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1. ความหมายของสถิติ
คําว่า สถิติ (Statistics) มาจากภาษาเยอรมันว่า Statistik มีรากศัพท์มาจาก Stat หมายถึง
ข้ อมูล หรือสารสนเทศ ซึงจะอํานวยประโยชน์ต่อการบริหารประเทศในด้ านต่าง ๆ เช่ น การทํา
สํามะโนครัว เพือจะทราบจํานวนพลเมืองในประเทศทังหมด ในสมัยต่อมา คําว่า สถิติ ได้ หมายถึง
ตัวเลขหรือข้ อมูลทีได้ จากการเก็บรวบรวม เช่ น จํานวนผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้ องถนน อัตราการเกิด
ของเด็กทารก ปริมาณนําฝนในแต่ละปี เป็ นต้ น สถิติในความหมายทีกล่าวมานีเรียกอีกอย่างหนึงว่า
ข้ อมูลทางสถิติ (Statistical data)
อีกความหมายหนึง สถิติหมายถึง วิธีการทีว่าด้ วยการเก็บรวบรวมข้ อมูล การนําเสนอข้ อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายข้ อมูล สถิติในความหมายนีเป็ นทังวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ เรียกว่าสถิติศาสตร์

2. ประเภทของสถิติ
สถิติแบ่งออกเป็ น ประเภทคือ
. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นสถิติทใช้
ี อธิบายคุณลักษณะของสิงที
ต้ องการศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึง ไม่สามารถอ้ างอิงไปยังกลุ่มอืน ๆ ได้ สถิติทอยู
ี ่ในประเภทนี เช่ น
ค่าเฉลีย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย ฯลฯ
. สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) เป็ นสถิติทใช้
ี อธิบายคุณลักษณะของสิงทีต้ องการ
ศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึงหรือหลายกลุ่ม แล้ วสามารถอ้ างอิงไปยังกลุ่มประชากรได้ โดยกลุ่มทีนํามาศึกษา
จะต้ องเป็ นตัวแทนทีดีของประชากร ตัวแทนทีดีของประชากรได้ มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง และตัวแทนที
ดีของประชากรเรียกว่ากลุ่มตัวอย่าง สถิติอ้างอิงสามารถแบ่งออกได้ เป็ น ประเภท คือ
. สถิติมีพารามิเตอร์ (Parametric Statistics) เป็ นวิธีการทางสถิติทจะต้
ี องเป็ นไป
ตามข้ อตกลงเบืองต้ น ประการดังนี
) ข้ อมูลทีเก็บรวบรวมได้ จะต้ องอยู่ในระดับช่ วงขึนไป (Interval Scale)
) ข้ อมูลทีเก็บรวบรวมได้ จากกลุ่มตัวอย่างจะต้ องมีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ
) กลุ่มประชากรแต่ละกลุ่มทีนํามาศึกษาจะต้ องมีความแปรปรวนเท่ากัน
สถิติทอยู
ี ่ในประเภทนี เช่ น t-test, Z-test, ANOVA, Regression ฯลฯ
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. สถิติไร้ พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) เป็ นวิธีการทางสถิติทสามารถ
ี
นํามาใช้ ได้ โดยปราศจากข้ อตกลงเบืองต้ นทัง ประการข้ างต้ น สถิติทอยู
ี ่ในประเภทนี เช่ น ไคสแควร์,
Median Test, Sign test ฯลฯ
โดยปกติแล้ วนักวิจัยมักนิยมใช้ สถิติมีพารามิเตอร์ทงนี
ั เพราะผลลัพธ์ทได้
ี จากการใช้ สถิติมี
พารามิเตอร์มีอาํ นาจการทดสอบ (Power of Test) สูงกว่าการใช้ สถิติไร้ พารามิเตอร์ สถิติมี
พารามิเตอร์เป็ นการทดสอบทีได้ มาตรฐาน มีขันตอนต่าง ๆ ทีสมบูรณ์ ดังนันเมือข้ อมูลมีคุณสมบัติ
ทีสอดคล้ องกับข้ อตกลงเบืองต้ นสามประการในการใช้ สถิติมีพารามิเตอร์จึงไม่มีผ้ ใู ดคิดทีจะหันไปใช้
สถิติไร้ พารามิเตอร์ในการทดสอบสมมติฐาน
อํานาจการทดสอบ (Power of Test) ความน่าจะเป็ นของการปฏิเสธสมมติฐานศูนย์เมือสมมติฐาน
ศูนย์เป็ นเท็จ ดังนัน อํานาจการทดสอบทางสถิติ ก็คือความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจทีถูกต้ อง

3. ระดับการวัด
การวัดเป็ นการกําหนดตัวเลขให้ กับสิงทีต้ องการศึกษาภายใต้ กฎเกณฑ์ทแน่
ี นอน การวัดแบ่ง
ออกเป็ น ระดับคือ
ระดับที ระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็ นระดับทีใช้ จาํ แนกความแตกต่างของ
สิงทีต้ องการวัดออกเป็ นกลุ่ม เช่ น เพศ แบ่งออกเป็ นกลุ่มเพศชาย และกลุ่มเพศหญิง โดยให้ เลข
แทนเพศชาย และเลข แทนเพศหญิง, ระดับการศึกษาแบ่งออกเป็ นกลุ่มทีมีการศึกษาตํากว่าปริญญา
ตรี ให้ แทนด้ วยเลข กลุ่มทีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ แทนด้ วยเลข และกลุ่มทีมีการศึกษาสูง
กว่าระดับปริญญาตรี ให้ แทนด้ วยเลข เป็ นต้ น ตัวเลข , และ ทีใช้ แทนกลุ่มต่าง ๆ นัน ถือเป็ น
ตัวเลขในระดับนามบัญญัติไม่สามารถนํามาบวก ลบ คูณ หาร หรือหาสัดส่วนได้
ตัวอย่างอืน ๆ เช่ น สายรถเมล์ เลขประจําตัวนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขทีนังในโรง
ภาพยนตร์ อาชีพ ภูมิลาํ เนา ศาสนา วิชาเอกทีศึกษา กลุ่มเลือด เป็ นต้ น
ตัวแปรในกลุ่มนีถ้ าจําแนกได้ ลักษณะ เช่ น เพศ จําแนกเป็ นชายและหญิง หรือผลการ
สอบจําแนกได้ เป็ น ผ่านและไม่ผ่าน จะเรียกว่า Dichotomous Variable แต่ถ้าจําแนกได้ เป็ นหลาย
ลักษณะจะเรียกว่า Polytomous Variable
ระดับที ระดับอันดับที (Ordinal Scales) เป็ นระดับทีใช้ สาํ หรับจัดอันดับทีหรือตําแหน่ง
ของสิงทีต้ องการวัด เช่ น ดําสอบได้ ที แดงสอบได้ ที เขียวสอบได้ ที , นักเรียนห้ อง ม. / เก่ง
เป็ นที ห้ อง / เก่งเป็ นที ห้ อง / เก่งเป็ นที เป็ นตัว ตัวเลข , , เป็ นตัวเลขในระดับ
อันดับที สามารถนํามาบวกลบกันได้
ตัวอย่างอืน ๆ เช่ น อันดับทีผลการเรียน อันดับทีในการประกวดต่าง ๆ เป็ นต้ น ตัวเลขทีได้
สามารถจําแนกข้ อมูลได้ ว่าแตกต่างกัน และแตกต่างกันไปในมากกว่าหรือน้ อยกว่า แต่ไม่สามารถบอก
ระยะห่ างระหว่างข้ อมูลได้ ว่าแตกต่างกันในปริมาณเท่าใด เช่ น ไม่สามารถบอกได้ ว่า นักเรียนทีสอบได้ ที
เก่งเป็ นสองเท่าของนักเรียนทีสอบได้ ที หรือบอกไม่ได้ ว่านักร้ องทีชนะการประกวดได้ รางวัลที
ร้ องเพลงได้ ไพเราะเป็ นสองเท่าของนักเรียนทีชนะการประกวดได้ ที
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ระดับที ระดับช่ วง (Interval Scale) เป็ นระดับทีสามารถกําหนดค่าตัวเลขโดยมีช่วงห่ าง
ระหว่างตัวเลขเท่า ๆ กัน แต่ไม่มี (ศูนย์) แท้ มีแต่ (ศูนย์) สมมติ เช่ น นายวิชัยสอบได้ คะแนน
มิได้ หมายความว่าเขาไม่มีความรู้ เพียงแต่เขาไม่สามารถทําข้ อสอบซึงเป็ นตัวแทนของความรู้ทงหมดได้
ั
อุณหภูมิ องศา มิได้ หมายความว่าจะไม่มีความร้ อน เพียงแต่มีความร้ อนเป็ น เท่านัน เป็ นต้ น
ระดับนีสามารถนําตัวเลขมาบวก ลบ คูณ หาร กันได้
ระดับที ระดับอัตราส่วน (Ratio Scale) เป็ นระดับทีสามารถกําหนดค่าตัวเลขให้ กับสิงที
ต้ องการวัด มี (ศูนย์) แท้ เช่ น นําหนัก ความสูง อายุ เป็ นต้ น ระดับนีสามารถนําตัวเลขมาบวก ลบ
คูณ หาร หรือหาอัตราส่วนกันได้
ในทางการวัดผลการศึกษา จิตวิทยาหรือพฤติกรรมศาสตร์ ข้ อมูลหรือตัวเลขทีได้ จากการวัด
มักจะอยู่ไม่เกินระดับที เช่ นการวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน การวัดเจตคติ การวัดเชาวน์ปัญญา
การวัดบุคลิกภาพ เป็ นต้ น ข้ อมูลหรือตัวเลขในระดับที นันพบมากในการวัดทางวิทยาศาสตร์ เช่ น
การวัดความเร็วในการเดินทางของแสง การวัดความดังของเสียง การวัดระยะทางของดวงดาว การวัด
ความถีของคลืน เป็ นต้ น

4. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในภาษาทางสถิติ มีมโนทัศน์พืนฐานอยู่คาํ หนึงคือ การสุ่ม (Sampling) ปัญหาทางสถิติ
โดยมากค่าของการวัดจะได้ มาจากกลุ่มตัวอย่าง ซึงกลุ่มตัวอย่างจะได้ มาจากประชากรทีมีขนาดใหญ่
ประชากร คือ กลุ่มของการวัดทังหมดทีสนใจศึกษา
ตัวอย่าง คือ สับเซตของการวัดทีมาจากประชากรทีสนใจศึกษา
สําหรับการทดลองวัดอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการทดลองวัดอุณหภูมิ
ของร่างกายมี
คน เราจะคาดหวังว่า กลุ่มตัวอย่างจะเป็ นตัวแทนทีดีของกลุ่มประชากรทังหมดทีอยู่
บนโลก
ในความเป็ นจริงแล้ วเราสนใจจะศึกษาอะไร? ความจริงเราสนใจทีจะศึกษาประชากรทังหมด
แต่ประชากรอาจจะยากหรือเป็ นไปไม่ได้ ทจะวั
ี ด เป็ นเพียงความฝันทีจะพยายามบันทึกอุณหภูมิร่างกาย
ของทุก ๆ คนบนโลก ดังนันเราจึงพยายามทีจะอธิบายหรือทํานายพฤติกรรมของประชากรโดยอ้ างอิง
จากกลุ่มตัวอย่างทีสุ่มมาจากประชากร
ดังนันในการวิจัยจําเป็ นทีจะต้ องนิยามประชากรให้ ชัดเจนว่าผู้วิจัยต้ องการศึกษากับกลุ่ม
ประชากรใด จากนันจึงสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาศึกษา โดยอาศัยเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

5. ตัวแปร
ตัวแปร คือ คุณลักษณะทีเปลียนแปลงได้ ขึนอยู่กับความแตกต่างเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม
ตัวอย่าง เช่ นอุณหภูมิของร่างกายคือตัวแปรทีเปลียนแปลงไปในแต่ละบุคคล, การนับถือศาสนา, รายได้
, อายุ, ความสูง ตัวแปรคุณลักษณะเหล่านีขึนอยู่กับแต่ละบุคคล
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กลุ่มนักศึกษา คน ทีเลือกมาจากนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทมหาวิ
ี
ทยาลัยแห่ งหนึง ได้
ข้ อมูลมาดังนี
คนที
เพศ
ชันปี
วิชาเอก
จํานวนหน่วยกิตทีลงเรียน
GPA
.
จิตวิทยา
F
.
คณิตศาสตร์
F
.
อังกฤษ
M
.
อังกฤษ
M
.
ธุรกิจ
F
ตัวแปรทีอยู่ในตัวอย่างนีประกอบด้ วยตัวแปรเกรดเฉลีย (GPA), เพศ, ชันปี , วิชาเอก,
จํานวนหน่วยกิตทีลงเรียน จากคุณลักษณะของตัวแปรแต่ละตัว เราจะพิจารณา GPA ของนักเรียน
ทังหมดในมหาวิทยาลัยคือประชากรทีเราสนใจศึกษา มี GPA เพียง คนทีวัดจากกลุ่มตัวอย่าง คน
ทีถูกเลือกจากประชากร
ตัวแปรทีสองทีวัดมาคือ เพศ สามารถจะเป็ นไปได้ เพียง ประเภทใน ประเภทคือ เพศ
ชายหรือเพศหญิง ตัวแปรเพศเป็ นตัวแปรทีไม่ให้ ค่าเป็ นตัวเลข ซึงคล้ ายกับตัวแปรทีสามและสีคือ ชันปี
และวิชาเอก ตัวแปรชันปี จะแบ่งได้ ประเภท (ชันปี ที , , และ ) และตัวแปรวิชาเอกแบ่งได้ มาก
เท่ากับจํานวนวิชาเอกทีเปิ ดในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแห่ งนี ตัวแปรสุดท้ ายเป็ นจํานวน
หน่วยกิตทีลงทะเบียนเรียนมีค่าเป็ นตัวเลข เป็ นตัวแปรเชิงปริมาณ
ตัวอย่างในตารางนี ถ้ าตัวแปรตัวเดียวถูกวัดจากกลุ่มตัวอย่าง ข้ อมูลทีได้ เราจะเรียกว่า
Univariate data ถ้ าตัวแปร ตัวถูกวัด (เช่ น เพศและชันปี ) ข้ อมูลทีได้ จะถูกเรียกว่า Bivariate data
ถ้ าตัวแปรมากกว่า ตัวขึนไปถูกวัด เช่ นในตารางนี ข้ อมูลทีได้ จะถูกเรียกว่า Multivariate data

6. ชนิดของตัวแปร
จากตัวอย่างในตารางหัวข้ อทีแล้ ว ตัวแปรต่าง ๆ ทีได้ มาจากการวัดมีทงที
ั เป็ นตัวเลขและ
ไม่ใช่ ตัวเลข ตัวแปรทีข้ อมูลไม่ใช่ ตัวเลขแต่เป็ นข้ อมูลทีมีลักษณะเป็ นการแบ่งประเภทให้ เห็นถึงความ
แตกต่างของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม เรียกว่าตัวแปรเชิงคุณภาพ เช่ น ศาสนา, อาชีพ, สถานภาพสมรส,
ระดับการศึกษา ล้ วนแล้ วแต่เป็ นตัวแปรเชิงคุณภาพ
ตัวแปรเพศ, ชันปี และวิชาเอก ในตารางข้ างต้ น คือตัวแปรเชิงคุณภาพ เมือตัวแปรใดถูกวัด
มามีค่าเป็ นตัวเลข ตัวแปรนันจะเรียกว่าตัวแปรเชิงปริมาณ เช่ น จํานวนบุตร, รายได้ , คะแนนสอบ,
ราคาสิงของ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นตัวแปรเชิงปริมาณ ตัวแปร GPA และจํานวนหน่วยกิตทีลงทะเบียนใน
ตารางข้ างต้ นก็คือตัวแปรเชิงปริมาณ
ตัวแปรเชิงปริมาณ เช่ น จํานวนบุคคลในครอบครัว, ปริมาณทีจําหน่ายไป, จํานวนผู้ใช้ บริการ
รถประจําทาง ฯลฯ จะสามารถวัดค่าได้ เป็ นจํานวนนับ ( , , , ...) ตัวแปรทีวัดค่าได้ เป็ นเลขจํานวน
นับนีจะเรียกอีกชือหนึงว่า ตัวแปรไม่ต่อเนือง สําหรับตัวแปรเชิงปริมาณเช่ น ส่วนสูง, นําหนัก,

บทที

บทนํา

ระยะเวลา, อุณหภูมิ ฯลฯ จะสามารถวัดค่าได้ เป็ นเลขจํานวนจริง (-, ..., ) ตัวแปรทีวัดค่าได้ เป็ น
เลขจํานวนจริงนี จะเรียกอีกชือหนึงว่า ตัวแปรต่อเนือง

7. สมมติฐาน
สมมติฐาน (Hypothesis) คือคําตอบทีผู้วิจัยคาดคะเนไว้ ล่วงหน้ าอย่างมีเหตุมีผล เพือตอบ
ความมุ่งหมายของงานวิจัยทีได้ วางไว้ เป็ นข้ อความทีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ต้ องเป็ น
ประโยคบอกเล่า ตังไว้ ล่วงหน้ าอย่างมีเหตุมีผล โดยศึกษางานวิจัยทีเกียวข้ องหรือเอกสารต่าง ๆ
สมมติฐานแต่ละข้ อต้ องมีตัวแปรทีเกียวข้ องอย่างน้ อย ตัว ในลักษณะใดลักษณะหนึงจาก ลักษณะ
คือ ลักษณะเปรียบเทียบหรือความสัมพันธ์
สมมติฐานแบ่งออกเป็ น ชนิดคือ
. สมมติฐานทางการวิจัย (Research hypothesis)
- สมมติฐานแบบมีทศิ ทาง (Directional hypothesis) เช่ น กลุ่มหนึงมากกว่าหรือ
น้ อยกว่าอีกกลุ่มหนึง
- สมมติฐานแบบไม่มีทศิ ทาง (Non-directional hypothesis) เช่ น แตกต่างกันหรือ
สัมพันธ์กัน
. สมมติฐานทางสถิติ (Statistical hypothesis)
- สมมติฐานทีเป็ นกลาง (Null hypothesis) (H0) ใช้ ค่าพารามิเตอร์ทบ่ี งบอกถึง
ความไม่แตกต่างกัน เช่ น  =  เป็ นต้ น
- สมมติฐานอืน (Alternative hypothesis) (H1) ใช้ ค่าพารามิเตอร์ทบ่ี งบอกถึง
ความแตกต่างกัน เช่ น  <  เป็ นต้ น
ในจุดมุ่งหมายหนึงควรตังสมมติฐานเพียง ข้ อ จึงจะเหมาะสมทีสุด
ตัวอย่าง
จุดมุ่งหมาย

เพือเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชายกับนักเรียน

หญิง
สมมติฐาน

จุดมุ่งหมาย
ประถมศึกษาปี ที
สมมติฐาน
กันทางบวก

นักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน
H0 : หญิง = ชาย
H1 : หญิง  ชาย
เพือหาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนกับความมีนาใจของนั
ํ
กเรียน
ผลการเรียนกับความมีนาใจของนั
ํ
กเรียนประถมศึกษาปี ที มีความสัมพันธ์
H0 :  =
H1 :  >
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8. โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตินัน หากข้ อมูลมีปริมาณน้ อยเราสามารถคํานวณด้ วยเครือง
คิดเลขเครืองเล็ก ๆ ได้ แต่ในความเป็ นจริงแล้ ว การทําวิจัยเรืองใด ๆ ก็ตาม ปริมาณของข้ อมูลจะมี
มาก การคํานวณด้ วยเครืองคิดเลขขนาดเล็กจึงเป็ นการเสียเวลาและแรงงานมาก ซํายังอาจจะเกิดความ
ผิดพลาดได้ ง่าย จึงจําเป็ นทีจะต้ องนําปัญญาประดิษฐ์ หรือคอมพิวเตอร์เข้ ามาช่ วยเหลือในการวิเคราะห์
ข้ อมูล เพราะการใช้ คอมพิวเตอร์จะช่ วยประหยัดเวลา แรงงานและค่าใช้ จ่ายลงได้ มากทังยังมีความ
ถูกต้ องสูงด้ วย
นักวิจัยส่วนใหญ่นิยมใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่าทีจะเขียนโปรแกรม
ขึนมาใช้ เอง เนืองจากสามารถเรียนรู้ได้ รวดเร็วและไม่ต้องเสียเวลาในการเขียนโปรแกรม ในระยะแรก
โปรแกรมสําเร็จรูปสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติบางอย่างได้ เช่ นโปรแกรมจําพวกกระดาษทด
(Spread Sheet) ได้ แก่โปรแกรม Lotus - - เป็ นต้ น ในการวิเคราะห์สถิติขันสูงโปรแกรมเหล่านี
จะไม่สามารถวิเคราะห์ได้ แต่สามารถสร้ างแผนภูมิหรือกราฟได้ อย่างสวยงาม ต่อมาจึงได้ มีการพัฒนา
โปรแกรมสําหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยเฉพาะ ได้ แก่ SAS (Statistical Analysis System),
MINITAB Student ware, SP (Statistical Package), ISP (Interactive Statiscal Programs),
SPSS/PC+ (Statistical Package for the Social Sciences) เป็ นต้ น แต่โปรแกรมทางสถิติเหล่านี
ไม่สามารถสร้ างแผนภูมิหรือกราฟได้ อย่างสวยงาม จึงต้ องพึงพาอาศัยกันระหว่างโปรแกรม ประเภท
นี ต่อมาจึงได้ มีผ้ คู ิดค้ นโปรแกรมสําเร็จรูปทีสามารถวิเคราะห์สถิติชันสูงได้ และยังสามารถสร้ าง
แผนภูมิหรือกราฟได้ หลายรูปแบบและสวยงาม โปรแกรมนีมีชือว่า SPSS for Windows

9. การเตรียมเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลนันอาจจะใช้ เครืองมือต่าง ๆ กัน เช่ น แบบทดสอบ แบบสอบถาม
แบบตรวจสอบรายการ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต ฯลฯ ซึงผู้วิจัยควรจะมีการเตรียมเครืองมือไว้ ให้
สะดวกในการนําไปวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยคอมพิวเตอร์ ซึงมีขันตอนดังนี

. การสร้างรหัส และการกําหนดชือตัวแปร
ตัวอย่างแบบสอบถาม
ส่วนที
. เพศ
. อายุ
. ชันปี

[ ] . ชาย [ ] . หญิง
ปี
[ ] . ปี

สําหรับเจ้ าหน้ าที
[ ] [ ] ID
[ ] SEX
[ ] [ ] AGE
[ ] YEAR

บทที

บทนํา

[ ] . ปี
[ ] . ปี ขึนไป
. สถานภาพ [ ] . ภาคปกติ [ ] . ภาคพิเศษ
[ ] STATUS
จากตัวอย่าง ตัวแปร ID คือลําดับทีของแบบสอบถาม จะมี ช่ องนันคือจะมีจาํ นวนหลัก
ของตัวเลขทีใช้ เพียง หลักในกรณีทกลุ
ี ่มตัวอย่างของเรามีไม่เกินร้ อยคน ถ้ าหากมีมากถึงร้ อยคนก็ใช้
หลัก
ในข้ อ . ให้ ตัวแปรชือว่า SEX มีเพียง ช่ อง เพราะใช้ เพียงเลข แทนเพศชาย และเลข
แทนเพศหญิงเท่านัน
ในข้ อ . ให้ ตัวแปรชือว่า AGE มี ช่ องนันคืออายุของกลุ่มตัวอย่างมีเพียง หลักเท่านัน
ในข้ อ . ให้ ตัวแปรชือว่า YEAR มี ช่ องแทนเลขหน้ าตัวเลือกคือเลข - นันคือเลข
แทนปี เลข แทนปี และเลข แทนปี ขึนไป
ในข้ อ . ให้ ตัวแปรชือว่า STATUS มี ช่ องแทนเลขหน้ าตัวเลือกคือเลข แทนภาคปกติ
และเลข แทนภาคพิเศษ

ตัวอย่างการลงรหัสแบบสอบถาม
ส่วนทางซ้ ายตัวคําถามข้ อ - กลุ่มตัวอย่างจะเป็ นผู้ตอบ และส่วนทางขวาเป็ นการลงรหัสตาม
คู่มือการลงรหัสของผู้วิจัย
สําหรับเจ้ าหน้ าที
ส่วนที
[ ] [ ] ID . เพศ
[ / ] . ชาย [ ] . หญิง
[ ] SEX
. อายุ
ปี
[ ] [ ] AGE . ชันปี
[ ] . ปี
[ ] YEAR
[ / ] . ปี
[ ] . ปี ขึนไป
. สถานภาพ [ / ] . ภาคปกติ [ ] . ภาคพิเศษ
[ ] STATUS
ตัวอย่างการลงรหัสแบบสอบถาม
ให้ ทาํ เครืองหมายกากบาท () หน้ าประเทศทีท่านอยากจะไป
(ตอบได้ มากกว่า ประเทศ)
[ ] . จีน
[ ] COUNTRY
[ ] . อังกฤษ
[ ] COUNTRY
[ ] . อเมริกา
[ ] COUNTRY
[ ] . ฝรังเศส
[ ] COUNTRY
จากตัวอย่างนีจะเห็นว่า ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้ มากกว่า ตัวเลือก ดังนันการลงรหัสจะ
ให้ เลข แทนผู้ตอบเลือกตอบตัวเลือกนัน และ แทนผู้ตอบไม่เลือกตอบตัวเลือกนัน ดังนี
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[]
[]
[ ]
[]

.
.
.
.

จีน
อังกฤษ
อเมริกา
ฝรังเศส

[
[
[
[

]
]
]
]

COUNTRY
COUNTRY
COUNTRY
COUNTRY

ตัวอย่างการลงรหัสแบบสอบถาม
ให้ ท่านเรียงลําดับประเทศทีท่านอยากไปมากทีสุดเป็ นลําดับที และประเทศทีท่านอยากไปรอง
ลงมาเป็ นอันดับที , และ
[ ] . จีน
[ ] COUNTRY
[ ] . อังกฤษ
[ ] COUNTRY
[ ] . อเมริกา
[ ] COUNTRY
[ ] . ฝรังเศส
[ ] COUNTRY
จากตัวอย่าง การลงรหัสทําได้ แบบคือ
แบบที ใช้ เลขหน้ าข้ อเป็ นรหัสแทนข้ อมูล ดังตัวอย่างการตอบ
[ ] . จีน
[ ] COUNTRY
[ ] . อังกฤษ
[ ] COUNTRY
[ ] . อเมริกา
[ ] COUNTRY
[ ] . ฝรังเศส
[ ] COUNTRY
ผู้ตอบเลือกอเมริกาเป็ นอันดับที ซึงอยู่ในตัวเลือกที จึงใส่เลข ในช่ องตัวแปร COUNTRY
ผู้ตอบเลือกจีนเป็ นอันดับที ซึงอยู่ในตัวเลือกที จึงใส่เลข ในช่ องตัวแปร COUNTRY ผู้ตอบ
เลือกฝรังเศสเป็ นอันดับที ซึงอยู่ในตัวเลือกที จึงใส่เลข ในช่ องตัวแปร COUNTRY ผู้ตอบ
เลือกอังกฤษเป็ นอันดับที ซึงอยู่ในตัวเลือกที จึงใส่เลข ในช่ องตัวแปร COUNTRY
แบบที ใช้ อันดับทีเลือกแทนรหัสข้ อมูล ดังตัวอย่างคําตอบ
[ ] . จีน
[ ] COUNTRY
[ ] . อังกฤษ
[ ] COUNTRY
[ ] . อเมริกา
[ ] COUNTRY
[ ] . ฝรังเศส
[ ] COUNTRY
ผู้ตอบเลือกจีนเป็ นอันดับที จึงใส่เลข ในช่ องตัวแปร COUNTRY เลือกอังกฤษเป็ นอันดับที
จึงใส่เลข ในช่ องตัวแปร COUNTRY เลือกอเมริกาเป็ นอันดับที ใส่เลข ในช่ องตัวแปร
COUNTRY เลือกฝรังเศสเป็ นอันดับที ใส่เลข ในช่ อง COUNTRY

บทที

บทนํา

. การจัดทําคู่มือลงรหัส
ตัวอย่างแบบสอบถาม
ส่วนที
. เพศ
. อายุ
. ชันปี

[ ] . ชาย [ ] . หญิง
ปี
[ ] . ปี
[ ] . ปี
[ ] . ปี ขึนไป
. สถานภาพ [ ] . ภาคปกติ [ ] . ภาคพิเศษ

สามารถจัดทําคู่มือลงรหัสได้ ดังนี
ข้ อ
ตัวแปร
รายการ
รหัสประจําตัว
ID
เพศ
SEX
AGE
YEAR

อายุ
ชันปี

STATUS

สถานภาพ

จํานวนหลัก

สําหรับเจ้ าหน้ าที
[ ] [ ] ID
[ ] SEX
[ ] [ ] AGE
[ ] YEAR

[ ] STATUS

ค่าทีเป็ นไปได้
. ชาย
. หญิง
- ปี
. ปี
. ปี
. ปี ขึนไป
. ภาคปกติ
. ภาคพิเศษ

10. การพิจารณาความมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในการทดสอบสมมติฐานไม่ว่าจะเป็ น Chi-square, t-test, F-test ฯลฯ หากคํานวณด้ วยมือ
เราต้ องนําค่าทีคํานวณได้ ไปเปรียบเทียบกับค่าในตาราง หากค่าทีคํานวณได้ มากกว่าค่าในตารางเราจะ
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 สําหรับการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์นันเราจะ
พิจารณาความมีนัยสําคัญทางสถิติทค่ี า Probability (p) หรือค่า Sig. ซึงก็คือระดับของความมี
นัยสําคัญทางสถิติ สมมติว่า p = .90 แสดงว่าค่าสถิติมีนัยสําคัญทีระดับ .90
โดยมากในการวิจัยทางการศึกษานันเราตังสมมติฐานไว้ ทระดั
ี บ .01 หรือ .05 ถ้ าหากผู้วิจัย
ตังระดับไว้ ที .01 แล้ วค่าสถิติทคํี านวณได้ ปรากฏว่า p = .008 แสดงว่ามีนัยสําคัญทางสถิติ ถ้ าค่าที
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คํานวณได้ p = .023 จะสังเกตว่าระดับนัยสําคัญทีคํานวณได้ สูงกว่าระดับทีผู้วิจัยตังไว้ แสดงว่าไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ ถ้ าหากผู้วิจัยตังระดับไว้ ที .05 ค่า p = .023 ก็จะมีนัยสําคัญทางสถิติทนั ที แต่ถ้า p
= .078 ซึงระดับนัยสําคัญทีคํานวณได้ สูงกว่าระดับทีผู้วิจัยตังไว้ แสดงว่าไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยปกติโปรแกรมจะแสดงระดับนัยสําคัญแบบสองทาง (Two Tailed) ถ้ าสมมติฐานทีตังไว้
เป็ นสมมติฐานแบบทางเดียวจะต้ องนําระดับนัยสําคัญมาหารสอง

11. การเตรียมขอมูลเพื่อการวิเคราะห
เมือนําเครืองมือไปเก็บรวบรวมข้ อมูลกับกลุ่มตัวอย่างแล้ ว คําตอบทังหมดทีได้ จากกลุ่ม
ตัวอย่างจะต้ องนํามาจัดเตรียมก่อนจะเริมต้ นวิเคราะห์ข้อมูล
สมมติคาํ ตอบทีเก็บรวบรวมได้ เป็ นดังนี
ข้ อมูลชุดที
ID

SEX

AGE

YEAR STATUS

เข้ าโปรแกรม SPSS for Windows โดยไปที เริม-Start คลิกไปที Program แล้ วคลิกที
SPSS for Windows เลือกโปรแกรม SPSS for Windows จะปราฏหน้ าต่าง
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ภาพประกอบ .
ให้ คลิกเลือก “Cancel” เพือเข้ าสู่หน้ าต่างสําหรับการป้ อนข้ อมูล

12. การใชภาษาไทยในโปรแกรม SPSS for Windows
SPSS ในรุ่นนีสามารถเข้ ากันได้ ดีกับภาษาไทย โดยเราสามารถเลือกรูปแบบอักษรและขนาด
ได้ ตามต้ องการ วิธีการให้ คลิกไปทีเมนูหลัก View เมนูรอง Font…

ภาพประกอบ .
จะปรากฏหน้ าต่าง

ภาพประกอบ .
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จากนันเลือกรูปแบบอักษรทีเป็ นภาษาไทย และเลือกขนาดตามต้ องการ ในทีนีขอเปลียน
รูปแบบอักษรแบบ EucrosiaUPC ขนาด จากนันก็คลิกปุ่ ม “OK” โปรแกรม SPSS ก็พร้ อมทีจะรับ
ภาษาไทยทีท่านพิมพ์ลงไปแล้ ว

13. การนิยามตัวแปร
จากข้ อมูลชุดที ทียกตัวอย่างมาข้ างต้ นมีตัวแปร ID, SEX, AGE, YEAR และ STATUS
เราจะดําเนินการป้ อนข้ อมูลในตัวแปรต่าง ๆ
ภายในหน้ าต่าง SPSS Data Editor จะมีลักษณะเป็ นเซลคล้ ายโปรแกรม Excel ในแต่ละ
แถวแทนจํานวนข้ อมูล ในแต่ละสดมภ์แทนจํานวนตัวแปร ในเบืองต้ นเราต้ องนิยามตัวแปรเสียก่อน
โดยดําเนินการดังนี
. คลิกที “Variable New” โดยจะอยู่บริเวณด้ านซ้ ายล่างของโปรแกรม จะปรากฏ
หน้ าต่าง ดังภาพประกอบ .

ภาพประกอบ .
สําหรับหน้ าต่างนีจะใช้ ในการนิยามตัวแปร โดยในแนวแถวนันจะเป็ นจํานวนตัวแปร ในแถว
สดมภ์จะเป็ นรายละเอียดของตัวแปร
. จากตัวอย่างข้ อมูลชุดที เราจะนิยาม ตัวแปร คือ SEX, AGE, YEAR และ
STATUS โดยในแถวที ให้ พิมพ์ดังนี
. พิมพ์ “เพศ” ในช่ อง Name
. คลิกช่ อง Type จะปรากฏหน้ าต่าง

บทที
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ภาพประกอบ .
สําหรับใช้ ในการเลือกชนิดของตัวแปร ซึงมีให้ เลือกอยู่ ชนิด ดังนี
- Numeric สําหรับตัวแปรทีข้ อมูลเป็ นตัวเลขเชิงจํานวน สามารถกําหนด
จํานวนตําแหน่งทีต้ องการป้ อนตัวเลข (Width :) และจํานวนตําแหน่งทศนิยมได้ (Decimal Places :)
- Comma สําหรับตัวแปรทีข้ อมูลเป็ นจํานวนเงิน โดยจะมีเครืองหมายจุลภาค
ทุก ๆ ตําแหน่ง ถ้ าป้ อนข้ อมูล
จะได้ ค่า , .
- Dot เป็ นข้ อมูลทีใช้ จุดคันหลักพัน และใช้ จุลภาพคันตําแหน่งทศนิยม เช่ น
ตัง ตําแหน่ง กับทศนิยม ตําแหน่ง ป้ อนข้ อมูล
จะได้ ค่า . ,
- Scientific notation สําหรับให้ แสดงค่าข้ อมูลด้ วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
เช่ น ถ้ าป้ อน
ค่าทีได้ จะเป็ น . E+03
- Date สําหรับป้ อนข้ อมูลในรูปของวันที ซึงมีรูปแบบการแสดงวันทีให้ เลือก
มากมายตามใจชอบ
- Dollar สําหรับป้ อนข้ อมูลในรูปของจํานวนเงินดอลล่าร์ โดยจะใส่
เครืองหมาย $ ให้ หน้ าตัวเลขทีป้ อน และมีเครืองหมายจุลภาคคันทุก ๆ ตําแหน่ง
- Custom currency สําหรับข้ อมูลเชิงปริมาณ ทีผู้วิเคราะห์สามารถนิยาม
คุณลักษณะของข้ อมูลได้ เอง
- String สําหรับข้ อมูลแบบตัวอักษร ตัวเลข หรือเครืองหมายต่าง ๆ ข้ อมูล
ชนิดนีไม่สามารถนํามาใช้ ในการคํานวณได้ แต่สามารถหาความถีได้
- Restriced Numeric (integer with leading zeros) สําหรับข้ อมูลทีป้ อนเข้ า
ไปแล้ ว จะมี นําหน้ า เท่ากับจํานวนตําแหน่งข้ อมูลทีกําหนด
. ช่ อง Width และ Decimal จะแปรเปลียนไปตามชนิดของ Type โดย Width คือ
จํานวนตําแหน่งของข้ อมูลทีต้ องการป้ อน และ Decimal คือจํานวนตําแหน่งทศนิยมทีต้ องการ โดยที
Width ต้ องมีจาํ นวนตําแหน่งของข้ อมูลมากกว่า Decimal เสมอ
.4 ช่ อง Label ใช้ สาํ หรับอธิบายตัวแปร ในทีนีตัวแปร SEX อาจจะอธิบายว่า “เพศ
ของกลุ่มตัวอย่าง”
. ช่ อง Value ใช้ สาํ หรับอธิบายค่าของตัวแปร ช่ องนีมักนิยมใช้ กับตัวแปรจัดกลุ่ม
ในทีนีตัวแปร SEX เราจะใช้ เลข แทนเพศชาย และเลข แทนเพศหญิง โดยพิมพ์เลข “ ” ใส่ช่อง
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“Value:” และพิมพ์ “ชาย” ใส่ในช่ อง “Value Label:” คลิกปุ่ ม “Add” จากนันพิมพ์ “2” ในช่ อง “Value:”
และพิมพ์ “หญิง” ในช่ อง “Value label:” คลิกปุ่ ม Add จากนันคลิกปุ่ ม “OK”
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2.6 ช่ อง Missing ใช้ ในกรณีทคาดว่
ี าอาจจะมีข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างบางคนไม่
สมบูรณ์ คือไม่ตอบมา หรือตอบมาไม่ชัดเจน

ภาพประกอบ .
ในทีนีกรณีทเราไม่
ี
ร้ เู พศของกลุ่มตัวอย่าง เราจะให้ ค่าเป็ น “9” แล้ วคลิกปุ่ ม “OK”
ในกรณีข้อมูลเป็ นคะแนนหรือตัวเลข อาจจะกําหนดค่า missing เป็ นเลข “ ” หรือ “ ” หรือ “ ”
ขึนอยู่กับจํานวนหลักของข้ อมูลในตัวแปรนัน
การกําหนดค่า Missing Values มีประโยชน์ตรงเราสามารถกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
ทีมีความผิดพลาดมาใช้ ในการคํานวณหรือไม่ใช้ ในการคํานวณก็ได้
. ช่ อง Column คือช่ องสําหรับกําหนดความกว้ างของสดมภ์ โดยปกติจะตังค่าเป็ น
ตัวอักษรคือพิมพ์ตัวอักษรหรือตัวเลขได้ ไม่เกิน ตัวอักษร ถ้ าข้ อมูลทีป้ อนลงไปเกิน ตัวอักษร
ตัวอักษรที จะมองไม่เห็น ค่านีเราสามารถปรับให้ เพิมขึนหรือน้ อยลงได้
. ช่ อง Align สําหรับกําหนดตําแหน่งของข้ อมูลในตัวแปร ว่าต้ องการให้ จัดชิดซ้ าย
ชิดขวา หรือจัดกลางก็ได้

บทที
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. ช่ อง Measure สําหรับกําหนดมาตราการวัดของตัวแปรว่าจะเป็ น Nominal หรือ
Ordinal หรือ Scale (Interval และ Ratio) โดยปกติจะกําหนดเป็ น Scale แม้ ว่าตัวแปรจะอยู่ใน
มาตรการวัด Nominal Scale ก็ตาม ทังนีเพราะว่าการป้ อนข้ อมูลนันจะป้ อนเป็ นตัวเลขรหัส หรือ
หรือ ดังนันจึงควรจะเลือกเป็ น Scale สําหรับ Nominal นันเลือกก็ต่อเมืองต้ องการป้ อนข้ อมูลเป็ น
ตัวอักษร เช่ น ป้ อนชือ-นามสกุล ป้ อนชือสถานศึกษา ป้ อนยีห้ อเครืองใช้ ไฟฟ้ า ป้ อนจังหวัด เป็ นต้ น
.
ช่ อง Role สําหรับการกําหนดบทบาทของตัวแปร ดังนี
- input หมายถึงเป็ นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์ (independent
variable) ซึงจะเป็ นค่า default ของโปรแกรม
- Target หมายถึงเป็ นตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ์ (dependent variable)
- Both หมายถึงเป็ นทังตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (independent and
dependent variable)
- None หมายถึงไม่มีการกําหนดบทบาทของตัวแปร
- Partition หมายถึงข้ อมูลในตัวแปรจะถูกแบ่งส่วนตามการจําแนกของกลุ่ม
ตัวอย่าง
- Split หมายถึงเป็ นตัวแปรทีใช้ ใน IBM SPSS Modeler (ไม่ถูกใช้ ใน IBM
SPSS Statistics)
. ลองตังค่าในตัวแปร AGE, YEAR และ STATUS โดยมีคุณลักษณะต่าง ๆ ดังนี
ตัวแปร
เพศ
อายุ
ชันปี

ชนิด

จํานวน ทศนิยม Variable Label
หลัก (ตําแหน่ง)
เพศของกลุ่ม
Numeric
ตัวอย่าง
อายุของกลุ่ม
Numeric
ตัวอย่าง
ชันปี ทีศึกษา
Numeric

สถานภาพ Numeric

Value Label Missing Column Measure
Value Width
= “ชาย”
Nominal
= “หญิง”
Scale

= “ชันปี ที ”
= “ชันปี ที ”
= “ชันปี ที
ขึนไป”
สถานภาพของ = “ภาคปกติ”
กลุ่มตัวอย่าง
= “ภาค
พิเศษ”

Nominal

Nominal

. เมือตังค่าคุณลักษณะของตัวแปรจนครบแล้ วให้ ป้อนข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่างทังหมดลง
ในแต่ละตัวแปรจนครบ คนในการป้ อนข้ อมูล สมมติคนที เพศชาย อายุ ปี อยู่ชันปี ที เรียน
ภาคปกติ ให้ ป้อนในตัวแปร “เพศ” โดยพิมพ์เลข “ ” ในตัวแปร “อายุ” พิมพ์เลข “ ” ในตัวแปร “ชัน
ปี ” พิมพ์ตัวเลข “ ” และในตัวแปรสถานภาพ พิมพ์เลข “ ” ส่วนกลุ่มตัวอย่างอืน ๆ ก็ทาํ เช่ นเดียวกัน
เมือป้ อนข้ อมูลครบ คนแล้ วจะได้ หน้ าตาดังนี
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ภาพประกอบ .
สังเกตข้ อมูลในภาพประกอบ . โปรแกรมจะโชว์ผลทีได้ กาํ หนดไว้ ใน Value Label
สามารถเปลียนเป็ นข้ อมูลทีป้ อนเป็ นตัวเลขได้ โดยใช้ เมนู View และเลือกเมนูย่อย Value Label
โปรแกรมจะสับเปลียนจากผลทีกําหนดไว้ ใน Value Lable ไปเป็ นตัวเลขข้ อมูลทีป้ อนลงไป

ภาพประกอบ .

14. การบันทึกแฟมขอมูล
เมือป้ อนข้ อมูลเรียบร้ อยแล้ ว (หรือยังไม่เรียบร้ อยเนืองจากข้ อมูลมีจาํ นวนมาก) เราสามารถ
บันทึกข้ อมูลทีป้ อนเก็บไว้ ใช้ โดยเลือกเมนู File และเมนูย่อย Save As…

บทที
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ภาพประกอบ .
จะปรากฏหน้ าต่างดังนี

ภาพประกอบ .
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ผู้ป้อนข้ อมูลอาจเลือกไดเรคทอรีทีต้ องการเก็บข้ อมูลโดยไปที Save in: แล้ วเลือก Drive
และ Directory ทีต้ องการ แล้ วตังชือแฟ้ มข้ อมูล ในทีนีขอตังเป็ น “ข้ อมูลชุดแรก” โดยพิมพ์ใส่ในช่ อง
File Name : แล้ วคลิก OK โปรแกรมจะเติมนามสกุล .sav ให้ เองโดยอัตโนมัติ ดังนันแฟ้ มข้ อมูลทีได้
จะเป็ น “ข้ อมูลชุดแรก.sav”

15. การเปดแฟมขอมูล
หากผู้วิเคราะห์ต้องการเรียกแฟ้ มข้ อมูลทีมีอยู่แล้ วออกมาแสดงเพือใช้ ในการวิเคราะห์
ให้ คลิกทีเมนู File เมนูรอง open และเมนูย่อย Data

ภาพประกอบ .
จะปรากฏหน้ าต่าง

บทที

บทนํา

ภาพประกอบ .
จากนันไปที “Look In:” เลือก Drive และ Directory ทีเก็บแฟ้ มข้ อมูลทีต้ องการเปิ ด และ
คลิกเลือกแฟ้ มข้ อมูลทีต้ องการ เมือได้ แล้ วให้ คลิกปุ่ ม “Open” ก็จะได้ แฟ้ มข้ อมูลตามต้ องการ

16. การกําหนดคุณลักษณะของตัวแปร
จากแฟ้ มข้ อมูลทีได้ สร้ างเอาไว้ แล้ ว มีตัวแปร ตัวแปร และกลุ่มตัวอย่าง คน สามารถดู
คุณลักษณะของตัวแปรทังหมดได้ โดยไปทีเมนูหลัก Data เมนูรอง Define Variable Properties

ภาพประกอบ .
จะปรากฏหน้ าต่าง
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ภาพประกอบ .
ด้ านซ้ ายจะปรากฏตัวแปรทังหมดของแฟ้ มข้ อมูลนี ให้ คลิกเลือกตัวแปรทีต้ องการดู
คุณลักษณะของตัวแปรย้ ายไปในช่ องทางขวามือ โดยคลิกทีปุ่ มลูกศรตรงกลาง

ภาพประกอบ .

บทที

บทนํา

ด้ านล่าง Limit number of cases scanned to: เป็ นการให้ ระบุจาํ นวนของกลุ่มตัวอย่างที
ต้ องการนับค่าของตัวแปร (หากไม่ระบุจะนับค่าของกลุ่มตัวอย่างทุกคน) และ Limit number of values
displayed to : เป็ นการให้ ระบุจาํ นวนค่าทีต้ องการแสดงผล (ค่าตังต้ นของโปรแกรมจะแสดงจํานวนไม่
เกิน
ค่า) เมือคลิกปุ่ ม Continue ด้ านล่างแล้ วจะปรากฏดังนี

๑

๓
๔
๕
๖
๗

๒

๘
๙
๑๐

๑๑

๑๒

ภาพประกอบ .
๑. Scanned Variable List: เป็ นทีรวมตัวแปรทังหมดทีเลือกไปในขันตอนก่อนหน้ านี สังเกตว่าจะ
มีเครืองหมาย X ด้ านหน้ า หมายถึง "Unlabeled" จะปรากฏหน้ าตัวแปรทีมีการกําหนด Label และจะ
แสดงสเกลการวัด Role ของตัวแปร และชือตัวแปร
๒. Cases scanned: เป็ นการแสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่างทีถูกสแกนสําหรับตัวแปรแต่ละตัวทีถูก
เลือก และแสดงจํานวนของ Value Label grid (๗)
๓. Current Variable: แสดงตัวแปรปัจจุบันทีถูกเลือกจาก Scanned Variables List.
๔. Measurement Level: แสดงระดับการวัดของตัวแปรทีถูกเลือก สามารถเปรียบระดับการวัดได้
โดยคลิกทีลูกศร และเลือกระดับการวัดจากรายการทีกําหนดได้ แก่ Scale, Ordinal, Nominal และ
สามารถดูระดับของตัวแปรทีโปรแกรมแนะนําได้ โดยการคลิกทีปุ่ ม Suggest จะปรากฏหน้ าต่างทีแสดง
ระดับการวัดของตัวแปรทีถูกเลือก และโปรแกรมจะแนะนําระดับการวัดทีเหมาะสมทีช่ วยในการ
ตัดสินใจ
๕. Role: แสดง role ของตัวแปรทีถูกเลือก สามารถปรับเปลียนได้ โดยคลิกทีลูกศร จะแสดง
ตัวเลือก Input, Target, Both, Non, Partition, Split
๖. Unlabeled Values: จะแสดงจํานวนค่าข้ อมูลทีไม่มีการกําหนดคําอธิบาย (value labels)
๗. Value Label grid: แสดงสารสนเทศเกียวกับตัวแปรทีถูกเลือก
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Label: แสดง value labels ทีมีการกําหนดเอาไว้ แล้ ว ซึงสามารถเปลียนแปลงได้ โดย
กําหนดค่าลงไปได้ ในตารางนี
Value: แสดงค่าทีเป็ นไปได้ ทงหมดจากข้
ั
อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
Count: แสดงจํานวนของกลุ่มตัวอย่างทีมีค่าข้ อมูลนันๆ
Missing: แสดงค่าข้ อมูลทีเป็ นค่าผิดพลาด ซึงหากมีการกําหนดไว้ ก่อนแล้ ว จะปรากฏ
เครืองหมาย x ในช่ อง Missing ซึงหากต้ องการให้ ค่าข้ อมูลใดเป็ น Missing สามารถคลิกในช่ อง
Missing ให้ เกิดเครืองหมาย x
Changed: ถ้ ามีการเปลียนแปลงใด ๆ ในค่าของตัวแปรนี จะปรากฏ x ในช่ องนี
๘. Label: จะแสดง label ของตัวแปรทีถูกเลือก หากไม่มีสามารถพิมพ์เพิมเข้ าไปหรือแก้ ไขได้
๙. Type: จะแสดง Type ของตัวแปรว่าเป็ นชนิดใด สามารถคลิกลูกศรเพือเปลียนแปลงได้ และ
ยังสามารถกําหนดจํานวนตําแหน่งของข้ อมูลและทศนิยมได้ (ขึนอยู่กับ type ทีเลือก)
๑๐. Attributes: อนุญาตให้ สามารถกําหนด attributes ของตัวแปรได้ เอง อาจจะเป็ น variable's
label หรือ measurement labels และ missing values
๑๑. Copy Properties: อนุญาตให้ สามารถทําสําเนาคุณลักษณะจากตัวแปรหนึงไปยังตัวแปรอืน ๆ
ได้ เช่ น อาจจะมีตัวแปรข้ อคําถาม ข้ อ ทีกําหนดรหัสเป็ น "ใช่ " "ไม่ใช่ " เหมือนกันทัง ตัว
กําหนดแค่เพียงตัวแปรเดียวแล้ วทําสําเนาไปยังตัวแปรทีเหลือได้
๑๒. Unlabeled Values: ข้ อมูลทีไม่ถูกกําหนดฉลาก โปรแกรมจะกําหนดฉลาดของค่าข้ อมูลให้
โดยอัตโนมัติ
เมือกําหนดคุณลักษณะต่าง ๆ ของตัวแปรเรียบร้ อยแล้ ว คลิก OK เพือกลับสู่หน้ าต่างข้ อมูล

17. การวิเคราะหขอมูล
เมือได้ ข้อมูลแล้ ว เราก็มาเริมต้ นวิเคราะห์ข้อมูลได้ โดยใช้ เมนูหลัก Analyze จะปรากฏเมนู
รองชุดของสถิติให้ เลือกมากมาย ในแต่ละเมนูรองก็จะมีเมนูย่อยของแต่ละชุดสถิติให้ เลือกวิเคราะห์ ดัง
ภาพประกอบ .

บทที

บทนํา

ภาพประกอบ .
ลองวิเคราะห์ดู ให้ เลือกทีเมนูรอง “Reports” เมนูย่อย “OLAP Cubes…” จะปรากฏ
หน้ าต่าง

ภาพประกอบ .
ในช่ อง “Grouping Variable(s):” ใส่ตัวแปรจัดกลุ่ม (Nominal) ส่วนช่ อง “Summary
Variable(s):” ใส่ตัวแปรเชิงปริมาณ (Scale) ในทีนีเลือกตัวแปรจัดกลุ่มเป็ น “เพศของกลุ่มตัวอย่าง”
เลือกตัวแปรเชิงปริมาณเป็ น “อายุของกลุ่มตัวอย่าง” จากนันให้ เลือกสถิติทต้ี องการคํานวณ โดยคลิกที
ช่ อง “Statistics…” จะปรากฏหน้ าต่าง
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ภาพประกอบ .
เลือกสถิติทต้ี องการได้ แล้ วคลิกปุ่ ม “Continue” และคลิกปุ่ ม “OK” โปรแกรมจะประมวลผล
แสดงในหน้ าต่าง Output

ภาพประกอบ .

บทที

บทนํา

ผลทีได้ จะเป็ นตารางสถิติพืนฐานต่าง ๆ ของตัวแปร “อายุ” ตามทีได้ เลือกไว้ เนืองจากตัว
แปรจัดกลุ่มคือ “เพศของกลุ่มตัวอย่าง” ดังนันตารางนีจึงได้ รวมค่าสถิติพืนฐานทีจําแนกตามตัวแปร
“เพศ” เอาไว้ แล้ ว แต่ตารางทีเห็นไม่ได้ แสดงสถิติพืนฐานจําแนกตามตัวแปร “เพศ” เราสามารถดูได้ โดย
การดับเบิลคลิกทีตารางทีสอง

ภาพประกอบ .
ตรงช่ อง “เพศของกลุ่มตัวอย่าง” และด้ านข้ างมีคาํ ว่า “Total” นันคือค่าสถิติพืนฐานนีจะเป็ น
ของตัวแปร “อายุ” ของกลุ่มตัวอย่างทังหมด ดังนันเราสามารถให้ เลือกแสดงค่าสถิติพืนฐานของตัวแปร
“อายุ” เฉพาะเพศชาย หรือหญิงได้ โดยคลิกเลือกทีปุ่ มลูกศรลง

ภาพประกอบ .
ค่าสถิติพืนฐานของตัวแปร “อายุ” จะแปรเปลียนไปตามกลุ่ม “ชาย” หรือ “หญิง” ทีถูกเลือก

18. การปดโปรแกรม
เมือสินสุดการใช้ งานให้ ปิดโปรแกรม โดยการคลิกทีเมนูหลัก “File” และเมนูรอง “Exit”
โปรแกรมจะถูกปิ ดลง

