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การเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้โปรแกรม SPSS ในการจัดการข้อมูล 
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ที่มาและความส าคัญ 

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ

สถานท่ี ฯลฯ ข้อมูลอาจได้มาจากการสังเกต การรวบรวม หรือการวัด ข้อมูลจ าแนกออกเป็น (1) ข้อมูล

เชิงปริมาณ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลที่เป็นตัวเลข จ านวนนับ หรือค่าสถิติต่างๆ เช่น อายุ คะแนนสอบ เป็นต้น 

และ (2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งได้แก่ข้อมูลที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับลักษณะ คุณสมบัติ หรือสถานการณ์ของ

สิ่งต่างๆ เช่น เพศ ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นต้น ข้อมูลที่เป็นท้ังตัวเลขและข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลขจึงมี

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การติดต่อสื่อสาร และการน าไปใช้ตัดสินใจโดยจะช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น 

หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ จึงให้ความส าคัญกับข้อมูลและจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจ วางแผนด าเนินงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไป

อย่างถูกต้องและตรงกับสภาพความเป็นจริง 

หน่วยงานในระดับท้องถิ่น มีการใช้ข้อมูลประกอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานเป็น

ประจ าทุกปี เช่น ข้อมูลผู้สูงอายุส าหรับการจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่มีความ

ละเอียดหรือครอบคลุมพอส าหรับน าไปใช้ส่งเสริม สนับสนุนหรือพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความ

ต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง ท้องถิ่นยังขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะดังกล่าวข้างต้น 

รวมถึงขาดการจัดการข้อมูลจึงไม่มีฐานข้อมูล (Data Base) ที่เป็นการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับเรื่องผู้สูงอายุหรือข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ ท่ีสัมพันธ์กันเช่ือมโยงไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ  

ประโยชน์ของการมีฐานข้อมูล (Data Base) คือ เป็นการลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อน ช่วยให้

ข้อมูลมีความถูกต้องเพราะมีฐานข้อมูลเดียว และการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลท าได้

สะดวกเนื่องจากจะมีเพียงผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถด าเนินการกับข้อมูลได้ ผู้ใช้จึงสามารถใช้งาน

และดูแลรักษาป้องกันข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

คู่มือการจัดท าฐานข้อมูลฯฉบับนี้จัดท าขึ้นภายใต้การด าเนินงาน “โครงการถ่ายทอดองค์

ความรู้เพื่อการจดัท าฐานข้อมลูและแผนสง่เสริมคณุภาพชีวิตผู้สงูอายตุามแนวทางประชารัฐ” เป็น

การน าองค์ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และการใช้โปรแกรม SPSS ในการจัดการข้อมูล  

ถ่ายทอดให้กับชุมชนต าบลบางจะเกร็ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในพื้นทีน่ าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการข้อมูลส าหรับวางแผนพัฒนาชุมชนต่อไป  
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องค์ความรู้ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ 

คู่มือฉบับน้ีประกอบไปด้วยองค์ความรู้ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล และ 2) การ

ใช้โปรแกรม SPSS ในการจัดการข้อมูล ซึ่งในแต่ละส่วนแสดงรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection   

การเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น การสังเกตการณ์ การส ารวจ การ

สัมภาษณ์ เป็นต้น ส าหรับการจัดท าแผนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของต าบลบางจะเกร็ง จ าเป็นต้อง

ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ก าหนดดัชนีและตัวช้ีวัดต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนฯ ดังนั้นขั้นตอน

หนึ่งของการด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล คือการสร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้   

1.1 ก าหนดข้อค าถามส าหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดประชุมระดมความคิด

กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนได้แก่ ผู้น าชุมชน แกนน าผู้สูงอายุ อสม. ผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุจาก

เทศบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เพื่อร่วมกันคิดข้อค าถามส าหรับใช้ในการจัดท าร่างแบบสอบถาม โดย

กรอบของค าถามจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันถึงความต้องการและความจ าเป็นของข้อมูล     
 

 

รูปแบบค าถาม 

แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ควรมีลักษณะของค าถามหลายแบบ 

ซึ่งรูปแบบของค าถามที่ใช้มีทั้งหมด 8 ประเภทดังนี้  
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(1) ค าถามที่มีค าตอบใหเ้ลือกเพียง 2 ค าตอบ (Dichotomous question) 
    ตัวอย่าง :  เพศของผู้ให้สัมภาษณ์ 

        1. ชาย 2. หญิง 

    (2) ค าถามที่ให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจากตัวเลือกหลายตัวเลือก (Multiple choice 

questions)   
    ตัวอย่าง : ท่านนับถือศาสนาใด 

        1. ไม่มีศาสนา 

        2. พุทธ 

        3. คริสต์ 

        4. อิสลาม 

          อื่นๆ (ระบุ)   

     (3) ค าถามที่ให้เลือกค าตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ (Multiple response questions) 
     ตัวอย่าง : ท าไมท่านจึงไม่อยากท างาน (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

        1.  ปัญหาสุขภาพ 

        2.  แก่แล้วท าไม่ไหว 

        3.  ลูกไม่ให้ท า 

        4.  มีเงินมากพอแล้ว 

          อื่นๆ (ระบุ)   

     (4) ค าถามที่ให้เรียงล าดับค าตอบ (Ranking questions) 
     ตัวอย่าง : กรุณาเรียงล าดับปัญหาของโรงพยาบาลท่ีควรปรับปรุง 3 อันดับแรกจากค าถาม

ต่างๆด้านล่างน้ี โดยใส่หมายเลขในช่องว่างท่ีก าหนด ส าหรับปัญหาท่ีควรปรับปรุง

มากที่สุดให้ใส่หมายเลข 1  

              ล าดับ 

       ความรู้ความสามารถของบุคลากร                  2   

       จ านวนบุคลากร          

       การต้อนรับของบุคลากร                             1  

       ความเอาใจใส่ของบุคลากร                

       การจัดเครือข่ายการบริการ         

       ความสะอาดของสถานท่ี         

       คุณภาพของเครื่องมือ/อุปกรณ์         3  
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     (5) ค าถามที่ให้ผู้ตอบประมาณค่า (Rating scale questions) 
     ตัวอย่าง : โดยรวมแล้ว ท่านพึงพอใจกับบริการของเทศบาลมากน้อยเพียงใด 

        พึงพอใจมาก     1 

        พึงพอใจ  2 

        ไม่พึงพอใจ     3 

        ไม่พึงพอใจมาก   4 

    (6) ค าถามอยู่ในรูปของชุดค าถามที่ใช้เพื่อการวัดแนวคิดส าหรับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

(Battery) โดยการวิเคราะห์ค าถามจะวิเคราะห์ค าตอบในแต่ละค าถามย่อย และข้อมูล

ที่วิเคราะห์นั้นจะถูกใช้ในการสรุปความในประเด็นเดียวกัน 
     ตัวอย่าง : 

 ท่านคิดว่าท่านยังสามารถท างานได้อย่างปกติหรือไม่ 

        1. ไม่ได้เลย     2. น้อย     3. ปานกลาง     4. ท าได้ดี    5. ท าได้ดีมาก 

 ท่านพอใจกับขีดความสามารถในการท างานของท่านมากแค่ไหน 

        1. ไม่พอใจมาก    2. ไม่พอใจ    3. เฉยๆ      4.พอใจ     5. พอใจมาก 

 ท่านประเมินความสามารถในการท างานของท่านอยู่ในระดับใด 

        1. เลวมาก     2. ไม่ดี     3. ปานกลาง     4. ดี      5. ดีมาก 

     (7) ค าถามอยู่ในรูปของชุดค าถามที่ใช้เพื่อการวัดแนวคิดส าหรับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (Scale 

questions) โดยค าตอบที่เป็นตัวเลือกในแบบสอบถามแต่ละค าถามย่อยในชุดค าถาม

จะมีรูปแบบเดียวกัน และค าตอบของค าถามย่อยแต่ละค าถามจะถูกน ามารวมกันเพื่อ

สร้างคะแนนส าหรับการวัดผล ซึ่งจะท าให้มีค่าเพียงค่าเดียวท่ีน ามาใช้ 

     ตัวอย่าง : 
 

ค าถาม ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. ท่านวิตกกังวลกับความเจ็บปวดท่ีได้รับไหม 1 2 3 4 5 
2. ท่านกังวลมากน้อยแค่ไหนกับข้อจ ากัดท่ีท า 
    ให้ท่านไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ 

1 2 3 4 5 

3. ท่านต้องใช้ยาในระดับมากน้อยเพียงใด 
เพื่อท่ีจะท าให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ 

1 2 3 4 5 
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(8) ค าถามปลายเปิด (Open-ended questions) 
     ตัวอย่าง :   

 ท่านคิดว่าปัจจัยท่ีส่งเสริมการด าเนินงานของ อสม. มีปัจจัยอะไรบ้าง  

กรุณา (ระบุ)         

          

1.2 น าข้อค าถามมาจัดท าร่างแบบสอบถามแล้วประชุมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อระดม

ความคิดเห็นและท าความตกลงร่วมกันเกี่ยวกับข้อค าถามที่จะน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล โดยเพิ่มค าถาม

ให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการ หรือตัดข้อค าถามที่ไม่จ าเป็นออกเพื่อสะดวกต่อผู้ให้ข้อมูลและพนักงาน

เก็บข้อมูล                              

ตัวอย่างค าถามในแบบสอบถาม 

 

 

1.3 จัดท าร่างแบบสอบถามที่มีการปรับแก้ข้อค าถามและประชุมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดอบรมพนักงานส ารวจ (Training) เพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
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วัตถุประสงค์ของข้อค าถามแต่ละค าถาม วิธีการถามค าถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วน 

(Coverage) เชื่อถือได้ ถูกต้องและแม่นตรง (Reliability and Validity)  

การอบรมแบบสอบถาม ควรจัดให้มีการแสดงบทบาท (Role Play) เพื่อให้พนักงานส ารวจ

ฝึกปฏิบัติ โดยแสดงบทบาทเป็นทั้งผู้ให้ข้อมูลและพนักงานสัมภาษณ์ เป็นการสร้างสถานการณ์ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์จริง เพื่อให้พนักงานส ารวจได้เรียนรู้ทั้งการปฏิบัติตนในการเข้าพบประชากร

เป้าหมาย วิธีการถามค าถาม และวิธีการบันทึกค าตอบ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ 

 

  

1.4 น าแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) ในพื้นที่/ชุมชนตัวอย่าง (ไม่ทดสอบ

แบบสอบถามในพื้นที่/ชุมชนที่เป็นเป้าหมายหลักของการเก็บข้อมูล) และน าแบบสอบถามที่ผ่านการ

ทดสอบแล้วกลับมาประชุมร่วมกันเพื่อรายงานผลการทดสอบแบบสอบถาม แก้ไขความเข้าใจผิด

เกี่ยวกับแบบสอบถาม แลกเปลี่ยนและเสนอแนะวิธีที่ถามค าถามที่จะท าให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วน 

ถูกต้อง และแม่นตรง ปรับแก้ข้อค าถามอีกครั้งและน าไปสร้างแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้

เก็บข้อมูลจริง 

1.5 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมอบหมายให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท าหน้าที่“ผู้จัดการ

ภาคสนาม” (Field Managers) หรือ “พี่เลี้ยงงานสนาม” (Field Supervisors) เพื่อท าหน้าที่ในการ

บริหารงานภาคสนาม โดยมีหน้าท่ีดังนี ้
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 ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ (งานทะเบียนราษฎร์) เพื่อขอรายช่ือและที่อยู่ของ

สมาชิกชุมชนทีเ่ป็นประชากรเป้าหมายส าหรับน ามาจัดท าบัญชีรายชื่อเพื่อเก็บข้อมูลให้ได้ครบถ้วน 

 
 

 จัดท าแผนการเก็บข้อมูลโดยก าหนดกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง

กับจ านวนงบประมาณและอัตราก าลังคน 

 

 แบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานสนามในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนออกเป็นพ้ืนท่ีย่อย (Zone) 

และจัดทีมพนักงานส ารวจตามพื้นท่ีย่อย (Zone) เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และเพื่อป้องกันไม่

ไห้การเก็บข้อมูลเกิดความซ้ าซ้อนหรือการตกส ารวจ 
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 จัดท าใบคุมยอดที่มีรายช่ือและที่อยู่ของประชากรเป้าหมาย ผลการเก็บข้อมูล การ

ตรวจแบบสอบถาม และการส่งมอบแบบสอบถามให้ผู้จัดการข้อมูล จ าแนกตามหมู่บ้านหรือชุมชน 

รวมถึงจัดท า “ใบมอบหมายงาน” เพื่อมอบหมายงานให้พนักงานส ารวจแต่ละคน 

ตัวอย่างใบคุมยอด 
 

 
 

ตัวอย่างใบมอบหมายงาน 
 

 
 

 ตรวจแบบสอบถามที่สัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยในแต่ละวัน เพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้อง ความสมบูรณ์และครบถ้วนของแบบสอบถาม และจดบันทึกข้อผิดพลาดของพนักงานส ารวจแต่

ละคนไว้ และประชุมพนักงานส ารวจทุกวันก่อนที่พนักงานส ารวจจะออกเก็บข้อมูล เพื่อช้ีแจงท าความ
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เข้าใจเกี่ยวกับข้อค าถามและค าตอบที่ได้รับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีก รวมถึงซักถามถึงปัญหา

อุปสรรคที่พนักงานส ารวจพบเพื่อให้ค าแนะน าและแก้ไข  

 รวบรวมแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและจัดท า

สรุปผลการเก็บรวบรวมข้อมูลส่งให้ผู้จัดการข้อมูลในส านักงานเพื่อด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 

สมบูรณ์และครบถ้วนของแบบสอบถามอีกครั้ง 

 

 

 จัดท าคู่มือการให้รหัส เพื่อก าหนดรหัสข้อค าถามส าหรับข้อมูลที่เป็นคุณลักษณะ 

ความคิดเห็น หรือความพึงพอใจ เพื่อแปลงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นตัวเลข และพร้อมส าหรับน าไปบันทึก

และประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไป 
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ส่วนที ่2 การใช้โปรแกรม SPSS ในการจัดการข้อมูล 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ที่ปรากฏในแบบสอบถามจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลข ข้อความหรือ

ตัวอักษร จึงจ าเป็นต้องจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลเพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูลรวมถึงการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการใช้งานที่สะดวกรวดเร็ว  ซึ่งการจัดการข้อมูลสามารถท าได้หลายแบบขึ้นอยู่กับ

ความสะดวกของผู้ใช้งาน องค์ความรู้ที่ใช้ในการด าเนินงานส่วนนี้จึงครอบคลุมประเด็นส าคัญ 2 ประเด็น 

คือ 1) การจัดการข้อมูล (Data Manipulation) และ 2) ความรู้สถิติพื้นฐานและการใช้โปรแกรม SPSS 

จัดท าตารางสถิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 2.1 การจัดการข้อมูล (Data Manipulation)  

เป้าหมายของการจัดการข้อมูล คือ การสร้างแฟ้มข้อมูล (Data file) และการตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูล (Data editing) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS for Windows 

(Statistical Package for the Social Science for Windows) เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่มีถูกต้องและ

พร้อมส าหรับการเรียกใช้งาน เนื้อหาส่วนนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การสร้างแฟ้มข้อมูล (Data file) 

และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data editing) 

การสร้างแฟ้มข้อมูล (Data file)  เป็นการน าข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบ (Raw data) ซึ่งเป็น

ตัวเลข ค า ถ้อยค า หรือข้อความ ที่เป็นข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้น ามาประมวลผลหรือแปลง

ข้อมูลให้สามารถสื่อความหมายเป็นที่เข้าใจร่วมกันซึ่งอยู่ในรูปของแบบสอบถามโดยน าไป

จัดเก็บในรูปของแฟ้มข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณและ

จัดท าตารางสถิติได้ 

 

 

  โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) ประกอบด้วย  

 อักขระ (Characters) คือ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในภาษามนุษย์ แบง่ออกเป็น 3 ประเภท 

ได้แก่ ตัวเลข (ได้แก่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) ตัวอักษร (เช่น ตัวอักษร A-Z หรือ ก-ฮ) 

และสญัลักษณ์พิเศษ (เช่น +, -, x, ÷, ? เป็นต้น)  

 เขตข้อมูล (Data field) คือ อักขระที่มารวมกันแล้วก่อให้เกิดความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง 

เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา เปน็ต้น 

Human language                      Machine readable data 
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 ระเบียน (Record) คือ เขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันมารวมกัน 

 แฟ้มข้อมูล (Data file) คือ การน าระเบยีนหลายๆ ระเบียนท่ีเกีย่วข้องกันมารวมกัน 

 
   

  ลักษณะของแฟ้มข้อมูลที่ใช้งานกับโปรแกรม SPSS 

 มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผา้ (Rectangular File) 

 ต าแหน่งในแนวตั้ง (Column) คือ “เขตข้อมูล (Data field)” เป็นต าแหน่งของ “ตัวแปร 

(Variables)” 

 ต าแหน่งในแนวนอน (Row) คือ “ระเบียน (Record)” เป็นต าแหน่งของ “หน่วยตัวอย่าง 

(Case)” แต่ละหน่วย 

 ณ จุดต าแหน่งในแนวตั้ง (Column) ตัดกับแนวนอน (Row) เรียกว่า “เซลล์ (Cell)”  

 ภายในเซลล์ (Cell) บรรจุ “ค่า (Value)” ที่หมายถึง คุณลักษณะของตัวแปรแต่ละตัวที่แปร

ผันตาม “หน่วยตัวอย่าง (Case)” แต่ละหน่วย 
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ลักษณะแฟม้ข้อมูล 

 
ตัวอย่างแฟ้มข้อมูล 
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  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data editing) เป็นการตรวจสอบความสอดคล้อง 

  ของข้อมูลระหว่างข้อมูลที่ถูกบันทกึลงในแฟ้มข้อมูลกับข้อมูลในแบบสอบถาม การตรวจสอบ 

  ความถกูต้องของข้อมูลมี 2 วิธี คือ ตรวจสอบพิสัยของค่า (Range check) และการตรวจสอบ

  ความสอดคล้องของข้อมูล (Consistency check) 

  ตรวจสอบพิสัยของค่า (Range check)  

  เป็นการตรวจสอบว่าคา่ที่ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มข้อมูลเป็นค่าที่เป็นไปได้หรือไม่  

  ตัวอย่าง  ข้อค าถาม “เพศของผู้ให้สัมภาษณ์” ที่มีหมวดรหัสค าตอบก าหนดให้เพศชายม ี

   หมวดรหสัเป็น 1 และเพศหญิงมีหมวดรหสัเป็น 2 ค่าท่ีถูกบันทึกลงในแฟ้มข้อมูล

   จะเป็นไปไดเ้พียงค่า 1 หรือ 2 เท่าน้ัน หากมีการบันทึกด้วยค่าอื่นแสดงว่าข้อมูลมี

   ความผิดพลาด 

     

  ตรวจสอบความสอดคล้องของขอ้มูล (Consistency check)  

  เป็นการตรวจสอบว่าข้อมลูที่มีความสัมพันธ์กันมีความสอดคล้องกันหรือไม่ 

  ตัวอย่าง  ข้อค าถาม “จ านวนลูกที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน (รวมลูกเลี้ยง ลูกบุญธรรม)” ที่มี

   ค าตอบแบ่งเป็นจ านวนลูกทั้งหมด จ านวนลูกที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน และจ านวน

   ลูกท่ีอาศัยอยู่ที่อ่ืน ค่าที่ถูกบันทึกในค าตอบจ านวนลูกท้ังหมดจะต้องเท่ากับผลรวม

   ของจ านวนลูกท่ีอาศัยอยู่ในครัวเรือนกับจ านวนลูกที่อาศัยอยู่ที่อ่ืน 
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วิธสีร้างแฟ้มข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS 

  1) เข้าโปรแกรม SPSS for Windows โดยเลือก Icon          บนหนา้จอคอมพิวเตอร์หรือใน

   แถบเมน ู

  2) เมื่อเข้าสู่ระบบ SPSS for Windows จะเข้าสู่ Data Editor Window 

    2.1) มุมล่างดา้นซ้ายจะปรากฏแถบเมนู 2 ชุด คือ  

     - Data View เพื่อดูข้อมูลที่บันทึกไว้ใน Data file 

     - Variable View เพื่อดูรายละเอยีดเกี่ยวกับตัวแปรที่บันทึกไว ้

    2.2) หากแถบเมนูใดปรากฏเป็นสีเข้ม แสดงว่าก าลังอยู่ในการท างานของเมนูนั้น 

 

  3) ภายใน Data Editor Window บนแต่ละ Column จะมีค าส าคญั (Key words) อยู่ 11 ค า 

   เริ่มจากค าว่า Name ไปจนถึงค าว่า Role ซึ่งค าส าคญัเหล่านี้ใช้เพื่อการระบุช่ือตัวแปรและ

   คุณลักษณะส าคัญของตัวแปรดังนี ้

 



15 

 

   3.1) ต าแหน่งของ Name หมายถงึ ให้ระบุ “ช่ือตัวแปร” ที่ข้ึนต้นด้วยตัวอักษรที่มีความยาว

     ไม่เกิน 8 ตัวอักษร 
 

 

 

   3.2) ต าแหน่งของ Type แสดงประเภทของข้อมูล         

 

 
 

   3.3) ต าแหน่ง Width และ Decimals 

     - Width และ Decimals ใช้ในกรณีที่ประเภท (Type) ของตัวแปรเป็นตัวเลข  

      (Numeric) โดย Width แสดงความกว้างของเขตข้อมูลหรือจ านวนหน่วย (Digit) ที่ใช้

      ในการบันทึกข้อมูล (ไมร่วมต าแหน่งทศนิยม) ส่วน Decimals แสดงจ านวนต าแหน่ง

      ทศนิยมของตัวแปรนั้นๆ 
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   3.4) ต าแหน่ง Label เป็นค าย่อของค าว่า Variable Label ใช้เพื่อขยายความหรือให้ 

     รายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปร เนื่องจากช่ือตัวแปรที่ระบุในต าแหน่ง Name ถูกจ ากัด 

     ความยาวตัวอักษรเพียง 8 ตัวอักษร 

     - ต าแหน่ง Label จะระบุค่าหรือไม่ก็ได้ แตจ่ะถูกจ ากัดความยาวตัวอักษรไว้ท่ี 40  

      ตัวอักษร                                                                               
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   3.5) ต าแหน่ง Values เป็นค าย่อของค าว่า Value Labels ใช้เพื่อขยายความเกีย่วกับค่าของ

     ตัวแปร โดยจะระบุค่าหรือไม่ก็ได้ แต่จะถูกจ ากัดความยาวตัวอักษรไว้ท่ี 20 ตัวอักษร 

     - การก าหนดค่า Value Labels ท าได้โดยการคลิกเซลล์ที่ว่างตรงค าว่า Values จะเห็น

      เครื่องหมายจุด 3 จุด (…) คลิกท่ีจดุ 3 จุด จะปรากฏกล่องสนทนา (Dialogue Box) 

      ให้ผู้ใช้พิมพ์ค่า หรือรหสั ลงในช่อง Values และพิมพ์ข้อความที่ต้องการขยายความลง

      ในช่อง Labels เมื่อตรวจว่าถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม Add     
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     - ในกรณีที่พบข้อผิดพลาดและต้องการแก้ไขให้เลื่อนลูกศร (Cursor) ไปยังข้อมูลที ่

      ต้องการแก้ไขแล้วคลิก หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลออกให้กดปุม่ Remove ข้อมูลจะ 

      หายไป หากต้องการเพียงแก้ไขใหพ้ิมพ์ค่าที่ต้องการแก้ไขในช่อง Value หรือ Label 

      จากนั้นจะปรากฏปุ่ม Add หรือ Change เพื่อเพ่ิมหรือแก้ไขข้อมลูนัน้ๆ  
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- เมื่อก าหนดค่า Value Labels ครบถ้วนและถูกต้องแล้วให้เลือกปุ่ม OK หรือถ้า

ต้องการยกเลิกให้กดปุ่ม Cancel บนแถบค าสั่งด้านล่าง จากน้ันค่า Value Labels ที่

ก าหนดไว้จะปรากฏในช่องต าแหน่ง Values 
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   3.6) ต าแหน่ง Missing เป็นค าย่อของค าว่า Missing Values หมายถึงค่าที่ต้องการให้ตัด 

     ออกไปจากการค านวณ 

 

     - การก าหนดค่า Missing Values ท าได้โดยการคลิกเซลล์ที่ว่างตรงต าแหน่ง Missing 

      เครื่องหมายจุด 3 จุด (…) จะปรากฏ เมื่อคลิกท่ีเครื่องหมายจุด 3 จดุ (…) จะปรากฏ 

      Missing Values Dialogue Box ส าหรับการก าหนดค่าที่ต้องการตดัทิ้งจากการ 

      ค านวณ        

- Missing Values Dialogue Box ประกอบด้วยทางเลือก 3 ทางเลือกดังนี ้

 (1) No missing values คือ ไม่ก าหนดค่าหรือรหสัข้อมูลที่เป็น Missing  

  Values (ระบบจะก าหนดโดยอัตโนมัติ (Default))  

 (2) Discrete missing values คอื การก าหนดค่าที่ต้องการตัดทิ้งจากการค านวณ  

  โดยผู้ใช้สามารถก าหนดค่าที่แตกตา่งกันได้สูงสดุ 3 ค่า 

 (3) Range plus one optional discrete missing value คือ การก าหนดค่าทีเ่ป็น

  ค่าต่อเนื่องที่ต้องการตัดทิ้งจากการค านวณ โดยเริ่มจากค่าต่ าสุด (Low) ไป 

  จนถึงค่าสูงสุด (High) และค่าที่ไมใ่ช่ค่าต่อเนื่องอีก 1 ค่า 
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   3.7) ต าแหน่ง Columns แสดงถงึความกว้างของเขตข้อมูล (Data field) ที่ใช้ในการบันทึก

     ข้อมูล  

     - การก าหนดความกว้างของแต่ละเขตข้อมูลจะปรากฏที่ Data view 
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   3.8) ต าแหน่ง Align เป็นตัวบ่งช้ีต าแหน่งของค่าที่ถูกบันทึกลงในเซลลต์ัวแปรแตล่ะตัวแปร 

     - ผู้ใช้สามารถก าหนดต าแหน่งค่าภายในเซลลต์ัวแปรได้ 3 ต าแหน่ง คือ ชิดซ้าย (Left) 

      ชิดขวา (Right) หรือ ตรงกลางเซลล์ (Center)  

     - โดยปกติระบบก าหนด (Default) ให้อยู่ต าแหน่งชิดขวา (Right) 

 

  

   3.9 ต าแหน่ง Measure แสดงถึงระดับของการวัด เพื่อบ่งช้ีว่าค่าท่ีบันทึกในรูปของตัวเลข 

     (number) เป็นค่าที่แท้จริงหรือเปน็เพียงตัวเลขท่ีใช้แทนค าตอบของผู้ให้ข้อมูลเท่าน้ัน 

    -  ในโปรแกรม SPSS ก าหนดระดบัของการวัดเป็น 3 ระดับ คือ 

     (1) Nominal variable (ตัวแปรนามบัญญตัิ ใช้กับข้อมูลประเภทกลุม่ที่ใช้แทน 

      ค าตอบของผู้ให้ข้อมูล ไม่มีความหมายในการค านวณ) 

     (2) Ordinal variable (ตัวแปรเรยีงล าดับ ใช้กับข้อมูลประเภทวัดระดับความส าคญั

      โดยไม่มีความหมายในการค านวณ) 

     (3) Scale variable (ตัวแปรช่วง ใช้กับข้อมูลที่วัดปริมาณได้ สามารถบวก ลบ คูณ 

      หารได้) 
 

   

   3.10 ต าแหน่ง Role เป็นการก าหนดบทบาทของตัวแปรในการวิเคราะห์ข้อมูล 

    - โดยปกติระบบก าหนด (Default) ที่ Input 
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   การน าเข้าข้อมลูสู่โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows 

   ในกรณีที่แฟ้มข้อมูลถูกบันทึกลงในโปรแกรมอื่น เช่น โปรแกรม Excel และต้องการที่จะน า 

   ข้อมูลมาประมวลผลในโปรแกรมส าเร็จรปู SPSS for Windows สามารถน าข้อมลูเข้าได้ดังนี ้

(1)  เข้าโปรแกรม SPSS for Windows โดยเลือก Icon          บนหนา้จอคอมพิวเตอร์หรือใน  

 แถบเมน ู

 เมื่อเข้าสูร่ะบบ SPSS for Windows ให้เลือก File จากนั้นเลือก Open แล้วเลือก Data 

(2)  ระบบจะแสดงกล่องสนทนา (Dialogue box) เพื่อให้ผู้ใช้เลือกไฟล์ Excel ที่จะท าการ

น าเข้าข้อมูลสู่โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  

  ช่อง Look in เลือก Folder ที่บันทึกไฟล์ Excel  

  ช่อง Files of type เลือกประเภทของไฟล์เป็น Excel (*.xls, *xlsx, *xlsm) จะปรากฏ

 ไฟล์ Excel เพื่อให้เลือกไฟล์ทีต่้องการน าเข้าข้อมลูสูโ่ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS จากนั้นกด 

 Open 
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(3) เมื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการน าเข้าข้อมลูแล้วจะปรากฏกล่องสนทนา Opening Excel Data  

Source เพื่อให้ผู้ใช้เลือกแผ่นงาน (Worksheet) ที่ต้องการน าเข้าข้อมูล (ในกรณไีฟล์ Excel 

มีหลายแผ่นงาน (Worksheet)) เมื่อเลือกแผ่นงานท่ีต้องการแล้วกดปุ่ม OK 
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(4) แฟ้มข้อมูลจากไฟล์ Excel ทั้งหมดจะเข้ามาอยู่ในโปรแกรมส าเร็จรปู SPSS  
 

   
 

(5) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและบันทึกข้อมูลจะได้ไฟล์ในรูปแบบ SPSS ที่มีนามสกลลุ

เป็น .SAV 
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การประมวลผลข้อมลู (Data Processing) ใช้โปรแกรม SPSS 

การประมวลผลข้อมูล คือการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาด าเนินการผ่านกระบวนการต่างๆ 

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อแปรสภาพข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 

(Information) ที่มีประสิทธิภาพส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 

เมนูการท างานของ Data Editor Window ส าหรับการประมวลผลข้อมูลประกอบด้วย 
 

  
 

  1. File: ใช้ส าหรับเปดิแฟ้มข้อมูล บันทึกข้อมูล พิมพ์ข้อมูล รวมถึงค าสั่งพิมพ์ ฯลฯ 

  2. Edit: ใช้ส าหรับการย้ายข้อมูล คัดลอกข้อมลู ค้นหาข้อมูล ลบข้อมูล ฯลฯ 

  3. View: ใช้ส าหรับปรับรูปแบบและขนาดตัวอักษร แสดง Value Labels, Toolbars ฯลฯ 

  4. Data: ใช้ส าหรับการจัดการข้อมูล เช่น สรา้งตัวแปร แก้ไข เรียงล าดับข้อมลู รวมแฟ้มข้อมลู 

              แทรกตัวแปร ฯลฯ 

  5. Transform: ประกอบด้วยค าสั่งค านวณ และค าสั่งเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปร 

  6. Analyze: ใช้เรียกค าสั่งเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมลูสถติ ิ

  7. Graphs: ใช้ส าหรับการสร้างกราฟรูปแบบตา่ง ๆ 

  8. Utilities: ใช้ส าหรับการแสดงรายละเอียดตัวแปร ก าหนดกลุม่ตวัแปร ก าหนดรูปแบบเมนู 

  9. Window: ใช้เลือกหน้าต่างของ SPSS ขึ้นมาใช้งาน 

  10. Help: ใช้ส าหรับการขอค าอธิบายการใช้โปรแกรม SPSS for Windows 

  โดยแฟ้มค าสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลจะปรากฏอยู่ในหน้าต่างท่ีเรียกว่า “Syntax 

  Window” 



28 

 

  

  

2.2 ความรู้สถิติพ้ืนฐานและการใช้โปรแกรม SPSS จัดท าตารางสถิติ 

สถิติ หมายถึง ตัวเลขหรือข้อความที่แสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งในคู่มือ

ฉบับน้ีจะอธิบายถึงสถิติพื้นฐานโดยเริ่มตั้งแต่ชนิดของตัวแปร ระดับการวัด ระดับการวัดกับการใช้สถิติ 

รวมไปถึงสถิติเพื่อการวิเคราะห์ตัวแปร และตารางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ตัวแปรทั้งตัวแปรเดี่ยว 

(Univariate Analysis) และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว (Bivariate Analysis) 
 

ตัวแปร (Variable) 

ในข้อมูลชุดหน่ึงๆ หน่วยพื้นฐานของข้อมูลคือ “ตัวอย่าง” ซ่ึงตัวอย่างแต่ละตัวอย่างจะมีข้อมูลจ าเพาะของ

ตัวอย่างนั้น ดังน้ันคุณลักษณะของแต่ละตัวอย่างจึงแปรผันแตกต่างกันไป ซ่ึงคุณลักษณะของตัวอย่างท่ีสามารถ

สังเกตหรือวัดได ้และมีความเปลี่ยนแปลงระหว่างหน่วยของประชากร เรียกว่า “ตัวแปร” 

 “ตัวแปร (Variable) เป็นค าย่อของค าว่า Variable characteristic ซ่ึงหมายถึง คุณลักษณะท่ีผันแปร” 
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ชนิดของตัวแปร 

ตัวแปรมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง แต่โดยทั่วไปแบง่ชนิดตัวแปรโดย 

   พิจารณาความเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน ซึ่งแบ่งออกเป็นตัวแปรอิสระ (Independent  

   variable) และตัวแปรตาม (Dependent variable) 

 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) เป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นก่อนและถือว่าเป็นเหตุ

ของตัวแปรอื่น 

 ตัวแปรตาม (Dependent variable) เป็นตัวแปรที่เกดิขึ้นตามมาและถือว่าเป็นผลมา

จากตัวแปรอื่น 

 

 

 

ระดับการวัด (Level of Measurement) 

การวัด เป็นกระบวนการก าหนดคา่ที่เป็นตัวเลขหรือสญัลักษณ์ให้กับตัวแปร หรือแปลง 

    ลักษณะตัวแปรให้อยู่ในรปูเชิงปรมิาณหรือเชิงคุณภาพภายใต้กฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

ระดับการวัด เกิดขึ้นเมื่อมีการก าหนดค่าที่เป็นตัวเลขให้กับตัวแปร แบ่งออกเป็น 4 ระดับ

    คือ 
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(1) ระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

ระดับการวัดเพื่อจัดกลุ่มหรือแยกประเภทตามลักษณะที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มต่างๆ หรือค่า

 ต่างๆ ที่มีอยู่เป็นเพียงตัวเลขที่ใช้เพื่อการก ากับกลุ่มเท่านั้น ไม่สามารถบอกได้ว่ากลุ่มใด

 มากกว่า ดีกว่า หรือน้อยกว่ากลุ่มใด ตัวเลขท่ีปรากฏเพียงแต่ชี้ให้เห็นว่ามาจากกลุ่มที่ต่างกัน 

ตัวอย่าง : ข้อค าถาม “เพศของผู้ให้สัมภาษณ์” มีหมวดรหสัค าตอบให้เพศชายแทนด้วย

 กลุ่มที ่1 และเพศหญิงแทนด้วยกลุ่มที ่2 
 

 

(2) ระดับเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 

ระดับการวัดเพื่อจดัอันดับหรือเรียงล าดับ โดยค่าต่าง ๆ ที่ก าหนดใหแ้ก่ตัวแปรเป็นค่าท่ี 

  แสดงถึงล าดับที่แตกต่างกัน (เช่น กลุ่มที่มีค่าเป็น 1 แสดงว่าเป็นกลุม่ที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

  (หรืออาจจะต่ ากวา่) กลุ่มที่มีค่าเปน็ 2 ในขณะทีก่ลุ่มที่มีค่าเป็น 2 ก็แสดงถึงกลุ่มที่อยู่ใน 

  ระดับสูงกว่า (หรืออาจจะต่ ากว่า) กลุ่มที่มีค่าเป็น 3 เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม ระยะห่าง 

  ระหว่างกลุม่ไมส่ามารถค านวณเปน็ตัวเลขท่ีชัดเจนได้ว่าสูงกว่าหรือต่ ากว่าเท่าใด 

ตัวอย่าง : ข้อค าถาม “ท่านจบการศึกษาสูงสดุชั้นใด” มีหมวดรหัสค าตอบตั้งแต่ค่า 0 ถึง 

     6 แทนระดับการศึกษาตั้งแต่ไม่เคยเรียนไปจนถึงปรญิญาตรีและสูงกว่า  
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(3) ระดับอันตรภาค (Interval Scale) 

ระดับการวัดที่สามารถแบ่งตัวแปรออกเป็นกลุ่มได้ จัดล าดับก่อนหลงัของตัวแปรได้ โดยค่า

   ต่างๆ สามารถแสดงในรูปของจ านวนที่ช่วงห่างระหว่างคา่/กลุ่ม มคีวามห่างเท่ากันเสมอ 

   อย่างไรก็ตาม ค่าที่ปรากฏมีข้อจ ากัด เนื่องจากค่า “0” ไม่ใช่ค่าศูนยส์มบูรณ์ (no true zero

    point) 

ตัวอย่าง : ข้อค าถาม “ประเมินระดับคะแนนความสุข” ตั้งแต่ 0 – 10 โดย “0”  

     หมายถึง ไม่มคีวามสุขเลย ไปจนถงึ “10” หมายถึง มีความสุขมากท่ีสุด 
           

 

(4) ระดับอัตราส่วน (Ratio Scale) 

ระดับการวัดที่สามารถแบ่งตัวแปรออกเป็นกลุ่มได้ จัดล าดับก่อนหลงัของตัวแปรได้ มีค่าเป็น

 ตัวเลขท่ีมีช่วงห่างเท่ากัน และค่า “0” เป็นค่าศูนย์สมบรูณ์ (true zero point) คือไม่ม ี

 คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว ้

ตัวอย่าง : ข้อค าถาม “ท่านอายุเท่าใด”   
             

   

  ตัวแปรที่ค่าใช้บอกลักษณะของการแบ่งกลุ่มหรือประเภทที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ เรียกอีก

  อย่างหนึ่งว่า “ตัวแปรเชิงกลุ่ม (Categorical variable)” ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากระดับการวัด       

  นามบัญญัติ (Nominal Scale) และระดับเรียงล าดับ (Ordinal Scale) และตัวแปรที่ค่าสามารถ

  วัด เป็นตัวเลขได้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ตัวแปรเชิงตัวเลข (Numerical variable หรือ  Scale 

  variable)” ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากระดับอันตรภาค (Interval Scale) และระดับอัตราส่วน (Ratio 

  Scale) 
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ระดับการวัดกับการใช้สถิติ 

การจ าแนกข้อมูลในแต่ละระดับจะช่วยให้เลือกใช้สถิติมาวิเคราะห์ขอ้มูลได้อย่างถูกต้อง 

   เหมาะสม 
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สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ตัวแปร 

การแสดงตัวเลขหรือสถติิเพื่อการวิเคราะหม์ักแสดงตัวเลข 2 ประเภทคือ 

1. ตัวเลขจริง หรือ จ านวนสมับูรณ์ (Absolute number) เป็นการแสดงข้อเท็จจริงว่าเกิด

     เหตุการณ์ใดๆ เป็นเท่าใด  

2. ตัวเลขเปรียบเทยีบ หรือ จ านวนสมัพัทธ์ (Relative number) เป็นการแสดงตัวเลข 

     ที่เปน็ผลมาจากการเปรยีบเทียบตวัเลข 2 ตัวข้ึนไป ซึ่งท าให้การแปลความหรือการ 

     วิเคราะหม์ีความหมายมากข้ึน  

การวิเคราะห์ตัวแปรเด่ียว (Univariate Analysis) เป็นวิธีการทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการ

   วิเคราะหต์ัวแปรเพียงตัวเดยีว มีสองลักษณะคือ การวิเคราะห์ตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว 

   หรือการวิเคราะหต์ัวแปรตามเพยีงตัวเดียว ในท่ีนี้จะใช้สถิติเพื่อการวิเคราะหต์ัวแปรอสิระ

   เพียงตัวเดียวเท่านั้น 

 กรณีตัวแปรมีค่าเป็นกลุม่ (Categorical Data Analysis) จะแสดงการค านวณค่าทางสถิติ

 เป็นตัวเลขเปรียบเทียบ 4 ประเภท คือ 1) สัดส่วน (Proportion) 2) ร้อยละ (Percent)  

 3) อัตราส่วน (Ratio) และ 4) อัตราส่วนร้อย (Percentage) 

   ตัวอยา่ง : การค านวณสัดส่วน ร้อยละ อัตราส่วน และอัตราส่วนร้อย                 
 

      

 กรณีตัวแปรมีค่าเป็นตัวเลข (Numerical variable) จะค านวณค่าทางสถิติได้ 2 วิธีคือ การ

   วัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจาย 
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การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measure of Central Tendency) เป็นการหาค่า

 กลางท่ีเป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งชุด แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก ่

 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean)  

   หมายถึง ค่าเฉลีย่ ค านวณได้จากจากผลรวมของค่าทั้งหมดหารด้วยจ านวนข้อมูล 

 
 

 ค่ามัธยฐาน (Median) 

หมายถึง ค่าของต าแหน่งท่ีอยู่ตรงกลาง ค านวณได้จากการเรยีงล าดบัข้อมูลจากน้อยไป

มาก หรือ จากมากไปน้อย แล้วหาต าแหน่งท่ีอยู่ตรงกลางโดยการใช้สูตร 

    
 

 ค่าฐานนิยม (Mode) 

     หมายถึง ค่าท่ีมีความถีสู่งสุด  

     ตัวอย่าง :     5, 2, 9, 5, 6, 7          ฐานนิยมเท่ากับ 5 

               5, 2, 9, 5, 6, 7, 9 ฐานนิยมเทา่กับ 5 และ 9 

 

การวัดการกระจาย (Measure of Dispersion) เป็นการหาค่าการกระจายของข้อมูลหาก

 ข้อมูลมีความแตกต่างกันมากค่าการกระจายจะสูง หากข้อมูลแตกต่างกันน้อยค่าการ

 กระจายจะต่ า วิธีการวัดการกระจายที่มีความน่าเชื่อถือค านวณได้จากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 หรือค่าความแปรปรวน 
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 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation หรือ S)    
 

                  

             หรือ ค่าความแปรปรวน (Variance หรือ S2) 
 

     
 

  การจัดท าตารางสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ตัวแปรเด่ียวโดยใช้โปรแกรม SPSS  มีขั้นตอนและวิธี

ท าดังนี ้

(1) สร้างตารางหุ่น (Dummy Table) ตารางหุ่น คือ การออกแบบเคา้โครงหรือโครงร่างใน

การแสดงผลข้อมลู (Output) ประกอบไปด้วย  

   • หัวตาราง 

   • ตัวแปรที่ต้องการใช้ 

   • กลุ่มของค่าต่างๆ ที่ต้องการน าเสนอ 

   • ค่าทางสถิติที่ต้องการน าเสนอ เช่น จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ฯลฯ 
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  (2) ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรม SPSS  

 การประมวลผลข้อมลูเพ่ือการจัดท าตารางสถิติ 

- การประมวลผลข้อมลูเพื่อการจัดท าตารางสถติิจะท างานผา่นเมนู Analyze    
 

     
 

- ส าหรับสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  จะใช้ค าสั่ง Descriptive 

Statistics  จากนั้นใช้ค าสั่ง Frequencies เพื่อหาค่าทางสถิตสิ าหรบัการวิเคราะห์

ตัวแปรเดี่ยว 
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- เมื่อเลือก Frequencies จะปรากฏกล่องสนทนา (Dialogue Box) เพื่อสื่อสารกับ

โปรแกรม SPSS โดยกล่องทางด้านซ้ายมือจะแสดงช่ือตัวแปรทั้งหมดในแฟ้มข้อมูล 

หากต้องการประมวลผลตัวแปรใดให้เลือกที่ตัวแปรนั้นแล้วกดเครื่องหมายลูกศรใน 

Dialogue Box ระบบจะส่งตัวแปรนั้นไปท่ีช่องด้านขวามือ 
 

 

- ด้านล่างกล่องสนทนามีปุ่มส าหรบัการใช้งาน 5 ปุ่ม แต่ละปุ่มมคีวามหมายดังนี้ 

OK: ใช้ส าหรับการสั่งประมวลข้อมูลโดยไม่เก็บค าสั่ง 

Paste: ใช้ส าหรับการน าค าสั่งจากกล่องสนทนาไปวางไว้ที่ Syntax window เพื่อ

รอการสั่งงานหรือเพื่อเก็บค าสั่งไว้ในไฟล์ (ในค าสั่งนี้ระบบจะยังไม่

ประมวลข้อมูล ผู้ใช้ต้องสั่งประมวลข้อมูลใน Syntax window) 

Reset: ใช้ส าหรับการยกเลิกค าสั่งประมวลข้อมูล 

Cancel: ใช้ส าหรับการออกจากค าสั่ง Frequencies 
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- ด้านข้างกล่องสนทนามีปุ่มส าหรับการใช้งาน 4 ปุ่ม ประกอบด้วย Statistics, 

Charts, Format และ Bootstrap แต่ในที่นี้จะใช้เพียงปุ่ม Statistics เท่านั้น โดย

ปุ่ม Statistics จะใช้ในกรณีที่ตัวแปรมีระดับการวัดเป็น Numerical variable 

เท่านั้น 

 

 
 

- เมื่อเลือกปุ่ม Statistics ผู้ใช้จะเลือกค านวณค่าสถิติได้ 3 กลุ่ม  

1. Measure of Central Tendency หรือ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ค่าสถิติ

ที่เลือกได้คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) มัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และ

จ านวนรวมของค่าทั้งหมด (Sum) 

2. Dispersion หรือ การวัดการกระจาย มีค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ค่าความแปรปรวน (Variance) พิสัย (Range) ค่าต่ าสดุ 

(Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ย 

(Standard Error of Means) 

3. Distribution หรือ การกระจายตวัของข้อมูล วัดได้ด้วยการเบ้ของขอ้มูล 

(Skewness) และการกระจุกตัวของข้อมูล (Kurtosis) 
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 การตัดค่าบางค่าออกจากการค านวณ มีวิธีท า 2 แบบคือ System Missing และ 

User Missing  

     System Missing คือ ค่าหรือรหสัที่ถูกตัดออกจากการค านวณโดยอัตโนมัติ เกดิจาก

การออกแบบค าถามที่มีการข้ามขอ้ค าถามที่ไม่เกีย่วข้อง โดยค่าที่ระบบตัดทิ้งจะแสดงค่า

ในเซลล์ในแฟ้มข้อมลูเป็นคา่ว่าง (Blank)  

     ตัวอย่าง : ข้อค าถาม “ท่านอยากท างานหรือไม่” หากตอบไม่อยากท างานให้ขา้มข้อ

เหตุผล “ท าไมท่านจึงอยากท างาน” เพื่อไปตอบเหตผุล “ท าไมท่านจึงไม่

อยากท างาน” ดังนั้นค่าในเซลล์ขอ้เหตุผล “ท าไมท่านจึงอยากท างาน” จะ

แสดงเป็นค่าว่าง เรียกว่า System Missing 
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ข้อ ค าถามและค าสั่งชี้แนะ หมวดรหัส ข้ามไป 

ข้อ 2 

 

เพศของผู้ให้สัมภาษณ์ ชาย………………………………….……..… 1 
หญิง………………………………………….. 2 

 

ข้อ 7 ท่านอยากท างานหรือไม่ ไมอ่ยาก ………………...........………….. 1 
อยาก .............................................. 2 

---> ข้อ 9 

ข้อ 8 ท าไมท่านจึงอยากท างาน 
 

สุขภาพแข็งแรง/ยังมีแรงท างาน ….. 1 
ต้องหารายได้เลี้ยงครอบครัว 
    หรือตนเอง  .………………….…... 2 
ต้องส่งเสียลูก ……..……..………….….. 3 
เป็นอาชีพประจ าไม่มีผู้ดูแลแทน ….. 4 
ยังไม่เกษียณอายุ ............................. 5 
ยังมีหนี้สิน …………..…..……………….. 6 
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ............ 7 
ช่วยลูก/สมาชิกในครัวเรือน ............ 8 
อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 9 ท าไมท่านจึงไม่อยากท างาน 
(ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

ปัญหาสุขภาพ ................................. 1 
แก่แล้วท าไม่ไหว …………………….….. 2 
ลูกไม่ให้ท า ...................................... 3 
มีเงินมากพอแล้ว ……………….………. 4 
อ่ืนๆ (ระบุ)     อยากพัก ไปเที่ยว   
 

 
 
 
 
 

  5 
 

 
     User Missing หมายถึง ค่าหรือรหัสของตัวแปรที่ผู้ใช้ไม่ต้องการน าไปใช้ในการค านวณ 

     ตัวอย่าง  : ในแบบสอบถามบางข้อผู้ตอบไมไ่ด้ให้ค าตอบหรือตอบว่าไม่ทราบ ซึง่

บางครั้งจ านวนตัวอย่างในกลุ่มผู้ทีต่อบว่าไม่ทราบหรือไมไ่ด้ให้ค าตอบมี

จ านวนน้อยไม่ควรถูกน าไปใช้ในการน าเสนอข้อมูลจึงจ าเป็นต้องตัดตัวอย่าง

กลุ่มนั้นออกไป โดยผู้ใช้ข้อมูลเป็นผู้ก าหนดใหต้ัดออกจากการค านวณโดย

การเข้าไปตั้งค่าในต าแหน่งMISSING ในเมนู Variable View บนหน้าต่าง 

Data Editor Window 

 

 

 

 

 



41 

 

       
 

 การแปลงค่าข้อมูล  

     เหตุผลที่ต้องแปลงค่าข้อมลู (Values หรือ Codes) เนื่องจากการกระจายตัวของข้อมูล

ไม่อยู่ในรูปแบบทีต่้องการน าไปใช้งาน เช่น จ านวนผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป) 

ในหมู่บ้าน/ชุมชน ทีม่ีการกระจายตัวแตกต่างกันไป เพื่อให้ข้อมูลอยูใ่นรูปแบบที่ต้องการ

มีวิธีและขั้นตอนการแปลงค่าข้อมลูดังนี ้

1) การแปลงค่าข้อมลูจะท างานผ่านเมนู Transform จากนั้นจะใช้ค าสัง่ Recode ซึ่งมี

สองทางเลือก คือ Recode into Same Variables และ Recode into Different 

Variables ในที่น้ีจะใช้ค าสั่ง Recode into Different Variables เพื่อสร้างตัวแปร

ใหม่และบันทึกค่าลงในตัวแปรทีส่ร้างใหม่นี้ ในขณะที่ตัวแปรเดมิยังคงอยู่และค่าไม่

เปลี่ยนแปลง 

2) เลือกค าสั่ง Recode into Different Variables จะปรากฏกล่องสนทนาเพื่อให้ผู้ใช้

ก าหนดตัวแปรน าเข้า (Input Variable) หรือหมายถึง ตัวแปรทีต่้องการแปลงค่าที่

อยู่ด้านซ้ายมือไปก าหนดค่าตัวแปรใหม่ยังกล่องด้านขวามือ (Output Variable) 

3) ก าหนดช่ือและค าอธิบายตัวแปรใหม่ (Output Variable) โดยการก าหนดช่ือตัวแปร

ใหม่ในช่อง Name และก าหนดค าอธิบายช่ือตัวแปรใหม่ (Variable label) ในช่อง 

Label  จากนั้นกดปุ่ม Change ระบบจะส่งค่าตัวแปรใหม่ไปท่ีกล่อง Output 

Variable 
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4) แปลงค่าตัวแปร โดยการเลือกปุ่ม Old and New Value จะปรากฏกล่องสนทนา

เพื่อให้ผู้ใช้ก าหนดค่าเดิม (Old Value) ลงในช่องด้านซ้ายมือเพื่อแปลงเป็นค่าใหม่ 

(New Value) ในช่องขวามือ เมื่อก าหนดค่าเดิมเป็นคา่ใหม่แล้วให้กดปุ่ม Add 

เงื่อนไขที่ก าหนดจะแสดงในช่อง  Old --> New     
 

 
 

-  การก าหนดค่าตัวแปรเดิม (Old Value) ในตัวเลือกต่างๆ มีรายละเอียดดังนี ้

ช่อง Value ใช้ในการก าหนดค่าเดิมที่ต้องการแปลงค่าได้ทีละคา่ 

ช่อง System-missing และ System –or user-missing เป็นการแปลงค่า 

missing value  ซึ่งเป็นค่าที่จะถูกตัดออกจากการค านวณให้กลายเป็นค่าใหม่ที่

สามารถน าไปใช้ในการค านวณได้ 

ช่อง Range           through           ใช้ในกรณีที่ค่าเดมิเป็นค่าตอ่เนื่อง เช่น 50 

through 69      

ช่อง Range, LOWEST through value ใช้ส าหรับแปลงค่าที่เปน็ค่าต่อเนื่องจาก

ค่าต่ าสดุจนถึงค่าเป้าหมาย         

ช่อง Range, value through HIGHEST ใช้ส าหรับแปลงค่าที่เป็นค่าต่อเนื่องจาก

ค่าเป้าหมายจนถึงค่าสูงที่สุดของตัวแปรนั้น (ควรระวังค่าสูงสุดที่ไม่ใช่ค่าจริง เช่น 

9999 ที่หมายถึง ไม่ทราบ/ไม่ตอบ) 

ช่อง All other values หมายถึง ค่าท่ีเหลือท้ังหมด 
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-  การก าหนดค่าตัวแปรใหม่ (New Value) ในตัวเลือกต่างๆ มีรายละเอียดดังนี ้

ช่อง Value ใช้ในการก าหนดค่าใหม่ ซึ่งค่าใหม่ที่ก าหนดจะเป็นค่าเดียว  

ช่อง System-missing เป็นการก าหนดว่าค่าเดิมที่ระบุไว้จะถูกตัดทิ้งจากการ

ค านวณ 

ช่อง Copy old value (s) ใช้ในกรณีที่ต้องการน าค่าเดมิมาใช้โดยไม่ต้องแปลงค่า 

 

     
 

     
 



44 
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 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว  (Bivariate Analysis) เป็น

วิธีการทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปร

อิสระ ในที่น้ีศึกษา 2ลักษณะดังนี้  

 

  
 

 การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรตามที่ เป็นตัวแปรเชิ งตัวเลข 

(Numerical variable) กับตัวแปรอิสระที่เป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม (Categorical 

variable) ใช้วิธีการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม (Compare 

Means) 
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 ตารางสถิติเพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 

การจัดท าตารางสถิติเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทีต่วัแปรตามเป็นตัวแปรเชิง

ตัวเลข (Numerical variable) กับตัวแปรอิสระที่เป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม (Categorical 

variable) ในโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS มีขั้นตอนดังนี ้

1. ศึกษาระดับของตัวแปร โดยตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงตัวเลขและตัวแปรอิสระเป็นตัว

แปรเชิงกลุ่ม 
 

    
 

2. ศึกษาการให้ค่า/รหสัของตัวแปรตามเพื่อให้แน่ใจว่าค่าทุกค่าเป็นค่าจริง ไม่ใช่ค่าที่มี

ความหมายอย่างอ่ืน เช่น ค่า 9999 ท่ีหมายถึง ไม่ทราบ/ไมต่อบ ไมใ่ช่การมีผู้สูงอายุ 

9999 คน ดังนั้นจึงต้องตัดค่า 9999 ออกก่อนค านวณ 
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3. เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุม่ผ่านเมนู Analyze เลือก Compare Means จากนั้น

เลือก Means 

    
 

4. เมื่อเลือกค าสั่ง Means แล้วจะปรากฏกล่องสนทนา ภายในช่องด้านซ้ายมือจะแสดง

ช่ือตัวแปรทุกตัวแปรในแฟ้มข้อมูล ส าหรับเลือกตัวแปรที่ต้องการค านวณค่าเฉลี่ยไปยัง

ช่องด้านขวามือที่ประกอบด้วย Dependent List เป็นช่องส าหรับใส่ตัวแปรตามที่

ต้องการค านวณค่าเฉลี่ย และ Independent List เป็นช่องส าหรับใส่ตัวแปรอิสระที่

ต้องการค านวณค่าเฉลี่ย 
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5. ภายในกล่องสนทนาจะมีปุ่ม Options เป็นทางเลือกให้ผู้ใช้เลือกสถิติที่ต้องการ

ค านวณส่งไปยังช่อง Cell Statistics อย่างไรก็ตาม ระบบจะค านวณค่าสถิติที่จ าเป็น

ให้ 3 ค่า คือจ านวนตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยอัตโนมัติ 
 

     
 

6. เมื่อระบบค านวณค่าเฉลี่ยแล้วจะแสดงผล (Output) 2 ส่วนดังน้ี 

- ส่วนท่ี 1 เป็นส่วนของ Case Processing Summary  แสดงจ านวนตัวอย่างที่ใช้ใน

การค านวณ และจ านวนตัวอย่างที่ตัดทิ้งจากการค านวณ 

- ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนของ Report แสดงกลุ่มของตัวแปร ค่าเฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามกลุ่มตัวแปร รวมทั้งแสดงภาพรวม ของค่าเฉลี่ย 

จ านวนตัวอย่าง และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตามด้วย 
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 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระทีเ่ป็นตัวแปรเชิง

กลุ่ม (Categorical variable) ใช้วิธีการสร้างตารางไขว้ (Crosstabs) ที่แสดงตัวเลข

เพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้ 2 แบบคือ การแสดงด้วยจ านวนสมับูรณ์ 

(Absolute Number) และการแสดงด้วยจ านวนสัมพัทธ ์(Relative Number) 

 การแสดงความสัมพันธ์ด้วยจ านวนสัมบูรณ์ (Absolute Number) เป็นการแสดง

ข้อเท็จจริงว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ เป็นเท่าใด 
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 การแสดงความสัมพันธ์ด้วยจ านวนสัมพัทธ์ (Relative Number) เป็นการแสดง

ตัวเลขซึ่งเป็นผลมาจากการเปรยีบเทียบตัวเลข 2 ตัวข้ึนไป ด้วยวิธีการน าเสนอค่าร้อย

ละ (Percent)  

- การน าเสนอค่าร้อยละเป็นการปรบัฐานจากจ านวนสมับูรณ์ให้เป็นจ านวนสัมพัทธ์ 

สามารถท าได้ 3 ทางคือ 
 

1. การปรับฐานตามแนวนอนหรือแถว (Row) 

 

   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



51 

 

2. การปรับฐานตามแนวตั้งหรือสดมภ์ (Column) 

 

 
 

 

 
 

3. การปรับฐานจากจ านวนตัวอย่างทั้งหมด (Total) 
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- แนวทางการก าหนดฐานในการค านวณ 

การก าหนดฐานในการค านวณสามารถก าหนดไดจ้ากรูปแบบการศึกษา หากต้องการ

ศึกษาแบบอธิบาย (Explanation) ว่าตัวแปรอิสระมีผลต่อการแปรผันของตัวแปร

ตามหรือไม่ ให้เลือกใช้ Row Percent หรือ Column Percent ซึ่งการเลือกใช้แบบ

ใดนั้นดูได้จากการวางรูปแบบตารางว่าตัวแปรอิสระวางอยู่ในแนวใด การค านวณ

ร้อยละจะค านวณตามแนวที่ตัวแปรอิสระวางอยู่ หากต้องการศึกษาแบบพรรณนา 

(Description) ว่าตัวแปรทั้งสองตัวสัมพันธ์กันอย่างไร โดยไม่ก าหนดว่าตัวแปรใด

เป็นตัวแปรอิสระ ตัวแปรใดเป็นตัวแปรตาม ให้เลือกใช้ Total Percent 

   

 ตารางสถิติเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระที่เป็น

ตัวแปรเชิงกลุ่ม (Categorical variable)  

การจัดท าตารางสถติิเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงกลุ่ม (Categorical 

variable) ในโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS มีขั้นตอนดังนี ้

1. ศึกษาระดับของตัวแปร โดยตัวแปรทั้งสองตัวแปรที่จะศึกษาความสมัพันธ์ต้อง

เป็นตัวแปรเชิงกลุม่ 
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2. วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแบบกลุ่ม 2 ตัวแปร โดยเลือกเมนู 

Analyze แล้วเลือก Descriptive  Statistics จากนั้นเลือก Crosstabs 

 

 

 

3. เมื่อเลือก Crosstabs แล้วจะปรากฏกล่องสนทนา โดยช่องด้านซ้ายมือจะแสดง

ช่ือตัวแปรทุกตัวแปรในแฟ้มข้อมูล และช่องด้านขวามือจะแสดง Row(s) และ 

Column(s) (ในท่ีนี้จะใช้เพียงสองช่องนี้)  
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4. ในช่อง Row(s) และ Column(s) นี้ให้ใส่ตัวแปรตามที่ออกแบบไว้ในตารางหุ่น 

ตัวแปรใดวางในแนวนอนให้ใส่ในช่อง Row(s) และตัวแปรที่วางในแนวตั้งให้ใส่

ในช่อง Column(s) 

 

5. เมื่อสั่งประมวลผล ผลผลติ (Output) ที่ได้รับจะเป็นเพียงจ านวนตัวอย่างภายใน

เซลล์เท่าน้ันแต่ในทางปฏิบตัิการศกึษาเปรียบเทยีบจะใช้จ านวนสมัพัทธ์ท่ีต้อง
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ค านวณค่าร้อยละของเซลล์แตล่ะเซลล์ ดังนั้นผู้ใช้ต้องเลือกฐานในการค านวณว่า

จะค านวณเป็น Row Percent, Column Percent หรือ Total Percent  

 

- การเลือกฐานการค านวณสามารถเลือกได้โดยกดปุ่ม Cells จะปรากฏกล่องสนทนา 

Crosstabs: Cell Display เพื่อให้ผู้ใช้เลือกว่าจะค านวณ Row Percent, Column 

Percent หรือ Total Percent 
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6. ตารางสถติิที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแบบกลุม่ (Crosstabs) ในต่ละ

เซลล์ มี 2 ประเภท คือ 

1) จ านวนสัมบูรณ์หรือจ านวนตัวอย่างในแต่ละเซลล์  (Observed cell 

frequency) แสดงบนบรรทัดแรกที่ตรงกับค าว่า Count  

2) จ านวนสัมพัทธ์หรือร้อยละที่ค านวณโดยใช้จ านวนรวมตามแนวที่เป็นฐานใน

การค านวณ 
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