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การเปรียบเทียบความแตกต่างของความถ่ี  

สันทัด พรประเสริฐมานิต  คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 การใช้สถิติทดสอบความแตกตา่งของความถ่ี ในท่ีนีจ้ะกลา่วถงึเพยีง 2 ประเภท เทา่นัน้ คือ เปรียบเทียบความ

สอดคล้องของความถ่ีกบัคา่คาดหมาย (Goodness-of-fit) และการเปรียบเทียบความถ่ีระหวา่งกลุม่ (Testing equality of 

c ≥ 2 population proportions) 

การเปรียบเทยีบความสอดคล้องของความถีก่บัค่าคาดหมาย (Goodness-of-fit) 

 สถิตินีจ้ะเป็นการทดสอบข้อมลูจากตวัแปรเดยีว ท่ีเป็นตวัแปรจดัประเภท (Categorical Data) ยกตวัอยา่งเช่น การ

เลอืกซือ้น า้อดัลมไมผ่สมน า้ตาล วา่ลกูค้าเลอืกยี่ห้ออะไรจากชัน้วางของ (Coke Zero, Pepsi Max), คนเดินผา่นขอทานจะให้

เงินหรือไม ่(ให้, ไมใ่ห้), ผู้ ร่วมการทดลองจะสามารถสงัเกตความเปลีย่นแปลงได้หรือไม ่(สงัเกต, ไมส่งัเกต) 

 ข้อมลูที่ผู้วิจยัจดัเก็บมา จะเรียกข้อมลูนัน้วา่ข้อมลูสงัเกตได้ (Observed Data) ซึง่จะน าไปเปรียบเทียบกบัคา่

คาดหมาย (Expected Data) ที่ผู้วิจยัได้ตัง้เอาไว้ ยกตวัอยา่งเช่น ผู้วิจยัคาดวา่ลกูค้าเลอืกยี่ห้อ Pepsi Max ประมาณ 60 % 

และ Coke Zero ประมาณ 40 % หรือ คนเดินผา่นขอทานจะให้เงินจ านวน 5 % และไมใ่ห้เงินจ านวน 95 % 

ให้  

n = จ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
k = จ านวนกลุม่ของตวัแปรที่สนใจ  
O = ความถ่ีสงัเกตได้ 

E = ความถ่ีคาดหมาย (หาได้จากน าจ านวนร้อยละท่ีคาดหมาย คณูกบัจ านวนกลุม่ตวัอยา่งที่เก็บมาได้ทัง้หมด) 
Ok = ความถ่ีสงัเกตได้ในกลุม่ที่ k 

Ek = ความถ่ีคาดหมายในกลุม่ที่ k 

    = สดัสว่นสงัเกตได้ในกลุม่ที่ n (หาได้จาก น า Ok/k) 
  
  = สดัสว่นคาดหมายในกลุม่ที่ n (หาได้จาก น า Ek/k) 
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สรุปได้ดงัตาราง 

กลุ่ม 1 2 3 รวม 
ค่าสังเกตได้ O1 O2 O3 n 

ค่าคาดหมาย E1 E2 E3 n 

สัดส่วนของค่าสังเกตได้             1.00 

สัดส่วนของค่าคาดหมาย   
    

    
  1.00 

 

 การเปรียบเทียบความสอดคล้องของความถ่ีกบัคา่คาดหมาย จะตัง้สมมตฐิานดงันี ้

                         (ตวัแปรสามารถแบง่ได้เป็น k กลุม่) 

หรือ           
        

          
  (ตวัแปรสามารถแบง่ได้เป็น k กลุม่) 

 ในสมมตฐิานทางเลอืก จะมคีูใ่ดคูห่นึง่ ท่ีไมเ่ป็นจริง ซึง่อาจจะเป็นกลุม่ที่ 1, 2 หรือกลุม่อื่นๆ ได้ 

 การทดสอบวา่จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกัได้หรือไม ่จะสามารถหาได้โดยสถิติไคสแควร์ดงันี ้

    
       

 

  

 
      โดยที่ df = k -1 

ตัวอย่างการใช้สถติิเปรียบเทยีบความสอดคล้องระหว่างความถีก่บัค่าคาดหมาย 

 นกัวิจยัได้ทดลองเร่ืองการสงัเกตการเปลีย่นแปลง (Change Blindness) นกัวิจยัให้หน้าม้า A ไปถามทางแก่ผู้ ร่วม

การทดลอง ประมาณ 1 นาที จะมีคนถือฉากตดัผา่นผู้ ร่วมการทดลอง และหน้าม้า A ระหวา่งที่ฉากตดัผา่น หน้าม้า A สลบัตวั

กบัหน้าม้า B ซึง่มีลกัษณะการแตง่ตวัเหมือนๆ กนั หน้าตาคล้ายๆ กนั แตไ่มเ่หมือนกนั มาคยุตอ่ หลงัจากถามทางเสร็จ ผู้วจิยั

ได้เข้าไปถามผู้ ร่วมการทดลองวา่สงัเกตเห็นหรือไม ่พบวา่ผู้ ร่วมการทดลองจ านวน 40 คน สงัเกตเหน็ความแตกตา่ง 22 คน 

และไมส่งัเกตเห็นความแตกตา่ง 18 คน 

 จากงานวิจยัของ Simons & Levin (1997) พบวา่ผู้ ร่วมการทดลองจากการทดลองครัง้นีจ้ะสงัเกตเห็นความ

แตกตา่งได้ประมาณ 50 % นกัวจิยัจงึสงสยัวา่งานท่ีผู้วจิยัท าปัจจบุนันี ้ผู้ ร่วมการทดลองสงัเกตความเปลีย่นแปลงได้มากกวา่

งานวจิยัของ Simons & Levin หรือไม ่
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ข้อมลูทัง้หมดสามารถสรุปเป็นตารางได้ดงันี ้

การสังเกตได้ ความถี่สังเกตได้ ความถี่คาดหมาย 

      สังเกตเหน็ความเปลี่ยนแปลง 22 18 

      ไม่สังเกตเหน็ความเปลี่ยนแปลง 20 20 

ความแตกต่างระหว่าง O และ E 2 -2 

 

 การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่ที่สงัเกตได้และคา่คาดหมาย จะใช้สถิติไคสแควร์ซึง่ในท่ีนีค้า่ df = 2 – 1 = 

1 สามารถค านวณหาคา่ไคสแควร์ได้ดงันี ้

    
       

 

  

 

   

  
        

  
 
        

  
 

 

  
 

 

  
     

 เมื่อเปิดตารางไคสแควร์ที่ df = 1 พบวา่ถ้าก าหนดคา่ความผิดพลาดแบบที่ 1 ที่ยอมรับได้เทา่กบั 5 % จะได้คา่วิกฤต 

(Critical Value) = 3.841 ซึง่คา่ที่ได้ น้อยกวา่คา่จากตาราง จึงท าให้ไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั สามารถเขียนสรุป

งานวจิยัได้ดงันี ้

 กลุม่ตวัอยา่งในการทดลอง เห็นความเปลีย่นแปลงจ านวน 22 คน (55 %) และไมส่ามารถสงัเกตความเปลีย่นแปลง 

18 คน (45 %) งานวิจยันีต้้องการทดสอบวา่กลุม่ตวัอยา่งจากงานวิจยันีส้งัเกตความเปลีย่นแปลงได้มากกวา่งานวจิยัของ 

Simons & Levin (1997) หรือไม ่จากการทดสอบด้วยสถิติไคสแควร์แบบการเปรียบเทียบความสอดคล้องระหวา่งความถ่ี

และคา่คาดหมาย (Chi-square goodness-of-fit test) พบวา่ไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (2[1, N=40] = 0.4, 

p > .05) 

ข้อตกลงเบือ้งต้นก่อนการใช้สถิติ 
 ในการหาไคสแควร์ จะต้องให้คา่คาดหมายมากกวา่ 5 ขึน้ไป มิเช่นนัน้จะท าให้คา่ความผิดพลาดแบบที่หนึง่สงูเกิน

จริง แล้วท าให้สถิติที่ทดสอบออกมาไมถ่กูต้อง 

การหาค่าสถิติเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างความถี่กบัค่าคาดหมายด้วยโปรแกรม SPSS 

 ในการเปรียบเทยีบความสอดคล้องระหวา่งความถ่ีกบัคา่คาดหมาย จะต้องก าหนดตวัแปรเป้าหมายที่ต้องการ

เปรียบเทียบก่อน เช่น การสงัเกตเห็นความเปลีย่นแปลง (สงัเกตได้, สงัเกตไมไ่ด้) ให้ใสข้่อมลูทัง้หมดลงไปในตวัแปรนัน้ 

จากนัน้ให้สัง่ค าสัง่ดงันี ้
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1. ไปท่ีเมน ูกดที่ Analyze  Nonparametric Tests  Chi-square… 

2. น าตวัแปรทีต้่องการเปรียบเทียบใสใ่นช่อง Test Variable List: 

3. เลอืก Expected Values  

a. ถ้าต้องการให้คา่คาดหมายของทกุกลุม่เทา่กนั ให้เลอืก All categories equal 

b. แตถ้่าต้องการให้คา่คาดหมายของทกุกลุม่เป็นดงัสมมตฐิานท่ีผู้วจิยัก าหนดไว้ ให้ใสค่า่ลงไป โดยกดที่ 

Values แล้วใสค่า่คาดหมายที่ต้องการ แล้วกด Add จนกวา่จะครบทกุกลุม่ภายในตวัแปรดงักลา่ว 

4. กด OK จะได้ตารางดงัข้างลา่งนี ้

 dchange 
 

  Observed N Expected N Residual 

Detect change 22 20.0 2.0 

Fail to detect change 18 20.0 -2.0 

Total 40     

 
 Test Statistics 
 

  dchange 

Chi-
Square(a) 

.400 

df 1 

Asymp. Sig. .527 

a  0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 20.0. 
 

 

 ตารางแรกจะแสดงคา่สงัเกตได้ คา่คาดหมาย และความแตกตา่งระหวา่งคา่สงัเกตได้และคา่คาดหมาย (Residual) 

และตารางถดัไปจะแสดงคา่ไคสแควร์ (Chi-square) คา่องศาอิสระ (df) พร้อมกบัคา่ความผิดพลาดแบบที่ 1 (Asymp. Sig). 

และใต้ตารางจะเขียนวา่มชี่องทีม่ีคา่คาดหมายน้อยกวา่ 5 ก่ีช่อง 

การเปรียบเทยีบความถีร่ะหว่างกลุ่ม (Testing equality of c ≥ 2 population 

proportions) 

 ถ้าผู้วจิยัต้องการสงัเกตวา่ ถ้าคนรับใบปลวิไปแล้ว เขาจะอา่นหรือไมอ่า่นทนัที หลงัจากที่ได้ใบปลวิไป วนัแรกผู้วิจยั

สงัเกตคนจ านวน 100 คน พบวา่อา่นทนัทีจ านวน 30 คน วนัท่ีสองผู้วิจยัสงัเกตอีกจ านวน 100 คน พบวา่อา่นทนัทีจ านวน 32 

คน ผู้วิจยัอยากทราบวา่ในวนัท่ีสอง คนอา่นใบปลวิทนัทีมากกวา่วนัแรกหรือไม ่หรือว่าความแตกตา่งที่ได้เกิดจากความ

ผิดพลาดในการสุม่ สถิตใินการเปรียบเทียบความถ่ีระหวา่งกลุม่จะช่วยในการตดัสนิใจได้ 
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 สถิตินีส้ามารถใช้ในการเปรียบเทยีบตัง้แต ่2 กลุม่ขึน้ไป เช่นจากตวัอยา่งในยอ่หน้าที่แล้ว ผู้วิจยัอาจต้องการ

เปรียบเทียบวา่ในวนัแรก วนัท่ีสอง และวนัท่ีสาม คนอา่นใบปลวิทนัทีหลงัจากได้รับแตกตา่งกนัหรือไม ่และตวัแปรที่ต้องการ

เปรียบเทียบไมจ่ าเป็นต้องมีเพยีงแคส่องกลุม่ อาจมมีากกวา่สองกลุม่ได้ เช่น จากตวัอยา่งที่แล้ว อาจเปลีย่นเป็นลกัษณะการ

หยิบใบปลวิเป็น 3 ประเภท คือ ปฏิเสธไมรั่บใบปลวิ รับใบปลวิแตย่งัไมอ่า่นทนัที และรับใบปลวิแล้วอา่นทนัที 

 ตวัอยา่งอื่นอาจเช่น นกัวิจยัด้านการเมือง ต้องการทดสอบวา่ระหวา่งภาคตา่งๆ มีความโน้มเอียงทางการเมือง

แตกตา่งกนัหรือไม ่(แบง่โน้มเอียงไป พรรค A, พรรค B และพรรค C), ผู้วิจยัต้องการทดสอบวา่การจ าแบบธรรมดา และการจ า

แบบผกูเร่ืองราว จะสง่ผลให้จ าค าศพัท์แรกทีใ่ห้แตกตา่งกนัหรือไม ่เป็นต้น 

 การทดสอบสถิตินี ้จะมีสมมติฐานหลกัวา่ กลุม่ทกุกลุม่มีร้อยละการเลอืกในแตล่ะแบบเทา่กนั เช่น ภาคตา่งๆ เลอืก

พรรคการเมือง A ในร้อยละพอๆ กนั เลอืกพรรคการเมือง B ในร้อยละพอๆ กนั และเลอืกพรรคการเมือง C ในร้อยละพอๆ กนั 

สมมติฐานทางเลอืก บอกวา่การเลอืกพรรคการเมืองในภาคตา่งๆ แตกตา่งกนั  

จากทีก่ลา่วไปแล้วข้างต้นวา่ ข้อมลูที่ผู้วิจยัเก็บมาทัง้หมดจะเรียกวา่ ข้อมลูสงัเกตได้ (Observed Data) แตกตา่ง

จากข้อมลูคาดหมาย (Expected Data) ซึง่ผู้วิจยัคาดหวงัวา่ทัง้ทกุกลุม่จะมีร้อยละในการเลอืกเทา่เทียมกนั 

ให้ 

 n = จ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
 r = จ านวนแถว ซึง่แสดงจ านวนกลุม่ของตวัแปรที่ต้องการเปรียบเทียบ เช่น การเลอืกพรรคการเมอืงมี 3 พรรค 
 c = จ านวนคอลมัน์ ซึง่แสดงถงึจ านวนกลุม่ตา่งๆ เช่น ภาคตา่งๆ จ านวน 4 ภาค 
 ri = แถวที่ i ซึง่ประเภทของตวัแปรเป้าหมาย เช่น พรรคการเมือง A 

 cj = คอลมัน์ที่ j ซึง่แสดงถงึกลุม่ตา่งๆ เช่น ภาคเหนือ 
    = ความถ่ีของประเภท i ในตวัแปรท่ีต้องการเปรียบเทยีบ ไมว่า่จะอยูก่ลุม่ไหน เช่น พรรคการเมือง A ไมว่า่จะอยู่
ภาคไหน จ านวนก่ีคน 
    = ความถ่ีของกลุม่ที่ j เช่น จ านวนคนทัง้หมดที่อยูภ่าคเหนือ ไมว่า่จะเลอืกพรรคการเมืองอะไรก็ตาม 

 Oij = ความถ่ีสงัเกตได้ของประเภทท่ี i จากกลุม่ที่ j เช่น จ านวนคนที่เลอืกพรรคการเมือง A ในภาคเหนือ 

 P(ri) = สดัสว่นของผู้ เลอืกประเภท i จากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด เช่น สดัสว่นของคนที่เลอืกพรรคการเมือง A จากกลุม่
ตวัอยา่งทัง้หมด 
 P(cj) = สดัสว่นของกลุม่ j จากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด เช่น สดัสว่นของคนท่ีอยูภ่าคเหนือจากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

 P(ri and cj) = สดัสว่นของกลุม่ที่ j ที่เลอืกประเภท i จากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด เช่น สดัสว่นของคนท่ีอยูภ่าคเหนือแล้ว
เลอืกพรรคการเมือง A ตอ่กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
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 P(ri/cj) = สดัสว่นของผู้ เลอืกประเภท i จากคนทัง้หมดที่อยูใ่นกลุม่ที่ j เช่น P(พรรคการเมือง A/ภาคเหนือ) คือ
สดัสว่นจของคนที่เลอืกพรรคการเมือง A จากคนที่อยูใ่นภาคเหนือทัง้หมด 
 Eij = Expected Frequency ของประเภทที่ i จากลุม่ที่ j ซึง่เป็นคา่คาดหมาย วา่กลุม่แตล่ะกลุม่มสีดัสว่นของการ
เลอืกประเภทตา่งๆ ในตวัแปรเป้าหมายใกล้เคียงกนั 

 

สรุปได้ดงัตาราง 

 ภาคกลาง (c1) ภาคเหนือ (c2) ภาคอีสาน (c3) ภาคใต้ (c4) รวม 
พรรค A (r1) O11 

(E 11) 
O12 

(E 12) 
O13 

(E 13) 
O14 

(E 14) 
    

พรรค B (r2) O21 
(E21) 

O22 
(E22) 

O23 
(E23) 

O24 
(E24) 

    

พรรค C (r3) O31 
(E31) 

O32 
(E32) 

O33 
(E33) 

O34 
(E34) 

    

รวม                 n 

  

ในการหาคา่คาดหมาย จะต้องเป็นความถ่ีที่การเลอืกพรรคตา่งๆ ของแตล่ะภาคมีร้อยละเทา่กนั สามารถค านวณได้ดงันี ้

                                 
   

 
  

   

 
  

   
   

 
 

 สมมติฐานหลกัสามารถเขียนได้ดงันี ้

   

 
 
 
 
 
                            

                            

 
                             

 
 
 
 

 

 สมมติฐานทางเลอืกคือ สดัสว่นใดสดัสว่นหนึง่ที่ไมเ่ทา่กนั 

 การทดสอบวา่จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกัได้หรือไม ่จะสามารถหาได้โดยสถิติไคสแควร์ดงันี ้

     
         

 

   

 
   

 
      โดยที่ df = (r - 1)(c - 1) 

ตัวอย่างการเปรียบเทียบความถี่ระหว่างกลุ่ม 

 จากตวัอยา่งที่กลา่วไปแล้วในการเปรียบเทียบความสอดคล้องระหวา่งความถ่ีและคา่คาดหมาย นกัวิจยัได้ทดลอง

เพิ่มเติมเร่ืองการสงัเกตการเปลีย่นแปลง (Change Blindness) กลา่วคอื นกัวิจยัแบง่เป็น 2 กลุม่การทดลอง โดยกลุม่แรก 
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หน้าม้า A มีเพศเดยีวกนั มีลกัษณะเดียวกนักบัหน้าม้า B และกลุม่ที่สอง หน้าม้า A เป็นเพศเดียวกบัหน้าม้า B แตแ่ตง่ตวั

แตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน พบวา่จากคูเ่หมือน 40 ครัง้ ผู้ ร่วมการทดลองสงัเกตเห็นความแตกตา่ง 22 คน และไมเ่ห็นความ

แตกตา่ง 18 คน สว่นหน้าม้าคูต่า่ง สงัเกตเห็นความแตกตา่ง 34 คน และไมเ่ห็นความแตกตา่ง 6 คน 

 ผู้วิจยัต้องการเปรียบเทียบวา่ ระหวา่งหน้าม้าคูเ่หมือน และหน้าม้าคูต่า่ง ผู้ ร่วมการทดลองสงัเกตได้แตกตา่งกนั

หรือไม ่

 ข้อมลูทัง้หมดสามารถสรุปเป็นตารางได้ดงันี ้

 หน้าม้าคู่
เหมือน 

หน้าม้าคู่ ต่าง รวม 

เห็นความแตกต่าง 22 
(28) 

34 
(28) 

56 

ไม่เหน็ความแตกต่าง 18 
(12) 

6 
(12) 

24 

รวม 40 40 80 

ในการหาคา่คาดหมายท าได้ดงันี ้

     
   

   

 
 

     

  
    

     
   

   

 
 

     

  
    

     
      

 
 

     

  
    

     
      

 
 

     

  
    

 สามารถค านวณคา่ไคสแควร์ได้ดงันี ้
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 เมื่อเปิดตารางไคสแควร์ที่ df = (2 - 1)(2 - 1) = 1 พบวา่ถ้าก าหนดคา่ความผิดพลาดแบบที่ 1 ที่ยอมรับได้เทา่กบั 5 

% จะได้คา่วิกฤต (Critical Value) = 3.841 ซึง่คา่ที่ได้ มากกวา่คา่จากตาราง จงึท าให้กลุม่คูเ่หมอืนมีร้อยละของการเห็น

ความแตกตา่งน้อยกวา่คูต่า่งอยา่งมีนยัส าคญั สามารถเขยีนสรุปงานวิจยัได้ดงันี ้

 จ านวนผู้สงัเกตเห็นการเปลีย่นแปลงและไมเ่ห็นการเปลีย่นแปลงในคูห่น้าม้าเหมือนและคูห่น้าม้าตา่งสรุปไว้ดงัตาราง

ที่ 1 ในคูห่น้าม้าเหมือนมีผู้สงัเกตเห็นการเปลีย่นแปลง 22 คน ใน 40 คน (55 %) และในคูห่น้าม้าตา่งมีผู้สงัเกตเห็นการ

เปลีย่นแปลง 34 คน ใน 40 คน (85 %) เมื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งด้วยสถิติไคสแควร์แบบเปรียบเทียบสดัสว่นระหวา่ง

กลุม่แล้วพบวา่ หน้าม้าคูเ่หมือนมีผู้สงัเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงน้อยกวา่หน้าม้าคูต่า่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (2[1, N=80] 

= 5.57, p < .05) 

ข้อตกลงเบือ้งต้นก่อนการใช้สถิติ 
 ในการหาไคสแควร์ จะต้องให้คา่คาดหมายมากกวา่ 5 ขึน้ไป มิเช่นนัน้จะท าให้คา่ความผิดพลาดแบบที่หนึง่สงูเกิน

จริง แล้วท าให้สถิติที่ทดสอบออกมาไมถ่กูต้อง 

การหาค่าสถิติเปรียบเทียบความถี่ระหว่างกลุ่มด้วยโปรแกรม SPSS 

 การเปรียบเทียบความถ่ีระหวา่งกลุม่ เร่ิมต้น ต้องใสต่วัแปร 2 ตวั คือ ตวัแปรกลุม่ และตวัแปรที่ต้องการเปรียบเทยีบ 

แล้วให้สัง่ค าสัง่ดงันี ้

1. ในเมน ูให้กด Analyze  Descriptive Statistics  Crosstabs… 

2. ให้ใสต่วัแปรกลุม่ ลงไปใน Column(s): 

3. ให้ใสต่วัแปรที่ต้องการเปรียบเทียบ ลงไปใน Row(s): 

4. กด Statistics… 

5. ท าเคร่ืองหมายถกูที่ Chi-square 

6. กด Continue 

7. กด Cells… 

8. ท าเคร่ืองหมายถกูที่ Observed, Expected ในช่อง Counts และ Column ในช่อง Percentage 

9. กด Continue 

10. กด OK จะได้ตารางดงัข้างลา่งนี ้
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 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

dchange * group 80 100.0% 0 .0% 80 100.0% 

 
 dchange * group Crosstabulation 
 

    group 

Total     
Same 

considerate 
Different 

considerate 

dchange Detect change Count 22 34 56 

    Expected Count 28.0 28.0 56.0 

    % within group 55.0% 85.0% 70.0% 

  Fail to detect change Count 18 6 24 

    Expected Count 12.0 12.0 24.0 

    % within group 45.0% 15.0% 30.0% 

Total Count 40 40 80 

  Expected Count 40.0 40.0 80.0 

  % within group 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 8.571(b) 1 .003     

Continuity 
Correction(a) 

7.202 1 .007     

Likelihood Ratio 8.870 1 .003     

Fisher's Exact Test       .007 .003 

Linear-by-Linear 
Association 8.464 1 .004     

N of Valid Cases 80         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.00. 
 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลู สงัเกตที่ตารางที่สอง คอลมัน์ที่สองจะแสดงการเลอืกแสดงออกของกลุม่ตวัอยา่ง ทัง้

สงัเกตเห็นความเปลีย่นแปลง (Detect change) และไมส่งัเกตเหน็ความเปลีย่นแปลง (Fail to detect change) และ 3 แถว

สดุท้ายเป็นรวมทัง้หมด (Total) คอลมัน์ที่สามบอกวา่ในคอลมัน์ตอ่ไปเป็นตวัเลขประเภทอะไร ทัง้คา่สงัเกตได้ (Count) คา่

คาดหมาย (Expected Count) และร้อยละของแตท่างเลอืกภายในกลุม่ (% within group) คอลมัน์ถดัไปคือคอลมัน์ที่แสดง

กลุม่ตา่งๆ และคอลมัน์รวม 
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 สว่นตารางที่สาม เป็นตารางแสดงคา่สถิติเปรียบเทียบความแตกตา่ง ซึง่สงัเกตที่แถวที่สองจะบอกถงึคา่ไคสแควร์ 

(Pearson Chi-Square) ซึง่จะบอกคา่ที่ได้ (Value) คา่องศาอสิระ (df) และคา่ความผิดพลาดแบบที่หนึง่ (Asymp. Sig. [2-

sided]) และในใต้ตารางจะเขียนวา่มจี านวนช่องที่มีคา่คาดหมายน้อยกวา่ 5 ก่ีช่อง 

  


