
SPSS และระดับของการวัด (levels of measurement) 
 

ศน.รัชภูมิ  สมสมัย 
www.sornorpoom.ob.tc 

  
วันเสาร์ท่ีผ่านมาข้าพเจ้าได้รับโอกาสจากอาจารย์ผู้มีพระคุณท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ข้าพเจ้าเม่ือ

ครั้งเรียนมหาบัณทิตด้านการวัดและประเมินผลท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จวบจนถึงปัจจุบันก็ยังประสิทธิ์
ประสาทวิชาให้ข้าพเจ้าเหมือนเช่นเดิม) ให้บรรยายเรื่อง การใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น                
แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิอร์น จํานวน 40 คน โดยใช้
ระยะเวลาในการบรรยายประมาณ 3 ชั่วโมง ซ่ึงก็ประสบผลสําเร็จไปได้ด้วยดี นักศึกษาให้ความร่วมมือ และ           
มีการถามตอบเป็นระยะๆ ทําให้ลดความต่ืนเต้นไปได้มากพอควร ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

เม่ือบรรยายเสร็จแล้ว กลับมานั่งต้ังคําถามกับตัวเองว่า ถ้าผู้ใช้โปรแกรม SPSS เป็นบุคคลท่ีเคยร่ําเรียน
หรือมีความรู้ในเรื่องสถิติพ้ืนฐานมาบ้างแล้ว เช่น การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เม่ือจะเริ่ม
เรียนหรือเริ่มใช้ SPSS จุดใดสําคัญท่ีสุด นั่งคิดระหว่างนั่งรถกลับเมืองฝาง เม่ือมาถึงเมืองฝางก็ได้คําตอบพอดี 
คือ ก่อนการเรียนหรือก่อนการใช้ SPSS นั้น ผู้วิจัยควรมีจุดพึงระวัง 2 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นแรก คือ การกําหนดระดับของการวัดให้กับข้อมูลท่ีเราจะทําการวิเคราะห์ เพราะก่อนการใช้
โปรแกรม SPSS นั้น ผู้วิจัยต้องกําหนดลักษณะของข้อมูลก่อน เช่น ชื่อตัวแปร ลักษณะตัวแปร จํานวนจุด
ทศนิยม เป็นต้น แต่ในบทความนี้ขออธิบายในเรื่องของการกําหนดระดับของการวัดเท่านั้น ส่วนอ่ืนๆท่าน
สามารถอ่านเพ่ิมเติมได้ตามหนังสือสถิติท่ัวไปครับ การกําหนดลักษณะของตัวแปรนั้นให้ผู้วิจัยเข้าไปท่ี Variable 
View แล้วก็เลือก Measure แล้วจะพบระดับการวัดย่อยๆ 3 ระดับ คือ nominal , ordinal และ scale ซ่ึงตาม
หลักการวัดผลจริงๆนั้น ระดับของการวัดจะประกอบด้วย 4 ระดับได้แก่ 

ระดับท่ี 1 มาตราการวัดระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นระดับท่ีใช้จําแนกความแตกต่างของ
สิ่งท่ีต้องการวัดออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยใช้ตัวเลข เช่น ตัวแปรเพศ แบ่งออกเป็นกลุ่มเพศชายและกลุ่มเพศหญิง           
ในการกําหนดตัวเลขอาจจะใช้เลข 1 แทนเพศชาย และเลข 2 แทนเพศหญิง ตัวแปรระดับการศึกษา                
แบ่งออกเป็นกลุ่มท่ีมีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี อาจจะแทนด้วยเลข 1 กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
อาจจะแทนด้วยเลข 2 และกลุ่มท่ีมีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี อาจจะแทนด้วยเลข 3 เป็นต้น ตัวเลข 1 
หรือ 2 หรือ 3 ท่ีใช้แทนกลุ่มต่าง ๆ นั้น ถือเป็นตัวเลขในระดับนามบัญญัติไม่สามารถนํามาบวก ลบ คูณ หาร 
หรือหาสัดส่วนได้ 

ระดับท่ี 2 มาตราการวัดระดับเรียงอันดับ (Ordinal Scales) เป็นระดับท่ีใช้สําหรับจัดอันดับท่ีหรือ
ตําแหน่งของสิ่งท่ีต้องการวัด ตัวเลขในมาตราการวัดระดับนี้เป็นตัวเลขท่ีบอกความหมายในลักษณะมาก-น้อย 
สูง-ตํ่า เก่ง-อ่อน กว่ากัน เช่น ด.ช.ดําสอบได้ท่ี 1 ด.ช.แดงสอบได้ท่ี 2 ด.ญ.เขียวสอบได้ท่ี 3 หรือ การประกวด
ร้องเพลง นางสาวเขียวได้รางวัลท่ี 1 นางสาวชมพูได้รางวัลท่ี 2 นางสาวเหลืองได้รางวัลท่ี 3 เป็นต้น ตัวเลข
อันดับท่ีแตกต่างกันไม่สามารถบ่งบอกถึงปริมาณความแตกต่างได้ เช่น ไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ท่ีประกวดร้องเพลง
ได้รางวัลท่ี 1 มีความเก่งมากกว่าผู้ท่ีได้รางวัลท่ี 2 ในปริมาณเท่าใด ตัวเลขในระดับนี้สามารถนํามาบวกหรือลบ 
กันได้ 



ระดับท่ี 3 มาตราการวัดระดับช่วง (Interval Scale) เป็นระดับท่ีสามารถกําหนดค่าตัวเลขโดยมีช่วง
ห่างระหว่างตัวเลขเท่า ๆ กัน สามารถนําตัวเลขมาเปรียบเทียบกันได้ว่าว่ามีปริมาณมากน้อยเท่าใด แต่ไม่
สามารถบอกได้ว่าเป็นก่ีเท่าของกันและกัน เพราะมาตราการวัดระดับนี้ไม่มี 0 (ศูนย์) แท้ มีแต่ 0 (ศูนย์) สมมติ 
เช่น นายวิชัยสอบได้ 0 คะแนน มิได้หมายความว่าเขาไม่มีความรู้ เพียงแต่เขาไม่สามารถทําข้อสอบซ่ึงเป็น
ตัวแทนของความรู้ท้ังหมดได้ หรือ อุณหภูมิ 0 องศา มิได้หมายความว่าจะไม่มีความร้อน เพียงแต่มีความร้อน
เป็น 0 องศาเท่านั้น จุดท่ีไม่มีความร้อนอยู่เลยก็คือท่ี -273 องศา ดังนั้นอุณหภูมิ 40 องศาจึงไม่สามารถบอกได้
ว่ามีความร้อนเป็น 2 เท่าของอุณหภูมิ 20 องศา เป็นต้น ตัวเลขในระดับนี้สามารถนํามาบวก ลบ คูณ หรือหาร
กันได้ 

ระดับท่ี 4 มาตราการวัดระดับอัตราส่วน (Ratio Scale) เป็นระดับท่ีสามารถกําหนดค่าตัวเลขให้กับสิ่งท่ี
ต้องการวัด มี 0 (ศูนย์) แท้ เช่น น้ําหนัก ความสูง อายุ เป็นต้น ระดับนี้สามารถนําตัวเลขมาบวก ลบ คูณ หาร 
หรือหาอัตราส่วนกันได้ คือสามารถบอกได้ว่า ถนนสายหนึ่งยาว 50 กิโลเมตร ยาวเป็น 2 เท่าของถนนอีกสาย
หนึ่งท่ียาวเพียง 25 กิโลเมตร 

แต่ในโปรแกรม SPSS มี 3 ระดับ เพราะระดับ scale เป็นการรวมกันระหว่าง interval และ ratio 
ท่านจะเห็นได้ว่า ในความเป็นจริงของข้อมูลท่ีเราพบเห็นในชีวิตประจําวันนั้นจะแบ่งได้ 4 ระดับตามคําอธิบาย
ข้างต้น ดังนั้นหน้าท่ีของผู้วิจัยก่อนเริ่มใช้โปรแกรม SPSS จะต้องรู้ว่าข้อมูลท่ีเราจะวิเคราะห์นั้น อยู่ในมาตราการ
วัดระดับใด และจะเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในลักษณะใด หากไม่กําหนดให้ชัดเจนแล้วจะมีผลต่อการ
วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลต่อไป จุดนี้จึงสําคัญยิ่งนัก 

ประเด็นท่ีสอง คือ เม่ือผู้วิจัยทําการเลือกระดับมาตรการวัดและรูปแบบการนําเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แล้ว ข้ันตอนต่อไปคือการเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับข้อมูลท่ีเรามีอยู่ เช่น ในแบบสอบถามท่านมีข้อมูล
ว่า กลุ่มตัวอย่างจํานวนท้ังสิ้น 50 คน จําแนกการเรียนได้ดังนี้ เรียนอยู่ในชั้น ป.4 จํานวน 13 คน ชั้น ป.5 
จํานวน 17 คน และชั้น ป.6 จํานวน 20 คน ก็ต้องถามต่อไปว่า ถ้าท่านจะนําเสนอลักษณะพ้ืนฐานของกลุ่ม
ตัวอย่าง ก็อาจจะนําเสนอในรูปของความถ่ี และร้อยละ โดยใช้คําสั่ง Analyze – Descriptive Statistics – 
Frequencies ข้อมูลท่ีออกมาก็ดังเช่น 

 
ระดับช้ัน จํานวน (คน) ร้อยละ 

ป.4 13 26.00 
ป.5 17 34.00 
ป.6 20 40.00 
รวม 50 100.00 

 
 หรือถ้ามีข้อมูลน้ําหนักและส่วนสูงของกลุ่มตัวอย่างชั้น ม.3 จํานวน 10 คน ผู้วิจัยอยากรู้ค่าเฉลี่ยของ
น้ําหนักและส่วนสูง ก็ต้องใช้คําสั่ง Analyze – Descriptive Statistics – Descriptive แต่ถ้าผู้วิจัยอยากรู้
เพ่ิมเติมต่อไปว่า น้ําหนักเท่านี้ ความสูงเท่านี้ มีอย่างละก่ีคน ก็สามารถใช้คําสั่งเดิมได้คือ Analyze – 
Descriptive Statistics – Frequencies  ได้เช่นกัน 



 ดังนั้นโปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพอีกโปรแกรมหนึ่ง ท่ีช่วยอํานวยความสะดวกให้กับ
นักวิจัยสายสังคมศาสตร์ได้เป็นอย่างดี (รวมถึงตัวข้าพเจ้าด้วย) เพ่ือความแน่ใจก่อนลงมือวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย
ควรศึกษาจากเอกสารต่างๆให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน แล้วค่อยลงมือวิเคราะห์ข้อมูล แต่เม่ือใดก็ตามท่ีผู้วิจัย    
ลืมคํานึงถึงระดับการวัด และการเลือกใช้สถิติท่ีเหมาะสมกับข้อมูลแล้ว ก็อาจจะทําให้งานวิจัยท่ีลงมือ ลงแรง  
ลงทรัพย์ไปจํานวนมาก สูญสิ้นคุณค่าในทันที  เช่นเดิมเหมือนบทความก่อนหน้า หากมีประเด็นใดผิดพลาดหรือ
คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว ขอเพียงแต่ให้ท่านเมลล์มาชี้แนะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน  จักขอบพระคุณยิ่ง แล้วพบกันใหม่ครับ 
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