การจัดกระทํากับขอมูล

1. การแปลงคาขอมูล
ในบางครังผู้วิเคราะห์อาจมีความจําเป็ นบางประการทีจะต้ องเปลียนข้ อมูลของบางตัวแปร ถ้ า
หากกลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวนมาก การจะเข้ าไปเปลียนแปลงข้ อมูลย่อมเป็ นเรืองลําบากและเสียเวลา
โปรแกรม SPSS จึงมีคาํ สังอยู่ทให้
ี การช่ วยเหลือในด้ านนี ดังรายละเอียดดังนี
ข้อมูลชุดที
ในการสํารวจเจตคติต่อโรงเรียนของนักเรียน
กับตัวแปรทีเกียวข้ อง ได้ ผลดังนี
ระดับ
คนที เพศ อายุ ชัน

คน ด้ วยข้ อสอบวัดเจตคติ

ข้ อสอบวัดเจตคติ

ข้ อ พร้ อม
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ระดับ
คนที เพศ อายุ ชัน

ข้ อสอบวัดเจตคติ

คําสัง Recode
จากข้ อมูลชุดนี ผู้วิจัยต้ องการแจกแจงความถีจําแนกตามอายุ กลุ่มคือกลุ่มทีมีอายุตากว่
ํ า
ปี และกลุ่มทีมีอายุตังแต่ ปี ขึน
การแปลงข้ อมูลจะใช้ เมนูหลัก “Transform” เมนูรอง “Recode into Different Variables…”
เมนูนีใช้ เมือต้ องการแปลงค่าข้ อมูลแล้ วเก็บไว้ ในตัวแปรใหม่ ถ้ าต้ องการแปลงค่าข้ อมูลแล้ วเก็บไว้ ในตัว
แปรเดิมให้ เลือกทีเมนูรอง “Recode into Same Variables…”

ภาพประกอบ .
จะปรากฏหน้ าต่าง “Recode into Different Variables” คลิกเลือกตัวแปรทีจะเปลียนข้ อมูลใน
ช่ องทางขวาให้ ย้ายมาอยู่ในช่ องทางซ้ าย ในทีนี ตัวแปรทีเราจะเปลียนข้ อมูลก็คือตัวแปร “age” คลิก
“age” แล้ วย้ ายให้ มาอยู่ในช่ อง “Numeric Variable -> Output” และตังชือตัวแปรใหม่ทเกิ
ี ดจากการ
เปลียนข้ อมูลในตัวแปร “age” ซึงในทีนีตังชือว่า “G_age” ให้ พิมพ์ใส่ในช่ อง “Name:” และให้ คลิกปุ่ ม
Change ตัวแปร “G_age” จะย้ ายมาอยู่ในช่ อง “Numeric Variable -> Output”
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ภาพประกอบ .
จากนันคลิกปุ่ ม “Old and New Values...” เพือแปลงข้ อมูล
ในทีนีเราต้ องการแปลงข้ อมูลอายุ โดยบุคคลทีมีอายุตังแต่ ปี ลงไป ให้ เป็ นกลุ่มที
และอายุ ปี ขึนไป ให้ เป็ นกลุ่ม ดังนัน ภายในกรอบ “Old Value” ให้ คลิกที “Range, LOWEST
through value:” ช่ องที และพิมพ์เลข ใส่ในช่ อง ภายในกรอบ “New Value” ให้ พิมพ์ ในช่ อง
“Value:” และคลิกปุ่ ม “Add” จะปรากฏข้ อความ “Lowest thru 14 -> 1” อยู่ในช่ อง “Old -> New:”
หมายความว่า “ถ้ าหากตัวแปรเก่ามีช่วงตําสุดจนถึง แล้ ว ให้ ตัวแปรใหม่มีค่าเป็ น ”
อีกกลุ่มหนึงให้ คลิกที “Range, value through HIGHEST:” ช่ องที และพิมพ์เลข ใส่ใน
ช่ อง และพิมพ์เลข ภายในช่ อง “Value” ของกรอบ “New Value” คลิกปุ่ ม “ Add” จะปรากฏ “15 thru
highes -> 2” หมายถึงว่า “ถ้ าหากตัวแปรเก่ามีค่าตังแต่ จนถึงสูงสุดแล้ ว ให้ ตัวแปรใหม่มีค่าเป็ น ”
เสร็จแล้ วให้ คลิกปุ่ ม “Continue” และคลิก OK

ภาพประกอบ .
จะปรากฏตัวแปรใหม่คือ G_age ในหน้ าต่าง Data View ทีบรรจุข้อมูลรหัส ทีแทนกลุ่ม
อายุตากว่
ํ า และรหัส ทีแทนกลุ่มอายุตังแต่ ขึนไป
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คําสัง Compute
จากข้ อมูลชุดที ผู้วิจัยต้ องการคํานวณหาคะแนนรวมคะแนนเจตคติ โดยรวมคะแนนจาก
ข้ อความทัง ข้ อ ใช้ เมนู “Transform” เมนูรอง “Compute…” จะปรากฏหน้ าต่าง “Compute Variable”

ภาพประกอบ .

ภาพประกอบ .
ชือตัวแปรใหม่ในช่ อง “Target Variable:” ในทีนีตังว่า totalT ซึงเป็ นตัวแปรทีจะเก็บผลทีได้
จากการบวกคะแนน ตังแต่ x ถึง x ดังนันภายในช่ อง “Numeric Expression:” ให้ ใส่ว่า
“x +x +x +x +x +x +x +x +x +x ” แล้ วคลิกปุ่ ม “OK” ภายในตารางข้ อมูลจะเกิดตัวแปรใหม่
ขึนมาคือ “TotalT”
หรือภายในช่ อง “Numeric Expression:” อาจใส่ว่า "sum(x1 to x10)" ก็จะให้ ผลเหมือนกัน
แต่คาํ สัง sum ใช้ ได้ กับชือตัวแปรทีเรียงต่อเนืองกัน
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ภาพประกอบ .
การแปลงข้อมู ลโดยใช้เงือนไข

ตังแต่

จากข้ อมูลชุดที ครูคนหนึงมีเกณฑ์การให้ เกรด แก่นักเรียนทีได้ คะแนนแบบวัดเจตคติ
คะแนนขึนไป การให้ เกรดของครูต้องใช้ เมนู “Transform” เมนูรอง “Compute…”

ภาพประกอบ .
ใส่ตัวแปร “grade” ในช่ อง “Target Variable:” และในช่ อง “Numeric Expression:” ใส่ค่า
จากนันคลิกปุ่ ม “If...” เพือกําหนดเงือนไข ซึงจะได้ หน้ าต่าง ดังภาพประกอบ .
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ภาพประกอบ .
คลิกเลือก “Include If case satisfies condition:” ภายในช่ องให้ พิมพ์ “totalT >= 35” หรือ
อาจจะใช้ ฟังก์ชันทีมีอยู่ให้ เป็ นประโยชน์ นันคือคลิกตัวแปร totalT ในช่ องทางซ้ ายให้ ย้ายมาทางขวา
แล้ วคลิกทีปุ่ ม “>=” พิมพ์เลข “ ” ดังภาพประกอบ แล้ วคลิกปุ่ ม “Continue” และคลิก “OK” โปรแกรม
จะเพิมตัวแปร grade ในหน้ าต่างข้ อมูล โดยผู้ทได้
ี คะแนนเจตคติตังแต่ คะแนนขึนไป จะได้ เกรด
สัญลักษณ์ หรือเครืองหมายทางคณิตศาสตร์ทใช้
ี ได้ มีดังนี
eq หรือ = (เท่ากับ)
ne หรือ ~= (ไม่เท่ากับ)
lt หรือ < (น้ อยกว่า)
gt หรือ > (มากกว่า)
le หรือ <= (น้ อยกว่าหรือเท่ากับ)
ge หรือ >= (มากกว่าหรือเท่ากับ)
เครืองหมายทางตรรกศาสตร์ทใช้
ี ได้ มีดังนี
and หรือ & (และ)
or หรือ | (หรือ)
not หรือ ~ (ไม่ใช่ )

2. การเลือกขอมูล
คําสัง select cases
จากข้ อมูลชุดที ผู้วิจัยต้ องการเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายมาคํานวณค่าสถิติ
ต่างๆ
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ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างมาใช้ ในการคํานวณเฉพาะกลุ่มทีสนใจนัน สามารถทําได้ โดยใช้ เมนู
“Data” และเมนูรอง “Select Cases…”

ภาพประกอบ .
จะปรากฏหน้ าต่าง

ภาพประกอบ .
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สังเกตข้ างล่างภายในกรอบ "Output" จะมีให้ เลือก เมนูนันคือ "Filter out unselected
cases" ข้ อมูลใดทีไม่ถูกเลือกจะให้ “เก็บไว้ ” (Filtered) หรือ "Copy Selected cases to a new dataset"
ข้ อมูลทีถูกเลือกให้ ไปเก็บไว้ ในไฟล์ทกํี าหนด หรือ "Deleted unselected cases" ข้ อมูลทีไม่ถูกเลือกให้
“ลบทิง” (Deleted) โดยปกติเราจะเลือกเมนูแรก เก็บข้ อมูลเอาไว้ เผือใช้ อีก
ให้ คลิกเลือก “If condition is satisfied” และคลิกทีปุ่ ม “If…” จะปรากฏหน้ าต่าง “Select
Cases : If”

ภาพประกอบ .
ในทีนีต้ องการเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศชายมาใช้ ในการคํานวณ ให้ คลิกตัวแปร
“เพศ” ในช่ องทางซ้ ายให้ ย้ายมาทางขวา คลิกเครืองหมาย หรือพิมพ์เครืองหมาย “=” และพิมพ์ “1” ใน
แล้ วคลิก “Continue”
โปรแกรมจะแสดงผลการเลือกเฉพาะกลุ่มเพศชายโดยจะเพิมตัวแปรใหม่ชือ “Filter_$”
ดังภาพประกอบ . โดยจะมีรหัสข้ อมูลเป็ น และ รหัส คือเลือกกลุ่มตัวอย่างนันมาคํานวณ
(Select) และรหัส คือไม่เลือกกลุ่มตัวอย่างนันมาคํานวณ (Not Select) หรือสังเกตตรงตัวเลขทีแสดง
ลําดับของกลุ่มตัวอย่าง จะมีเครืองหมายขีดอยู่ นันคือกลุ่มตัวอย่างลําดับนันไม่ถูกเลือกเข้ ามาคํานวณ
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ภาพประกอบ .
ในการกําหนดเงือนไขสามารถกําหนดได้ หลาย ๆ เงือนไข เช่ น เลือกกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเพศ
ชายและอายุตากว่
ํ า ปี เราก็สามารถใส่เงือนไขได้ ว่า
sex = 1 & G_age = 1

ภาพประกอบ .
คําสัง sample
ใช้ ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาจํานวนหนึงจากประชากร เพือใช้ ในการคํานวณค่าสถิติ เช่ น
การสุ่มตัวอย่างขนาด
คน จากกลุ่มตัวอย่างทังหมด
คน หรือสุ่มตัวอย่าง คนจากกลุ่ม
ตัวอย่างทังหมด คน
จากข้ อมูลชุดที สามารถเลือกกลุ่มตัวอย่างมาใช้ ในการคํานวณอย่างสุ่มได้ ด้ วยเมนูหลัก
“Data” เมนูรอง “Select Cases…” จะปรากฏหน้ าต่าง “Select Cases”
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ภาพประกอบ .
สําหรับการสุ่มตัวอย่างให้ คลิกเลือกข้ อความ “Random sample of cases” และคลิกปุ่ ม
“Sample…” จะปรากฏหน้ าต่าง “Select Cases: Random Sample”

ภาพประกอบ .
จะปรากฏ หัวข้ อให้ เลือกใช้
ในหัวข้ อแรกนัน การสุ่มตัวอย่างอาจจะเลือกเป็ นจํานวนเปอร์เซ็นต์ ว่าต้ องการกลุ่มตัวอย่าง
เพือใช้ ในการคํานวณกีเปอร์เซ็นต์ของจํานวนกลุ่มตัวอย่างทังหมด
หัวข้ อทีสองเป็ นการกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างทีต้ องการจากจํานวนกลุ่มตัวอย่างทีระบุ
ในทีนีมีกลุ่มตัวอย่าง คน เราต้ องการสุ่มมาใช้ ในการคํานวณเพียง คน เราสามารถทํา
ได้ โดยใส่เลข ในช่ องแรก และใส่เลข ในช่ องหลัง ดังภาพ
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ภาพประกอบ .
จากนันคลิกปุ่ ม “Continue” และคลิกปุ่ ม “OK” จะปรากฏตัวแปร “Filter_$” ในหน้ าต่างข้ อมูล
ข้ อมูลของตัวแปรจะมี ค่าคือ หรือ “Selected” และ หรือ “Not Selected” ก็คือกลุ่มตัวอย่างคนนัน
“ถูกสุ่ม” หรือ “ไม่ถูกสุ่ม” มาใช้ ในการคํานวณ
จากนันต้ องการคํานวณสถิติอะไรก็ทาํ ได้ ทนั ที

3. การเพิม่ ลดขอมูล
ในหัวข้ อนีจะกล่าวถึงการลบการแทรกตัวแปรและกลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนการแทรก
แฟ้ มข้ อมูลเพือเพิมตัวแปรหรือเพิมกลุ่มตัวอย่าง และการแยกแฟ้ มข้ อมูล ดังหัวข้ อต่อไปนี
การลบตัวแปรและกลุ่มตัวอย่าง
หากมีตัวแปรทีไม่ต้องการและอยากจะลบทิงไป ให้ คลิกไปทีชือของตัวแปร จะเกิดแทบดําทัง
สดมภ์ แล้ วกดปุ่ ม Delete ตัวแปรตัวนันก็จะถูกลบทิง
หากมีกลุ่มตัวอย่างทีต้ องการลบ ให้ คลิกไปทีตัวเลขในแถวของกลุ่มตัวอย่างทีต้ องการลบ จะ
เกิดแทบดําทังแถว แล้ วกดปุ่ ม Delete กลุ่มตัวอย่างคนนันก็จะถูกลบทิง
การแทรกตัวแปรและกลุ่มตัวอย่าง
การแทรกตัวแปร ให้ คลิกไปทีตําแหน่งของตัวแปรทีต้ องการแทรกจะเกิดแถบดําทังสดมภ์
แล้ วเลือกเมนู Data เมนูรอง Insert Variable จะเกิดตัวแปรว่างขึน ณ ตําแหน่งทีเลือก ส่วนตัวแปรทีอยู่
ในตําแหน่งนันก็จะถูกเลือนออกไปทางซ้ าย
การแทรกกลุ่มตัวอย่าง ให้ คลิกไปทีตําแหน่งทีต้ องการแทรก จะเกิดแถบดําทังแถว เลือก
เลือกเมนู Data เมนูรอง Insert Case จะเกิดแถวว่างขึน ณ ตําแหน่งทีเลือก ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีอยู่ใน
ตําแหน่งนันก็จะถูกเลือนลงไป
การรวมแฟ้ มข้อมู ล : กรณีรวมตัวแปร
ในการแทรกกลุ่มตัวอย่างหรือแทรกตัวแปรในแฟ้ มข้ อมูลทุกท่านก็คงจะทํากันได้ อย่าง
ง่ายดาย แต่ถ้าหากเรามีแฟ้ มข้ อมูลอยู่ แฟ้ มซึงบันทึกกลุ่มตัวอย่างเหมือนกันแต่ตัวแปรต่างกัน และ
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เราต้ องการนําตัวแปรจากแฟ้ มข้ อมูลทังสองแฟ้ มนีมาวิเคราะห์รวมกัน เราก็สามารถจะทําได้ โดยง่าย
แต่มีข้อตกลงว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างทีบันทึกในแฟ้ มทังสองจะต้ องเท่ากันและอยู่ในลําดับเดียวกัน
สมมติว่าเรามีแฟ้ มข้ อมูลชือว่า “ข้ อมูลชุดที .sav” และ “ข้ อมูลชุดที .sav” โดยแฟ้ ม “ข้ อมูล
ชุดที .sav” บันทึกตัวแปร sex, age, level, x1 จนถึง x1 ส่วนแฟ้ ม “ข้ อมูลชุดที .sav” บันทึกตัวแปร
x ถึง x โดยทังตัวแปรทังหมดนีได้ มากจากลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกันจํานวน คน ซึงอยู่ใน
ลําดับทีเดียวกัน เรามีวีธีการรวมแฟ้ มข้ อมูลดังนี
. เปิ ดแฟ้ มข้ อมูล “ข้ อมูลชุดที .sav” ขึนมาก่อน
. จากนันคลิกทีเมนูหลัก Data เมนูรอง Mearge file และเมนูย่อย Add Variables…
ดังภาพประกอบ .

ภาพประกอบ .
. จะปรากฏหน้ าต่าง “Add Variable : Read File” คลิกปุ่ ม Browse… ให้ เลือก
แฟ้ มข้ อมูลอีกแฟ้ มหนึงทีต้ องการนําตัวแปรมาเพิม ในตัวอย่างนีคือ “ข้ อมูลชุดที .sav” แล้ วคลิก
“Continue”
. เมือปรากฏหน้ าต่าง “Add Variables from” แล้ วตามด้ วยชือแฟ้ มแล้ ว ให้ เราดูว่า
จํานวนตัวแปรทังหมดมีครบตามทีเราต้ องการหรือไม่ ในทีนีจะต้ องมีครบ ตัวแปรคือ sex, age,
level, x1 ถึง x เมือครบแล้ วให้ คลิกปุ่ ม “OK”
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ภาพประกอบ .
. โปรแกรมก็จะจัดการแทรกตัวแปรอีก ตัวแปรทีอยู่ในแฟ้ ม “ข้ อมูลชุดที3.sav”
ต่อท้ ายตัวแปรของแฟ้ ม “ข้ อมูลชุดที .sav” ทีนีเราก็จะได้ ตัวแปรครบจํานวนตามต้ องการคือ ตัว
แปรแล้ ว จัดการจัดเก็บแฟ้ มข้ อมูลตัวแปรทัง ตัวนี โดยตังชือใหม่ เช่ น อาจตังชือว่า “ข้ อมูลชุดที
.sav”
ถ้ าหากเราแยกตัวแปรเอาไว้ หลายแฟ้ ม เราก็ใช้ วิธีนีค่อย ๆ แทรกทีละแฟ้ มจนครบจํานวน
ตามทีเราต้ องการ
การรวมแฟ้ มข้อมู ล : กรณีรวมกลุ่มตัวอย่าง
ในการแทรกกลุ่มตัวอย่างหรือแทรกตัวแปรในแฟ้ มข้ อมูลทุกท่านก็คงจะทํากันได้ อย่าง
ง่ายดาย แต่ถ้าหากเรามีแฟ้ มข้ อมูลอยู่ แฟ้ มซึงบันทึกตัวแปรเหมือนกันแต่กลุ่มตัวอย่างต่างกัน และ
เราต้ องการนํากลุ่มตัวอย่างจากแฟ้ มข้ อมูลทังสองแฟ้ มนีมาวิเคราะห์รวมกัน เราก็สามารถจะทําได้
โดยง่าย แต่มีข้อตกลงว่าตัวแปรทีบันทึกในแฟ้ มทังสองจะต้ องเท่ากันและอยู่ในลําดับเดียวกัน
สมมติว่าเรามีแฟ้ มข้ อมูลชือว่า “ข้ อมูลชุดที .sav” และ “ข้ อมูลชุดที .sav” บันทึกตัวแปร
ตัวแปรซึงอยู่ในลําดับเดียวกัน และแต่ละแฟ้ มบันทึกกลุ่มตัวอย่างแฟ้ มละ คน และเราต้ องการ
นําทังสองแฟ้ มนีมารวมกันเพือให้ เป็ นจํานวน คน เรามีวิธีการดังนี
. เปิ ดแฟ้ มข้ อมูล “ข้ อมูลชุดที .sav” ขึนมาก่อน
. จากนันคลิกทีเมนูหลัก Data เมนูรอง Mearge file และเมนูย่อย Add Cases…
. จะปรากฏหน้ าต่าง “Add Cases : Read File” แล้ วให้ พิมพ์ชือแฟ้ มอีกแฟ้ มหนึงที
ต้ องการนํามาแทรก ในตัวอย่างนีคือ “ข้ อมูลชุดที .sav” ในช่ อง “File name:” แล้ วคลิก “Open”
. เมือปรากฏหน้ าต่าง “Add Cases from” แล้ วตามด้ วยชือแฟ้ มแล้ ว ให้ เราดูว่าจํานวนตัว
แปรทีอยู่ในแฟ้ ม “ข้ อมูลชุดที .sav เท่ากับจํานวนตัวแปรทีอยู่ในแฟ้ ม “ข้ อมูลชุดที .sav” ทีเราเปิ ดไว้
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แต่แรกหรือไม่ ถ้ าจํานวนตัวแปรในทัง แฟ้ มไม่เท่ากันหรือคุณลักษณะของตัวแปรบางตัวในทัง

แฟ้ มต่างกัน ตัวแปรจะไม่ถูกรวมอยู่ในไฟล์ นันคือตัวแปรจะไปอยู่ในช่องทางซ้ ายมือ “Unpaired
Variables:” ตัวแปรทีอยู่ในช่องนีจะหายไปเมือคลิกปุ่ ม OK ถ้ าหากแน่ใจว่าตัวแปรถูกต้ องแล้ วให้ คลิก
ปุ่ ม “OK”

ภาพประกอบ .
. โปรแกรมก็จะจัดการแทรกกลุ่มตัวอย่างอีก คนทีอยู่ในแฟ้ ม “ข้ อมูลชุดที .sav”
ต่อท้ ายแฟ้ ม “ข้ อมูลชุดที .sav” ทีนีเราก็จะได้ กลุ่มตัวอย่างครบจํานวนตามต้ องการคือ คนแล้ ว
จากนันให้ บันทึกแฟ้ มข้ อมูลโดยตังชือใหม่ เช่ น อาจตังชือแฟ้ มข้ อมูลใหม่ว่า “ข้ อมูลชุดที .sav”
ถ้ าหากเราแยกกลุ่มตัวอย่างเอาไว้ หลายแฟ้ ม เราก็ใช้ วิธีนีค่อย ๆ แทรกทีละแฟ้ มจนครบ
จํานวนตามทีเราต้ องการ

4. การรับขอมูลจากแฟมขอมูลชนิดอื่น
การรับข้อมู ลจาก Text File
มีบ่อยครังทีนักวิจัยป้ อนข้ อมูลทีเก็บรวบรวมมาได้ โดยใช้ โปรแกรม Wordpad หรือ
Notepad ซึงจะจัดเก็บอยู่ในรูปของ Text File เราสามารถจะนํามาวิเคราะห์หาค่าสถิติต่อด้ วยโปรแกรม
SPSS for Windows ได้ ซึงการป้ อนข้ อมูลนันจะมี แบบ แล้ วแต่ว่าผู้วิจัยจะเลือกใช้ การป้ อนข้ อมูล
แบบใด ซึงแต่ละแบบมีวิธีการดังนี
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1. บันทึกข้อมู ลไว้ในรู ปแบบ Fix Column

ภาพประกอบ .
จากรูปแบบเป็ นการบันทึกแบบ Fix Column มีจาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง
คน โดยใช้
Column ที - จะเป็ นคะแนนของแบบวัด Rating Scale ระดับ จํานวน ข้ อความ
ข้ อมูลชุดนีบันทึกอยู่ในแฟ้ มชือ datafix.dat เราจะนํามาแปลงเข้ า SPSS for Windows ได้
ดังนี
. คลิกที file -> Open หรือคลิกทีปุ่ ม
จะปรากฏหน้ าต่าง “Open Data” ที
ด้ านล่าง Filed of type: ให้ เลือกเป็ น "Text (*.txt, *.dat, *.csv, *.tab)" จากนันเลือก Directory ทีแฟ้ ม
datafix.dat ถูกจัดเก็บในช่ อง “Look in:“ และเลือกแฟ้ มข้ อมูล datafix.dat แล้ วคลิกทีปุ่ ม Open

ภาพประกอบ .
. จะปรากฏหน้ าต่าง “Text Import Wizard – Step 1 of 6” ให้ คลิกทีปุ่ ม “Next >”
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ภาพประกอบ .
. จะปรากฏหน้ าต่าง “Text Import Wizard – Step 2 of 6” แล้ วถามว่าข้ อมูลทีจะ
นําเข้ ามีลักษณะ Fixed Width หรือไม่ ซึงข้ อมูลนําเข้ าไฟล์นีเป็ นแบบ Fixed หากข้ อมูลนําเข้ าของเรา
ไม่ใช่ แบบ Fixed คือเป็ นข้ อมูลทีมีการแบ่งตัวแปรแต่ละตัวด้ วยเครืองหมาย , หรือเว้ นวรรค ให้ เลือก
เป็ น Delimited และอีกคําถามหนึงมีว่า ให้ รวมชือตัวแปรทีอยู่บรรทัดบนสุดของแฟ้ มข้ อมูลหรือไม่ ใน
กรณีนีเราไม่มีชือตัวแปร ให้ เลือก “no” แล้ วคลิก “Next >”

ภาพประกอบ .
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. จะปรากฏหน้ าต่าง “Text Import Wizard – Delimited Step 3 of 6” ให้ ถามว่า
กลุ่มตัวอย่างคนแรกเริมทีบรรทัดเท่าไหร่ ในทีนีเราเริมบรรทัดแรก คือเลข และคําถามถัดมาถามว่า
ในการนําเสนอในกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนนําเสนออย่างไร ในทีนีหนึงบรรทัดก็คือ คน ให้ เลือก “Each
line represents a case” และคําถามสุดท้ าย จํานวนของกลุ่มตัวอย่างทีต้ องการนําเข้ ามา ในทีนีเรา
ต้ องการทังหมดให้ เลือก “All of the cases” แล้ วคลิก “Next >”

ภาพประกอบ .
. จะปรากฎหน้ าต่าง “Text Import Wizard – Delimited Step 4 of 6” ถามว่า ใน
แต่ละตัวแปรจะเริมต้ นสดมภ์อย่างไร โดยเราต้ องแบ่งตัวแปรทังหมด ตัว ซึง ตัว คือ สดมภ์
ด้ านล่าง "Column Number:" สดมภ์ของตัวแปรตัวแรก คือสดมภ์แรก ใส่เลข และคลิก Insert
Break จากนันใส่สดภม์ที , ... ไปเรือย ๆ จะเกิดเส้ นแบ่งตัวแปรจนแบ่งครบทัง ตัวแปร แล้ ว
คลิก “Next >”
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ภาพประกอบ .

ภาพประกอบ .
. จะปรากฎหน้ าต่าง “Text Import Wizard – Step of ” ให้ ตังชือตัวแปรและ
กําหนดคุณลักษณะของตัวแปร โดยคลิกจากตาราง Data preview เมือกําหนดครบทุกตัวแปรแล้ ว
คลิกปุ่ ม “Next >”

บทที
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ภาพประกอบ .
. จะปรากฎหน้ าต่าง “Text Import Wizard – Step of ” ถามว่าจะ Save ข้ อมูลที
แปลงแล้ วหรือไม่ ถ้ าใช่ กค็ ลิกที “Yes” แล้ วตังชือแฟ้ มข้ อมูล ถ้ ายังไม่ save ก็คลิก “No” อีกคําถามหนึง
จะให้ แสดงผลการแปลงข้ อมูลออกทาง “syntax” หรือไม่ ถ้ าไม่กค็ ลิก “No” แล้ วคลิก “Finish”

ภาพประกอบ .
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ข้ อมูลทังหมดจะปรากฏบนหน้ าต่างข้ อมูล Input ของ SPSS for Windows ถ้ าหาก
พอใจกับผลการแปลงข้ อมูล ก็ให้ “Save As...” ข้ อมูลเพือใช้ ในการวิเคราะห์ต่อไป

ภาพประกอบ .
. บันทึกข้อมู ลไว้ในรู ปแบบ Free Column

ภาพประกอบ .
จากรูปแบบเป็ นการบันทึกแบบ Free Column มีการแบ่งตัวแปรด้ วยการเว้ นวรรค (space)
ข้ อมูลชุดนีบันทึกอยู่ในแฟ้ มชือ datafree.dat เราจะนํามาแปลงเข้ า SPSS for Windows ได้
ดังนี
. คลิกที file -> Open หรือคลิกทีปุ่ ม
จะปรากฏหน้ าต่าง “Open Data” ที
ด้ านล่าง Filed of type: ให้ เลือกเป็ น "Text (*.txt, *.dat, *.csv, *.tab)" จากนันคลิกเลือก Directory ที
แฟ้ ม datafree.dat ถูกจัดเก็บในช่ อง “Look in:“ และเลือกแฟ้ มข้ อมูล datafree.dat แล้ วคลิกทีปุ่ ม
Open
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ภาพประกอบ .
2.2 จะปรากฏหน้ าต่าง “Text Import Wizard – Step 1 of 6” ให้ คลิกทีปุ่ ม “Next >”

ภาพประกอบ .
. จะปรากฏหน้ าต่าง “Text Import Wizard – Step 2 of 6” แล้ วถามว่าข้ อมูลทีจะ
นําเข้ ามีลักษณะ Delimited หรือไม่ ซึงข้ อมูลนําเข้ าไฟล์นีเป็ นแบบ Free ทีมีการแต่งตัวแปรด้ วยการ
เว้ นวรรค จึงเลือก Delimited และอีกคําถามหนึงมีว่า ให้ รวมชือตัวแปรทีอยู่บรรทัดบนสุดของ
แฟ้ มข้ อมูลหรือไม่ ในกรณีนีเราไม่มีชือตัวแปร ให้ เลือก “no” แล้ วคลิก “Next >”
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ภาพประกอบ .
. จะปรากฏหน้ าต่าง “Text Import Wizard – Delimited Step 3 of 6” ให้ ถามว่า
กลุ่มตัวอย่างคนแรกเริมทีบรรทัดเท่าไหร่ ในทีนีเราเริมบรรทัดแรก คือเลข และคําถามถัดมาถามว่า
ในการนําเสนอในกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนนําเสนออย่างไร ในทีนีหนึงบรรทัดก็คือ คน ให้ เลือก “Each
line represents a case” และคําถามสุดท้ าย จํานวนของกลุ่มตัวอย่างทีต้ องการนําเข้ ามา ในทีนีเรา
ต้ องการทังหมดให้ เลือก “All of the cases” แล้ วคลิก “Next >”

ภาพประกอบ .
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. จะปรากฎหน้ าต่าง “Text Import Wizard – Delimited Step 4 of 6” ถามว่า ใน
แต่ละตัวแปรจะแบ่งอย่างไร ซึงข้ อมูลนีแบ่งด้ วยการเว้ นวรรค เลือกเป็ น Space ด้ านล่าง Data
Preview จะแสดงการแบ่งตัวแปรให้ เห็น หากเห็นว่าแบ่งได้ ถูกต้ องแล้ วคลิก “Next >”

ภาพประกอบ .
. จะปรากฎหน้ าต่าง “Text Import Wizard – Step of ” ให้ ตงชื
ั อตัวแปรและ
กําหนดคุณลักษณะของตัวแปร โดยคลิกจากตาราง Data preview เมือกําหนดครบทุกตัวแปรแล้ ว
คลิกปุ่ ม “Next >”

การใช้ SPSS เพือการวิเคราะห์ข้อมูล

ภาพประกอบ .
. จะปรากฎหน้ าต่าง “Text Import Wizard – Step of ” ถามว่าจะ Save ข้ อมูลที
แปลงแล้ วหรือไม่ ถ้ าใช่ กค็ ลิกที “Yes” แล้ วตังชือแฟ้ มข้ อมูล ถ้ ายังไม่ save ก็คลิก “No” อีกคําถามหนึง
จะให้ แสดงผลการแปลงข้ อมูลออกทาง “syntax” หรือไม่ ถ้ าไม่กค็ ลิก “No” แล้ วคลิก “Finish”
ข้ อมูลทังหมดจะปรากฏบนหน้ าต่างข้ อมูล Input ของ SPSS for Windows ถ้ าหาก
พอใจกับผลการแปลงข้ อมูล ก็ให้ “Save As...” ข้ อมูลเพือใช้ ในการวิเคราะห์ต่อไป
การรับข้อมู ลจาก Microsoft Excel File
มีบ่อยครังทีนักวิจัยป้ อนข้ อมูลทีเก็บรวบรวมมาได้ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel แล้ วไม่
สามารถจะนํามาวิเคราะห์หาค่าสถิติต่อด้ วยโปรแกรม SPSS for Windows หรือนักวิจัยบางท่านอาจจะ
ไม่ได้ เป็ นผู้ป้อนข้ อมูลเอง อาจจะให้ ผ้ ชู ่ วยนักวิจัยเป็ นผู้ป้อนข้ อมูล แต่ผ้ ชู ่ วยนักวิจัยใช้ โปรแกรม SPSS
ไม่เป็ น อาจให้ ผ้ ชู ่ วยนักวิจัยป้ อนข้ อมูลด้ วย Microsoft Excel ก็ได้ แล้ วจึงนํามาแปลงเข้ ากับโปรแกรม
SPSS for Windows
. เปิ ดแฟ้ มข้ อมูลโดยเลือกเมนูหลัก Open เมนูรอง Data จะปรากฏหน้ าต่าง "Open Data"
ด้ านล่าง "files of type:" ให้ เลือกเป็ น "Excel(*.xls, *.xlsx, *.xlsm)" และเลือกไฟล์ Excel ทีต้ องการ คลิก
Open
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ภาพประกอบ .
จะปรากฏหน้ าต่าง "Opening Excel Data Source" โปรแกรมจะถามว่าจะอ่านชือตัวแปรจาก
แถวแรกของข้ อมูลหรือไม่ ถ้ าในไฟล์ Excel ของเรามีชือตัวแปรอยู่ด้านบนของแถว ก็สามารถคลิกเลือก
ให้ โปรแกรมอ่านชือของตัวแปรเข้ ามาได้ จากนันเลือก Worksheet: ทีเป็ นข้ อมูลทีต้ องการ และอาจ
เลือก Range ของข้ อมูลภายในขอบเขตทีกําหนด แล้ วคลิกปุ่ ม OK

ภาพประกอบ .
ไฟล์ข้อมูลใน Excel จะถูกแปลงมาเป็ น SPSS สามารถ Save ไฟล์เพือเก็บไว้ วิเคราะห์ข้อมูล
ในโอกาสต่อไป

