
 

 

  หลังจากนาํเครืองมือไปเกบ็รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลทเีกบ็รวบรวมได้ เรียกว่า  

ข้อมูลดิบ เพราะมีลักษณะกระจัดกระจาย ไม่เป็นหมวดหมู่ ต้องนาํข้อมูลดิบมาจัดกระทาํโดยวิธีการใด

วิธีการหนึง เพือให้ง่ายแก่การเข้าใจ วิธีทง่ีายทสีุดทเีป็นทนีิยมใช้กันมากทสีุดกคื็อ การจัดอันดับ 

(Rank) ให้กับข้อมูลเหล่านัน โดยอาจเรียงข้อมูลดิบ จากมากไปหาน้อย หรือจากน้อยไปหามากกไ็ด้ 

  การจัดกระทาํกับข้อมูลมีหลายวิธี แต่วิธีทนีิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการจัดระบบและ

สรุปผลข้อมูลเบืองต้น กคื็อการสร้างตารางแจกแจงความถี ทาํให้นักสถิติสามารถจะเข้าใจข้อมูล

เหล่านันได้ดีกว่าข้อมูลดิบในตอนแรก 

 

1. การแจกแจงความถี่และหาสถิติพื้นฐาน 

 

  ก่อนอืนให้เปิดแฟ้มข้อมูลทป้ีอนเอาไว้ตังแต่บทท ี  เสียก่อน นันคือข้อมูลชุดท ี  (ดู

รายละเอียดการเปิดแฟ้มข้อมูลในบทท ี ) เมือเปิดเรียบร้อยแล้วเราจะสามารถแจกแจงความถีของตัว

แปรต่าง ๆ ได้โดยเลือกเมนูหลัก Analyze เมนูรอง Descriptive Statistics และเมนูย่อย 

frequencies... จะปรากฏหน้าต่าง Frequencies  

 

 
ภาพประกอบ .  

 

  ตอนนีเราจะหาความถีของตัวแปร “อายุ” ให้คลิกเลือก “อายุ” ภายในช่องทางซ้าย แล้วคลิก

ลูกศรตรงกลาง ตัวแปร “อายุ” ทอียู่ทางซ้ายจะถูกย้ายมาทางขวา ดังภาพประกอบ .  

 

การแจกแจงความถ่ีและ 
สถิติพ้ืนฐาน 



บทท ี   การแจกแจงความถแีละสถติิพืนฐาน 

   ภาพประกอบ .  

 

  สังเกตตรงด้านซ้ายล่าง จะมีเครืองหมายถูกหน้าหัวข้อ Display frequency tables กคื็อให้

โปรแกรมแสดงตารางแจกแจงความถีนันเอง สมมติถ้าเราคลิกลบครืองหมายถูกออกไป โปรแกรมจะ

ไม่สร้างตารางแจกแจงความถีให้ 

  เราสามารถเลือกให้โปรแกรมคาํนวณสถิติต่าง ๆ ตามต้องการได้โดยคลิกทปุ่ีม 

“Statistics....” จะปรากฏหน้าต่าง “Frequencies : Statistics” สามารถเลือกสถิติทต้ีองการได้โดยการ

คลิกให้เกิดเครืองหมายถูกในช่องสีเหลียมหน้าสถิติทต้ีองการ ดังภาพประกอบ .  

 

   ภาพประกอบ .  

 

  สาํหรับการหาค่าในตาํแหน่งเปอร์เซน็ต์ไทล์ทต้ีองการนัน ให้คลิกให้เกิดเครืองหมายถูกหน้า

คาํว่า Perceltile(s) : แล้วใส่ตัวเลขตาํแหน่งเปอร์เซน็ต์ไทล์ทต้ีองการในช่อง เช่น ต้องการหา P  

และ P  ให้ใส่  แล้วคลิกปุ่ม Add จากนันใส่  แล้วคลิกปุ่ม Add  

  ส่วนสถิติอืน ๆ ทสีามารถเลือกคาํนวณได้กคื็อ 

     Mean   แสดงค่าเฉลีย 

     Median  แสดงค่ามัธยฐาน 
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     Mode  แสดงค่าฐานนิยม 

     Sum   แสดงค่าผลรวม 

     Std.deviation แสดงค่าความเบียงเบนมาตรฐาน 

     Variance  แสดงค่าความแปรปรวน 

     Range  แสดงค่าพิสัย 

     Minimum  แสดงค่าตาํสุด 

     Maximum  แสดงค่าสูงสุด 

     S.E.mean  แสดงค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานของค่าเฉลีย 

     Skewness    แสดงค่าความเบ้ 

     Kurtosis  แสดงค่าความโด่ง 

  เมือคลิกเลือกสถิติทต้ีองการคาํนวณเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม “Continue” 

  หากต้องการสร้างกราฟให้ไปทหีน้าต่าง “Frequencies” แล้วคลิกทปุ่ีม “Charts...” จะเกิด

หน้าต่าง “Frequencies : Charts” ดังภาพประกอบ .  

 

   ภาพประกอบ .  

 

  สามารถเลือกชนิดของ Charts ได้  ชนิดคือ Bar Charts, Pie Charts, และ Historgrams 

หากเลือก Histograms โปรแกรมกจ็ะให้เลือกว่าจะสร้างโค้งปกติหรือไม่ ถ้าสร้างกค็ลิกให้เกิด

เครืองหมายถูกหน้าข้อความ “With normal curve” ในกรณทีเีลือก Bar Charts หรือ Pie Charts ผู้

วิเคราะห์สามารถเลือกสเกลของ Charts ว่าจะใช้ความถีหรือเปอร์เซน็ต์ โดยเลือกในช่อง Chart 

Values เมือเลือกชนิดของ Charts แล้วคลิกปุ่ม “Continue” 

  เมือคลิกปุ่ม “OK” ในหน้าต่าง “Frequencies” แล้ว โปรแกรมจะแสดงตารางแจกแจงความถี

และคาํนวณหาค่าสถิติทเีลือก โดยแสดงผลลัพธ์ในหน้าต่าง Output 
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Statistics 

อายุของกลุ่มตัวอย่าง   

N Valid 20 

Missing 0 

Mean 31.45 

Std. Error of Mean .854 

Median 32.00 

Mode 32 

Std. Deviation 3.818 

Variance 14.576 

Skewness .075 

Std. Error of Skewness .512 

Kurtosis -.864 

Std. Error of Kurtosis .992 

Range 13 

Minimum 25 

Maximum 38 

Sum 629 

Percentiles 25 28.00 

75 34.00 

 

อายุของกลุ่มตวัอยา่ง 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 25 1 5.0 5.0 5.0

26 1 5.0 5.0 10.0

27 1 5.0 5.0 15.0

28 3 15.0 15.0 30.0

29 2 10.0 10.0 40.0

32 4 20.0 20.0 60.0

33 2 10.0 10.0 70.0

34 2 10.0 10.0 80.0

35 1 5.0 5.0 85.0

36 1 5.0 5.0 90.0

38 2 10.0 10.0 100.0

Total 20 100.0 100.0  

 



การใช้ SPSS เพือการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

ภาพประกอบ .  

 

  อาจทดลองสร้าง Pie Charts จะได้ดังภาพ 

 

ภาพประกอบ .  

 

  ทหีน้าต่าง Frequencies ยังมีอีกปุ่มหนึงคือ Format... มีหน้าต่างดังภาพประกอบ .  

 



บทท ี   การแจกแจงความถแีละสถติิพืนฐาน 

   ภาพประกอบ .  

 

  ในกรอบ “Order by” ใช้สาํหรับจัดเรียงข้อมูลหรือความถีจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไป

หาน้อย และในกรอบ “Multiple Variables” ใช้สาํหรับในกรณต้ีองการแจกแจงความถีและหาสถิติ

พืนฐานของหลายตัวแปร 

   - Compare variables ใช้เมือต้องการเปรียบเทยีบค่าสถิติพืนฐานของตัวแปรหลาย

ตัวโดยนาํแต่ละตัวแปรมาแสดงค่าสถิติเรียงต่อกันเพือเปรียบเทยีบ 

   - Organize output by variables ใช้เมือต้องการแยกตารางค่าสถิติพืนฐานของตัว

แปรทงัหลายออกจากกัน 

  สาํหรับ “Suppress tables with many categories” ใช้สาํหรับกาํหนดไม่ให้แสดง 

ตารางแจกแจงความถีถ้าหากกลุ่มของตัวแปรมีมากเกินกว่าทกีาํหนด เช่น Maximum number of 

categories : ใส่เป็น  จะแสดงตารางแจกแจงความถีของตัวแปรทมีีกลุ่มไม่เกิน  กลุ่ม หากตัวแปร

ใดมีมากกว่า  กลุ่ม จะไม่แสดงตารางแจกแจงความถี 

 

2. การหาคาสถิติพื้นฐานของตัวแปร 
 

  เลือกเมนู Analyze เลือกเมนูรอง Descriptive Statistics และเมนูย่อย Descriptives...  

 

 
ภาพประกอบ .  

 

  จะปรากฏหน้าต่าง Descriptive 
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   ภาพประกอบ .  

 

  เลือกตัวแปรทต้ีองการคาํนวณค่าสถิติพืนฐานทางด้านซ้าย ในทนีีจะคาํนวณหาค่าสถิติ

พืนฐานของตัวแปร “อายุ” ให้คลิกเลือกอายุแล้วคลิกลูกศรตรงกลางตัวแปร “อายุ” จะถูกย้ายให้มาอยู่

ในช่อง “Variable(s):“ ทางด้านขวา คลิกทปุ่ีม “Options…” จะปรากฏหน้าต่าง “Desctiptives: 

Options” ผู้วิเคราะห์สามารถเลือกสถิติทต้ีองการได้ โดยคลิกให้เกิดเครืองหมาย “ถูก” หน้าสถิติทเีลือก 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  เมือเลือกเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม “Continue” และคลิกทปุ่ีม “OK” โปรแกรมจะประมวลผล 

แสดงค่าสถิติพืนฐานของตัวแปร “อายุ” ในหน้าต่าง Output 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

อายุของกลุ่มตัวอย่าง 20 25 38 31.45 3.818 

Valid N (listwise) 20     

ภาพประกอบ .  

 

  สังเกตด้านล่างของหน้าต่าง “Desctiptives” จะมีข้อความว่า “Save standardized values 

as Variables” ถ้าคลิกเลือกช่องนี โปรแกรมจะคาํนวณค่าคะแนนมาตรฐาน (Z-score) ของตัวแปรทถูีก

เลือก โดย Z-score จะปรากฏอยู่ในหน้าต่าง data view ต่อจากตัวแปรสุดท้าย 

 

3. การหาคาสถิติพื้นฐานของกลุมยอย 

 

  เลือกเมนู Analyze เมนูรอง Compare Means และเมนูย่อย Means…  

 

 
ภาพประกอบ .  

 

  จะปรากฏหน้าต่าง “Means” แล้วหากเราต้องการหาค่าสถิติพืนฐานของตัวแปรอายุ โดยแยก

ตามกลุ่มเพศ ให้เลือกตัวแปรตามเป็น “อายุ” คลิกไปไว้ในช่อง “Dependent List:” และเลือกตัวแปร

อิสระเป็น “เพศ” คลิกไปไว้ในช่อง Independent List : ดังภาพประกอบ .  

 

   ภาพประกอบ .  

 

  สามารถเลือกให้โปรแกรมคาํนวณสถิติพืนฐานต่าง ๆ ได้โดยคลิกทปุ่ีม “Options…” จะ

ปรากฏหน้าต่าง 
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   ภาพประกอบ .  

 

  สามารถคลิกเลือกสถิติทต้ีองการโดยคลิกปุ่มลูกศรตรงกลางเพือย้ายสถิติทต้ีองการด้านซ้าย

ไปยังด้านขวา สังเกตด้านล่างของหน้าต่าง “Means : Options” จะมีกรอบสีเหลียมทชืีอว่า “Statistics 

for First Layer“ ภายในจะมีสถิติให้เลือกคาํนวณ  ชนิด ชนิดแรกคือแสดงตารางวิเคราะห์ความ

แปรปรวนและคาํนวณค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อีต้า (eta : ) ซึงเป็นค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  

ตัว และชนิดทสีองคือ Test for linearity สาํหรับทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปร  ตัว  

  คลิกเลือกสถิติทต้ีองการ เมือเลือกเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม “Continue” จากนันคลิกทปุ่ีม “OK” 

โปรแกรมจะแสดงค่าสถิติพืนฐานของตัวแปร “อายุ” จาํแนกตามตัวแปร “เพศ” ในหน้าต่าง “Output” 
 

Report 

อายุของกลุ่มตัวอย่าง   

เพศของกลุ่มตัวอย่าง Mean N Std. Deviation 

ชาย 29.89 9 2.667 

หญิง 32.73 11 4.245 

Total 31.45 20 3.818 

ภาพประกอบ .  

 

  หรืออาจจะหาค่าสถิติพืนฐานของตัวแปร “อายุ” นอกจากจะจาํแนกตามเพศแล้ว ยังจาํแนก

ตามสถานภาพอีกด้วย สามารถทาํได้โดยการคลิกตัวแปร “เพศ” ใส่ในช่อง “Independent List:” สังเกต

เหนือช่อง “Independent List:” จะปรากฏคาํว่า “Layer 1 of 1” แล้วคลิกทปุ่ีม “Next” กจ็ะเปลียนเป็น 

“Layer2 of 2” คลิกตัวแปร “สถานภาพ” ให้มาอยู่ในช่อง “Independent List:” แล้วคลิกปุ่ม “OK” 

 



บทท ี   การแจกแจงความถแีละสถติิพืนฐาน 

   ภาพประกอบ .  

 

  ผลลัพธ์ทไีด้จะเป็นดังนี 
 

Report 

อายุของกลุ่มตัวอย่าง   

เพศของกลุ่มตัวอย่าง สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง Mean N Std. Deviation 

ชาย ภาคปกติ 30.43 7 2.820 

ภาคพิเศษ 28.00 2 .000 

Total 29.89 9 2.667 

หญิง ภาคปกติ 30.75 4 3.304 

ภาคพิเศษ 33.86 7 4.525 

Total 32.73 11 4.245 

Total ภาคปกติ 30.55 11 2.841 

ภาคพิเศษ 32.56 9 4.693 

Total 31.45 20 3.818 

ภาพประกอบ .  

 

  ถา้ไม่คลิกปุ่ม “Next” จะเกิดอะไรขึน? 
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   ภาพประกอบ .  

 

  ตัวแปรเพศและสถานภาพทงั  ตัวแปรอยู่ในช่อง Independent List: ซึงเป็นตาํแหน่งของ  

ผลลัพธ์ทไีด้จะมีตารางดังนี 
 

อายุของกลุ่มตวัอย่าง  * เพศของกลุ่มตวัอย่าง 

อายุของกลุ่มตัวอย่าง   

เพศของกลุ่มตัวอย่าง Mean N Std. Deviation 

ชาย 29.89 9 2.667 

หญิง 32.73 11 4.245 

Total 31.45 20 3.818 

 
อายุของกลุ่มตวัอย่าง  * สถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง 

อายุของกลุ่มตัวอย่าง   

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง Mean N Std. Deviation 

ภาคปกติ 30.55 11 2.841 

ภาคพิเศษ 32.56 9 4.693 

Total 31.45 20 3.818 

 
ภาพประกอบ .  

 

4. การแจกแจงความถี่แบบหลายทาง 
 

  เลือกเมนู Analyze เมนูรอง Descriptive Statistics เมนูย่อย Crosstabs...  
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ภาพประกอบ .  

 

  จะปรากฏหน้าต่าง “Crosstabs” ใส่ตัวแปรตามแถวและสดมภ์ ในทนีีให้ตัวแปรตามแถวเป็น 

“เพศ” และตัวแปรทางสดมภ์เป็น “ชันปี” ตรงช่องของ Layer นัน จะใช้เมือต้องการสร้างตารางแจกแจง

ความถีหรือวิเคราะห์ไคสแควร์แยกตามกลุ่มของตัวแปร เช่น หากต้องการสร้างตารางแจกแจงความถี

แยกตามกลุ่มตัวแปรสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ให้คลิกตัวแปร “สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง” ใส่ใน

ช่อง Layer เมือวิเคราะห์แล้วโปรแกรมจะแสดงตารางแจกแจงความถี  ตาราง ตารางแรกเป็นตาราง

แจกแจงถีของกลุ่มภาคปกติ และอีกตารางหนึงเป็นตารางแจกแจงความถีของกลุ่มภาคพิเศษ สังเกต

ด้านล่างจะมีข้อความให้เลือกอยู่  ข้อความ และมีปุ่ม  ปุ่ม 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  ข้อความแรกคือ “Display clustered bar charts” กคื็อแสดงกราฟแท่งนันเอง 

  ข้อความสองคือ “Suppress tables” คือไม่แสดงตารางแจกแจงความถี 

  ปุ่ม Statistics ใช้ในการคาํนวณหาค่าสถิติสาํหรับข้อมูลในระดับการวัดต่าง ๆ โดยผู้วิจัย

จะต้องใช้ความรู้ทางสถิติในการเลือกคาํนวณสถิติให้เหมาะสมกับข้อมูลด้วยตนเอง ในทนีีลองเลือก

คาํนวณค่าไคสแควร์ ดังภาพ 
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   ภาพประกอบ .  

 

  ปุ่น Cells ใช้ในการคาํนวณจาํนวนและเปอร์เซน็ต์ในแต่ละเซล ในช่อง Counts คือจาํนวน

ความถีทสีังเกตได้ และจาํนวนความถีทคีาดหวัง ในช่อง Percentages เลือกคาํนวณเปอร์เซน็ต์ตาม

แนวแถว แนวสดมภ์ และเปอร์เซน็ต์รวม ในช่อง Residuals สาํหรับแสดงความคลาดเคลือนทไีม่ถูกทาํ

เป็นมาตรฐาน ความคลาดเคลือนทเีป็นมาตรฐาน และค่าความคลาดเคลือนทเีป็นมาตรฐานทถูีก

ปรับแก้แล้ว 

  

   ภาพประกอบ .  



บทท ี   การแจกแจงความถแีละสถติิพืนฐาน 

 

  ส่วนอีกปุ่มหนึงคือปุ่ม Format ใช้สาํหรับการจัดรูปแบบการเรียงข้อมูลต้องการเรียงจากน้อย

ไปมาก (Ascending) หรือจากมากไปน้อย (Descending) 
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  เมือตังค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “OK” จะปรากฏผลดังนี 
 

เพศของกลุ่มตวัอย่าง * ชนัปีทีศึกษา Crosstabulation 

 

ชันปีทีศึกษา 

Total ชันปีท ี1 ชันปีท ี2 ชันปีท ี3 

เพศของกลุ่ม

ตัวอย่าง 

ชาย Count 3 3 3 9 

% within เพศของกลุ่มตัวอย่าง 33.3% 33.3% 33.3% 100.0% 

% within ชันปีทีศึกษา 50.0% 42.9% 42.9% 45.0% 

% of Total 15.0% 15.0% 15.0% 45.0% 

หญิง Count 3 4 4 11 

% within เพศของกลุ่มตัวอย่าง 27.3% 36.4% 36.4% 100.0% 

% within ชันปีทีศึกษา 50.0% 57.1% 57.1% 55.0% 

% of Total 15.0% 20.0% 20.0% 55.0% 

Total Count 6 7 7 20 

% within เพศของกลุ่มตัวอย่าง 30.0% 35.0% 35.0% 100.0% 

% within ชันปีทีศึกษา 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 30.0% 35.0% 35.0% 100.0% 
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  จากผลลัพธ์ทไีด้ ความถีของเพศชาย มี  ราย ซึงคิดเป็น % ใน  รายนีศึกษาในชันปีท ี

 จาํนวน  ราย คิดเป็น . % ศึกษาในชันปีท ี  จาํนวน  ราย คิดเป็น . % และศึกษาในชันปี

ท ี  จาํนวน  ราย คิดเป็น . % ความถีของเพศหญิงมีจาํนวน  ราย ซึงคิดเป็น % ใน  

รายนีศึกษาในชันปีท ี  จาํนวน  ราย คิดเป็น . % ศึกษาในชันปีท ี  จาํนวน  รายคิดเป็น 

. % และศึกษาในชันปีท ี  จาํนวน  ราย คิดเป็น . % 
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  ความถีของกลุ่มตัวอย่างทศึีกษาชันปีท ี  มี  ราย ซึงคิดเป็น % ใน  รายนีเป็นเพศ

ชาย  ราย คิดเป็น . % และเพศหญิง  ราย คิดเป็น . % ความถีของกลุ่มตัวอย่างทศึีกษาชันปี

ท ี  มี  ราย ใน  รายนีเป็นเพศชายจาํนวน  ราย คิดเป็น . % และเพศหญิง  ราย คิดเป็น 

. % ความถีของกลุ่มตัวอย่างทศึีกษาชันปีท ี  มี  ราย ใน  รายนีเป็นเพศชายจาํนวน  ราย คิด

เป็น . % และเพศหญิง  ราย คิดเป็น . % 

  กลุ่มตัวอย่างทงัหมด  คน คิดเป็น % ในจาํนวน  คนนี เป็นเพศชายทศึีกษาในชัน

ปีท ี  จาํนวน  คน คิดเป็น . % ... เป็นเพศหญิงทศึีกษาในชันปีท ี  จาํนวน  คน คิดเป็น 

. % 

 

 


