังนี

บทที
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นักเรียนคนที

คะแนนจากการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดย
วิธีที
วิธีที
วิธีที

จงทดสอบความน่าจะเป็ นในการแก้ ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ของนักเรียนทัง วิธี
ตังสมมติฐาน H : ความน่าจะเป็ นในการแก้ ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ “ได้ ”
จะเหมือนกันทัง วิธี
H : ความน่าจะเป็ นในการแก้ ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ “ได้ ”
จะต่างกันทัง วิธี
ลงรหัสข้ อมูลได้ ดังนี
ให้ score ถึง score แทนคะแนนจากการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ทงั วิธี
รหัส แทนแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ ถูกต้ อง
รหัส แทนแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ถูกต้ อง
ผลการประมวลปรากฏดังนี
Test Statistics
N
12
Cochran's Q
.250a
df
2
Asymp. Sig.
.882
a. 1 is treated as a success.
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ผลการประมวลปรากฏว่าค่าสถิติ Cochran's Q = . มีนัยสําคัญทางสถิติที . นันคือ
ยอมรับ H แสดงว่าความน่าจะเป็ นในการแก้ ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ “ได้ ” จะเหมือนกันทัง วิธี

การใช้ SPSS เพือการวิเคราะห์ข้อมูล

. The Friedman Test
ใช้ ทดสอบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ รับการสุ่มมาจากประชากรกลุ่มเดียวหรือไม่ หรือมาจาก
ประชากรทีมีการแจกแจงเหมือนกันหรือไม่
ตัวอย่าง .
ดําเนินการทดลองวิธีการสอนทีแตกต่างกัน วิธีให้ กับนักเรียนทีสุ่มมา คน จากนันวัด
เจตคติต่อวิธีการสอนหลังเสร็จสินการสอนในแต่ละวิธี ปรากฏคะแนนเจตคติต่อวิธีการสอนดังตาราง
ต่อไปนี
นักเรียน
วิธีที
วิธีที
วิธีที
วิธีที
จงทดสอบว่านักเรียนมีเจตคติต่อวิธีการสอนทัง วิธีต่างกันหรือไม่
ตังสมมติฐาน H : นักเรียนมีเจตคติต่อวิธีการสอนทัง วิธีไม่แตกต่างกัน
H : นักเรียนมีเจตคติต่อวิธีการสอนทัง วิธีแตกต่างกัน
ลงรหัสข้ อมูลได้ ดังนี
ให้ score ถึง score แทนคะแนนเจตคติต่อวิธกี ารสอนวิธีที ผลการประมวลปรากฏดังนี
Ranks
score1
score2
score3
score4

Mean Rank
1.50
2.80
3.30
2.40
Test Statisticsa

N
Chi-Square
df
Asymp. Sig.
a. Friedman Test

15
15.872
3
.001
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ผลการประมวลปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบ Chi-Square = . มีนัยสําคัญที .
คือปฏิเสธ H ยอมรับ H แสดงว่านักเรียนมีเจตคติต่อวิธีสอนทัง วิธีแตกต่างกัน

นัน

. Kendall Coeficient of Concordance
สําหรับข้ อมูลจัดอันดับ และมีจาํ นวนตัวแปรมากกว่า ตัวทีสัมพันธ์กัน
ตัวอย่าง .
ผู้ตัดสินภาพศิลปะจํานวน คน จัดอันดับภาพศิลปะทีส่งเข้ าประกวดจํานวน

ภาพได้

ข้ อมูลดังนี
ภาพทีส่งเข้ าประกวด
ผู้จัดอันดับ
คนที
คนที
คนที

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

ต้ องการทราบว่า ผู้ตัดสินภาพเข้ าประกวด ตัดสินภาพได้ สอดคล้ องกันหรือไม่
ตังสมมติฐาน H : ผู้ตัดสินภาพทัง จัดอันดับภาพเข้ าประกวดไม่สอดคล้ องกัน
H : ผู้ตัดสินภาพทัง จัดอันดับภาพเข้ าประกวดสอดคล้ องกัน
ลงรหัสข้ อมูลได้ ดังนี
order1 to order แทนลําดับทีผู้จัดลําดับคนที , และ จัดลําดับรูปภาพทัง ภาพ
ผลการประมวลปรากฏดังนี
Ranks
order1
order2
order3

Mean Rank
1.95
2.10
1.95
Test Statistics

N
Kendall's Wa
Chi-Square
df
Asymp. Sig.
a. Kendall's Coefficient of
Concordance

10
.008
.167
2
.920
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ภาพประกอบ .
ค่าสถิติ Kendall's W = . เมือทดสอบนัยสําคัญด้ วยสถิติไคสแควร์แล้ วได้ ค่า . ที
df = มีนัยสําคัญทางสถิติที . นันคือผู้ตัดสินภาพทัง คนจัดอันดับภาพทัง ไม่สอดคล้ องกัน

5. การทดสอบกลุมตัวอยางมากกวาสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน
ในการทดสอบกรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มสัมพันธ์กันนี มีสถิติทเกี
ี ยวข้ องอยู่ ตัวคือ
. The Median Test for More Than Two Independent Sample
. The Kruskal-Wallis One-Way Analysis of Variance Test
สถิติในกลุ่มนีใช้ เดียวกันคือ ใช้ เมนู “Analyze” เมนูรอง “Nonparametric Test” เมนูย่อย
"Legacy Dialogs" และคลิกเลือก “K Independent Samples...” จะปรากฏหน้ าต่าง
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เลือกตัวแปรตามใส่ช่อง “Test Variable List :” และตัวแปรจัดกลุ่มใส่ช่อง “Grouping
Variable:” และคลิกปุ่ ม "Define group" เพือกําหนดค่าตําสุดและค่าสูงสุดของรหัสกลุ่มทีต้ องการ
ทดสอบความแตกต่าง และเลือกสถิติทต้ี องการทดสอบในช่ อง “Test Type”
ปุ่ ม “Options...” สําหรับกําหนดให้ โปรแกรมคํานวณสถิติพืนฐานของตัวแปร
. The Median Test for More Than Two Independent Sample
เป็ นวิธีการทีใช้ ทดสอบว่ากลุ่มตัวอย่างอิสระทีมากกว่า กลุ่มสุ่มมาจากประชากรทีมีค่ามัธย
ฐานหรือการแจกแจงแตกต่างกันหรือไม่

บทที
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ตัวอย่าง .
ในการทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาหนึงของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที ได้ มีการ
สุ่มตัวอย่างนักเรียนมา โรงเรียน โรงเรียนละ คน ผลการทดสอบปรากฏดังนี
โรงเรียน ก
โรงเรียน ข
โรงเรียน ค
จงทดสอบว่าคะแนนทีนักเรียนแต่ละโรงเรียนทําได้ มีค่ามัธยฐานเท่ากันหรือมีการแจกแจง
เหมือนกันหรือไม่
ตังสมมติฐาน H : การแจกแจงของประชากรทัง โรงเรียนเหมือนกัน
H : การแจกแจงของประชากรทัง โรงเรียนต่างกัน
ลงรหัสข้ อมูลได้ ดังนี
ให้ group แทนตัวแปรจัดกลุ่ม
รหัส แทนโรงเรียน ก รหัส แทนโรงเรียน ข และรหัส แทนโรงเรียน ค
ให้ score แทนคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียน
ผลการประมวลปรากฏดังนี
Frequencies
group
2.00

1.00
score

> Median
<= Median

3
5

3.00
3
5

5
3

Test Statisticsa
score
N
24
Median
15.0000
Chi-Square
1.343b
df
2
Asymp. Sig.
.511
a. Grouping Variable: group
b. 6 cells (100.0%) have
expected frequencies less than
5. The minimum expected cell
frequency is 3.7.
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ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบ Chi-Square = . df = 2 มีนัยสําคัญที .
นันคือยอมรับ H แสดงว่าคะแนนทีนักเรียนแต่ละโรงเรียนทําได้ มีค่ามัธยฐานเท่ากันหรือมีการแจกแจง
เหมือนกัน
. The Kruskal-Wallis One-Way Analysis of Variance Test
เพือทดสอบว่ากลุ่มตัวอย่าง K กลุ่มทีได้ จากการประชากร K กลุ่มมีการแจกแจงเหมือนกัน
หรือไม่ หรือถูกสุ่มมาจากประชากรทีมีค่าเฉลียเท่ากันหรือไม่
ตัวอย่าง .
ในการสอนวิชาภาษาไทย ผู้สอนต้ องการเปรียบเทียบวิธีสอน วิธี ว่าจะให้ ผลแตกต่างกัน
หรือไม่ หลังจากการสอนด้ วยวิธีสอนทัง วิธีแล้ วจึงทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนของ
นักเรียนทีสอนแต่ละวิธี คะแนนจากการทดสอบเป็ นดังนี
วิธีที
วิธีที
วิธีที
จงทดสอบว่าวิธีสอนต่างกันจะให้ ผลสัมฤทธิทีแตกต่างกันหรือไม่
ตังสมมติฐาน H : วิธีสอนทีแตกต่างกันให้ ผลสัมฤทธิทางการเรียนทีไม่แตกต่างกัน
H : วิธีสอนทีแตกต่างกันให้ ผลสัมฤทธิทางการเรียนทีแตกต่างกัน
ลงรหัสข้ อมูลได้ ดังนี
ให้ group แทนตัวแปรจัดกลุ่ม
รหัส แทนวิธีสอนที รหัส แทนวิธีสอนที และรหัส แทนวิธีสอนที
ให้ score แทนผลสัมฤทธิทางการเรียน
ผลการประมวลปรากฏดังนี
Ranks
score

group
1.00
2.00
3.00
Total

N
7
6
8
21

Test Statisticsa,b
score

Mean Rank
15.64
11.42
6.63
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Chi-Square
7.955
df
2
Asymp. Sig.
.019
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: group
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ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า Chi-Square = . df = มีนัยสําคัญที .
H ยอมรับ H แสดงว่าวิธีการสอนทัง วิธีให้ ผลสัมฤทธิทางการเรียนแตกต่างกัน

นันคือปฏิเสธ

ปุ่ ม Options... หรือ Statistics...
ใช้ สาํ หรับการแสดงผลสถิติพืนฐานของการทดสอบสถิติไร้ พารามิเตอร์
. แสดงสถิติตัวแปรเดียว (Univariabe statistics) จะพิมพ์ค่าเฉลีย, ค่าสูงสุด, ค่าตําสุด,
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และจํานวนข้ อมูลในแต่ละตัวแปร
. พิมพ์ค่าในตําแหน่งควอไทล์ที , และ และจํานวนข้ อมูลในแต่ละตัวแปร

