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คํานํา
ตําราเล่มนีเขียนขึนเพือใช้ ในการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาการวัดผล
การศึกษา ซึงเป็ นส่วนหนึงของการศึกษาวิชา FE
สถิติเพือการวิจัย II ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมือผู้เขียนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในปี พ.ศ.
และ
เพือเป็ นการเผยแพร่ความรู้ในการใช้ โปรแกรม SPSS ให้ ผู้สนใจได้ เรียนรู้วิธกี ารวิเคราะห์ข้อมูล
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยของตนเองได้ โดยได้ เผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์วัดผลจุดคอม (http://www.watpon.com) ตังแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.
ตําราเล่มนีได้ พัฒนาตลอดเวลา เนืองด้ วยต้ องใช้ เป็ นเอกสารประกอบการสอน และการ
อบรม ตังแต่เดือนสิงหาคม
ปรับปรุงครังทีสองเดือนตุลาคม
ปรับปรุงครังทีสาม
เดือนกันยายน
ปรับปรุงครังทีสีเดือนตุลาคม
และในการปรับปรุงครังทีห้ า เดือน
พฤศจิกายน
นับเป็ นการปรับปรุงใหญ่ครังทีห้ าแล้ ว ผู้เขียนได้ ตัดเนือหาส่วนทีเกียวข้ องกับ
โปรแกรม SPSS/PC+ ทีใช้ สาํ หรับ DOS ออกไป เนืองจากในปัจจุบันคาดว่าไม่มีผู้ใช้ แล้ ว และยัง
ได้ ศึกษาค้ นคว้ าเนือหาและเทคนิคการใช้ เพิมเติมเพือประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ ทางการวัดผล
และวิจัยการศึกษา ส่วนการปรับปรุงครังนีเป็ นการปรับปรุงครังทีหก ซึงได้ มีการเปลียนเวอร์ชัน
ของโปรแกรมเป็ น IBM SPSS Version 23 และได้ มีการปรับและตัดในบางหัวข้ อ
ตําราเล่มนีผู้เขียนถือว่ายังไม่สมบูรณ์ และก็คงไม่มีทางทีจะทําให้ สมบูรณ์ได้ เพราะ
วิวัฒนาการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทได้
ี มีการเพิมเติมสถิติใหม่ ๆ ตลอดเวลา และคําสังของ
โปรแกรมก็ได้ พัฒนาขึนมารุ่นของโปรแกรมทีเปลียนไป ทําให้ ยากแก่การศึกษาเรียนรู้ให้ ครบถ้ วน
สมบูรณ์
ผู้เขียนหวังเป็ นอย่างยิงว่า ตําราเล่มนีจะยังประโยชน์ให้ แก่ผู้สนใจศึกษาและนําไปใช้
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยตนเองได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ
ฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิทธิ
มกราคม
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สารบัญ
บทที

หน้ า
บทนํา
. ความหมายของสถิติ
. ประเภทของสถิติ
. ระดับการวัด
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
. ตัวแปร
. ชนิดของตัวแปร
. สมมติฐาน
. โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
. การเตรียมเครืองมือเพือเก็บรวบรวมข้ อมูล
. การพิจารณาความมีนัยสําคัญทางสถิติ
. การเตรียมข้ อมูลเพือการวิเคราะห์
. การใช้ ภาษาไทยในโปรแกรม SPSS for Windows
. การนิยามตัวแปร
. การบันทึกแฟ้ มข้ อมูล
. การเปิ ดแฟ้ มข้ อมูล
. การกําหนดคุณลักษณะของตัวแปร
. การวิเคราะห์ข้อมูล
. การปิ ดโปรแกรม
การแจกแจงความถีและสถิติพืนฐาน
. การแจกแจงความถีและหาสถิติพืนฐาน
. การหาค่าสถิติพืนฐานของตัวแปร
. การหาค่าสถิติพืนฐานของกลุ่มย่อย
. การแจกแจงความถีแบบหลายทาง
การจัดกระทํากับข้อมู ล
การแปลงค่าข้ อมูล
การเลือกข้ อมูล
การเพิมลดข้ อมูล
การรับข้ อมูลจากแฟ้ มข้ อมูลชนิดอืน

สารบัญ (ต่อ)
บทที

หน้ า
การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง : t-test
. การวิเคราะห์กรณีเปรียบเทียบค่าเฉลียของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกับประชากร
หรือค่าคงทีในทฤษฎี
. การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มทีเป็ นอิสระจากกัน
. การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มทีสัมพันธ์กัน
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
การคํานวณหาค่าสหสัมพันธ์
. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
. สหสัมพันธ์แยกส่วน
การหาคุณภาพเครืองมือวัด
. การหาอํานาจจําแนกโดยใช้ t-test
. ความเชือมัน
. การหาสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
. การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย
. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
. การทดสอบนัยสําคัญ
. วิธีการคัดเลือกตัวแปร
. การคัดเลือกตัวแปรด้ วยวิธี Blockwise Selection

สารบัญ (ต่อ)
บทที

หน้ า
การทดสอบสถิติไร้พารามิเตอร์
. กรณีกลุ่มตัวอย่างเดียว
. การทดสอบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มทีสัมพันธ์กัน
. การทดสอบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มทีเป็ นอิสระต่อกัน
. การทดสอบกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่มทีสัมพันธ์กัน
. การทดสอบกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่มทีเป็ นอิสระต่อกัน
การวิเคราะห์องค์ประกอบ
การทดสอบข้อตกลงเบืองต้นบางประการของสถิติ
1. คะแนนจะต้ องมาจากประชากรทีมีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ
. ความเป็ นเอกพันธ์ของความแปรปรวน
. ความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรง
. ตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้ องไม่มีความสัมพันธ์กัน
การวิเคราะห์รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง
. รูปแบบสุ่มสมบูรณ์
. รูปแบบกลุ่มสุ่ม
. รูปแบบแฟคทอเรียล
4. Nested Design
. รูปแบบจัตุรัสลาติน
6. Split-Plot Design
. รูปแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
.รูปแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํา (Repeated Measure Design)
การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรและการวิเคราะห์จําแนกประเภท
บรรณานุ กรม

