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คํานาํ 
 
 
  ตาํราเล่มนีเขียนขึนเพือใช้ในการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาการวัดผล

การศึกษา ซึงเป็นส่วนหนึงของการศึกษาวิชา FE  สถิติเพือการวิจัย II  ของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมือผู้เขียนสาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท ในปีพ.ศ.  และ

เพือเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการใช้โปรแกรม SPSS ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้วิธกีารวิเคราะห์ข้อมูล

และสามารถนาํไปประยุกต์ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยของตนเองได้ โดยได้เผยแพร่ผ่านทาง

เวบ็ไซต์วัดผลจุดคอม (http://www.watpon.com) ตังแต่เดือนสงิหาคม พ.ศ.  

  ตาํราเล่มนีได้พัฒนาตลอดเวลา เนืองด้วยต้องใช้เป็นเอกสารประกอบการสอน และการ

อบรม ตังแต่เดือนสงิหาคม  ปรับปรุงครังทสีองเดือนตุลาคม  ปรับปรุงครังทสีาม

เดือนกนัยายน  ปรับปรุงครังทสีเีดือนตุลาคม  และในการปรับปรุงครังทห้ีา เดือน

พฤศจิกายน  นับเป็นการปรับปรุงใหญ่ครังทห้ีาแล้ว ผู้เขียนได้ตัดเนือหาส่วนทเีกยีวข้องกบั

โปรแกรม SPSS/PC+ ทใีช้สาํหรับ DOS ออกไป เนืองจากในปัจจุบันคาดว่าไม่มีผู้ใช้แล้ว และยัง

ได้ศึกษาค้นคว้าเนือหาและเทคนิคการใช้เพิมเติมเพือประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ทางการวัดผล

และวิจัยการศึกษา ส่วนการปรับปรุงครังนีเป็นการปรับปรุงครังทหีก ซึงได้มีการเปลียนเวอร์ชัน

ของโปรแกรมเป็น IBM SPSS Version 23 และได้มีการปรับและตัดในบางหัวข้อ 

  ตาํราเล่มนีผู้เขียนถือว่ายังไม่สมบูรณ์ และกค็งไม่มีทางทจีะทาํให้สมบูรณ์ได้ เพราะ 

วิวัฒนาการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทไีด้มีการเพิมเติมสถิติใหม่ ๆ ตลอดเวลา และคาํสงัของ

โปรแกรมกไ็ด้พัฒนาขึนมารุ่นของโปรแกรมทเีปลียนไป ทาํให้ยากแก่การศึกษาเรียนรู้ให้ครบถ้วน

สมบูรณ ์

  ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิงว่า ตาํราเล่มนีจะยังประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจศึกษาและนาํไปใช้ 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องและมีประสทิธภิาพ 
 
 

          ฉัตรศิริ   ปิยะพิมลสทิธ ิ

            มกราคม  
 
 
 
ติดต่อผู้เขียนได้ท ี

chatsiri@watpon.com 

ดาวน์โหลดหนังสอืทงัเล่มได้ท ี
http://www.watpon.com 
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1. ความหมายของสถิต ิ

 

  คาํว่า สถิติ (Statistics) มาจากภาษาเยอรมันว่า Statistik มีรากศัพทม์าจาก Stat หมายถึง

ข้อมูล หรือสารสนเทศ ซึงจะอาํนวยประโยชน์ต่อการบริหารประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การทาํ

สาํมะโนครัว เพือจะทราบจาํนวนพลเมืองในประเทศทงัหมด ในสมัยต่อมา คาํว่า สถิติ ได้หมายถึง 

ตัวเลขหรือข้อมูลทไีด้จากการเกบ็รวบรวม เช่น จาํนวนผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน อัตราการเกิด

ของเดก็ทารก ปริมาณนาํฝนในแต่ละปี เป็นต้น สถิติในความหมายทกีล่าวมานีเรียกอีกอย่างหนึงว่า  

ข้อมูลทางสถิติ (Statistical data) 

  อีกความหมายหนึง สถิติหมายถึง วิธีการทว่ีาด้วยการเกบ็รวบรวมข้อมูล การนาํเสนอข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายข้อมูล สถิติในความหมายนีเป็นทงัวิทยาศาสตร์และ 

ศิลปศาสตร์ เรียกว่าสถิติศาสตร์ 

 

2. ประเภทของสถิต ิ

 

  สถิติแบ่งออกเป็น  ประเภทคือ 

  . สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติทใีช้อธิบายคุณลักษณะของสิงที

ต้องการศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึง ไม่สามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มอืน ๆ ได้ สถิติทอียู่ในประเภทนี เช่น  

ค่าเฉลีย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย ฯลฯ 

  . สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) เป็นสถิติทใีช้อธิบายคุณลักษณะของสิงทต้ีองการ

ศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึงหรือหลายกลุ่ม แล้วสามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรได้ โดยกลุ่มทนีาํมาศึกษา

จะต้องเป็นตัวแทนทดีีของประชากร ตัวแทนทดีีของประชากรได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง และตัวแทนที

ดีของประชากรเรียกว่ากลุ่มตัวอย่าง สถิติอ้างอิงสามารถแบ่งออกได้เป็น  ประเภท คือ 

   .  สถิติมีพารามิเตอร์ (Parametric Statistics) เป็นวิธีการทางสถิติทจีะต้องเป็นไป

ตามข้อตกลงเบืองต้น  ประการดังนี 

    ) ข้อมูลทเีกบ็รวบรวมได้จะต้องอยู่ในระดับช่วงขึนไป (Interval Scale) 

    ) ข้อมูลทเีกบ็รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ 

    ) กลุ่มประชากรแต่ละกลุ่มทนีาํมาศึกษาจะต้องมีความแปรปรวนเท่ากัน  

   สถิติทอียู่ในประเภทนี เช่น t-test, Z-test, ANOVA, Regression ฯลฯ 

 

บทนํา 
 



การใช้ SPSS เพือการวิเคราะห์ข้อมูล 

   .  สถิติไร้พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) เป็นวิธีการทางสถิติทสีามารถ

นาํมาใช้ได้โดยปราศจากข้อตกลงเบืองต้นทงั  ประการข้างต้น สถิติทอียู่ในประเภทนี เช่น ไคสแควร์, 

Median Test, Sign test ฯลฯ 

  โดยปกติแล้วนักวิจัยมักนิยมใช้สถิติมีพารามิเตอร์ทงันีเพราะผลลัพธ์ทไีด้จากการใช้สถิติมี

พารามิเตอร์มีอาํนาจการทดสอบ (Power of Test) สูงกว่าการใช้สถิติไร้พารามิเตอร์ สถิติมี 

พารามิเตอร์เป็นการทดสอบทไีด้มาตรฐาน มีขันตอนต่าง ๆ ทสีมบูรณ ์ดังนันเมือข้อมูลมีคุณสมบัติ 

ทสีอดคล้องกับข้อตกลงเบืองต้นสามประการในการใช้สถิติมีพารามิเตอร์จึงไม่มีผู้ใดคิดทจีะหันไปใช้

สถิติไร้พารามิเตอร์ในการทดสอบสมมติฐาน 

 

อํานาจการทดสอบ (Power of Test) ความน่าจะเป็นของการปฏเิสธสมมติฐานศูนย์เมือสมมติฐาน

ศูนย์เป็นเทจ็ ดังนัน อาํนาจการทดสอบทางสถิติ กคื็อความน่าจะเป็นในการตัดสินใจทถูีกต้อง 

 

3. ระดับการวัด 

 

  การวัดเป็นการกาํหนดตัวเลขให้กับสิงทต้ีองการศึกษาภายใต้กฎเกณฑ์ทแีน่นอน การวัดแบ่ง

ออกเป็น  ระดับคือ 

  ระดบัที  ระดบันามบญัญติั (Nominal Scale) เป็นระดับทใีช้จาํแนกความแตกต่างของ

สิงทต้ีองการวัดออกเป็นกลุ่ม เช่น เพศ แบ่งออกเป็นกลุ่มเพศชาย และกลุ่มเพศหญิง โดยให้เลข  

แทนเพศชาย และเลข  แทนเพศหญิง, ระดับการศึกษาแบ่งออกเป็นกลุ่มทมีีการศึกษาตาํกว่าปริญญา

ตรี ให้แทนด้วยเลข  กลุ่มทมีีการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้แทนด้วยเลข  และกลุ่มทมีีการศึกษาสูง

กว่าระดับปริญญาตรี ให้แทนด้วยเลข  เป็นต้น ตัวเลข ,  และ  ทใีช้แทนกลุ่มต่าง ๆ นัน ถือเป็น

ตัวเลขในระดับนามบัญญัติไม่สามารถนาํมาบวก ลบ คูณ หาร หรือหาสัดส่วนได้ 

  ตัวอย่างอืน ๆ เช่น สายรถเมล์ เลขประจาํตัวนิสิต หมายเลขโทรศัพท ์หมายเลขทนีังในโรง

ภาพยนตร์ อาชีพ ภมูิลาํเนา ศาสนา วิชาเอกทศึีกษา กลุ่มเลือด เป็นต้น 

  ตัวแปรในกลุ่มนีถ้าจาํแนกได้  ลักษณะ เช่น เพศ จาํแนกเป็นชายและหญิง หรือผลการ

สอบจาํแนกได้เป็น ผ่านและไม่ผ่าน จะเรียกว่า Dichotomous Variable แต่ถ้าจาํแนกได้เป็นหลาย

ลักษณะจะเรียกว่า Polytomous Variable 

  ระดบัที  ระดบัอนัดบัที (Ordinal Scales) เป็นระดับทใีช้สาํหรับจัดอันดับทหีรือตาํแหน่ง

ของสิงทต้ีองการวัด เช่น ดาํสอบได้ท ี  แดงสอบได้ท ี  เขียวสอบได้ท ี , นักเรียนห้อง ม. /  เก่ง

เป็นท ี  ห้อง /  เก่งเป็นท ี  ห้อง /  เก่งเป็นท ี  เป็นตัว ตัวเลข , ,  เป็นตัวเลขในระดับ

อันดับท ีสามารถนาํมาบวกลบกันได้ 

  ตัวอย่างอืน ๆ เช่น อันดับทผีลการเรียน อันดับทใีนการประกวดต่าง ๆ เป็นต้น ตัวเลขทไีด้

สามารถจาํแนกข้อมูลได้ว่าแตกต่างกัน และแตกต่างกันไปในมากกว่าหรือน้อยกว่า แต่ไม่สามารถบอก

ระยะห่างระหว่างข้อมูลได้ว่าแตกต่างกันในปริมาณเท่าใด เช่น ไม่สามารถบอกได้ว่า นักเรียนทสีอบได้ท ี

 เก่งเป็นสองเท่าของนักเรียนทสีอบได้ท ี  หรือบอกไม่ได้ว่านักร้องทชีนะการประกวดได้รางวัลท ี  

ร้องเพลงได้ไพเราะเป็นสองเท่าของนักเรียนทชีนะการประกวดได้ท ี  
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  ระดบัที  ระดบัช่วง (Interval Scale) เป็นระดับทสีามารถกาํหนดค่าตัวเลขโดยมีช่วงห่าง

ระหว่างตัวเลขเท่า ๆ กัน แต่ไม่มี  (ศูนย์) แท้ มีแต่  (ศูนย์) สมมติ เช่น นายวิชัยสอบได้  คะแนน 

มิได้หมายความว่าเขาไม่มีความรู้ เพียงแต่เขาไม่สามารถทาํข้อสอบซึงเป็นตัวแทนของความรู้ทงัหมดได้ 

อุณหภมูิ  องศา มิได้หมายความว่าจะไม่มีความร้อน เพียงแต่มีความร้อนเป็น  เท่านัน เป็นต้น 

ระดับนีสามารถนาํตัวเลขมาบวก ลบ คูณ หาร กันได้  

  ระดบัที  ระดบัอตัราส่วน (Ratio Scale) เป็นระดับทสีามารถกาํหนดค่าตัวเลขให้กับสิงที

ต้องการวัด มี  (ศูนย์) แท้ เช่น นาํหนัก ความสูง อายุ เป็นต้น ระดับนีสามารถนาํตัวเลขมาบวก ลบ 

คูณ หาร หรือหาอัตราส่วนกันได้ 

  ในทางการวัดผลการศึกษา จิตวิทยาหรือพฤติกรรมศาสตร์ ข้อมูลหรือตัวเลขทไีด้จากการวัด

มักจะอยู่ไม่เกินระดับท ี  เช่นการวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน การวัดเจตคติ การวัดเชาวน์ปัญญา  

การวัดบุคลิกภาพ เป็นต้น ข้อมูลหรือตัวเลขในระดับท ี  นันพบมากในการวัดทางวิทยาศาสตร์ เช่น 

การวัดความเรว็ในการเดินทางของแสง การวัดความดังของเสียง การวัดระยะทางของดวงดาว การวัด

ความถีของคลืน เป็นต้น 

 

4. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

  ในภาษาทางสถิติ มีมโนทศัน์พืนฐานอยู่คาํหนึงคือ การสุ่ม (Sampling) ปัญหาทางสถิติ

โดยมากค่าของการวัดจะได้มาจากกลุ่มตัวอย่าง ซึงกลุ่มตัวอย่างจะได้มาจากประชากรทมีีขนาดใหญ่ 

  ประชากร คือ กลุ่มของการวัดทงัหมดทสีนใจศึกษา 

  ตัวอย่าง คือ สับเซตของการวัดทมีาจากประชากรทสีนใจศึกษา 

  สาํหรับการทดลองวัดอุณหภมูิของร่างกายมนุษย์ กลุ่มตัวอย่างทใีช้ในการทดลองวัดอุณหภมูิ

ของร่างกายมี  คน เราจะคาดหวังว่า กลุ่มตัวอย่างจะเป็นตัวแทนทดีีของกลุ่มประชากรทงัหมดทอียู่

บนโลก 

  ในความเป็นจริงแล้วเราสนใจจะศึกษาอะไร? ความจริงเราสนใจทจีะศึกษาประชากรทงัหมด

แต่ประชากรอาจจะยากหรือเป็นไปไม่ได้ทจีะวัด เป็นเพียงความฝันทจีะพยายามบันทกึอุณหภมูิร่างกาย

ของทุก ๆ คนบนโลก ดังนันเราจึงพยายามทจีะอธิบายหรือทาํนายพฤติกรรมของประชากรโดยอ้างอิง

จากกลุ่มตัวอย่างทสีุ่มมาจากประชากร 

  ดังนันในการวิจัยจาํเป็นทจีะต้องนิยามประชากรให้ชัดเจนว่าผู้วิจัยต้องการศึกษากับกลุ่ม

ประชากรใด จากนันจึงสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาศึกษา โดยอาศัยเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 

 

5. ตัวแปร 

  

  ตัวแปร คือ คุณลักษณะทเีปลียนแปลงได้ ขึนอยู่กับความแตกต่างเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม

ตัวอย่าง เช่นอุณหภมูิของร่างกายคือตัวแปรทเีปลียนแปลงไปในแต่ละบุคคล, การนับถือศาสนา, รายได้

, อายุ, ความสูง ตัวแปรคุณลักษณะเหล่านีขึนอยู่กับแต่ละบุคคล 
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  กลุ่มนักศึกษา  คน ทเีลือกมาจากนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทมีหาวิทยาลัยแห่งหนึง ได้

ข้อมูลมาดังนี 

คนท ี GPA เพศ ชันปี วิชาเอก จาํนวนหน่วยกิตทลีงเรียน 
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  ตัวแปรทอียู่ในตัวอย่างนีประกอบด้วยตัวแปรเกรดเฉลีย (GPA), เพศ, ชันปี, วิชาเอก, 

จาํนวนหน่วยกิตทลีงเรียน จากคุณลักษณะของตัวแปรแต่ละตัว เราจะพิจารณา GPA ของนักเรียน 

ทงัหมดในมหาวิทยาลัยคือประชากรทเีราสนใจศึกษา มี GPA เพียง  คนทวัีดจากกลุ่มตัวอย่าง  คน 

ทถูีกเลือกจากประชากร  

  ตัวแปรทสีองทวัีดมาคือ เพศ สามารถจะเป็นไปได้เพียง  ประเภทใน  ประเภทคือ เพศ

ชายหรือเพศหญิง ตัวแปรเพศเป็นตัวแปรทไีม่ให้ค่าเป็นตัวเลข ซึงคล้ายกับตัวแปรทสีามและสีคือ ชันปี

และวิชาเอก ตัวแปรชันปีจะแบ่งได้  ประเภท (ชันปีท ี , ,  และ ) และตัวแปรวิชาเอกแบ่งได้มาก

เท่ากับจาํนวนวิชาเอกทเีปิดในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแห่งนี ตัวแปรสุดท้ายเป็นจาํนวน 

หน่วยกิตทลีงทะเบียนเรียนมีค่าเป็นตัวเลข เป็นตัวแปรเชิงปริมาณ 

  ตัวอย่างในตารางนี ถ้าตัวแปรตัวเดียวถูกวัดจากกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลทไีด้เราจะเรียกว่า 

Univariate data ถ้าตัวแปร  ตัวถูกวัด (เช่น เพศและชันปี) ข้อมูลทไีด้จะถูกเรียกว่า Bivariate data 

ถ้าตัวแปรมากกว่า  ตัวขึนไปถูกวัด เช่นในตารางนี ข้อมูลทไีด้จะถูกเรียกว่า Multivariate data 

 

6. ชนิดของตัวแปร 

 

  จากตัวอย่างในตารางหัวข้อทแีล้ว ตัวแปรต่าง ๆ ทไีด้มาจากการวัดมีทงัทเีป็นตัวเลขและ 

ไม่ใช่ตัวเลข ตัวแปรทข้ีอมูลไม่ใช่ตัวเลขแต่เป็นข้อมูลทมีีลักษณะเป็นการแบ่งประเภทให้เหน็ถึงความ

แตกต่างของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม เรียกว่าตัวแปรเชิงคุณภาพ เช่น ศาสนา, อาชีพ, สถานภาพสมรส, 

ระดับการศึกษา ล้วนแล้วแต่เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ 

  ตัวแปรเพศ, ชันปี และวิชาเอก ในตารางข้างต้น คือตัวแปรเชิงคุณภาพ เมือตัวแปรใดถูกวัด

มามีค่าเป็นตัวเลข ตัวแปรนันจะเรียกว่าตัวแปรเชิงปริมาณ เช่น จาํนวนบุตร, รายได้, คะแนนสอบ, 

ราคาสิงของ ล้วนแล้วแต่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณ ตัวแปร GPA และจาํนวนหน่วยกิตทลีงทะเบียนใน

ตารางข้างต้นกคื็อตัวแปรเชิงปริมาณ 

  ตัวแปรเชิงปริมาณ เช่น จาํนวนบุคคลในครอบครัว, ปริมาณทจีาํหน่ายไป, จาํนวนผู้ใช้บริการ

รถประจาํทาง ฯลฯ จะสามารถวัดค่าได้เป็นจาํนวนนับ ( , , , ...) ตัวแปรทวัีดค่าได้เป็นเลขจาํนวน

นับนีจะเรียกอีกชือหนึงว่า ตัวแปรไม่ต่อเนือง สาํหรับตัวแปรเชิงปริมาณเช่น ส่วนสูง, นาํหนัก, 
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ระยะเวลา, อุณหภมูิ ฯลฯ จะสามารถวัดค่าได้เป็นเลขจาํนวนจริง (-, ..., ) ตัวแปรทวัีดค่าได้เป็น

เลขจาํนวนจริงนี จะเรียกอีกชือหนึงว่า ตัวแปรต่อเนือง 

 

7. สมมติฐาน 
 

  สมมติฐาน (Hypothesis) คือคาํตอบทผู้ีวิจัยคาดคะเนไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุมีผล เพือตอบ

ความมุ่งหมายของงานวิจัยทไีด้วางไว้ เป็นข้อความทแีสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ต้องเป็น

ประโยคบอกเล่า ตังไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุมีผล โดยศึกษางานวิจัยทเีกียวข้องหรือเอกสารต่าง ๆ 

สมมติฐานแต่ละข้อต้องมีตัวแปรทเีกียวข้องอย่างน้อย  ตัว ในลักษณะใดลักษณะหนึงจาก  ลักษณะ

คือ ลักษณะเปรียบเทยีบหรือความสัมพันธ์ 

  สมมติฐานแบ่งออกเป็น  ชนิดคือ 

  . สมมติฐานทางการวิจัย (Research hypothesis) 

   - สมมติฐานแบบมีทศิทาง (Directional hypothesis) เช่น กลุ่มหนึงมากกว่าหรือ

น้อยกว่าอีกกลุ่มหนึง 

   - สมมติฐานแบบไม่มีทศิทาง (Non-directional hypothesis) เช่น แตกต่างกันหรือ

สัมพันธ์กัน 

  . สมมติฐานทางสถิติ (Statistical hypothesis) 

   - สมมติฐานทเีป็นกลาง (Null hypothesis) (H0) ใช้ค่าพารามิเตอร์ทบ่ีงบอกถึง

ความไม่แตกต่างกัน เช่น   =   เป็นต้น 

   - สมมติฐานอืน (Alternative hypothesis) (H1) ใช้ค่าพารามิเตอร์ทบ่ีงบอกถึง

ความแตกต่างกัน เช่น    <   เป็นต้น 

  ในจุดมุ่งหมายหนึงควรตังสมมติฐานเพียง  ข้อ จึงจะเหมาะสมทสีุด 

 

 ตวัอย่าง 

  จดุมุ่งหมาย เพือเปรียบเทยีบผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชายกับนักเรียน

หญิง 

  สมมติฐาน  นักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน 

     H0 : หญิง = ชาย 

     H1 : หญิง  ชาย 

  จดุมุ่งหมาย เพือหาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนกับความมีนาํใจของนักเรียน

ประถมศึกษาปีท ี  

  สมมติฐาน  ผลการเรียนกับความมีนาํใจของนักเรียนประถมศึกษาปีท ี  มีความสัมพันธ์

กันทางบวก 

     H0 :  =  

     H1 :  >  
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8. โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ
 

  ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตินัน หากข้อมูลมีปริมาณน้อยเราสามารถคาํนวณด้วยเครือง

คิดเลขเครืองเลก็ ๆ ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การทาํวิจัยเรืองใด ๆ กต็าม ปริมาณของข้อมูลจะมี

มาก การคาํนวณด้วยเครืองคิดเลขขนาดเลก็จึงเป็นการเสียเวลาและแรงงานมาก ซาํยังอาจจะเกิดความ

ผิดพลาดได้ง่าย จึงจาํเป็นทจีะต้องนาํปัญญาประดิษฐ์หรือคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเหลือในการวิเคราะห์

ข้อมูล เพราะการใช้คอมพิวเตอร์จะช่วยประหยัดเวลา แรงงานและค่าใช้จ่ายลงได้มากทงัยังมีความ

ถูกต้องสูงด้วย 

  นักวิจัยส่วนใหญ่นิยมใช้โปรแกรมสาํเรจ็รูปในการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่าทจีะเขียนโปรแกรม

ขึนมาใช้เอง เนืองจากสามารถเรียนรู้ได้รวดเรว็และไม่ต้องเสียเวลาในการเขียนโปรแกรม ในระยะแรก

โปรแกรมสาํเรจ็รูปสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติบางอย่างได้ เช่นโปรแกรมจาํพวกกระดาษทด 

(Spread Sheet) ได้แก่โปรแกรม Lotus - -  เป็นต้น ในการวิเคราะห์สถิติขันสูงโปรแกรมเหล่านี

จะไม่สามารถวิเคราะห์ได้ แต่สามารถสร้างแผนภมูิหรือกราฟได้อย่างสวยงาม ต่อมาจึงได้มีการพัฒนา

โปรแกรมสาํหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยเฉพาะ ได้แก่ SAS (Statistical Analysis System), 

MINITAB Student ware, SP (Statistical Package), ISP (Interactive Statiscal Programs), 

SPSS/PC+ (Statistical Package for the Social Sciences) เป็นต้น แต่โปรแกรมทางสถิติเหล่านี 

ไม่สามารถสร้างแผนภมูิหรือกราฟได้อย่างสวยงาม จึงต้องพึงพาอาศัยกันระหว่างโปรแกรม  ประเภท

นี ต่อมาจึงได้มีผู้คิดค้นโปรแกรมสาํเรจ็รูปทสีามารถวิเคราะห์สถิติชันสูงได้ และยังสามารถสร้าง

แผนภมูิหรือกราฟได้หลายรูปแบบและสวยงาม โปรแกรมนีมีชือว่า SPSS for Windows 

 

9. การเตรียมเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 

 

  ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลนันอาจจะใช้เครืองมือต่าง ๆ กัน เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม 

แบบตรวจสอบรายการ แบบสัมภาษณ ์แบบสังเกต ฯลฯ ซึงผู้วิจัยควรจะมีการเตรียมเครืองมือไว้ให้

สะดวกในการนาํไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ซึงมีขันตอนดังนี 

 

 . การสรา้งรหสั และการกําหนดชือตวัแปร 

 ตวัอย่างแบบสอบถาม 

              สาํหรับเจ้าหน้าท ี

 ส่วนท ี             [   ] [   ] ID  

 . เพศ  [   ] . ชาย [   ] . หญิง      [   ] SEX 

 . อายุ  ปี          [   ] [   ] AGE  

 . ชันปี   [   ] . ปี         [   ] YEAR 



บทท ี   บทนาํ 

     [   ] . ปี  

     [   ] . ปี  ขึนไป 

 . สถานภาพ  [   ] . ภาคปกติ [   ] . ภาคพิเศษ   [   ] STATUS  

  จากตัวอย่าง ตัวแปร ID คือลาํดับทขีองแบบสอบถาม จะมี  ช่องนันคือจะมีจาํนวนหลัก

ของตัวเลขทใีช้เพียง  หลักในกรณทีกีลุ่มตัวอย่างของเรามีไม่เกินร้อยคน ถ้าหากมีมากถึงร้อยคนกใ็ช้ 

 หลัก 

  ในข้อ . ให้ตัวแปรชือว่า SEX  มีเพียง  ช่อง เพราะใช้เพียงเลข  แทนเพศชาย และเลข 

 แทนเพศหญิงเท่านัน 

  ในข้อ . ให้ตัวแปรชือว่า AGE  มี  ช่องนันคืออายุของกลุ่มตัวอย่างมีเพียง  หลักเท่านัน 

  ในข้อ . ให้ตัวแปรชือว่า YEAR มี  ช่องแทนเลขหน้าตัวเลือกคือเลข  -  นันคือเลข  

แทนปี  เลข  แทนปี  และเลข  แทนปี  ขึนไป 

  ในข้อ . ให้ตัวแปรชือว่า STATUS มี  ช่องแทนเลขหน้าตัวเลือกคือเลข  แทนภาคปกติ 

และเลข  แทนภาคพิเศษ 

 

 ตวัอย่างการลงรหสัแบบสอบถาม  

 

 ส่วนทางซ้ายตัวคาํถามข้อ  -  กลุ่มตัวอย่างจะเป็นผู้ตอบ และส่วนทางขวาเป็นการลงรหัสตาม

คู่มือการลงรหัสของผู้วิจัย 

              สาํหรับเจ้าหน้าท ี

 ส่วนท ี             [  ] [  ] ID  -    

 . เพศ  [ / ] . ชาย [   ] . หญิง      [  ] SEX  

 . อายุ  ปี          [  ] [  ] AGE  -  

 . ชันปี   [   ] . ปี         [  ] YEAR  

     [ / ] . ปี  

     [   ] . ปี  ขึนไป 

 . สถานภาพ  [ / ] . ภาคปกต ิ [   ] . ภาคพิเศษ   [  ] STATUS  

 

 ตวัอย่างการลงรหสัแบบสอบถาม  

 ให้ทาํเครืองหมายกากบาท () หน้าประเทศทที่านอยากจะไป 

 (ตอบได้มากกว่า  ประเทศ) 

  [   ] . จีน       [  ] COUNTRY    

  [   ] . อังกฤษ      [  ] COUNTRY    

  [   ] . อเมริกา      [  ] COUNTRY    

  [   ] . ฝรังเศส      [  ] COUNTRY    

  จากตัวอย่างนีจะเหน็ว่า ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้มากกว่า  ตัวเลือก ดังนันการลงรหัสจะ

ให้เลข  แทนผู้ตอบเลือกตอบตัวเลือกนัน และ  แทนผู้ตอบไม่เลือกตอบตัวเลือกนัน ดังนี 
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  [] . จีน       [ ] COUNTRY    

  [] . อังกฤษ      [ ] COUNTRY    

  [   ] . อเมริกา      [ ] COUNTRY    

  [] . ฝรังเศส      [ ] COUNTRY    

 

 ตวัอย่างการลงรหสัแบบสอบถาม  

 ให้ท่านเรียงลาํดับประเทศทที่านอยากไปมากทสีุดเป็นลาํดับท ี  และประเทศทที่านอยากไปรอง 

ลงมาเป็นอันดับท ี ,  และ  

  [   ] . จีน       [  ] COUNTRY    

  [   ] . อังกฤษ      [  ] COUNTRY    

  [   ] . อเมริกา      [  ] COUNTRY    

  [   ] . ฝรังเศส      [  ] COUNTRY    

 จากตัวอย่าง การลงรหัสทาํได้  แบบคือ 

 

 แบบท ี   ใช้เลขหน้าข้อเป็นรหัสแทนข้อมูล ดังตัวอย่างการตอบ 

  [ ] . จีน       [ ] COUNTRY    

  [ ] . อังกฤษ      [ ] COUNTRY    

  [ ] . อเมริกา      [ ] COUNTRY    

  [ ] . ฝรังเศส      [ ] COUNTRY    

 ผู้ตอบเลือกอเมริกาเป็นอันดับท ี  ซึงอยู่ในตัวเลือกท ี  จึงใส่เลข  ในช่องตัวแปร COUNTRY  

ผู้ตอบเลือกจีนเป็นอันดับท ี  ซึงอยู่ในตัวเลือกท ี  จึงใส่เลข  ในช่องตัวแปร COUNTRY  ผู้ตอบ

เลือกฝรังเศสเป็นอันดับท ี  ซึงอยู่ในตัวเลือกท ี  จึงใส่เลข  ในช่องตัวแปร COUNTRY   ผู้ตอบ

เลือกอังกฤษเป็นอันดับท ี  ซึงอยู่ในตัวเลือกท ี  จึงใส่เลข  ในช่องตัวแปร COUNTRY  

 

 แบบท ี   ใช้อันดับทเีลือกแทนรหัสข้อมูล ดังตัวอย่างคาํตอบ 

  [ ] . จีน       [ ] COUNTRY    

  [ ] . อังกฤษ      [ ] COUNTRY    

  [ ] . อเมริกา      [ ] COUNTRY    

  [ ] . ฝรังเศส      [ ] COUNTRY    

 ผู้ตอบเลือกจีนเป็นอันดับท ี  จึงใส่เลข  ในช่องตัวแปร COUNTRY  เลือกอังกฤษเป็นอันดับท ี

 จึงใส่เลข  ในช่องตัวแปร COUNTRY  เลือกอเมริกาเป็นอันดับท ี  ใส่เลข  ในช่องตัวแปร 

COUNTRY  เลือกฝรังเศสเป็นอันดับท ี  ใส่เลข  ในช่อง COUNTRY  

 



บทท ี   บทนาํ 

 

 

 

 . การจดัทําคู่มือลงรหสั 

 

 ตวัอย่างแบบสอบถาม 

              สาํหรับเจ้าหน้าท ี

 ส่วนท ี             [   ] [   ] ID  

 . เพศ  [   ] . ชาย [   ] . หญิง      [   ] SEX 

 . อายุ  ปี          [   ] [   ] AGE 

 . ชันปี   [   ] . ปี         [   ] YEAR 

     [   ] . ปี  

     [   ] . ปี  ขึนไป 

 . สถานภาพ  [   ] . ภาคปกติ [   ] . ภาคพิเศษ   [   ] STATUS 

 

 สามารถจัดทาํคู่มือลงรหัสได้ดังนี 

ข้อ ตัวแปร รายการ จาํนวนหลัก ค่าทเีป็นไปได้ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

ID 

SEX 

 

AGE 

YEAR 

 

 

STATUS 

รหัสประจาํตัว 

เพศ 

 

อายุ 

ชันปี 

 

 

สถานภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  

. ชาย 

. หญิง 

 -  ปี 

. ปี  

. ปี  

. ปี  ขึนไป 

. ภาคปกติ 

. ภาคพิเศษ 

 

10. การพิจารณาความมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 
  ในการทดสอบสมมติฐานไม่ว่าจะเป็น Chi-square, t-test, F-test ฯลฯ หากคาํนวณด้วยมือ

เราต้องนาํค่าทคีาํนวณได้ไปเปรียบเทยีบกับค่าในตาราง หากค่าทคีาํนวณได้มากกว่าค่าในตารางเราจะ

ปฏเิสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 สาํหรับการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์นันเราจะ

พิจารณาความมีนัยสาํคัญทางสถิติทค่ีา Probability (p) หรือค่า Sig. ซึงกคื็อระดับของความมี

นัยสาํคัญทางสถิติ สมมติว่า p = .90 แสดงว่าค่าสถิติมีนัยสาํคัญทรีะดับ .90 
  โดยมากในการวิจัยทางการศึกษานันเราตังสมมติฐานไว้ทรีะดับ .01 หรือ .05 ถ้าหากผู้วิจัย

ตังระดับไว้ท ี.01 แล้วค่าสถิติทคีาํนวณได้ปรากฏว่า p = .008 แสดงว่ามีนัยสาํคัญทางสถิติ ถ้าค่าที
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คาํนวณได้ p = .023 จะสังเกตว่าระดับนัยสาํคัญทคีาํนวณได้สูงกว่าระดับทผู้ีวิจัยตังไว้ แสดงว่าไม่มี

นัยสาํคัญทางสถิติ ถ้าหากผู้วิจัยตังระดับไว้ท ี.05 ค่า p = .023 กจ็ะมีนัยสาํคัญทางสถิติทนัท ีแต่ถ้า p 
= .078 ซึงระดับนัยสาํคัญทคีาํนวณได้สูงกว่าระดับทผู้ีวิจัยตังไว้ แสดงว่าไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ 
  โดยปกติโปรแกรมจะแสดงระดับนัยสาํคัญแบบสองทาง (Two Tailed) ถ้าสมมติฐานทตีังไว้

เป็นสมมติฐานแบบทางเดียวจะต้องนาํระดับนัยสาํคัญมาหารสอง 
 

11.  การเตรียมขอมูลเพื่อการวิเคราะห 
 

  เมือนาํเครืองมือไปเกบ็รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างแล้ว คาํตอบทงัหมดทไีด้จากกลุ่ม

ตัวอย่างจะต้องนาํมาจัดเตรียมก่อนจะเริมต้นวิเคราะห์ข้อมูล 

  สมมติคาํตอบทเีกบ็รวบรวมได้เป็นดังนี 

 

ข้อมูลชุดท ี  

  ID     SEX      AGE    YEAR   STATUS 
           
           
           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

  เข้าโปรแกรม SPSS for Windows โดยไปท ีเริม-Start คลิกไปท ีProgram แล้วคลิกท ี

SPSS for Windows เลือกโปรแกรม SPSS for Windows จะปราฏหน้าต่าง 

 



บทท ี   บทนาํ 

   ภาพประกอบ .  

 

  ให้คลิกเลือก “Cancel” เพือเข้าสู่หน้าต่างสาํหรับการป้อนข้อมูล 

 

12.  การใชภาษาไทยในโปรแกรม SPSS for Windows 

 

  SPSS ในรุ่นนีสามารถเข้ากันได้ดีกับภาษาไทย โดยเราสามารถเลือกรูปแบบอักษรและขนาด

ได้ตามต้องการ วิธีการให้คลิกไปทเีมนูหลัก View เมนูรอง Font…  

 

  ภาพประกอบ .  
 

  จะปรากฏหน้าต่าง 
 

   ภาพประกอบ .  
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  จากนันเลือกรูปแบบอักษรทเีป็นภาษาไทย และเลือกขนาดตามต้องการ ในทนีีขอเปลียน

รูปแบบอักษรแบบ EucrosiaUPC ขนาด  จากนันกค็ลิกปุ่ม “OK” โปรแกรม SPSS กพ็ร้อมทจีะรับ

ภาษาไทยทที่านพิมพ์ลงไปแล้ว 

 

13.  การนิยามตัวแปร 

 

  จากข้อมูลชุดท ี  ทยีกตัวอย่างมาข้างต้นมีตัวแปร ID, SEX, AGE, YEAR และ STATUS 

เราจะดาํเนินการป้อนข้อมูลในตัวแปรต่าง ๆ 

  ภายในหน้าต่าง SPSS Data Editor จะมีลักษณะเป็นเซลคล้ายโปรแกรม Excel ในแต่ละ

แถวแทนจาํนวนข้อมูล ในแต่ละสดมภ์แทนจาํนวนตัวแปร ในเบืองต้นเราต้องนิยามตัวแปรเสียก่อน 

โดยดาํเนินการดังนี 

  . คลิกท ี“Variable New”  โดยจะอยู่บริเวณด้านซ้ายล่างของโปรแกรม จะปรากฏ

หน้าต่าง ดังภาพประกอบ .  

 

   ภาพประกอบ .  

 

  สาํหรับหน้าต่างนีจะใช้ในการนิยามตัวแปร โดยในแนวแถวนันจะเป็นจาํนวนตัวแปร ในแถว

สดมภ์จะเป็นรายละเอียดของตัวแปร  

  . จากตัวอย่างข้อมูลชุดท ี  เราจะนิยาม  ตัวแปร คือ SEX, AGE, YEAR และ 

STATUS โดยในแถวท ี  ให้พิมพ์ดังนี 

   .  พิมพ์ “เพศ” ในช่อง Name 

   .  คลิกช่อง Type จะปรากฏหน้าต่าง  



บทท ี   บทนาํ 

   ภาพประกอบ .  

 

   สาํหรับใช้ในการเลือกชนิดของตัวแปร ซึงมีให้เลือกอยู่  ชนิด ดังนี 

    - Numeric สาํหรับตัวแปรทข้ีอมูลเป็นตัวเลขเชิงจาํนวน สามารถกาํหนด

จาํนวนตาํแหน่งทต้ีองการป้อนตัวเลข (Width :) และจาํนวนตาํแหน่งทศนิยมได้ (Decimal Places :) 

    - Comma สาํหรับตัวแปรทข้ีอมูลเป็นจาํนวนเงิน โดยจะมีเครืองหมายจุลภาค

ทุก ๆ  ตาํแหน่ง ถ้าป้อนข้อมูล  จะได้ค่า , .   

    - Dot เป็นข้อมูลทใีช้จุดคันหลักพัน และใช้จุลภาพคันตาํแหน่งทศนิยม เช่น 

ตัง  ตาํแหน่ง กับทศนิยม  ตาํแหน่ง ป้อนข้อมูล  จะได้ค่า . ,  

    - Scientific notation สาํหรับให้แสดงค่าข้อมูลด้วยสัญลักษณท์างคณติศาสตร์ 

เช่น ถ้าป้อน  ค่าทไีด้จะเป็น . E+03 

    - Date สาํหรับป้อนข้อมูลในรูปของวันท ีซึงมีรูปแบบการแสดงวันทใีห้เลือก

มากมายตามใจชอบ 

    - Dollar สาํหรับป้อนข้อมูลในรูปของจาํนวนเงินดอลล่าร์ โดยจะใส่

เครืองหมาย $ ให้หน้าตัวเลขทป้ีอน และมีเครืองหมายจุลภาคคันทุก ๆ  ตาํแหน่ง 

    - Custom currency สาํหรับข้อมูลเชิงปริมาณ ทผู้ีวิเคราะห์สามารถนิยาม

คุณลักษณะของข้อมูลได้เอง 

    - String สาํหรับข้อมูลแบบตัวอักษร ตัวเลข หรือเครืองหมายต่าง ๆ ข้อมูล

ชนิดนีไม่สามารถนาํมาใช้ในการคาํนวณได้ แต่สามารถหาความถีได้ 

    - Restriced Numeric (integer with leading zeros) สาํหรับข้อมูลทป้ีอนเข้า

ไปแล้ว จะมี  นาํหน้า เท่ากับจาํนวนตาํแหน่งข้อมูลทกีาํหนด 

   .  ช่อง Width และ Decimal จะแปรเปลียนไปตามชนิดของ Type โดย Width คือ

จาํนวนตาํแหน่งของข้อมูลทต้ีองการป้อน และ Decimal คือจาํนวนตาํแหน่งทศนิยมทต้ีองการ โดยท ี

Width ต้องมีจาํนวนตาํแหน่งของข้อมูลมากกว่า Decimal เสมอ 

   .4 ช่อง Label ใช้สาํหรับอธิบายตัวแปร ในทนีตีัวแปร SEX อาจจะอธิบายว่า “เพศ

ของกลุ่มตัวอย่าง” 

   .  ช่อง Value ใช้สาํหรับอธิบายค่าของตัวแปร ช่องนีมักนิยมใช้กับตัวแปรจัดกลุ่ม 

ในทนีีตัวแปร SEX เราจะใช้เลข  แทนเพศชาย และเลข  แทนเพศหญิง โดยพิมพ์เลข “ ” ใส่ช่อง 
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“Value:” และพิมพ์ “ชาย” ใส่ในช่อง “Value Label:” คลิกปุ่ม “Add” จากนันพิมพ์ “2” ในช่อง “Value:” 

และพิมพ์ “หญิง” ในช่อง “Value label:” คลิกปุ่ม Add จากนันคลิกปุ่ม “OK”  

 

   ภาพประกอบ .  

 

   2.6 ช่อง Missing ใช้ในกรณทีคีาดว่าอาจจะมีข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างบางคนไม่

สมบูรณ ์คือไม่ตอบมา หรือตอบมาไม่ชัดเจน 

 

   ภาพประกอบ .  

 

    ในทนีีกรณทีเีราไม่รู้เพศของกลุ่มตัวอย่าง เราจะให้ค่าเป็น “9” แล้วคลิกปุ่ม “OK” 

ในกรณข้ีอมูลเป็นคะแนนหรือตัวเลข อาจจะกาํหนดค่า missing เป็นเลข “ ” หรือ “ ” หรือ “ ” 

ขึนอยู่กับจาํนวนหลักของข้อมูลในตัวแปรนัน 

    การกาํหนดค่า Missing Values มีประโยชน์ตรงเราสามารถกาํหนดกลุ่มตัวอย่าง

ทมีีความผิดพลาดมาใช้ในการคาํนวณหรือไม่ใช้ในการคาํนวณกไ็ด้ 

   .  ช่อง Column คือช่องสาํหรับกาํหนดความกว้างของสดมภ์ โดยปกติจะตังค่าเป็น 

 ตัวอักษรคือพิมพ์ตัวอักษรหรือตัวเลขได้ไม่เกิน  ตัวอักษร ถ้าข้อมูลทป้ีอนลงไปเกิน  ตัวอักษร 

ตัวอักษรท ี  จะมองไม่เหน็ ค่านีเราสามารถปรับให้เพิมขึนหรือน้อยลงได้ 

   .  ช่อง Align สาํหรับกาํหนดตาํแหน่งของข้อมูลในตัวแปร ว่าต้องการให้จัดชิดซ้าย 

ชิดขวา หรือจัดกลางกไ็ด้ 
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   .  ช่อง Measure สาํหรับกาํหนดมาตราการวัดของตัวแปรว่าจะเป็น Nominal หรือ 

Ordinal หรือ Scale (Interval และ Ratio) โดยปกติจะกาํหนดเป็น Scale แม้ว่าตัวแปรจะอยู่ใน

มาตรการวัด Nominal Scale กต็าม ทงันีเพราะว่าการป้อนข้อมูลนันจะป้อนเป็นตัวเลขรหัส  หรือ  

หรือ  ดังนันจึงควรจะเลือกเป็น Scale สาํหรับ Nominal นันเลือกกต่็อเมืองต้องการป้อนข้อมูลเป็น

ตัวอักษร เช่น ป้อนชือ-นามสกุล ป้อนชือสถานศึกษา ป้อนยีห้อเครืองใช้ไฟฟ้า ป้อนจังหวัด เป็นต้น 

   .  ช่อง Role สาํหรับการกาํหนดบทบาทของตัวแปร ดังนี 

    - input  หมายถึงเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ ์(independent 

variable) ซึงจะเป็นค่า default ของโปรแกรม 

    - Target หมายถึงเป็นตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ์ (dependent variable) 

    - Both หมายถึงเป็นทงัตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (independent and 

dependent variable) 

    - None หมายถึงไม่มีการกาํหนดบทบาทของตัวแปร 

    -  Partition หมายถึงข้อมูลในตัวแปรจะถูกแบ่งส่วนตามการจาํแนกของกลุ่ม

ตัวอย่าง 

    - Split หมายถึงเป็นตัวแปรทใีช้ใน IBM SPSS Modeler (ไม่ถูกใช้ใน IBM 

SPSS Statistics) 

  . ลองตังค่าในตัวแปร AGE, YEAR และ STATUS โดยมีคุณลักษณะต่าง ๆ ดังนี 

 

ตัวแปร ชนิด จาํนวน 

หลัก 

ทศนิยม 

(ตาํแหน่ง) 

Variable Label Value Label Missing 

Value 

Column 

Width 

Measure 

เพศ Numeric   เพศของกลุ่ม

ตัวอย่าง 

 = “ชาย” 

 = “หญิง” 

  Nominal 

อายุ Numeric   อายุของกลุ่ม

ตัวอย่าง 

-   Scale 

ชันปี Numeric   ชันปีทศึีกษา  = “ชันปีท ี ” 

 = “ชันปีท ี ” 

 = “ชันปีท ี  

ขนึไป” 

  Nominal 

สถานภาพ Numeric   สถานภาพของ

กลุ่มตัวอย่าง 

 = “ภาคปกต”ิ 

 = “ภาค

พิเศษ” 

  Nominal 

 

  . เมือตังค่าคุณลักษณะของตัวแปรจนครบแล้วให้ป้อนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทงัหมดลง

ในแต่ละตัวแปรจนครบ  คนในการป้อนข้อมูล สมมติคนท ี  เพศชาย อายุ  ปี อยู่ชันปีท ี  เรียน

ภาคปกติ ให้ป้อนในตัวแปร “เพศ” โดยพิมพ์เลข “ ” ในตัวแปร “อายุ” พิมพ์เลข “ ” ในตัวแปร “ชัน

ปี” พิมพ์ตัวเลข “ ” และในตัวแปรสถานภาพ พิมพ์เลข “ ” ส่วนกลุ่มตัวอย่างอืน ๆ กท็าํเช่นเดียวกัน 

  เมือป้อนข้อมูลครบ  คนแล้วจะได้หน้าตาดังนี 
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   ภาพประกอบ .  
 

  สังเกตข้อมูลในภาพประกอบ .  โปรแกรมจะโชว์ผลทไีด้กาํหนดไว้ใน Value Label 

สามารถเปลียนเป็นข้อมูลทป้ีอนเป็นตัวเลขได้โดยใช้เมนู View และเลือกเมนูย่อย Value Label 

โปรแกรมจะสับเปลียนจากผลทกีาํหนดไว้ใน Value Lable ไปเป็นตัวเลขข้อมูลทป้ีอนลงไป 
 

  ภาพประกอบ .  

 

14. การบันทึกแฟมขอมูล 
 

  เมือป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (หรือยังไม่เรียบร้อยเนืองจากข้อมูลมีจาํนวนมาก) เราสามารถ

บันทกึข้อมูลทป้ีอนเกบ็ไว้ใช้ โดยเลือกเมนู File และเมนูย่อย Save As…  
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  ภาพประกอบ .  

 

  จะปรากฏหน้าต่างดังนี 

 

   ภาพประกอบ .  
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  ผู้ป้อนข้อมูลอาจเลือกไดเรคทอรีทต้ีองการเกบ็ข้อมูลโดยไปท ีSave in: แล้วเลือก Drive 

และ Directory ทต้ีองการ แล้วตังชือแฟ้มข้อมูล ในทนีีขอตังเป็น “ข้อมูลชุดแรก” โดยพิมพ์ใส่ในช่อง 

File Name : แล้วคลิก OK โปรแกรมจะเติมนามสกุล .sav ให้เองโดยอัตโนมัต ิดังนันแฟ้มข้อมูลทไีด้

จะเป็น “ข้อมูลชุดแรก.sav” 

 

15. การเปดแฟมขอมูล 
 

  หากผู้วิเคราะห์ต้องการเรียกแฟ้มข้อมูลทมีีอยู่แล้วออกมาแสดงเพือใช้ในการวิเคราะห์  

ให้คลิกทเีมนู File เมนูรอง open และเมนูย่อย Data  

 

  ภาพประกอบ .  

 

  จะปรากฏหน้าต่าง 
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   ภาพประกอบ .  

 

  จากนันไปท ี“Look In:” เลือก Drive และ Directory ทเีกบ็แฟ้มข้อมูลทต้ีองการเปิด และ

คลิกเลือกแฟ้มข้อมูลทต้ีองการ เมือได้แล้วให้คลิกปุ่ม “Open” กจ็ะได้แฟ้มข้อมูลตามต้องการ 

 
16. การกําหนดคุณลักษณะของตัวแปร 
 

  จากแฟ้มข้อมูลทไีด้สร้างเอาไว้แล้ว มีตัวแปร  ตัวแปร และกลุ่มตัวอย่าง  คน สามารถดู

คุณลักษณะของตัวแปรทงัหมดได้โดยไปทเีมนูหลัก Data เมนูรอง Define Variable Properties 

 

  ภาพประกอบ .  

 

  จะปรากฏหน้าต่าง 
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  ภาพประกอบ .  

 

  ด้านซ้ายจะปรากฏตัวแปรทงัหมดของแฟ้มข้อมูลนี ให้คลิกเลือกตัวแปรทต้ีองการดู

คุณลักษณะของตัวแปรย้ายไปในช่องทางขวามือ โดยคลิกทปุ่ีมลูกศรตรงกลาง 

 

  ภาพประกอบ .  
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  ด้านล่าง Limit number of cases scanned to: เป็นการให้ระบุจาํนวนของกลุ่มตัวอย่างที

ต้องการนับค่าของตัวแปร (หากไม่ระบุจะนับค่าของกลุ่มตัวอย่างทุกคน) และ Limit number of values 

displayed to : เป็นการให้ระบุจาํนวนค่าทต้ีองการแสดงผล (ค่าตังต้นของโปรแกรมจะแสดงจาํนวนไม่

เกิน  ค่า) เมือคลิกปุ่ม Continue ด้านล่างแล้วจะปรากฏดังนี 

 

  
ภาพประกอบ .  

 

 ๑. Scanned Variable List: เป็นทรีวมตัวแปรทงัหมดทเีลือกไปในขันตอนก่อนหน้านี สังเกตว่าจะ

มีเครืองหมาย X ด้านหน้า หมายถึง "Unlabeled" จะปรากฏหน้าตัวแปรทมีีการกาํหนด Label และจะ

แสดงสเกลการวัด Role ของตัวแปร และชือตวัแปร 

 ๒. Cases scanned: เป็นการแสดงจาํนวนกลุ่มตัวอย่างทถูีกสแกนสาํหรับตัวแปรแต่ละตัวทถูีก

เลือก และแสดงจาํนวนของ Value Label grid (๗) 

 ๓. Current Variable: แสดงตัวแปรปัจจุบันทถูีกเลือกจาก Scanned Variables List. 

 ๔. Measurement Level: แสดงระดับการวัดของตัวแปรทถูีกเลือก สามารถเปรียบระดับการวัดได้

โดยคลิกทลีูกศร และเลือกระดับการวัดจากรายการทกีาํหนดได้แก่ Scale, Ordinal, Nominal และ

สามารถดูระดับของตัวแปรทโีปรแกรมแนะนาํได้โดยการคลิกทปุ่ีม Suggest จะปรากฏหน้าต่างทแีสดง

ระดับการวัดของตัวแปรทถูีกเลือก และโปรแกรมจะแนะนาํระดับการวัดทเีหมาะสมทช่ีวยในการ

ตัดสินใจ 

 ๕. Role: แสดง role ของตัวแปรทถูีกเลือก สามารถปรับเปลียนได้โดยคลิกทลีูกศร จะแสดง

ตัวเลือก Input, Target, Both, Non, Partition, Split 

 ๖. Unlabeled Values: จะแสดงจาํนวนค่าข้อมูลทไีม่มีการกาํหนดคาํอธิบาย (value labels) 

 ๗. Value Label grid: แสดงสารสนเทศเกียวกับตัวแปรทถูีกเลือก  

๑ ๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๒ 
๑๑ ๑๒ 
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  Label: แสดง value labels ทมีีการกาํหนดเอาไว้แล้ว ซึงสามารถเปลียนแปลงได้โดย

กาํหนดค่าลงไปได้ในตารางนี 

  Value: แสดงค่าทเีป็นไปได้ทงัหมดจากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

  Count: แสดงจาํนวนของกลุ่มตัวอย่างทมีีค่าข้อมูลนันๆ 

  Missing: แสดงค่าข้อมูลทเีป็นค่าผิดพลาด ซึงหากมีการกาํหนดไว้ก่อนแล้ว จะปรากฏ

เครืองหมาย x ในช่อง Missing ซึงหากต้องการให้ค่าข้อมูลใดเป็น Missing สามารถคลิกในช่อง 

Missing ให้เกิดเครืองหมาย x  

  Changed: ถ้ามีการเปลียนแปลงใด ๆ ในค่าของตัวแปรนี จะปรากฏ x ในช่องนี 

 ๘. Label: จะแสดง label ของตัวแปรทถูีกเลือก หากไม่มีสามารถพิมพ์เพิมเข้าไปหรือแก้ไขได้ 

 ๙. Type: จะแสดง Type ของตัวแปรว่าเป็นชนิดใด สามารถคลิกลูกศรเพือเปลียนแปลงได้ และ

ยังสามารถกาํหนดจาํนวนตาํแหน่งของข้อมูลและทศนิยมได้ (ขึนอยู่กับ type ทเีลือก) 

 ๑๐. Attributes: อนุญาตให้สามารถกาํหนด attributes ของตัวแปรได้เอง อาจจะเป็น variable's 

label หรือ measurement labels และ missing values 

 ๑๑. Copy Properties: อนุญาตให้สามารถทาํสาํเนาคุณลักษณะจากตัวแปรหนึงไปยังตัวแปรอืน ๆ 

ได้ เช่น อาจจะมีตัวแปรข้อคาํถาม  ข้อ ทกีาํหนดรหัสเป็น  "ใช่"  "ไม่ใช่" เหมือนกันทงั  ตัว 

กาํหนดแค่เพียงตัวแปรเดียวแล้วทาํสาํเนาไปยังตัวแปรทเีหลือได้ 

 ๑๒. Unlabeled Values: ข้อมูลทไีม่ถูกกาํหนดฉลาก โปรแกรมจะกาํหนดฉลาดของค่าข้อมูลให้

โดยอัตโนมัต ิ

  เมือกาํหนดคุณลักษณะต่าง ๆ ของตัวแปรเรียบร้อยแล้ว คลิก OK เพือกลับสู่หน้าต่างข้อมูล 

 

17. การวิเคราะหขอมูล 

 

  เมือได้ข้อมูลแล้ว เรากม็าเริมต้นวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยใช้เมนูหลัก Analyze จะปรากฏเมนู

รองชุดของสถิติให้เลือกมากมาย ในแต่ละเมนูรองกจ็ะมีเมนูย่อยของแต่ละชุดสถิติให้เลือกวิเคราะห์ ดัง

ภาพประกอบ .  

 



บทท ี   บทนาํ 

   ภาพประกอบ .  

 

  ลองวิเคราะห์ดู ให้เลือกทเีมนูรอง “Reports” เมนูย่อย “OLAP Cubes…” จะปรากฏ

หน้าต่าง 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  ในช่อง “Grouping Variable(s):” ใส่ตัวแปรจัดกลุ่ม (Nominal) ส่วนช่อง “Summary 

Variable(s):” ใส่ตัวแปรเชิงปริมาณ (Scale) ในทนีีเลือกตัวแปรจัดกลุ่มเป็น “เพศของกลุ่มตัวอย่าง” 

เลือกตัวแปรเชิงปริมาณเป็น “อายุของกลุ่มตัวอย่าง” จากนันให้เลือกสถิติทต้ีองการคาํนวณ โดยคลิกที

ช่อง “Statistics…” จะปรากฏหน้าต่าง 
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   ภาพประกอบ .  

 

  เลือกสถิติทต้ีองการได้แล้วคลิกปุ่ม “Continue” และคลิกปุ่ม “OK” โปรแกรมจะประมวลผล

แสดงในหน้าต่าง Output 

 

 
 

ภาพประกอบ .  



บทท ี   บทนาํ 

 

  ผลทไีด้จะเป็นตารางสถิติพืนฐานต่าง ๆ ของตัวแปร “อายุ” ตามทไีด้เลือกไว้ เนืองจากตัว

แปรจัดกลุ่มคือ “เพศของกลุ่มตัวอย่าง” ดังนันตารางนีจึงได้รวมค่าสถิติพืนฐานทจีาํแนกตามตัวแปร 

“เพศ” เอาไว้แล้ว แต่ตารางทเีหน็ไม่ได้แสดงสถิติพืนฐานจาํแนกตามตัวแปร “เพศ” เราสามารถดูได้โดย

การดับเบิลคลิกทตีารางทสีอง  

 

 
 

ภาพประกอบ .  

 

  ตรงช่อง “เพศของกลุ่มตัวอย่าง” และด้านข้างมีคาํว่า “Total” นันคือค่าสถิติพืนฐานนีจะเป็น

ของตัวแปร “อายุ” ของกลุ่มตัวอย่างทงัหมด ดังนันเราสามารถให้เลือกแสดงค่าสถิติพืนฐานของตัวแปร 

“อายุ” เฉพาะเพศชาย หรือหญิงได้ โดยคลิกเลือกทปุ่ีมลูกศรลง 
 

 
ภาพประกอบ .  

 

  ค่าสถิติพืนฐานของตัวแปร “อายุ” จะแปรเปลียนไปตามกลุ่ม “ชาย” หรือ “หญิง” ทถูีกเลือก 

 

18. การปดโปรแกรม 
 

  เมือสินสุดการใช้งานให้ปิดโปรแกรม โดยการคลิกทเีมนูหลัก “File” และเมนูรอง “Exit” 

โปรแกรมจะถูกปิดลง 

 

 



 

 

  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 

 

 
 



บทท ี   การแจกแจงความถแีละสถติิพืนฐาน 

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  
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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 
 
 



บทท ี   การแจกแจงความถแีละสถติิพืนฐาน 

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...  

 



บทท ี   การแจกแจงความถแีละสถติิพืนฐาน 

 
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 

 



การใช้ SPSS เพือการวิเคราะห์ข้อมูล 

   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) 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  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% 

ภาพประกอบ .  

 

  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 

. % 

 

 



 

 

 

1. การแปลงคาขอมูล 

 

  ในบางครังผู้วิเคราะห์อาจมีความจาํเป็นบางประการทจีะต้องเปลียนข้อมูลของบางตัวแปร ถ้า

หากกลุ่มตัวอย่างมีจาํนวนมาก การจะเข้าไปเปลียนแปลงข้อมูลย่อมเป็นเรืองลาํบากและเสียเวลา 

โปรแกรม SPSS จึงมีคาํสังอยู่ทใีห้การช่วยเหลือในด้านนี ดังรายละเอียดดังนี 

 

ขอ้มลูชุดท ี  

  ในการสาํรวจเจตคติต่อโรงเรียนของนักเรียน  คน ด้วยข้อสอบวัดเจตคติ  ข้อ พร้อม

กับตัวแปรทเีกียวข้อง ได้ผลดังนี 

 

   ระดับ ข้อสอบวัดเจตคต ิ

คนท ี เพศ อายุ ชัน           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดกระทํากับขอมูล 
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   ระดับ ข้อสอบวัดเจตคต ิ

คนท ี เพศ อายุ ชัน           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คําสงั Recode 

 

  จากข้อมูลชุดนี ผู้วิจัยต้องการแจกแจงความถีจาํแนกตามอายุ  กลุ่มคือกลุ่มทมีีอายุตาํกว่า 

 ปี และกลุ่มทมีีอายุตังแต่  ปีขึน 

  การแปลงข้อมูลจะใช้เมนูหลัก “Transform” เมนูรอง “Recode into Different Variables…” 

เมนูนีใช้เมือต้องการแปลงค่าข้อมูลแล้วเกบ็ไว้ในตัวแปรใหม่ ถ้าต้องการแปลงค่าข้อมูลแล้วเกบ็ไว้ในตัว

แปรเดิมให้เลือกทเีมนูรอง “Recode into Same Variables…” 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  จะปรากฏหน้าต่าง “Recode into Different Variables” คลิกเลือกตัวแปรทจีะเปลียนข้อมูลใน

ช่องทางขวาให้ย้ายมาอยู่ในช่องทางซ้าย ในทนีี ตัวแปรทเีราจะเปลียนข้อมูลกคื็อตัวแปร “age” คลิก 

“age” แล้วย้ายให้มาอยู่ในช่อง “Numeric Variable -> Output” และตังชือตัวแปรใหม่ทเีกิดจากการ

เปลียนข้อมูลในตัวแปร “age” ซึงในทนีีตังชือว่า “G_age” ให้พิมพ์ใส่ในช่อง “Name:” และให้คลิกปุ่ม 

Change ตัวแปร “G_age” จะย้ายมาอยู่ในช่อง “Numeric Variable -> Output”  

 



บทท ี   การจัดกระทาํกบัข้อมูล 

   ภาพประกอบ .  

 

  จากนันคลิกปุ่ม “Old and New Values...” เพือแปลงข้อมูล 

  ในทนีีเราต้องการแปลงข้อมูลอายุ โดยบุคคลทมีีอายุตังแต่  ปี ลงไป ให้เป็นกลุ่มท ี  

และอายุ  ปีขึนไป ให้เป็นกลุ่ม  ดังนัน ภายในกรอบ “Old Value” ให้คลิกท ี“Range, LOWEST 

through value:” ช่องท ี  และพิมพ์เลข  ใส่ในช่อง ภายในกรอบ “New Value” ให้พิมพ์  ในช่อง 

“Value:” และคลิกปุ่ม “Add” จะปรากฏข้อความ “Lowest thru 14 -> 1” อยู่ในช่อง “Old -> New:” 

หมายความว่า “ถ้าหากตัวแปรเก่ามีช่วงตาํสุดจนถึง  แล้ว ให้ตัวแปรใหม่มีค่าเป็น ” 

  อีกกลุ่มหนึงให้คลิกท ี“Range, value through HIGHEST:” ช่องท ี  และพิมพ์เลข  ใส่ใน

ช่อง และพิมพ์เลข  ภายในช่อง “Value” ของกรอบ “New Value” คลิกปุ่ม “ Add” จะปรากฏ “15 thru 

highes -> 2” หมายถึงว่า “ถ้าหากตัวแปรเก่ามีค่าตังแต่  จนถึงสูงสุดแล้ว ให้ตัวแปรใหม่มีค่าเป็น ” 

เสรจ็แล้วให้คลิกปุ่ม “Continue” และคลิก OK 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  จะปรากฏตัวแปรใหม่คือ G_age ในหน้าต่าง Data View  ทบีรรจุข้อมูลรหัส  ทแีทนกลุ่ม

อายุตาํกว่า  และรหัส  ทแีทนกลุ่มอายุตังแต่  ขึนไป 
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 คําสงั Compute 

 

  จากข้อมูลชุดท ี  ผู้วิจัยต้องการคาํนวณหาคะแนนรวมคะแนนเจตคติ โดยรวมคะแนนจาก

ข้อความทงั  ข้อ ใช้เมนู “Transform” เมนูรอง “Compute…” จะปรากฏหน้าต่าง “Compute Variable” 

 

  ภาพประกอบ .  

 

   ภาพประกอบ .  

 

  ชือตัวแปรใหม่ในช่อง “Target Variable:” ในทนีีตังว่า totalT ซึงเป็นตัวแปรทจีะเกบ็ผลทไีด้

จากการบวกคะแนน ตังแต่ x  ถึง x  ดังนันภายในช่อง “Numeric Expression:” ให้ใส่ว่า 

“x +x +x +x +x +x +x +x +x +x ” แล้วคลิกปุ่ม “OK” ภายในตารางข้อมูลจะเกิดตัวแปรใหม่

ขึนมาคือ “TotalT” 

  หรือภายในช่อง “Numeric Expression:” อาจใส่ว่า "sum(x1 to x10)" กจ็ะให้ผลเหมือนกัน 

แต่คาํสัง sum ใช้ได้กับชือตัวแปรทเีรียงต่อเนืองกัน 
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   ภาพประกอบ .  

 

 การแปลงขอ้มูลโดยใชเ้งือนไข 

 

  จากข้อมูลชุดท ี  ครูคนหนึงมีเกณฑ์การให้เกรด  แก่นักเรียนทไีด้คะแนนแบบวัดเจตคติ

ตังแต่  คะแนนขึนไป การให้เกรดของครูต้องใช้เมนู “Transform” เมนูรอง “Compute…” 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  ใส่ตัวแปร “grade” ในช่อง “Target Variable:” และในช่อง “Numeric Expression:” ใส่ค่า   

จากนันคลิกปุ่ม “If...” เพือกาํหนดเงือนไข ซึงจะได้หน้าต่าง ดังภาพประกอบ .  
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   ภาพประกอบ .  

 

  คลิกเลือก “Include If case satisfies condition:” ภายในช่องให้พิมพ์ “totalT >= 35” หรือ

อาจจะใช้ฟังก์ชันทมีีอยู่ให้เป็นประโยชน์ นันคือคลิกตัวแปร totalT ในช่องทางซ้ายให้ย้ายมาทางขวา 

แล้วคลิกทปุ่ีม “>=”  พิมพ์เลข “ ” ดังภาพประกอบ แล้วคลิกปุ่ม “Continue” และคลิก “OK” โปรแกรม

จะเพิมตัวแปร grade ในหน้าต่างข้อมูล โดยผู้ทไีด้คะแนนเจตคติตังแต่  คะแนนขึนไป จะได้เกรด  

  สัญลักษณ ์หรือเครืองหมายทางคณติศาสตร์ทใีช้ได้ มีดังนี 

   eq หรือ = (เท่ากับ) 

   ne หรือ ~= (ไม่เท่ากับ) 

   lt หรือ < (น้อยกว่า) 

   gt หรือ > (มากกว่า) 

   le หรือ <= (น้อยกว่าหรือเท่ากับ) 

   ge หรือ >= (มากกว่าหรือเท่ากับ) 

  เครืองหมายทางตรรกศาสตร์ทใีช้ได้มีดังนี 

   and หรือ & (และ) 

   or หรือ | (หรือ) 

   not หรือ ~ (ไม่ใช่) 

 

2. การเลือกขอมูล 

 

 คําสงั select cases 

 

  จากข้อมูลชุดท ี  ผู้วิจัยต้องการเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างทเีป็นเพศชายมาคาํนวณค่าสถิติ

ต่างๆ  
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  ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างมาใช้ในการคาํนวณเฉพาะกลุ่มทสีนใจนัน สามารถทาํได้โดยใช้เมนู 

“Data” และเมนูรอง “Select Cases…”  
 

   ภาพประกอบ .  
 

  จะปรากฏหน้าต่าง 
 

   ภาพประกอบ .  
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  สังเกตข้างล่างภายในกรอบ "Output" จะมีให้เลือก  เมนูนันคือ "Filter out unselected 

cases" ข้อมูลใดทไีม่ถูกเลือกจะให้ “เกบ็ไว้” (Filtered) หรือ "Copy Selected cases to a new dataset" 

ข้อมูลทถูีกเลือกให้ไปเกบ็ไว้ในไฟล์ทกีาํหนด หรือ "Deleted unselected cases" ข้อมูลทไีม่ถูกเลือกให้ 

“ลบทงิ” (Deleted) โดยปกติเราจะเลือกเมนูแรก เกบ็ข้อมูลเอาไว้เผือใช้อีก 

  ให้คลิกเลือก “If condition is satisfied” และคลิกทปุ่ีม “If…” จะปรากฏหน้าต่าง “Select 

Cases : If” 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  ในทนีีต้องการเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างทเีป็นเพศชายมาใช้ในการคาํนวณ ให้คลิกตัวแปร 

“เพศ” ในช่องทางซ้ายให้ย้ายมาทางขวา คลิกเครืองหมาย หรือพิมพ์เครืองหมาย “=” และพิมพ์ “1” ใน 

แล้วคลิก “Continue” 

  โปรแกรมจะแสดงผลการเลือกเฉพาะกลุ่มเพศชายโดยจะเพิมตัวแปรใหม่ชือ “Filter_$”  

ดังภาพประกอบ .  โดยจะมีรหัสข้อมูลเป็น  และ  รหัส  คือเลือกกลุ่มตัวอย่างนันมาคาํนวณ 

(Select) และรหัส  คือไม่เลือกกลุ่มตัวอย่างนันมาคาํนวณ (Not Select) หรือสังเกตตรงตัวเลขทแีสดง

ลาํดับของกลุ่มตัวอย่าง จะมีเครืองหมายขีดอยู่ นันคือกลุ่มตัวอย่างลาํดับนันไม่ถูกเลือกเข้ามาคาํนวณ 
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  ภาพประกอบ .  

 

  ในการกาํหนดเงือนไขสามารถกาํหนดได้หลาย ๆ เงือนไข เช่น เลือกกลุ่มตัวอย่างทเีป็นเพศ

ชายและอายุตาํกว่า  ปี เรากส็ามารถใส่เงือนไขได้ว่า  

    sex = 1 & G_age = 1 

 

   ภาพประกอบ .  

 

 คําสงั sample 

 

  ใช้ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาจาํนวนหนึงจากประชากร เพือใช้ในการคาํนวณค่าสถิติ เช่น 

การสุ่มตัวอย่างขนาด  คน จากกลุ่มตัวอย่างทงัหมด  คน หรือสุ่มตัวอย่าง  คนจากกลุ่ม

ตัวอย่างทงัหมด  คน 

  จากข้อมูลชุดท ี  สามารถเลือกกลุ่มตัวอย่างมาใช้ในการคาํนวณอย่างสุ่มได้ ด้วยเมนูหลัก 

“Data” เมนูรอง “Select Cases…” จะปรากฏหน้าต่าง “Select Cases” 
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   ภาพประกอบ .  

 

  สาํหรับการสุ่มตัวอย่างให้คลิกเลือกข้อความ “Random sample of cases” และคลิกปุ่ม 

“Sample…” จะปรากฏหน้าต่าง “Select Cases: Random Sample” 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  จะปรากฏ  หัวข้อให้เลือกใช้  

  ในหัวข้อแรกนัน การสุ่มตัวอย่างอาจจะเลือกเป็นจาํนวนเปอร์เซน็ต์ ว่าต้องการกลุ่มตัวอย่าง

เพือใช้ในการคาํนวณกีเปอร์เซน็ต์ของจาํนวนกลุ่มตัวอย่างทงัหมด 

  หัวข้อทสีองเป็นการกาํหนดจาํนวนกลุ่มตัวอย่างทต้ีองการจากจาํนวนกลุ่มตัวอย่างทรีะบุ 

  ในทนีีมีกลุ่มตัวอย่าง  คน เราต้องการสุ่มมาใช้ในการคาํนวณเพียง  คน เราสามารถทาํ

ได้โดยใส่เลข  ในช่องแรก และใส่เลข  ในช่องหลัง ดังภาพ 
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   ภาพประกอบ .  

 

  จากนันคลิกปุ่ม “Continue” และคลิกปุ่ม “OK” จะปรากฏตัวแปร “Filter_$” ในหน้าต่างข้อมูล 

ข้อมูลของตัวแปรจะมี  ค่าคือ  หรือ “Selected” และ  หรือ “Not Selected” กคื็อกลุ่มตัวอย่างคนนัน 

“ถูกสุ่ม” หรือ “ไม่ถูกสุ่ม” มาใช้ในการคาํนวณ 

  จากนันต้องการคาํนวณสถิติอะไรกท็าํได้ทนัท ี

 
3. การเพิม่ลดขอมูล  

 

  ในหัวข้อนีจะกล่าวถึงการลบการแทรกตัวแปรและกลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนการแทรก

แฟ้มข้อมูลเพือเพิมตัวแปรหรือเพิมกลุ่มตัวอย่าง และการแยกแฟ้มข้อมูล ดังหัวข้อต่อไปนี 

 

 การลบตวัแปรและกลุ่มตวัอย่าง 

  หากมีตัวแปรทไีม่ต้องการและอยากจะลบทงิไป ให้คลิกไปทชืีอของตัวแปร จะเกิดแทบดาํทงั

สดมภ์ แล้วกดปุ่ม Delete ตัวแปรตัวนันกจ็ะถูกลบทงิ 

  หากมีกลุ่มตัวอย่างทต้ีองการลบ ให้คลิกไปทตีัวเลขในแถวของกลุ่มตัวอย่างทต้ีองการลบ จะ

เกิดแทบดาํทงัแถว แล้วกดปุ่ม Delete กลุ่มตัวอย่างคนนันกจ็ะถูกลบทงิ 

 

 การแทรกตวัแปรและกลุ่มตวัอย่าง 

  การแทรกตัวแปร ให้คลิกไปทตีาํแหน่งของตัวแปรทต้ีองการแทรกจะเกิดแถบดาํทงัสดมภ์ 

แล้วเลือกเมนู Data เมนูรอง Insert Variable จะเกิดตัวแปรว่างขึน ณ ตาํแหน่งทเีลือก ส่วนตัวแปรทอียู่

ในตาํแหน่งนันกจ็ะถูกเลือนออกไปทางซ้าย 

  การแทรกกลุ่มตัวอย่าง ให้คลิกไปทตีาํแหน่งทต้ีองการแทรก จะเกิดแถบดาํทงัแถว เลือก

เลือกเมนู Data เมนูรอง Insert Case จะเกิดแถวว่างขึน ณ ตาํแหน่งทเีลือก ส่วนกลุ่มตัวอย่างทอียู่ใน

ตาํแหน่งนันกจ็ะถูกเลือนลงไป 

 

 การรวมแฟ้มขอ้มูล : กรณีรวมตวัแปร 

  ในการแทรกกลุ่มตัวอย่างหรือแทรกตัวแปรในแฟ้มข้อมูลทุกท่านกค็งจะทาํกันได้อย่าง

ง่ายดาย แต่ถ้าหากเรามีแฟ้มข้อมูลอยู่  แฟ้มซึงบันทกึกลุ่มตัวอย่างเหมือนกันแต่ตัวแปรต่างกัน และ
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เราต้องการนาํตัวแปรจากแฟ้มข้อมูลทงัสองแฟ้มนีมาวิเคราะห์รวมกัน เรากส็ามารถจะทาํได้โดยง่าย 

แต่มีข้อตกลงว่าจาํนวนกลุ่มตัวอย่างทบัีนทกึในแฟ้มทงัสองจะต้องเท่ากันและอยู่ในลาํดับเดียวกัน 

  สมมติว่าเรามีแฟ้มข้อมูลชือว่า “ข้อมูลชุดที .sav” และ “ข้อมูลชุดที .sav” โดยแฟ้ม “ข้อมูล

ชุดที .sav” บันทกึตัวแปร sex, age, level, x1 จนถึง x1  ส่วนแฟ้ม “ข้อมูลชุดที .sav” บันทกึตัวแปร 

x  ถึง x  โดยทงัตัวแปรทงัหมดนีได้มากจากลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกันจาํนวน  คน ซึงอยู่ใน

ลาํดับทเีดียวกัน เรามีวีธีการรวมแฟ้มข้อมูลดังนี 

  . เปิดแฟ้มข้อมูล “ข้อมูลชุดที .sav” ขึนมาก่อน 

  . จากนันคลิกทเีมนูหลัก Data เมนูรอง Mearge file และเมนูย่อย Add Variables…  

ดังภาพประกอบ .  

 

  ภาพประกอบ .  

 

  . จะปรากฏหน้าต่าง “Add Variable : Read File” คลิกปุ่ม Browse… ให้เลือก

แฟ้มข้อมูลอีกแฟ้มหนึงทต้ีองการนาํตัวแปรมาเพิม ในตัวอย่างนีคือ “ข้อมูลชุดที .sav” แล้วคลิก 

“Continue” 

  . เมือปรากฏหน้าต่าง “Add Variables from” แล้วตามด้วยชือแฟ้มแล้ว ให้เราดูว่า

จาํนวนตัวแปรทงัหมดมีครบตามทเีราต้องการหรือไม่ ในทนีีจะต้องมีครบ  ตัวแปรคือ sex, age, 

level, x1 ถึง x  เมือครบแล้วให้คลิกปุ่ม “OK” 
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  ภาพประกอบ .  

 

  . โปรแกรมกจ็ะจัดการแทรกตัวแปรอีก  ตัวแปรทอียู่ในแฟ้ม “ข้อมูลชุดท3ี.sav” 

ต่อท้ายตัวแปรของแฟ้ม “ข้อมูลชุดที .sav” ทนีีเรากจ็ะได้ตัวแปรครบจาํนวนตามต้องการคือ  ตัว

แปรแล้ว จัดการจัดเกบ็แฟ้มข้อมูลตัวแปรทงั  ตัวนี โดยตังชือใหม่ เช่น อาจตังชือว่า “ข้อมูลชุดที

.sav” 

  ถ้าหากเราแยกตัวแปรเอาไว้หลายแฟ้ม เรากใ็ช้วิธีนีค่อย ๆ แทรกทลีะแฟ้มจนครบจาํนวน

ตามทเีราต้องการ 

 

 การรวมแฟ้มขอ้มูล : กรณีรวมกลุ่มตวัอย่าง 

  ในการแทรกกลุ่มตัวอย่างหรือแทรกตัวแปรในแฟ้มข้อมูลทุกท่านกค็งจะทาํกันได้อย่าง

ง่ายดาย แต่ถ้าหากเรามีแฟ้มข้อมูลอยู่  แฟ้มซึงบันทกึตัวแปรเหมือนกันแต่กลุ่มตัวอย่างต่างกัน และ

เราต้องการนาํกลุ่มตัวอย่างจากแฟ้มข้อมูลทงัสองแฟ้มนีมาวิเคราะห์รวมกัน เรากส็ามารถจะทาํได้

โดยง่าย แต่มีข้อตกลงว่าตัวแปรทบัีนทกึในแฟ้มทงัสองจะต้องเท่ากันและอยู่ในลาํดับเดียวกัน 

  สมมติว่าเรามีแฟ้มข้อมูลชือว่า “ข้อมูลชุดที .sav” และ “ข้อมูลชุดที .sav” บันทกึตัวแปร 

 ตัวแปรซึงอยู่ในลาํดับเดียวกัน และแต่ละแฟ้มบันทกึกลุ่มตัวอย่างแฟ้มละ  คน และเราต้องการ

นาํทงัสองแฟ้มนีมารวมกันเพือให้เป็นจาํนวน  คน เรามีวิธีการดังนี 

  . เปิดแฟ้มข้อมูล “ข้อมูลชุดที .sav” ขึนมาก่อน 

  . จากนันคลิกทเีมนูหลัก Data เมนูรอง Mearge file และเมนูย่อย Add Cases…  

  . จะปรากฏหน้าต่าง “Add Cases : Read File” แล้วให้พิมพ์ชือแฟ้มอีกแฟ้มหนึงที

ต้องการนาํมาแทรก ในตัวอย่างนีคือ “ข้อมูลชุดที .sav” ในช่อง “File name:” แล้วคลิก “Open” 

  . เมือปรากฏหน้าต่าง “Add Cases from” แล้วตามด้วยชือแฟ้มแล้ว ให้เราดูว่าจาํนวนตัว

แปรทอียู่ในแฟ้ม “ข้อมูลชุดที .sav เท่ากับจาํนวนตัวแปรทอียู่ในแฟ้ม “ข้อมูลชุดที .sav” ทเีราเปิดไว้
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แต่แรกหรือไม่ ถ้าจาํนวนตัวแปรในทงั  แฟ้มไม่เท่ากนัหรือคุณลักษณะของตัวแปรบางตัวในทงั  

แฟ้มต่างกนั ตัวแปรจะไม่ถูกรวมอยู่ในไฟล์ นันคือตัวแปรจะไปอยู่ในช่องทางซ้ายมือ “Unpaired 

Variables:” ตัวแปรทอียู่ในช่องนีจะหายไปเมือคลิกปุ่ม OK ถ้าหากแน่ใจว่าตัวแปรถูกต้องแล้วให้คลิก

ปุ่ม “OK” 
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  . โปรแกรมกจ็ะจัดการแทรกกลุ่มตัวอย่างอีก  คนทอียู่ในแฟ้ม “ข้อมูลชุดที .sav” 

ต่อท้ายแฟ้ม “ข้อมูลชุดที .sav” ทนีีเรากจ็ะได้กลุ่มตัวอย่างครบจาํนวนตามต้องการคือ  คนแล้ว 

จากนันให้บันทกึแฟ้มข้อมูลโดยตังชือใหม่ เช่น อาจตังชือแฟ้มข้อมูลใหม่ว่า “ข้อมูลชุดที .sav” 

  ถ้าหากเราแยกกลุ่มตัวอย่างเอาไว้หลายแฟ้ม เรากใ็ช้วิธีนีค่อย ๆ แทรกทลีะแฟ้มจนครบ

จาํนวนตามทเีราต้องการ 

 

4. การรับขอมูลจากแฟมขอมูลชนิดอ่ืน 

 

 การรบัขอ้มูลจาก Text File 

 

  มีบ่อยครังทนีักวิจัยป้อนข้อมูลทเีกบ็รวบรวมมาได้โดยใช้โปรแกรม Wordpad หรือ 

Notepad ซึงจะจัดเกบ็อยู่ในรูปของ Text File เราสามารถจะนาํมาวิเคราะห์หาค่าสถิติต่อด้วยโปรแกรม 

SPSS for Windows ได้ ซึงการป้อนข้อมูลนันจะมี  แบบ แล้วแต่ว่าผู้วิจัยจะเลือกใช้การป้อนข้อมูล

แบบใด ซึงแต่ละแบบมีวิธีการดังนี 
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  1. บนัทึกขอ้มูลไวใ้นรูปแบบ Fix Column  
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  จากรูปแบบเป็นการบันทกึแบบ Fix Column มีจาํนวนกลุ่มตัวอย่าง  คน โดยใช้ 

Column ท ี -  จะเป็นคะแนนของแบบวัด Rating Scale  ระดับ จาํนวน  ข้อความ 

  ข้อมูลชุดนีบันทกึอยู่ในแฟ้มชือ datafix.dat เราจะนาํมาแปลงเข้า SPSS for Windows ได้

ดังนี 

 

   .  คลิกท ีfile -> Open หรือคลิกทปุ่ีม  จะปรากฏหน้าต่าง “Open Data” ที

ด้านล่าง Filed of type: ให้เลือกเป็น "Text (*.txt, *.dat, *.csv, *.tab)" จากนันเลือก Directory ทแีฟ้ม 

datafix.dat ถูกจัดเกบ็ในช่อง “Look in:“ และเลือกแฟ้มข้อมูล datafix.dat แล้วคลิกทปุ่ีม Open 
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   .  จะปรากฏหน้าต่าง “Text Import Wizard – Step 1 of 6” ให้คลิกทปุ่ีม “Next >” 
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  ภาพประกอบ .  

 

   .  จะปรากฏหน้าต่าง “Text Import Wizard – Step 2 of 6” แล้วถามว่าข้อมูลทจีะ

นาํเข้ามีลักษณะ Fixed Width หรือไม่ ซึงข้อมูลนาํเข้าไฟล์นีเป็นแบบ Fixed หากข้อมูลนาํเข้าของเรา

ไม่ใช่แบบ Fixed คือเป็นข้อมูลทมีีการแบ่งตัวแปรแต่ละตัวด้วยเครืองหมาย , หรือเว้นวรรค ให้เลือก

เป็น Delimited และอีกคาํถามหนึงมีว่า ให้รวมชือตัวแปรทอียู่บรรทดับนสุดของแฟ้มข้อมูลหรือไม่ ใน

กรณนีีเราไม่มีชือตัวแปร ให้เลือก “no” แล้วคลิก “Next >” 
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   .  จะปรากฏหน้าต่าง “Text Import Wizard – Delimited Step 3 of 6” ให้ถามว่า

กลุ่มตัวอย่างคนแรกเริมทบีรรทดัเท่าไหร่ ในทนีีเราเริมบรรทดัแรก คือเลข  และคาํถามถัดมาถามว่า 

ในการนาํเสนอในกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนนาํเสนออย่างไร ในทนีีหนึงบรรทดักคื็อ  คน ให้เลือก “Each 

line represents a case” และคาํถามสุดท้าย จาํนวนของกลุ่มตัวอย่างทต้ีองการนาํเข้ามา ในทนีีเรา

ต้องการทงัหมดให้เลือก “All of the cases” แล้วคลิก “Next >” 

 

  ภาพประกอบ .  

 

   .  จะปรากฎหน้าต่าง “Text Import Wizard – Delimited Step 4 of 6” ถามว่า ใน

แต่ละตัวแปรจะเริมต้นสดมภ์อย่างไร โดยเราต้องแบ่งตัวแปรทงัหมด  ตัว ซึง  ตัว คือ  สดมภ์ 

ด้านล่าง "Column Number:" สดมภ์ของตัวแปรตัวแรก คือสดมภ์แรก ใส่เลข  และคลิก Insert 

Break จากนันใส่สดภม์ท ี ,  ... ไปเรือย ๆ จะเกิดเส้นแบ่งตัวแปรจนแบ่งครบทงั  ตัวแปร แล้ว

คลิก “Next >”  
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  ภาพประกอบ .  

  ภาพประกอบ .  

 

   .  จะปรากฎหน้าต่าง “Text Import Wizard – Step  of ” ให้ตังชือตัวแปรและ

กาํหนดคุณลักษณะของตัวแปร โดยคลิกจากตาราง Data preview เมือกาํหนดครบทุกตัวแปรแล้ว 

คลิกปุ่ม “Next >” 
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  ภาพประกอบ .  

 

  .  จะปรากฎหน้าต่าง “Text Import Wizard – Step  of ” ถามว่าจะ Save ข้อมูลที

แปลงแล้วหรือไม่ ถ้าใช่กค็ลิกท ี“Yes” แล้วตังชือแฟ้มข้อมูล ถ้ายังไม่ save กค็ลิก “No” อีกคาํถามหนึง

จะให้แสดงผลการแปลงข้อมูลออกทาง “syntax” หรือไม่ ถ้าไม่กค็ลิก “No” แล้วคลิก “Finish” 

 

  ภาพประกอบ .  
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   ข้อมูลทงัหมดจะปรากฏบนหน้าต่างข้อมูล Input ของ SPSS for Windows ถ้าหาก

พอใจกับผลการแปลงข้อมูล กใ็ห้ “Save As...” ข้อมูลเพือใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป 

 

  ภาพประกอบ .  

 

  . บนัทึกขอ้มูลไวใ้นรูปแบบ Free Column  
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  จากรูปแบบเป็นการบันทกึแบบ Free Column มีการแบ่งตัวแปรด้วยการเว้นวรรค (space)  

  ข้อมูลชุดนีบันทกึอยู่ในแฟ้มชือ datafree.dat เราจะนาํมาแปลงเข้า SPSS for Windows ได้

ดังนี 

 

   .  คลิกท ีfile -> Open หรือคลิกทปุ่ีม  จะปรากฏหน้าต่าง “Open Data” ที

ด้านล่าง Filed of type: ให้เลือกเป็น "Text (*.txt, *.dat, *.csv, *.tab)" จากนันคลิกเลือก Directory ที

แฟ้ม datafree.dat ถูกจัดเกบ็ในช่อง “Look in:“ และเลือกแฟ้มข้อมูล datafree.dat แล้วคลิกทปุ่ีม 

Open 
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  ภาพประกอบ .  

 

   2.2 จะปรากฏหน้าต่าง “Text Import Wizard – Step 1 of 6” ให้คลิกทปุ่ีม “Next >” 
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   .  จะปรากฏหน้าต่าง “Text Import Wizard – Step 2 of 6” แล้วถามว่าข้อมูลทจีะ

นาํเข้ามีลักษณะ Delimited หรือไม่ ซึงข้อมูลนาํเข้าไฟล์นีเป็นแบบ Free ทมีีการแต่งตัวแปรด้วยการ

เว้นวรรค จึงเลือก Delimited และอีกคาํถามหนึงมีว่า ให้รวมชือตัวแปรทอียู่บรรทดับนสุดของ

แฟ้มข้อมูลหรือไม่ ในกรณนีีเราไม่มีชือตัวแปร ให้เลือก “no” แล้วคลิก “Next >” 
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  ภาพประกอบ .  

 

   .  จะปรากฏหน้าต่าง “Text Import Wizard – Delimited Step 3 of 6” ให้ถามว่า

กลุ่มตัวอย่างคนแรกเริมทบีรรทดัเท่าไหร่ ในทนีีเราเริมบรรทดัแรก คือเลข  และคาํถามถัดมาถามว่า 

ในการนาํเสนอในกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนนาํเสนออย่างไร ในทนีีหนึงบรรทดักคื็อ  คน ให้เลือก “Each 

line represents a case” และคาํถามสุดท้าย จาํนวนของกลุ่มตัวอย่างทต้ีองการนาํเข้ามา ในทนีีเรา

ต้องการทงัหมดให้เลือก “All of the cases” แล้วคลิก “Next >” 
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   .  จะปรากฎหน้าต่าง “Text Import Wizard – Delimited Step 4 of 6” ถามว่า ใน

แต่ละตัวแปรจะแบ่งอย่างไร ซึงข้อมูลนีแบ่งด้วยการเว้นวรรค เลือกเป็น Space ด้านล่าง Data 

Preview จะแสดงการแบ่งตัวแปรให้เหน็ หากเหน็ว่าแบ่งได้ถูกต้องแล้วคลิก “Next >”  
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   .  จะปรากฎหน้าต่าง “Text Import Wizard – Step  of ” ให้ตงัชือตัวแปรและ

กาํหนดคุณลักษณะของตัวแปร โดยคลิกจากตาราง Data preview เมือกาํหนดครบทุกตัวแปรแล้ว 

คลิกปุ่ม “Next >” 
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  .  จะปรากฎหน้าต่าง “Text Import Wizard – Step  of ” ถามว่าจะ Save ข้อมูลที

แปลงแล้วหรือไม่ ถ้าใช่กค็ลิกท ี“Yes” แล้วตงัชือแฟ้มข้อมูล ถ้ายังไม่ save กค็ลิก “No” อีกคาํถามหนึง

จะให้แสดงผลการแปลงข้อมูลออกทาง “syntax” หรือไม่ ถ้าไม่กค็ลิก “No” แล้วคลิก “Finish” 

   ข้อมูลทงัหมดจะปรากฏบนหน้าต่างข้อมูล Input ของ SPSS for Windows ถ้าหาก

พอใจกับผลการแปลงข้อมูล กใ็ห้ “Save As...” ข้อมูลเพือใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป 

 

 การรบัขอ้มูลจาก Microsoft Excel File 

 

  มีบ่อยครังทนีักวิจัยป้อนข้อมูลทเีกบ็รวบรวมมาได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel แล้วไม่

สามารถจะนาํมาวิเคราะห์หาค่าสถิติต่อด้วยโปรแกรม SPSS for Windows หรือนักวิจัยบางท่านอาจจะ

ไม่ได้เป็นผู้ป้อนข้อมูลเอง อาจจะให้ผู้ช่วยนักวิจัยเป็นผู้ป้อนข้อมูล แต่ผู้ช่วยนักวิจัยใช้โปรแกรม SPSS 

ไม่เป็น อาจให้ผู้ช่วยนักวิจัยป้อนข้อมูลด้วย Microsoft Excel กไ็ด้ แล้วจึงนาํมาแปลงเข้ากับโปรแกรม 

SPSS for Windows 

  . เปิดแฟ้มข้อมูลโดยเลือกเมนูหลัก Open เมนูรอง Data จะปรากฏหน้าต่าง "Open Data" 

ด้านล่าง "files of type:" ให้เลือกเป็น "Excel(*.xls, *.xlsx, *.xlsm)" และเลือกไฟล์ Excel ทต้ีองการ คลิก 

Open 
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  จะปรากฏหน้าต่าง "Opening Excel Data Source" โปรแกรมจะถามว่าจะอ่านชือตัวแปรจาก

แถวแรกของข้อมูลหรือไม่ ถ้าในไฟล์ Excel ของเรามีชือตัวแปรอยู่ด้านบนของแถว กส็ามารถคลิกเลือก

ให้โปรแกรมอ่านชือของตัวแปรเข้ามาได้ จากนันเลือก Worksheet: ทเีป็นข้อมูลทต้ีองการ และอาจ

เลือก Range ของข้อมูลภายในขอบเขตทกีาํหนด แล้วคลิกปุ่ม OK 
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  ไฟล์ข้อมูลใน Excel จะถูกแปลงมาเป็น SPSS สามารถ Save ไฟล์เพือเกบ็ไว้วิเคราะห์ข้อมูล

ในโอกาสต่อไป 

 

 



 

 

  กระบวนการทางสถิติ t-test เป็นการแจกแจงแบบ Student’s t สาํหรับเปรียบเทยีบค่าเฉลีย 

 ค่า นอกจากนันยังแสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลือนมาตรฐานในแต่ละ

ตัวแปรด้วย จะนาํเสนอใน  หัวข้อคือ 

  . การวิเคราะห์กรณเีปรียบเทยีบค่าเฉลียของกลุ่มตัวอย่างกับประชากรหรือค่าคงทใีน

ทฤษฎี 

  . การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มทเีป็นอิสระจากกัน 

  . การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มทสีัมพันธ์กัน 

 

1. การวิเคราะหกรณีเปรียบเทียบคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางกับประชากรหรือคาคงที่ในทฤษฎ ี

 

  ใช้ทดสอบค่าเฉลียของกลุ่มตัวอย่างกับค่าเฉลียของกลุ่มประชากร หรือค่าคงทจีากทฤษฎีใด

ทฤษฎีหนึง หรือค่าคงทค่ีาใดค่าหนึงทผู้ีวิจัยต้องการเปรียบเทยีบ 

  สมมติฐาน 

   H  :  =   

   H  :     

  สตูรคํานวณ 

    t = 
n/S

X 0   ;  df = n -  

 

  ตวัอย่าง .  

  ตามทฤษฎีทางเคมีของสารประกอบชนิดหนึง มีส่วนประกอบของเหลก็คิดเป็น .  

เปอร์เซน็ต์ เพือทดสอบทฤษฎีนีนักเคมีได้ทาํการทดลองสารประกอบชนิดนีต่าง ๆ กัน  ครัง ปรากฏ

ว่ามีเปอร์เซน็ต์ของเหลก็ผสมอยู่ดังนี 

  . , . , . , . , . , . , . , . , .  

  จะตัดสินได้หรือไม่ว่า เปอร์เซน็ต์เฉลียของเหลก็ในสารประกอบจะแตกต่างไปจาก .  

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

  สมมติฐานทางสถิติ  H0 : 1 = .   

       H1 : 1  .  

การทดสอบสมมติฐานของ 
กลุมตัวอยาง : การทดสอบ t 



บทท ี   การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง : การทดสอบ t 

  ตังชือตัวแปรว่า mix และป้อนข้อมูลทงั  Case นี เสรจ็แล้วดาํเนินการวิเคราะห์ ใช้เมนู

หลัก “Analyze” เมนูรอง “Compare Means” เมนูย่อย “One-Samples T Test”  

 

  ภาพประกอบ .  

 

  จะปรากฏหน้าต่าง “One-Sample T Test” เลือกตัวแปรทต้ีองการใส่ในช่อง “Test 

Variable(s):” และพิมพ์ค่าคงทใีส่ในช่อง “Test value:” ในทนีีคือค่า .  ดังภาพประกอบ 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  แล้วคลิก “OK” โปรแกรมจะประมวลผลแสดงผลลัพธ์ในหน้าต่าง Output 
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One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

mix 9 11.3778 .64957 .21652 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 11.8 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

mix -1.950 8 .087 -.42222 -.9215 .0771 

 

ภาพประกอบ .  

 

  ตารางแรกจะแสดงค่าสถิติพืนฐานของตัวแปร และตารางทสีองจะแสดงค่าสถิติ t-test 

สามารถนาํเสนอผลการวิเคราะห์ลงตารางได้ดังนี 

 

ตัวแปร ค่าเฉลีย

ประชากร 

ค่าเฉลียกลุ่ม

ตัวอย่าง 

ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน 

t Sig. 

เปอร์เซน็ต์

ของเหลก็ 

.  .  .  .  .  

 

  ผลการทดสอบปรากฏว่า Sig. มีค่า .  ซึงมากกว่าระดับนัยสาํคัญ .  ยอมรับ H0  นัน

คือสารประกอบชนิดนีมีส่วนผสมของเหลก็แตกต่างไปจาก .  อย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ 

 

2. การทดสอบสมมติฐานของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระจากกัน (t-test Independent) 

 

  ในการทดสอบสมมติฐานกรณทีต้ีองการหาความแตกต่างของค่าเฉลียของกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม

หนึงว่าแตกต่างจากอีกกลุ่มหนึงหรือไม่ เช่น ในการวิจัยเชิงทดลองต้องการทดสอบผลสัมฤทธิทางการ

เรียนของกลุ่มทไีด้รับการสอนแบบทกัษะกระบวนการว่าจะมีคะแนนเฉลียแตกต่างจากกลุ่มควบคุม

หรือไม่ ในกรณนีีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มเป็นอิสระจากกัน เราสามารถตังสมมติฐานได้ดังนี 

  สมมติฐาน 

   H  :   =   

   H  :      

  สตูรคํานวณ 

   ขันแรก คาํนวณหาว่ากลุ่มตัวอย่างทงัสองกลุ่มมีความแปรปรวนของคะแนนผล 

     สัมฤทธิทางการเรียนแตกต่างกันหรือไม่ ด้วยสูตร F-test มีสมมติฐานดังนี 



บทท ี   การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง : การทดสอบ t 

      H  :  1
2

2
2  

      H  :  1
2

2
2  

     คาํนวณด้วยสูตร 

      F = 
2
2

2
1

S
S  ; df  = n  -  ; df  = n  -  

   ขันสอง พิจารณาค่า F-test ถ้า F-test ทคีาํนวณได้ไม่มีนัยสาํคัญทางสถิตินันคือ 

     ยอมรับ H  แสดงว่าความแปรปรวนของทงัสองกลุ่มเท่ากัน ใช้สูตร  

     (Pooled Variance) ถ้า F-test ทคีาํนวณได้มีนัยสาํคัญทางสถิตินันคือ 

     ปฏเิสธ H  ยอมรับ H  แสดงว่าความแปรปรวนของทงัสองกลุ่มไม่เท่ากัน  

     ใช้สูตร  (Separate Variance) 

   ขันสาม เลือกใช้สูตรคาํนวณค่า t-test 

     สูตร   เมือ  1
2

2
2  

      t = 
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  ตวัอย่าง .  

  จากการทดลองกับเดก็นักเรียน  กลุ่ม ผลปรากฏว่า เดก็แต่ละคนได้คะแนนดังนี 

  กลุ่ม ก.          

  กลุ่ม ข.         

  จงทดสอบคะแนนเฉลียระหว่าง  กลุ่มนีว่าแตกต่างกันหรือไม่ 

 

  สร้างตัวแปร  ตัวแปร คือ group โดยกาํหนดรหัส  แทนกลุ่ม ก. และ  แทนกลุ่ม ข. 

และตัวแปร score แทนคะแนนของเดก็แต่ละคน และป้อนข้อมูลจาํนวน  Case ตามตัวอย่าง 

  การวิเคราะห์ t-test จะใช้เมนูหลัก “Analyze” เมนูรอง “Compare Means” เมนูย่อย 

“Independent-Samples T Test”  
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   ภาพประกอบ .  

 

  จะปรากฏหน้าต่าง “Independent-Samples T Test”  

 

   ภาพประกอบ .  

 

  เลือกตัวแปรตามใส่ช่อง “Test Variables(s) :” และตัวแปรอิสระใส่ในช่อง “Grouping 

Variable :” ในทนีีตัวแปรตามคือตัวแปร “score” และตัวแปรจัดกลุ่มคือ “group” จากนันคลิกปุ่ม 

“Define Groups…” จะปรากฏหน้าต่าง 
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   ภาพประกอบ .  

 

  ให้ใส่รหัสของตัวแปร “group” ทแีทนกลุ่มท ี  และรหัสทแีทนกลุ่มท ี  ซึงในทนีีเราใช้รหัส 

 แทนกลุ่ม ก. และรหัส  แทนกลุ่ม ข. จากนันคลิกปุ่ม “Continue” และคลิกปุ่ม “OK” โปรแกรมจะ

แสดงผลลัพธ์ในหน้าต่าง “Output” 
 

 
ภาพประกอบ .  

 

  ผลลัพธ์จากการประมวลผลจะแสดงค่าสถิติพืนฐานของตัวแปรตาม (score) โดยจาํแนก

ตามกลุ่ม (group) โปรแกรมจะทาํการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้สถิติ F-test ในทนีีได้ค่า F-test 

เท่ากับ .  ปรากฏว่ามีนัยสาํคัญท ี.  ซึงมีค่ามากกว่า .  (Sig. > . ) แสดงว่าความ 

แปรปรวนของ  กลุ่มนีไม่แตกต่างกัน จากนันจึงทาํการทดสอบค่าสถิติ t-test โดยเลือกดูบรรทดัแรก 

(Equal variances assumed) ค่าสถิติ t-test มีค่าเท่ากับ - . , df =  มีนัยสาํคัญทางสถิติท ี

.  ซึงมีค่าน้อยกว่า .  (Sig. < . ) แสดงว่ามีคะแนนเฉลียแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ

ทรีะดับ .  นันคือคะแนนของกลุ่มตัวอย่างทงั  กลุ่มมีค่าแตกต่างกัน โดยกลุ่ม ข. (Mean = . ) 

มีค่าเฉลียสูงกว่ากลุ่ม ก. (Mean = . ) 

  ถ้าหากผลการทดสอบ F-test ปรากฏว่ามีค่า Sig. ≤ .  แสดงว่าความแปรปรวนของทงั

สองกลุ่มนีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี.  นันคือความแปรปรวนของทงัสองกลุ่มแตกต่าง

กัน จะเลือกดูค่าสถิติ t-test บรรทดัทสีอง Equal Variances not assumed ถ้าค่า F-test มีค่า Sig > 

.  แสดงว่าไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติความแปรปรวนของทงัสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ให้เลือกดูทบีรรทดั 

Equal variances assumed 
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  สาํหรับนัยสาํคัญทางสถิติของ t-test กพิ็จารณาเช่นเดียวกัน ถ้ามีค่า Sig. ≤ .  แสดงว่ามี

นัยสาํคัญทางสถิติท ี.  ถ้ามีค่า Sig. ≤ .  แสดงว่ามีนัยสาํคัญทางสถิติท ี.  ถ้ามีค่า Sig. > .  

แสดงว่าไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ 

  สังเกตในช่องช่วงความเชือมัน “95% Confidence Interval of the Difference” ถ้าค่าตาํสุด 

(Lower) และสูงสุด (Upper) คร่อมศูนย์แสดงว่ายอมรับ H0 แต่ในตารางนีค่าไม่คร่อมศูนย์แสดงว่า

ปฏเิสธ H0 ยอมรับ H1 

  การนาํเสนอค่าลงตารางอาจทาํได้ดังนี 

 

กลุ่ม N X SD t Sig. 

กลุ่ม ก.  .  .  .  .  

กลุ่ม ข.  .  .  

 

  สามารถแปลความหมายได้ว่า กลุ่ม ก. มีค่าเฉลีย .  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .  ส่วน

กลุ่ม ข. มีค่าเฉลีย .  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .  เมือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียพบว่า 

คือ กลุ่ม ข. มีค่าเฉลียสูงกว่าค่าเฉลียกลุ่ม ก. อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  

 

3. การทดสอบสมมติฐานของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่สัมพันธกัน (Paired Samples t-test) 

 

  ในการเปรียบเทยีบค่าเฉลียสองค่าว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยค่าเฉลียทงัสองค่านีวัด

มาจากกลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มทสีัมพันธ์ โดยอาจจะวัดมาจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน  ครัง หรือวัดมา

จากกลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มทไีด้มาจากการจับคู่คุณลักษณะทเีท่าเทยีมกัน มีวิธีการคาํนวณหาความ

แตกต่างของค่าเฉลียดังนี 

  สมมติฐาน 

   H  :   =   

   H  :      

  สตูรคํานวณ 

    t = 

1N
)D(DN

D
22




  

    df = n -  

  ตวัอย่าง .  

  นาํเอาสุกรทมีีคุณสมบัติเหมือน ๆ กันมาศึกษา  คู่ แล้วแบ่งแต่ละคู่ออกเป็น  กลุ่ม 

กลุ่มแรกให้กินราํอย่างเดียว กลุ่มท ี  ให้กินราํกับผัก เลียงไว้นาน  เดือน ได้นาํหนักเป็นกิโลกรัมดังนี 

 คู่ท ี                  

 กลุ่มท ี                  

 กลุ่มท ี                  



บทท ี   การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง : การทดสอบ t 

  ทดสอบว่า การให้อาหารหมู  ชนิด มีผลทาํให้นาํหนักหมูแตกต่างกันหรือไม่ 

  สร้างตัวแปร  ตัวชือว่า weight1 สาํหรับข้อมูลกลุ่มท ี  และชือ weight2 สาํหรับข้อมูลกลุ่ม

ท ี  จากนันป้อนข้อมูลทงั  Case ลงในหน้าต่าง Data view ดาํเนินการวิเคราะห์โดยใช้เมนูหลัก 

“Analyze” เมนูรอง “Compare Means” เมนูย่อย “Paired-Samples T Test” จะปรากฏหน้าต่าง 

“Paired-Samples T Test”  

 

   ภาพประกอบ .  

 

  ให้เลือกคู่ของตัวแปรทต้ีองการทดสอบให้มาอยู่ในช่อง “Paired Variables:” โดยการคลิกที

ละตัวแปร ในตอนแรกให้คลิก “weight ” จะปรากฏตัวแปร “weight ” เป็น “Variable :” ภายใน

กรอบ “Current Selections” และคลิกตัวแปร “weight ” จะปรากฏตัวแปร “weight ” เป็น “Variable 

:” ภายในกรอบ “Current Selections” แล้วคลิกลูกศรให้ตัวแปรทงัสองย้ายมาอยู่ในกรอบ “Paired 

Variables:” แล้วคลิกปุ่ม “OK” 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  โปรแกรมจะแสดงผลการวิเคราะห์ในตาราง “Output” 



การใช้ SPSS เพือการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

ภาพประกอบ .  

 

  ตารางแรกจะเสนอค่าสถิติพืนฐานของทงั  ตัวแปร ตารางทสีองจะแสดงค่าสหสัมพันธ์

ระหว่าง  ตัวแปร และตารางทสีามจะแสดงค่าสถิติ t-test  

  ในการวิเคราะห์ Paired Samples t-test ในขันแรกโปรแกรมจะคาํนวณค่าสถิติพืนฐานของ

ตัวแปรคู่ทจีะทาํการทดสอบสมมติฐาน นันคือสุกรในกลุ่มท ี  มีนาํหนักเฉลีย .  ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน .  ส่วนสุกรในกลุ่มท ี  มีนาํหนักเฉลีย .  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .  จากนัน

โปรแกรมจะคาํนวณหาค่าสถิติสหสัมพันธ์ในทนีีได้ค่า .  มีค่า Sig. = .  ซึงน้อยกว่า .  แสดง

ค่าตัวแปรทงัสองตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี.  แล้วจึงทาํการทดสอบสมมติฐาน

ด้วย Paired Samples t-test ให้ค่าเฉลียของความแตกต่าง (D = . ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐานมีค่า 

.  สถิติทดสอบ t-test ได้เท่ากับ . , df =  มีค่า Sig. = .  ซึงน้อยกว่า .  แสดงว่า

ค่าเฉลียนาํหนักสุกรของทงัสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  นันคือ

การให้อาหารหมูทงั  ชนิดมีผลทาํให้นาํหนักหมูแตกต่างกัน โดยกลุ่มทสีองทใีห้กินราํกับผัก จะมี

นาํหนักสูงกว่ากลุ่มท ี  ทใีห้กินราํอย่างเดียว 

  การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ลงตารางสามารถทาํได้ดังนี 

 

กลุ่ม X SD D SDD t Sig. 

กินราํ .  .  .  .  .  .  

กินราํกับผัก .  .      

 

  แปลความหมายได้ว่า สุกรทกีินราํอย่างเดียวมีนาํหนักเฉลีย .  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

.  ส่วนสุกรทกีินราํกับผักมีนาํหนักเฉลีย .  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .  เมือทดสอบความ

แตกต่างของนาํหนักสุกรทงัสองกลุ่มพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  นันคือ

สุกรกลุ่มทกีินราํกับผักมีนาํหนักมากกว่าสุกรกลุ่มทกีินราํอย่างเดียว 

 



บทท ี   การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง : การทดสอบ t 

  เนืองจากการทดสอบ t-test มีข้อจาํกัดตรงทสีามารถทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย

ระหว่างกลุ่มตัวอย่างได้เพียง  กลุ่มเท่านัน ดังนันหากเราศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทมีีมากกว่า  กลุ่ม 

เราจะสามารถใช้ t-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียได้หรือไม่? 

  ไม่ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีจาํนวนกีกลุ่มกต็าม เราสามารถใช้ t-test ทดสอบความแตกต่างได้ 

ทงัหมด โดยการจับเป็นคู่ ๆ หากมี  กลุ่ม เรากต้็องทาํการทดสอบ t-test  ครัง คือทดสอบ 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มท ี  กับกลุ่มท ี  ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มท ี  กับกลุ่มท ี  และ

ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มท ี  กับกลุ่มท ี  หากมี  กลุ่มกต้็องทาํการทดสอบ t-test ถึง  

ครัง หากมี  กลุ่มกต้็องทาํการทดสอบ t-test ถึง  ครัง หากมีจาํนวน n กลุ่ม กต้็องทาํการทดสอบ  

t-test ถึง n(n- )/  ครัง ซึงเป็นการยุ่งยากและเสียเวลาเป็นอย่างยิง วิธีการง่าย ๆ ในการทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลียระหว่างกลุ่มตัวอย่างตังแต่  กลุ่มขึนไปคือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ซึงจะได้กล่าวในบทถัดไปนี 

 

 



 

 

  ในบททแีล้วเราได้กล่าวถึงการเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย  ค่าโดยใช้ t-test 

ทแีตกต่างกันในแต่ละแบบ แต่ถ้าหากมีค่าเฉลียมากกว่า  ค่า การวิเคราะห์ด้วย t-test ทาํให้เสียเวลา 

และเกิดความคลาดเคลือนได้มาก ดังนันจึงมีสถิติอีกตัวหนึงทสีามารถแก้ปัญหานีได้ ชือว่า การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 

  ใช้คาํสัง oneway ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เป็นสถิติใช้สาํหรับวิเคราะห์

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียตังแต่  ค่าขึนไป โดยจะต้องมีตัวแปรตามมีระดับการวัดอยู่ในระดับ 

Interval Scale และตัวแปรอิสระมีเพียงตัวเดียวอยู่ในระดับ Nominal Scale แบ่งออกเป็น k ระดับ 

โดยมีข้อตกลงเบืองต้นในการทดสอบ One-way ANOVA ดังนี 

   . กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มจะต้องสุ่มมาจากประชากรทมีีการแจกแจงเป็นปกติ 

   . กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มจะต้องสุ่มมาจากประชากรทคีวามแปรปรวนไม่แตกต่าง

กัน 

   . หน่วยสมาชิกในกลุ่มตัวอย่างแต่ละหน่วยจะต้องสุ่มมาอย่างอิสระ 

   . กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มจะต้องเป็นอิสระจากกัน 

  จากข้อตกลงเบืองต้นกลุ่มตัวอย่างจะต้องสุ่มมาจากประชากรทมีีความแปรปรวนไม่แตกต่าง

กัน เราสามารถทดสอบได้ด้วยสถิติต่อไปนี 

   . Hartley Fmax Test สาํหรับทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างเพียง  กลุ่ม

ซึงแต่ละกลุ่มจะมีจาํนวนตัวอย่างเท่ากัน 

    สมมติฐาน 

     H  : 2
2

2
1   

     H  : 2
2

2
1   

    สตูรคํานวณ 

     Fmax = 
2
min

2
max

S
S   ;  df = n -  

    ในสูตรนี ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง  กลุ่ม กลุ่มใดมีค่ามากทสีุดให้เป็น

ตัวตัง และหารด้วยอีกกลุ่มหนึง หากค่าทคีาํนวณ มากกว่าค่าจากตาราง จะปฏเิสธ H   

   . Cochran Test สาํหรับทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่ม ซึง

กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มจะมีจาํนวนตัวอย่างเท่ากันหรือไม่เท่ากันกไ็ด้ 

 

การวิเคราะหความแปรปรวน 
แบบทางเดียว 
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    สมมติฐาน 

     H  : 2
k

2
2

2
1 ...   

     H  : มี   อย่างน้อย  คู่ทแีตกต่างกัน 

    สตูรคํานวณ 

     C = 
2
i

2
max

S
S


  ;  df = n -  

    ถ้าค่า C ทคีาํนวณมากกว่า C ตาราง จะปฏเิสธ H  

   . Bartlett Test สาํหรับทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่ม เหมาะ

สาํหรับกลุ่มตัวอย่างทมีีขนาดใหญ่ และจะมีการแจกแจงคล้ายการแจกแจงของไคสแคร์ 

    สมมติฐาน 

     H  : 2
k

2
2

2
1 ...   

     H  : มี   อย่างน้อย  คู่ทแีตกต่างกัน 

    สตูรคํานวณ 

     B = ]Sln)1n()
kN
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C
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1j

2
jj

W  





 

    เมือ N = 
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         SSW = 2
jj S)1n(   

    หากค่า B ทคีาํนวณมากกว่าค่าจากตารางไคสแควร์ ท ีdf = n -  จะปฏเิสธ H  

 

  ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวมีสมมติฐานในการทดสอบดังนี 

  สมมติฐาน 

   H  : m  = m  ...  mN (เมือ n คือจาํนวนกลุ่มตัวอย่าง) 

   H  : มีค่าเฉลียอย่างน้อย  คู่ทแีตกต่างกัน 

  สตูรทดสอบ 

       F = 
WG

BG
MS
MS  

       df = k -  และ N - k 

  ค่าของ MSBG และ MSWG สามารถคาํนวณได้จากสูตร 

      MSBG = 
1p

SSBG


     MSWG = 
)1n(p

SSWG


 

 

  บรรดาค่า Sum of Square (SS) ต่าง ๆ สามารถคาํนวณได้ด้วยสูตรดังนี 
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  จากนันนาํค่าทคีาํนวณได้ใส่ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F 

. Between Groups 

. Within Group 

SSBG 

SSWG 

p -  

p(n - ) 

MSBG 

MSWG WG

BG
MS
MS  

. Total SSTO np -    

 

  หากค่าสถิติ F ทคีาํนวณได้มีค่ามากกว่า F จากตาราง จะปฏเิสธ H  ยอมรับ H  แสดงว่ามี

ค่าเฉลียอย่างน้อย  คู่ทแีตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

  หากต้องการทราบว่ามีคู่ใดบ้างทแีตกต่างกันให้ดาํเนินการเปรียบเทยีบพหุคูณต่อไป ซึงมี

วิธีการหลายวิธีดังนี 

  . วิธี Least significance difference 

  . วิธี Duncan’s multiple-range test 

  . วิธี Student-Newman-Keuls test 

  . วิธี Turkey’s alternate test 

  . วิธี Scheffe’s test 

   ฯลฯ 

  วิธีการคาํนวณการเปรียบเทยีบพหุคูณเหล่านี สามารถศึกษาได้จากหนังสือสถิติทวัไป 

 

  ตวัอย่าง .  

  สุ่มนักเรียนมา  คน แล้วแบ่งออกเป็น  กลุ่ม แต่ละกลุ่มได้รับตัวแปรทดลองต่างกัน ผล

ของการทดลอง มีดังนี 

 

กลุ่ม            

กลุ่ม            

กลุ่ม            
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  ทาํการทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างทงั  กลุ่ม 

 

  ใช้เมนูหลัก “Analyze” เมนูรอง “Compare Means” และเมนูย่อย “One-Way ANOVA”  

 

   ภาพประกอบ .  

  จะเกิดหน้าต่าง 

   ภาพประกอบ .  

 

  ให้เลือกตัวแปรตามใส่ช่อง “Dependent List :” และตัวแปรอิสระใส่ช่อง “Factor :” ในทนีี

ตัวแปรตามคือตัวแปร “score” และตัวแปรอิสระคือ “group” 

  หากต้องการเปรียบเทยีบพหุคูณคลิกทปุ่ีม “Post Hoc...” แล้วเลือกวิธีการเปรียบเทยีบ  

ดังภาพประกอบ 

 



การใช้ SPSS เพือการวิเคราะห์ข้อมูล 

   ภาพประกอบ .  

 

  ในทนีีเลือกการเปรียบเทยีบพหุคูณด้วยวิธี “Scheff” จากนันคลิกปุ่ม “Continue” และคลิก

ปุ่ม “OK” โปรแกรมแสดงผลลัพธ์ทคีาํนวณได้ในหน้าต่าง “Output” 

  หากต้องการค่าสถิติพืนฐานของตัวแปรและทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน

ให้คลิกทปุ่ีม “Options...” หากต้องการให้โปรแกรมสร้างกราฟแสดงค่าเฉลียของแต่ละกลุ่มกค็ลิกที

ข้อความ “Means plot” ดังภาพประกอบ 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  สาํหรับการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวนนัน จะแสดงการทดสอบความเป็น

เอกพันธ์ด้วยสูตรของ Levene ตัวอย่างผลลัพธ์มีดังนี 
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Descriptives 

score   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

1.00 10 7.4000 2.06559 .65320 5.9224 8.8776 4.00 11.00 

2.00 10 12.5000 3.27448 1.03548 10.1576 14.8424 7.00 18.00 

3.00 10 10.2000 2.82056 .89194 8.1823 12.2177 7.00 15.00 

Total 30 10.0333 3.40874 .62235 8.7605 11.3062 4.00 18.00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

score   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.097 2 27 .348 

 

ANOVA 

score   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 130.467 2 65.233 8.529 .001 

Within Groups 206.500 27 7.648   

Total 336.967 29    

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   score   

Scheffe   

(I) group (J) group 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1.00 2.00 -5.10000* 1.23678 .001 -8.3033 -1.8967 

3.00 -2.80000 1.23678 .096 -6.0033 .4033 

2.00 1.00 5.10000* 1.23678 .001 1.8967 8.3033 

3.00 2.30000 1.23678 .197 -.9033 5.5033 

3.00 1.00 2.80000 1.23678 .096 -.4033 6.0033 

2.00 -2.30000 1.23678 .197 -5.5033 .9033 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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score 

Scheffea   

group N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

1.00 10 7.4000  

3.00 10 10.2000 10.2000 

2.00 10  12.5000 

Sig.  .096 .197 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10.000. 

 

 
ภาพประกอบ .  

 

  การทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวนนันพบว่าไม่มีนัยสาํคัญทางสถิตินันคือ

ความแปรปรวนของกลุ่มทงั  มีความเป็นเอกพันธ์กัน ซึงเป็นไปตามข้อตกลงเบืองต้นของการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน 

  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวปรากฏว่าค่า F-test คาํนวณได้ .  มี

นัยสาํคัญทางสถิติท ี.  ซึงน้อยกว่า .  แสดงว่าทงั  กลุ่มมีค่าเฉลียแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติทรีะดับ .  จึงทาํการเปรียบเทยีบพหุคูณด้วยวิธีเชฟเฟ่ ผลปรากฏว่า กลุ่มท ี  และกลุ่มท ี  

แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ โดยกลุ่มท ี  มีคะแนนเฉลียสูงกว่ากลุ่มท ี  

 

 



 

 

1. สหสัมพันธอยางงาย 
 

  คาํสัง correlation ใช้ในการคาํนวณความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  ตัวจากสูตรสหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน (Pearson product moment Correlation Coefficient) มีสูตรในการคาํนวณว่า 

      r = 
])Y(YN][)X(XN[

)Y)(X(XYN
2222 

  

  ในการทดสอบนัยสาํคัญของสหสัมพันธ์ใช้เมือต้องการอ้างอิงผลการคาํนวณทไีด้จากกลุ่ม

ตัวอย่างไปยังประชากร เขียนเป็นสมมติฐานได้ว่า 

     H0 :  = 0 

     H1 :   0 

  สามารถทดสอบสมมติฐานได้ด้วย t-test มีสมการคาํนวณดังนี 

      t = 
2r1

2Nr



  ; df = N - 2 

 

คุณสมบติัของ r 

  1. ค่าของ r ไม่ขึนกับหน่วยในการวัดของตัวแปรทงัสอง ถ้า X เป็นความสูง ซึงอาจจะมี

หน่วยเป็นเมตร ถ้าหากเปลียนหน่วยมาเป็นนิว หรือ เซนติเมตรแล้ว ค่าสหสัมพันธ์ทคีาํนวณได้จะไม่

เปลียนแปลง หรือ y คืออุณหภมูิ อาจจะเป็นองศาเซลเซียสหรือเปลียนมาเป็นองศาฟาเรนไฮท ์ค่า

สหสัมพันธ์ทคีาํนวณได้กยั็งคงเดิม 

  . ค่าของ r อยู่ระหว่าง – .  ถึง .  ถ้าหากค่า r มีค่ามากกว่า  แล้วจะเป็น

ความสัมพันธ์ทางบวก ถ้าหากมีค่าน้อยกว่า  แล้วจะเป็นความสัมพันธ์ทางลบ ตัวแปรจะสัมพันธ์กันสูง 

ปานกลางหรือตาํมีเกณฑ์ดังนี 

   สัมพันธ์กันสูง  r  0.80 หรือ r  -0.   

   สัมพันธ์กันปานกลาง .  < r < 0.80 หรือ –0.80 < r < -0.5 

   สัมพันธ์กันตาํ  - .   r  0.50 

 

 

การคํานวณคาสหสัมพันธ 
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  ในการวิเคราะห์ด้วย SPSS โปรแกรมจะแสดงค่าสหสัมพันธ์ในรูปของเมตริกซ์สหสัมพันธ์

พร้อมกับค่าระดับนัยสาํคัญ 

  ตวัอย่าง .  

  แบบทดสอบวิชาสถิติ  ชุดคือ ชุดความเข้าใจกับชุดคาํนวณ ทาํการทดสอบนักเรียน  คน 

ได้คะแนนดังนี 

คนท ี             

เข้าใจ (X)             

คาํนวณ (Y)             

  สามารถคาํนวณหาความสัมพันธ์ของคะแนน  ชุดได้ดังนี 

  ใช้เมนู “Analyze” เมนูรอง “Correlations” และเมนูย่อย “Bivariate...”  

 

   ภาพประกอบ .  

 

  จะปรากฏหน้าต่าง 

 



บทท ี   การคาํนวณค่าสหสมัพันธ ์

   ภาพประกอบ .  

  เลือกชุดตัวแปรทต้ีองการหาความสัมพันธ์ใส่ช่อง “Variables :” แล้วเลือกสัมประสิทธิ

สหสัมพันธ์ทต้ีองการคาํนวณ มีให้เลือก  วิธีคือ Pearson, Kendall’s Tau-b และ Spearman แต่ละ

วิธีกขึ็นอยู่กับคุณลักษณะของข้อมูลด้วย 

  ถ้าสหสัมพันธ์ Pearson ข้อมูลต้องเป็นเชิงปริมาณ 

  ถ้า Kendall’s Tau-b และ Spearman ข้อมูลต้องอยู่มาตราการวัดเรียงอันดับ 

  ปุ่ม “Options...” ใช้เมือต้องการค่าสถิติพืนฐานของตัวแปรแต่ละตัว 
 

Correlations 

 x y 

x Pearson Correlation 1 .742** 

Sig. (2-tailed)  .006 

N 12 12 

y Pearson Correlation .742** 1 

Sig. (2-tailed) .006  

N 12 12 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ภาพประกอบ .  

 
  ผลลัพธ์ทไีด้จะอยู่ในรูปของเมตริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X และ Y ได้ค่าสหสัมพันธ์ 

.  จาํนวนข้อมูล  ค่า และมีระดับนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  ซึงน้อยกว่า .  แสดงว่าตัว

แปรทงัสองตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี.   
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2. สหสัมพันธแยกสวน 
 

  การวิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพันธ์เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  ตัว เช่น หา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X1 กับ X2 เราใช้สัญลักษณว่์า r12 แต่ถ้ามีตัวแปร X3 เพิมขึนมาอีกตัวหนึง 

ซึงตัวแปร X3 มีความสัมพันธ์กับตัวแปร X1 และ X2 ทาํให้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ r12 ได้รวม

ความสัมพันธ์ของตัวแปร X3 เอาไว้ด้วย ทาํให้ r12 มีความสัมพันธ์กันสูงกว่าปกติ ดังนันจึงต้องมีการ

ควบคุมตัวแปร X3 เอาไว้ โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แยกส่วน เขียนเป็นสมการได้ดังนี 

         R12.3 = 
2
23

2
13

231312

r1r1

rrr




 

  สหสัมพันธ์แยกส่วนระหว่าง  ตัวแปรทไีม่ได้ควบคุมตัวแปรใด ๆ เอาไว้จะเรียกว่า zero-

order partial correlation เช่น r12 เป็นต้น สหสัมพันธ์แยกส่วนระหว่าง  ตัวแปรทไีด้ควบคุมตัวแปร

เอาไว้  ตัว จะเรียกว่า first-order partial correlation เช่น r12.3 จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  

และ  ทคีวบคุมตัวแปร  เอาไว้ และสหสัมพันธ์แยกส่วนระหว่าง  ตัวแปรทไีด้ควบคุมตัวแปรเอาไว้

มากกว่า  ตัวแปรจะเรียกว่า higher-order partial correlation เช่น r12.34 จะเรียกว่า second-order 

partial correlation เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  และ  ทไีด้ควบคุมตัวแปร  และ  เอาไว้ 

หรือ r12.345 จะเรียกว่า third-order partial correlation เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  และ  ทไีด้

ควบคุมตัวแปร ,  และ  เอาไว้ ดังนัน order ของสหสัมพันธ์แยกส่วนจะบอกให้รู้ว่ามีการควบคุม

ตัวแปรไว้กีตัว โดยดูจากจาํนวนตัวแปรทอียู่หลังจุด 

  ตวัอย่าง .  

  ในการสอบคัดเลือกเพือเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาแห่งหนึง ได้ใช้แบบทดสอบวัด

ความถนัดทางการเรียน  แบบคือ แบบทดสอบความถนัดทางด้านภาษา (X ) และแบบทดสอบความ

ถนัดทางด้านเหตุผล (X ) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน (Y) ผลการทดสอบทงั  ชุด 

ปรากฏผลดังนี 

 

นักเรียน                     

X                      

X                      

Y                     

 

  ดาํเนินการป้อนข้อมูลตัวแปรทงั  ตัวแปร 

  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เมนู “Analyze” เมนูรอง “Correlations” และเมนูย่อย “Partial...”  
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   ภาพประกอบ .  

 

  จะปรากฏตาราง 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  เลือกตัวแปรทต้ีองการหาความสัมพันธ์ใส่ในช่อง “Variables:” และเลือกตัวแปรทต้ีองการ

ควบคุมหรือขจัดออกใส่ช่อง “Controlling for:” 

  ปุ่ม “Options…” ใช้เมือต้องการค่าสถิติพืนฐานของตัวแปรและค่าสหสัมพันธ์ (Zero-order 

Correlation)  

  ผลการประมวลได้ดังนี 
 

Correlations 

Control Variables x1 x2 

y x1 Correlation 1.000 .335 

Significance (2-tailed) . .161 

df 0 17 
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x2 Correlation .335 1.000 

Significance (2-tailed) .161 . 

df 17 0 

 

ภาพประกอบ .  

 

  ค่าสหสัมพันธ์ของแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาและตัวเลข มีค่าเท่ากับ . ,  

df =  มีระดับนัยสาํคัญ .  แสดงว่าผลการสอบของแบบทดสอบความถนัดทางภาษากับด้าน

เหตุผลเมือควบคุมหรือขจัดอิทธิพลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนแล้วมีความสัมพันธ์กัน

อย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ 

 

 



 

 

  ในการหาคุณภาพของเครืองมือวัดนันแบ่งออกเป็นคุณภาพรายข้อและคุณภาพทงัฉบับ หาก

เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนไม่ว่าจะเป็นแบบปรนัย หรืออัตนัย การหาคุณภาพรายข้อ

จะต้องหาทงัความยากและอาํนาจจาํแนก หากเป็นแบบสอบถามหรือเครืองมือชนิดอืน ๆ  เช่น แบบวัด

มาตราส่วนประมาณค่า อาจจะหาเฉพาะอาํนาจจาํแนกเท่านัน สาํหรับคุณภาพทงัฉบับไม่ว่าจะเป็น

เครืองมือวัดแบบใดกต็าม จะต้องมีทงัความเทยีงตรงและความเชือมัน วิธีการคาํนวณหาคุณภาพแบบ

ต่าง ๆ ของเครืองมือ เราจะกล่าวในบทนี 

 

1. การหาอํานาจจําแนกโดยใช t-test 

 

  การหาอาํนาจจาํแนกโดยใช้สถิติ t-test จะใช้กับแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) โดยแบ่งกลุ่มสูงและกลุ่มตาํออกเป็นกลุ่มละ % แล้วคาํนวณโดยใช้ t-test ทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มสูงและกลุ่มตาํ ค่า t-test ทไีด้คือค่าอาํนาจจาํแนก คุณภาพด้านอาํนาจ

จาํแนกรายข้อจะถือว่าข้อคาํถามใช้ได้กต่็อเมือ t-test มีนัยสาํคัญทางสถิติ   

สูตรในการคาํนวณ t-test มีดังนี 

       

L

2
L

H

2
H

LH

n
S

n
S

XXt




  

   เมือ  HX  คือ คะแนนเฉลียของกลุ่มได้คะแนนสูง 

     LX  คือ คะแนนเฉลียของกลุ่มได้คะแนนตาํ 

     2
HS  คือ ความแปรปรวนของกลุ่มได้คะแนนสูง 

     2
LS  คือ ความแปรปรวนของกลุ่มได้คะแนนตาํ 

      nH, nL คือ จาํนวนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มสูงและกลุ่มตาํตามลาํดับ 

 

 

 

 

 

 

 

การหาคุณภาพเครื่องมือวัด 
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  ตวัอย่าง .  

  ในตัวอย่างข้อมูลบทท ี  การสาํรวจเจตคติต่อโรงเรียนของนักเรียน  คน ด้วยข้อสอบวัด

เจตคติ  ข้อ สามารถคาํนวณหาอาํนาจจาํแนกรายข้อคาํถาม ด้วย t-test โดยมีรายละเอียดขันตอน

การวิเคราะห์ดังนี 

  . ในขันแรกจะต้องแบ่งกลุ่มสูงกลุ่มตาํกลุ่มละ % โดยใช้คาํสัง frequencies 

   คาํนวณหาตาํแหน่งเปอร์เซน็ไทล์ท ี  และ  

  . กาํหนดค่าทตีาํกว่าตาํแหน่งเปอร์เซน็ไทล์ท ี  ลงมาให้เป็นกลุ่มตาํ และกาํหนด 

   ค่าทสีูงกว่าตาํแหน่งเปอร์เซน็ไทล์ท ี  ขึนไปให้เป็นกลุ่มสูง โดยใช้คาํสัง recode 

  . คาํนวณหาความแตกต่างของกลุ่มสูงและกลุ่มตาํโดยใช้ t-test 

 

  ขันแรก สร้างตัวแปรคะแนนรวมก่อน ใช้เมนูหลัก Transform เมนูรอง Compute เพือ

สร้างตัวแปรใหม่ทชืีอว่า total โดยพิมพ์ใส่ช่อง Target Variable: ซึงเกิดจากการนาํคะแนนของข้อสอบ 

 ข้อมาบวกกัน โดยใส่ x1+x2+x3+…+x10 ใส่ช่อง Numeric Expression: หรือ sum(x1 to x10) 

ดังภาพประกอบ .  แล้วคลิกปุ่ม OK 

 

  ภาพประกอบ .  

 

  จากนันใช้เมนูหลัก Analyze เมนูรอง Descriptive Statistics เมนูย่อย frequencies... จะ

ปรากฏหน้าต่าง Frequencies ซึงเราจะใช้เพือคาํนวณหาตาํแหน่ง Percentile ของตัวแปรคะแนนรวม 

โดยคลิกเลือกตัวแปร total จากช่องทางซ้ายมือใส่ช่อง Variable(s): ทางขวามือ ดังภาพประกอบ .  
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   ภาพประกอบ .  

 

  และคลิกปุ่ม statistics... จะปรากฏหน้าต่าง Frequencies: Statistics เพือกาํหนดให้

โปรแกรมประมวลค่าเปอร์เซน็ต์ไทล์ท ี  และ  โดยคลิกให้เกิดเครืองหมายถูกทหีน้าคาํสัง 

percentile(s): แล้วใส่ตัวเลข  ในช่องหลังคาํสัง Percentile(s): จากนันคลิกทปุ่ีม Add แล้วใส่ตัวเลข 

 แล้วคลิกปุ่ม Add ตัวเลข  และ  จะไปปรากฏในช่องด้านล่าง คลิกปุ่ม Continue และคลิกปุ่ม 

OK โปรแกรมจะทาํการประมวลผลแสดงค่าตาํแหน่ง Percentile ท ี  และ  (หรือคลิก Quartiles 

กไ็ด้ โปรแกรมจะแสดงค่าตาํแหน่ง Percentile ท ี   และ ) 

 

   ภาพประกอบ .  
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  ในทนีีได้ค่าคะแนนทตีาํแหน่ง Percentile ท ี  คือ .  และได้ค่าคะแนนในตาํแหน่ง 

Percentile ท ี  คือ .  

 

  ขันสอง ให้ทาํการแปลงค่าคะแนนทตีาํกว่าตาํแหน่งเปอร์เซน็ต์ไทล์ท ี  และแปลงค่า

คะแนนทสีูงกว่าตาํแหน่งเปอร์เซน็ต์ไทล์ท ี  โดยใช้เมนูหลัก Transform เมนูรอง Recode into 

Different Variables ใช้ตัวแปร total ในการแปลงค่า โดยเลือกตัวแปร total ทอียู่ในช่องทางซ้ายคลิก

เลือกให้อยู่ในช่อง Numeric Variable -> Output  เมือแปลงค่าแล้วให้เกบ็ไว้ในตัวแปรใหม่คือ group 

ให้พิมพ์ชือตัวแปร group ในกรอบของ Output Variable ภายในช่อง Name: อาจจะใส่คาํบรรยายตัว

แปรในช่อง Label : กไ็ด้ คลิก Change ตัวแปร group จะย้ายไปอยู่ในช่อง Numeric Variable -> 

Output หมายถึงนาํข้อมูลจากตัวแปร total มาแปลงแล้วเกบ็ไว้ในตัวแปร group  จากนันให้คลิกทปุ่ีม 

old and new values เพือการแปลงค่า 

 

  ภาพประกอบ .  

 

  ดาํเนินการแปลงค่าโดยคลิกท ีrange,LOWEST through value: ซึงอยู่ในอันดับท ี  และใส่

ค่าในตาํแหน่งเปอร์เซน็ต์ไทล์ท ี  ในทนีีคือค่าคะแนน .  และให้แปลงค่าเป็น  โดยใส่

หมายเลข  ท ีNew Value คลิกปุ่ม Add จะได้ดังภาพประกอบ .  
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  ภาพประกอบ .  

 

  จากนันคลิก Range,value throught HIGHEST: ซึงอยู่ในอันดับท ี  ใส่ค่าคะแนนทอียู่ใน

ตาํแหน่งเปอร์เซน็ต์ไทล์ท ี  ในทนีีคือ .  ให้แปลงเป็นค่า  โดยใส่หมายเลข  ไว้ท ีNew 

Value แล้วคลิกท ีAdd 

 

  ภาพประกอบ .  

 

  หมายความว่าให้กลุ่มตัวอย่างทไีด้คะแนนคะแนนตังแต่ .  ลงไปให้เป็นกลุ่มท ี  หรือก็

คือกลุ่มตาํ และกลุ่มตัวอย่างทไีด้คะแนนตังแต่ .  ขึนไป ให้เป็นกลุ่มท ี   หรือกคื็อกลุ่มสูง 

เมือคลิก continue และ OK โปรแกรมจะสร้างตัวแปรใหม่คือ group ซึงเป็นค่าทเีกิดจากการแปลง

คะแนนทอียู่ตังแต่ .  ลงไปให้มีค่าเป็น  และคะแนนทอียู่ตังแต่ .  ขึนไปให้มีค่าเป็น  

  จากนันทาํการวิเคราะห์ผล t-test Independent เพือหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มสูงและ

กลุ่มตาํ โดยใช้เมนูหลัก Analyze เมนูรอง Compare Means เมนูย่อย Independent-Samples T 

Test ใช้ตัวแปร x  to x  เป็นตัวแปรตาม และตัวแปร group เป็นตัวแปรอิสระ โดยกาํหนด Define 

Groups... ค่าตาํสุดเป็น  และค่าสูงสุดเป็น  เมือคลิก OK โปรแกรมจะประมวลผล t-test ซึงเป็นค่า

อาํนาจจาํแนกของข้อสอบแต่ละข้อ 
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   ภาพประกอบ .  

 

  แล้วเรากจ็ะได้ค่าอาํนาจจาํแนก (t-test) รายข้อของแบบทดสอบมาตราส่วนประมาณค่าราย

ข้อ จากนันเรากม็าดาํเนินการคัดเลือกข้อความทใีช้ได้โดยคัดเลือกท ีt-test มีนัยสาํคัญโดยพิจารณาจาก

ค่าในช่อง sig. ทมีีค่าตาํกว่า .  โดยค่าเฉลียกลุ่มสูงจะต้องมากกว่าค่าเฉลียกลุ่มตาํอย่างมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติ จึงจะถือว่าจาํแนกได้ 

 

2. การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) 
 

  ในตอนต้นได้กล่าวถึงการหาอาํนาจจาํแนกของแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า ซึงเป็นการหา

คุณภาพรายข้อของข้อคาํถาม ในหัวข้อนีจะกล่าวถึงการหาคุณภาพของแบบวัดทงัฉบับในด้านความ

เชือมัน 

 

 การหาคุณภาพเครืองมือดา้นความเชือมนั 

  การหาความเชือมันของเครืองมือทใีช้ในการวิจัย ใช้วิธีหาแบบตรวจค่าคุณภาพทางสถิติ เป็น

การตรวจคุณภาพของเครืองมือว่า เครืองมือนันสามารถให้คะแนนได้อย่างแน่นอน คงเส้นคงวา

เพียงใด ในเชิงปฏบัิติ มีวิธีทนีิยมใช้  วิธีคือ 

 

  . การสอบซํา (test-retest)  

  เป็นการหาความเชือมันของเครืองมือวัด โดยการนาํเครืองมือนันไปสอบวัดเดก็กลุ่มหนึง  

ครัง เพือตรวจสอบว่าคะแนนหรือผลการวัดทงัสองครังนันให้ผลสอดคล้องสัมพันธ์กันเพียงใด โดยการ

นาํคะแนนของเดก็ทงัสองครังมาคาํนวณค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ค่า rXY ทไีด้นันจะเป็นค่าความ

เชือมันของเครืองมือฉบับนัน สรุปวิธีการหาความเชือมันโดยการสอบซาํมีดังนี 

  ) นาํเครืองมือนันไปสอบวัดผู้เรียนกลุ่มเดิม  ครัง โดยทงิช่วงห่างกันพอสมควร 

ประมาณ  สัปดาห์ 



   การใช้ SPSS เพือการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ) การสอบ  ครังนัน ต้องใช้เครืองมือวัดผลชุดเดิม ผู้เรียนกลุ่มเดิม จะทาํให้ผู้เรียนแต่

ละคนได้คะแนนการสอบ  ครัง มีลักษณะดังนี 

 

 

คนท ี

สอบครังท ี  

X 

สอบครังท ี  

Y 

 

 

 

: 

: 

X1 

X2 

X3 

: 

: 

Y1 

Y2 

Y3 

: 

: 

 

  ) คาํนวณค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการสอบทงัสองครัง โดยใช้

สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าสหสัมพันธ์นีจะชีให้เหน็ถึงความคงทขีองคะแนนซึงจะเป็นค่าความเชือมันของ

เครืองมือนัน 

 

  . แบบแบ่งครึงฉบบั (split-half method หรือ odd-even method) 

  เป็นการหาค่าความเชือมันของเครืองมือในด้านความคงทภีายใน หาได้จากการนาํเครืองมือ

ไปสอบวัดเพียงครังเดียว แล้วนาํผลการตอบของผู้สอบมาแบ่งตรวจให้คะแนนครังละครึงฉบับ โดย

แบ่งเป็นคะแนนข้อคู่และข้อคี จากนันหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนข้อคู่ข้อคีนัน จะได้

ค่าความเชือมันของเครืองมือเพียงครึงฉบับเท่านัน แล้วขยายค่าความเชือมันให้เป็นความเชือมันของ

เครืองมือทงัฉบับ ซึงสรุปวิธีการได้ดังนี 

  ) นาํเครืองมือไปสอบวัดกับผู้สอบกลุ่มหนึง เพียงครังเดียว 

  ) แบ่งการตรวจให้คะแนน โดยแบ่งผลการตอบออกเป็นคะแนนจากข้อคู่และข้อคี ทาํให้

ผู้สอบคนหนึง ๆ มีคะแนน  ค่า มีลักษณะดังนี 

 

 

คนท ี

คะแนนข้อคู่ 

X 

คะแนนข้อคี 

Y 

 

 

 

: 

: 

X1 

X2 

X3 

: 

: 

Y1 

Y2 

Y3 

: 

: 

 

  ) หาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนข้อคู่และข้อคี ค่าทไีด้จะเป็นค่าความ

เชือมันของเครืองมือวัดผลเพียงครึงฉบับ 
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  ) ขยายค่าความเชือมันเพียงครึงฉบับนี ให้เป็นค่าความเชือมันของเครืองมือวัดผลทงั

ฉบับ โดยใช้สูตรของสเปียร์แมนบราว (Spearman-Brown)  

       
2/1

2/1
tt r1

r2r


  

   เมือ rtt แทน ค่าความเชือมันของเครืองมือวัดทงัฉบับ 

    r1/2 แทน ค่าความเชือมันของเครืองมือวัดครึงฉบับ 

 

  . วิธีของคูเดอรริ์ชารด์สนั (Kuder-Ricahardson) 

  เป็นวิธีทคูีเดอร์ริชาร์สันใช้การเทยีบเหตุผล เพือหาสูตรจากความหมายและคุณสมบัติของค่า

ความเชือมัน ทาํให้ได้สูตรการหาค่าความเชือมันทสีะดวกในการใช้ ซึงมีสองสูตรคือ KR-20 และ KR-

21 ดังนี 

  ) การหาความเชือมันด้วยสูตร KR-20 ใช้สาํหรับหาความเชือมันของเครืองมือทใีห้

คะแนนแบบ  –  คือทาํผิดให้  คะแนน ทาํถูกให้  คะแนน คาํนวณได้จากสูตร 
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s
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   เมือ rtt แทน ค่าความเชือมัน KR-20 

    k แทน จาํนวนข้อสอบทงัหมดของเครืองมือวัด 

    p แทน สัดส่วนจาํนวนคนตอบถูกกับจาํนวนคนทงัหมด 

    q แทน สัดส่วนจาํนวนคนตอบผิดกับจาํนวนคนทงัหมดหรือ 1 – p 

    s2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนการสอบของกลุ่ม 

  ) ครอนบาค (Cronbach) ได้ดัดแปลงสูตร KR-20 เพือนาํไปใช้ในการหาความเชือมัน

ของมาตราวัดทศันคติแบบให้ผู้ตอบแสดงระดับความสนใจ (scaling) เช่น มาตราการวัดทศันคติแบบลิ

เคิร์ท หรือแบบออสกูด ซึงสูตรสัมประสิทธิความเชือมันของครอนบาคนีจะเรียกว่า สัมประสิทธิแอลฟา 

(Alpha Coefficient) โดยคาํนวณความเชือมันจากสูตร 
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   เมือ rtt แทน ค่าความเชือมันของครอนบาค (Alpha coefficient) 

    k แทน จาํนวนข้อสอบทงัหมดของเครืองมือวัด 

    2
is  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ  

    2
ts  แทน ความแปรปรวนของคะแนนทงัฉบับ 

  ) หาความเชือมันด้วยสูตร KR-21 เป็นสูตรทดีัดแปลงมาจาก KR-20 เพือให้ใช้สะดวก

ขึน เพราะสูตร KR-20 ยุ่งยากในการหาสัดส่วนจาํนวนผู้ตอบถูกและตอบผิดเป็นรายข้อ สูตรความ

เชือมัน KR-21 คาํนวณได้ดังนี 
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   เมือ rtt แทน ค่าความเชือมัน KR-21 
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    k แทน จาํนวนข้อสอบทงัหมดของเครืองมือวัด 

        X แทน คะแนนเฉลียของคะแนนการสอบของกลุ่ม 

    s2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนการสอบของกลุ่ม 

 

 ขอ้สงัเกตในการหาความเชือมนั 

  . การหาค่าความเชือมันของเครืองมือด้วยวิธีสอบซาํ จะเป็นความคงทขีองคะแนนสอบ 

(stability) ส่วนวิธีอืน ๆ จะเป็นวิธีหาความสอดคล้องภายใน (internal consistency) ของการตอบ

เครืองมือนัน 

  . ค่าความเชือมันทหีาได้โดยวิธีแบ่งครึง จะให้ค่าสูงกว่าวิธีอืน ๆ ส่วนการใช้สูตรของคู

เดอร์-ริชาร์ดสัน จะให้ค่าความเชือมันตาํกว่าวิธีอืน ๆ โดยเฉพาะ KR-21 จะให้ค่าตาํกว่า KR-20 

  . การหาความเชือมันของเครืองมือวัดแต่ละชนิด จะต้องเลือกใช้วิธีทเีหมาะสมกับ

คุณลักษณะของเครืองมือนัน 

  . ค่าความเชือมันทไีด้ จะเป็นเครืองชีถึงความมันใจในคะแนนทไีด้จากการสอบวัด ถ้า

ความเชือมันสูง แสดงว่าความคลาดเคลือนของคะแนนมีน้อย ในทางตรงข้ามถ้าความเชือมันตาํ 

ความคลาดเคลือนจะมีสูง ความคลาดเคลือนในการวัดแต่ละครังจะแปรผันตามระดับค่าความเชือมัน 

ความคลาดเคลือนมาตรฐานของการวัด (standard error of measurement ใช้สัญลักษณว่์า SEmeas) 

คาํนวณได้จากสูตร 

 

      SEmeas = ttr1s   

 

   เมือ SEmeas แทน ความคลาดเคลือนมาตรฐานของการวัด 

     s แทน ความเบียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

     rtt แทน ค่าความเชือมัน 

  จะเหน็ว่า ถ้าใช้เครืองมือทมีีความเชือมัน .  ความคลาดเคลือนของการวัดจะมีค่าเป็น  

และความเชือมันยิงน้อยลง ๆ ค่าความคลาดเคลือนของการวัดกจ็ะยิงมากขึน 

 

  ตวัอย่าง .  

  จากข้อมูลบทท ี  การสาํรวจเจตคติต่อโรงเรียนของนักเรียน  คน ด้วยข้อสอบวัดเจตคติ 

 ข้อ นาํมาคาํนวณหาคุณภาพในด้านความเชือมัน จะได้ค่าเท่าใด 

 

  ใช้เมนู “Analyze” เมนูรอง “Scale” และเมนูย่อย “Reliability Analysis...” จะปรากฏ

หน้าต่างดังภาพประกอบ .  
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   ภาพประกอบ .  

 

  เลือกข้อสอบทต้ีองการคาํนวณความเชือมันใส่ช่อง Items : และเลือกรูปแบบ (Model) ของ

การคาํนวณค่าความเชือมัน มีให้เลือกหลายรูปแบบดังนี 

   Alpha แสดงสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบัค 

   Split-half สัมประสิทธิแบ่งครึงข้อสอบ โดยจะแบ่งข้อสอบออกเป็น  ส่วน  

   Guttman จะแสดงค่าความเชือมันของกัตแมน 

   Parallel จะประมาณค่าความเชือมันภายใต้ข้อตกลงแบบทดสอบคู่ขนานนันคือแต่ละ

ข้อมีความแปรปรวนเท่ากัน 

   Strict parallel จะประมาณค่าความเชือมันทภีายใต้ข้อตกลงเบืองต้นของแบบทดสอบ

คู่ขนานและจะสมมติว่าแต่ละข้อมีคะแนนเฉลียเท่ากัน 

  นอกจากนียังสามารถคลิกทปุ่ีม Statistics เพือเลือกการคาํนวณค่าสถิติได้อีกด้วย สถิติมีให้

เลือกดังภาพประกอบ .  

  ในช่อง Descriptive for จะแสดงค่าสถิติพืนฐานของข้อคาํถามรายข้อ (Item) ค่าสถิตพืนฐาน

ของทงัฉบับ (Scale) และค่าสถิติพืนฐานเมือหักข้อคาํถามข้อนันออก เช่น 

   Scale mean if item deleted เป็นค่าเฉลียของคะแนนสเกลนัน ถ้าข้อสอบข้อนันถูก 

ออกจากสเกลนัน 

   Scale variance if item deleted เป็นความแปรปรวนของคะแนนสเกลนัน  

ถ้าข้อสอบข้อนันถูกออกจากสเกลนัน 

   Corrected item total correlation ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อสอบแต่ละ 

     ข้อกับคะแนนรวมในสเกลทคีาํนวณจากข้อสอบอืน ๆ ในชุดนันหรือกคื็อค่า 

     อาํนาจจาํแนกรายข้อนันเอง     

   Alpha if item deleted เป็นการคาํนวณความเชือมันด้วยสัมประสิทธิแอลฟาจาก 

     ข้อสอบอืน ๆ ทอียู่ในสเกล ถ้าข้อสอบข้อนันถูกออกจากสเกลนัน 
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   ภาพประกอบ .  

 

  สาํหรับในช่อง Inter-Item ใช้ในการคาํนวณค่าสหสัมพันธ์ (Correlations) ของข้อคาํถามราย

ข้อ และความแปรปรวนร่วม (Covariances) 

  ส่วน Summaries เป็นค่าสถิติสรุปรวมทงัฉบับ คือ 

   Mean  ค่าสถิติพืนฐานของสเกล 

   Variance  ค่าความแปรปรวนของสเกล 

   Covariance ค่าความแปรปรวนร่วมของสเกล 

   Correlation ค่าสหสัมพันธ์ของสเกล 

  สาํหรับ ANOVA Table เป็นการทดสอบความเท่ากันของค่าเฉลียในข้อสอบแต่ละข้อ 

  Hotelling’s T-square เป็นการทดสอบสมมติฐานศูนย์ทว่ีาข้อสอบมีค่าเฉลียเท่ากัน 

  Tukey’s test off additivity เป็นการทดสอบข้อตกลงทว่ีา ไม่มีปฏสิัมพันธ์ระหว่าง 

ข้อสอบแต่ละข้อ 

  Intraclass Correlation Coefficient เป็นการหาความเชือมันของผู้ประเมิน (ICC) 

  ในกรณต้ีองการหาค่าอาํนาจจาํแนกด้วยการหาสหสัมพันธ์ของข้อสอบรายข้อกับคะแนนรวม 

ให้เลือกทกีรอบ “Descriptive for” และคลิกเลือกท ี“Scale if item deletes” ซึงกคื็อการคาํนวณหา

สหสัมพันธ์ของข้อสอบรายข้อกับคะแนนรวมทหัีกข้อนันออก ซึงจะมีตัวอย่างในหัวข้อต่อไป 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.748 10 

 

  ผลการวิเคราะห์ค่าความเชือมันของแบบวัดเจตคติ จาํนวนกลุ่มตัวอย่างทเีกบ็รวบรวมข้อมูล 

(N of Cases) คือ  คน จาํนวนข้อสอบ (N of Items) คือ  ข้อ ค่าความเชือมันทคีาํนวณจากสูตร

สัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Alpha) มีค่าเท่ากับ .  

  ถ้าเลือกคาํนวณแบบแบ่งครึงฉบับ Split-half จะได้ผลการคาํนวณดังนี 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .694 

N of Items 5a 

Part 2 Value .649 

N of Items 5b 

Total N of Items 10 

Correlation Between Forms .415 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .587 

Unequal Length .587 

Guttman Split-Half Coefficient .586 

a. The items are: x1, x2, x3, x4, x5. 

b. The items are: x6, x7, x8, x9, x10. 

 

  สาํหรับการคาํนวณด้วยวิธีแบ่งครึงข้อสอบจากข้อสอบ  ข้อแบ่งครึงส่วนแรก  ข้อ ส่วนที

สอง  ข้อ ความสัมพันธ์ของทงัสองส่วนมีค่า .  ค่าสัมประสิทธิแอลฟาของส่วนแรกมีค่า .  

ค่าสัมประสิทธิแอลฟาของส่วนทสีองมีค่า .  เนืองจากสองส่วนทแีบ่งมีจาํนวนข้อเท่ากัน จึงต้องดูค่า

ความเชือมันท ีSpearman-Brown Coefficient Equal Length ดังนันค่าความเชือมันทงัฉบับเท่ากับ 

.  

3. หาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม 
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  เป็นวิธีการหาคุณภาพของข้อสอบด้านอาํนาจจาํแนกอีกแบบหนึง ด้วยวิธีหาสหสัมพันธ์

ระหว่างคะแนนแต่ละข้อกับคะแนนรวมเมือหักคะแนนในข้อนันออก มีตัวอย่างดังนี 

 

  ตวัอย่าง .  

  จากตัวอย่างข้อมูลบทท ี  การสาํรวจเจตคติต่อโรงเรียนของนักเรียน  คน ด้วยข้อสอบวัด

เจตคติ  ข้อสอบกับกลุ่มตัวอย่าง  คน คาํนวณหาสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน

รวมได้ดังนี 

 

  ใช้เมนูและวิธีการเดียวกับการคาํนวณหาความเชือมัน โดยเลือกข้อสอบทต้ีองการคาํนวณ

ความเชือมันใส่ช่อง “Items :” ในทนีีมีข้อสอบ  ข้อตังแต่ x  ถึง x  และเลือกรูปแบบ (Model) 

คาํนวณแบบ “Alpha” ส่วนในหน้าต่าง “Statistics” ภายในช่อง “Descriptives for” เลือกคลิกให้เกิด

เครืองหมายถูกหน้า “Scale if item deleted” แล้วคลิกปุ่ม “Continue” แล้วคลิก “OK” โปรแกรมจะ

ประมวลผลสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทตีัดข้อนันออก 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมทหัีกข้อนันออก ปรากฏดังนี 

 

 

 

Item-Total Statistics 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x1 28.8500 26.134 .540 .707 

x2 28.7000 27.484 .586 .706 

x3 28.1000 29.989 .252 .749 

x4 28.8000 29.747 .228 .755 

x5 29.0500 25.839 .575 .701 

x6 28.6000 28.674 .471 .722 

x7 28.9500 27.839 .383 .732 

x8 28.6000 31.095 .178 .757 

x9 28.5500 27.208 .474 .718 

x10 28.9000 27.253 .449 .722 

 

  ค่าอาํนาจจาํแนกคือสดมภ์ Corrected Item-Total Correlation เป็นค่าสหสัมพันธ์ของ

คะแนนข้อคาํถามนัน กับคะแนนรวมของข้อสอบทงัหมดทไีม่รวมข้อนัน นันคือ ข้อคาํถามท ีX1 ได้ค่า 

.  คือค่าสหสัมพันธ์ของคะแนนข้อคาํถามข้อ X1 กับคะแนนรวมอีก  ข้อทเีหลือ ค่าอาํนาจจาํแนก

ทถีือว่าข้อคาํถามนันมีอาํนาจจาํแนกใช้ได้ คือจะต้องมีค่าตังแต่ .  ขึนไป  

  หรืออาจจะพิจารณาจากสดมภ์ Alpha it Item Deleted ซึงจะแสดงค่าความเชือมันของ

แบบทดสอบทงัฉบับเมือหักข้อนันออก นันคือ ค่าความเชือมันของแบบทดสอบเมือหักข้อคาํถาม X1 

ออกไปจะได้ค่า .  ซึงจะลดลงจากเดิม (Alpha = . ) วิธีพิจาณาคือเมือหักข้อคาํถามใดออกแล้ว

ค่าความเชือมันเพิมสูงขึนจากเดิม แสดงว่าข้อคาํถามนันไม่มีคุณภาพนันเอง 

  พิจารณาข้อคาํถาม X  มีค่าอาํนาจจาํแนก .  ซึงไม่ถึงเกณฑ์ .  และเมือหักข้อ X  

ออกแล้วค่าความเชือมันเพิมสูงขึนเป็น .  นันคือข้อคาํถาม X  เป็นข้อทใีช้ไม่ได้ ควรกลับไป

พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือตัดทงิ 

   

 



 

 

  ในบททแีล้วได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว สาเหตุทเีรียกทางเดียว

เนืองจากว่ามีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว แต่ถ้าหากมีตัวแปรอิสระ  ตัว เราจะเรียกใหม่ว่า การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) โดยตัวแปรอิสระทงั  ตัวจะต้องอยู่ใน

มาตราการวัด Nominal Scales และตัวแปรตามอยู่ในมาตราการวัด Interval Scale ขึนไป 

  ในงานวิจัยเชิงทดลอง ตัวแปรตัวแรกมักจะเรียกว่า องค์ประกอบ A และตัวแปรตัวทสีอง

มักจะเรียกว่า องค์ประกอบ B  ในองค์ประกอบ A จะแบ่งออกเป็น p ระดับ และองค์ประกอบ B จะ

แบ่งออกเป็น q ระดับ เราจะเรียกรูปแบบนีอีกชือหนึงว่า p x q Factorial Design สมมติว่า

องค์ประกอบ A มี  ระดับ และองค์ประกอบ B มี  ระดับ เราจะเรียกว่า  x  Factorial Design 

  ถ้างานวิจัยนันมี  องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ A, B และ C เรียกว่า การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบสามทาง (Three-way ANOVA) 

  ใช้คาํสัง ANOVA สาํหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียกรณมีีตัวแปรอิสระตังแต่  ตัว

แปรขึนไป และตัวแปรตาม  ตัวแปร ในทนีีจะกล่าวเฉพาะในกรณมีีตัวแปรอิสระ  ตัวและตัวแปรตาม 

 ตัว เรียกว่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง 

  สมมติฐาน 

  . H  : aj =  ทุกค่าของ j 

   H  : aj   บางค่าของ j 

  . H  : bk =  ทุกค่าของ k 

   H  : bk   บางค่าของ k 

  . H  : (ab)jk =  ทุกค่าของ j และ k 

   H  : (ab)jk   บางค่าของ j และ k 

  สตูรทดสอบ 

  ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางจะต้องคาํนวณค่าเหล่านี 
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การวิเคราะหความแปรปรวน 
แบบสองทาง 



บทท ี   การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง 

    SSB = 








 



 q

1k

2
n

1i

p

1j
ijk

np

Y
 - 

npq

Y
2

n

1i

p

1j

q

1k
ijk 







  
    

    SSAB =   
  

n

1i

p

1j

q

1k

2
ijkY  - 









 



 p

1j

2n

1i

q

1k
ijk

nq

Y
 - 









 



 q

1k

2
n

1i

p

1j
ijk

np

Y
  

    + 
npq

Y
2

n

1i

p

1j

q

1k
ijk 







  
    

    SSWcel =   
  

n

1i

p

1j

q

1k

2
ijkY  -  










 

p

1j

q

1k

2n

1i
ijk

n

Y
 

 

    MSA = 
1p

SSA


 

    MSB = 
1q

SSB


 

    MSAB = 
)1q)(1p(

SSAB


 

    MSWcel =   
)1n(pq

MSWcel


 

 

  นาํค่าทไีด้มาใส่ลงในตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F 

. A 

. B 

. AB 

. Within Cell 

SSA 

SSB 

SSAB 
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p-  

q -  

(p - )(q - ) 
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  ถ้าค่า F ทคีาํนวณมีค่าสูงกว่าค่า F ทเีปิดจากตารางแสดงว่ามีนัยสาํคัญทางสถิติ 

 

  ตวัอย่าง .  

  การทดสอบสีและขนาดของห้องทมีีผลต่อความวิตกกังวล เพือใช้ในการสอบสัมภาษณ ์ผล

ปรากฏว่า คะแนนความวิตกกังวลของนักเรียนเป็นดังนี 
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  สีของห้อง 

  แดง เหลือง เขียว นาํเงิน 

  

เลก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาดของห้อง 

 

ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ลงรหัสข้อมูลได้ดังนี 

  size  แทนขนาดของห้อง โดยทรีหัส  แทนขนาดเลก็, 

    รหัส  แทนขนาดปานกลาง และรหัส  แทนขนาดใหญ่ 

  color   แทนสีของห้อง โดยทรีหัส  แทนสีแดง, รหัส  แทนสีเหลือง,  

    รหัส  แทนสีเขียว และรหัส  แทนสีนาํเงิน 

  score แทนคะแนนทไีด้จากแบบทดสอบวัดความวิตกกังวล 

 

  ใช้เมนูหลัก “Analyze” เมนูรอง “General Linear Model” และเมนูย่อย “Univariate...” จะ

ปรากฏหน้าต่าง 
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   ภาพประกอบ .  

 

  เลือกตัวแปรตามใส่ช่อง “Dependent Variable :” ในทนีีคือตัวแปร “score” และตัวแปร

อิสระใส่ช่อง “Fixed Factor(s) :” หรือ “Random Factor(s) :” ตามชนิดของตัวแปรอิสระ ในทนีีตัว

แปร “color” และ “size” เป็น fix effect ทงัคู่ให้ใส่ในช่อง “Fixed Factor(s)”  

  สามารถทาํการเปรียบเทยีบพหุคูณได้ โดยการคลิกทปุ่ีม “Post Hoc...” ซึงจะมีสถิติสาํหรับ

การเปรียบเทยีบพหุคูณให้เลือกมากมาย โดยจะต้องเลือกองค์ประกอบทต้ีองการทดสอบจากช่อง 

“Factor(s) :” ให้มาอยู่ในช่อง “Post Hoc Tests for :” เสียก่อนแล้วจึงเลือกสถิติทต้ีองการ ดัง

ภาพประกอบ .  
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   ภาพประกอบ .  

 

  หากต้องการสร้างกราฟแสดงปฏสิัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทงัสอง ให้คลิกปุ่ม “Plots...” และ

คลิกเลือกตัวแปรใดตัวแปรหนึงอยู่ในช่อง Horizontal Axis : และอีกตัวแปรหนึงอยู่ในช่อง Separate 

Lines: แล้วคลิก “Add” และทาํอีกครังสลับตัวแปร เมือได้ครบคู่แล้วให้แล้วคลิก “Continue” 

 

   ภาพประกอบ .  
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  สาํหรับปุ่มทเีหลืออืน ๆ กม็ี “Model...” เป็นปุ่มสาํหรับกาํหนดโมเดลว่าต้องการปฏสิัมพันธ์

กีตัวแปรหรือมีเฉพาะ Main effect สาํหรับปุ่ม “Contrast...” ใช้ในการเปรียบเทยีบค่าเฉลียของกลุ่มที

สนใจ ปุ่ม “Save...” สาํหรับบันทกึค่าสถิติต่าง ๆ ลงแฟ้มข้อมูล  

  ปุ่ม “Options...” สาํหรับเลือกแสดงค่าสถิติพืนฐานต่าง ๆ 

  ตัวอย่างผลลัพธ์ มีดังนี 
 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   score   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 43315.639a 11 3937.785 27.372 .000 

Intercept 519600.694 1 519600.694 3611.822 .000 

size 230.222 2 115.111 .800 .461 

color 41515.194 3 13838.398 96.193 .000 

size * color 1570.222 6 261.704 1.819 .138 

Error 3452.667 24 143.861   

Total 566369.000 36    

Corrected Total 46768.306 35    

a. R Squared = .926 (Adjusted R Squared = .892) 

 

 ภาพประกอบ .  

 

  ผลจากการวิเคราะห์ปรากฏว่า 

  ขนาดของห้องคาํนวณ F-test ได้ .  มีนัยสาํคัญทรีะดับ .  ซึงมีค่ามากกว่า .  นัน

คือขนาดของห้องแตกต่างกันมีผลต่อความวิตกกังวลของผู้เข้าสอบแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาํคัญทาง

สถิติ แสดงว่าขนาดของห้องต่างกันไม่มีผลต่อความวิตกกังวลของผู้เข้าสอบ 

  สีของห้องคาํนวณ F-test ได้ .  มีนัยสาํคัญทรีะดับ .  ซึงมีค่าน้อยกว่า .  นัน

คือ สีของห้องต่างกันมีผลต่อความวิตกกังวลของผู้เข้าสอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี.  

แสดงว่าสีของห้องต่างกันมีผลต่อความวิตกกังวลของผู้เข้าสอบ 

  ปฏสิัมพันธ์ระหว่างขนาดและสีของห้องคาํนวณค่า F-test ได้ .  มีนัยสาํคัญทางสถิติที

ระดับ .  ซึงมีค่ามากกว่า .  แสดงว่าไม่มีปฏสิัมพันธ์ระหว่างขนาดและสีของห้องทส่ีงผลต่อความ

วิตกกังวลของผู้เข้าสอบ  

  จากผลการวิเคราะห์ ตัวแปรสีของห้องมีนัยสาํคัญทางสถิติ จึงนาํผลการเปรียบเทยีบพหุคูณสี

ของห้องมาพิจารณา 
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Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   score   

Scheffe   

(I) color (J) color 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1.00 2.00 15.2222 5.65413 .091 -1.7650 32.2094 

3.00 68.0000* 5.65413 .000 51.0128 84.9872 

4.00 80.2222* 5.65413 .000 63.2350 97.2094 

2.00 1.00 -15.2222 5.65413 .091 -32.2094 1.7650 

3.00 52.7778* 5.65413 .000 35.7906 69.7650 

4.00 65.0000* 5.65413 .000 48.0128 81.9872 

3.00 1.00 -68.0000* 5.65413 .000 -84.9872 -51.0128 

2.00 -52.7778* 5.65413 .000 -69.7650 -35.7906 

4.00 12.2222 5.65413 .226 -4.7650 29.2094 

4.00 1.00 -80.2222* 5.65413 .000 -97.2094 -63.2350 

2.00 -65.0000* 5.65413 .000 -81.9872 -48.0128 

3.00 -12.2222 5.65413 .226 -29.2094 4.7650 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 143.861. 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 ภาพประกอบ .  

 

  การเปรียบเทยีบพหุคูณผลปรากฏว่าสีของห้องทแีตกต่างกันคือ สีแดงกับสีเขียว สีแดงกับสี

นาํเงิน สีเหลืองกับสีเขียว และสีเหลืองกับสีนาํเงิน 

  ผลการสร้างกราฟแสดงปฏสิัมพันธ์มีดังนี 
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 ภาพประกอบ .  
 

 



 

 

  การวิเคราะห์การถดถอยเป็นกระบวนการทางสถิติเพือให้ได้สมการถดถอยสาํหรับทาํนาย

ปรากฏการณต่์าง ๆ สิงทถูีกทาํนายเรียกว่าตัวแปรเกณฑ์หรือตัวแปรตาม ตัวแปรทาํนายคือตัวแปร

อิสระ  ในกระบวนการนี ตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ์จะมีเพียงตัวเดียว ส่วนตัวแปรอิสระหรือตัวแปร

ทาํนายจะมีกีตัวกไ็ด้ ถ้าหากมีตัวเดียว จะเรียกว่าการถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) หากมี

ตังแต่  ตัวขึนไป จะเรียกว่า การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

1. การวิเคราะหการถดถอยอยางงาย 

 

  การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายจะประกอบไปด้วยตัวแปรเกณฑ์  ตัวและตัวแปรทาํนาย 

 ตัว มีสมการทเีขียนอยู่ในรูปของค่าพารามิเตอร์ว่า 

       Yi = a + bX + ei 

  เมือ Yi = คะแนนของบุคคลท ีi ; a = ค่าเฉลียของประชากรเมือค่า X =  หรือจุดตัดแกน Y 

; b = สัมประสิทธิการถดถอยในประชากร หรือความชันของเส้นถดถอย ; ei = ความคลาดเคลือนของ

บุคคลท ีi  

  สัมประสิทธิการถดถอย (b) เป็นตัวบ่งชีอิทธิพลของตัวแปรอิสระบนตัวแปรตาม อธิบายได้

ง่าย ๆ ว่า เมือ X เปลียนแปลงไป  หน่วยแล้ว Y จะเปลียนแปลงไป b หน่วย 

  ในความเป็นจริงเราไม่สามารถศึกษาจากประชากรได้ทงัหมดเนืองจากมีปริมาณมาก เราจึง

ต้องศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทสีามารถอ้างอิงไปสู่ประชากรได้ ดังนันสมการถดถอยทเีขียนอยู่ในรูปของ

ค่าสถิติมีว่า 

       Y' = a + bX + e 

  เมือ a = ตัวประมาณค่าของ a ; b คือตัวประมาณค่าของ b ; และ e คือตัวประมาณค่าของ 

e ; แต่เนืองจาก e = Y - Y' เมือ Y = คะแนนทสีังเกตได้ และ Y' = คะแนนทไีด้จากสมการทาํนาย 

ดังนัน (Y - Y')  จะต้องมีค่าน้อยทสีุด (least-squares solution) และ e =  ดังนันสมการจึง

เหลือเพียงแค่ค่า a และ b เท่านัน 

       Y' = a + bX 

   เมือ  b = 
2x

xy


  

     a = Y - bX 

 

การวิเคราะหการถดถอย 
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2. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

 

  จะประกอบไปด้วยตัวแปรเกณฑ์  ตัวและตัวแปรทาํนายตังแต่  ตัวขึนไป สามารถเขียน

เป็นสมการถดถอยได้ว่า 

     Y' = a + b X  + b X  + ... + bkXk 

  ถ้าหากมีตัวแปรทาํนาย  ตัว สามารถเขียนสมการได้ว่า 

     Y' = a + b X  + b X  

  คาํนวณค่า b ด้วยสูตร 

     b  = 
2

21
2
2

2
1

2211
2
2

)xx()x)(x(
)yx)(xx()yx)(x(



  

     b  = 
2

21
2
2

2
1

1212
2
1

)xx()x)(x(
)yx)(xx()yx)(x(



  

  คาํนวณค่า a ด้วยสูตร 

     a = Y + b X  + b X  

 

3. การทดสอบนัยสําคัญ 

 

 จะทดสอบส่วนต่าง ๆ ของสมการถดถอยดังนี 

 .  ทดสอบสัมประสิทธิการทาํนาย (R ) 

  สมมติฐาน 

   H  :  =  

   H  :    

  สถิติทดสอบ 

       F = 
)1kN/(R1(

k/R
)2

2


 

  เมือ df = k และ (N-k- ) 

 .  ทดสอบสัมประสิทธิการถดถอย (b) 

  สมมติฐาน 

   H  :  =  

   H  :    

  สถิติทดสอบ 

       t = 
ib

i
S
b  

  เมือ df = (N-k- ) 
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 .  การทดสอบการเพิมขึนของตัวแปรทาํนาย 

  เป็นการทดสอบว่าหากเพิมตัวแปรเข้าไปในสมการอีกชุดหนึงแล้ว สัมประสิทธิการทาํนายที

เพิมขึนนัน เพิมขึนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติหรือไม่ 

  สมมติฐาน 

   H  : 2
k...12.Y

2
k...12.Y 21

RR   =  

   H  : 2
k...12.Y

2
k...12.Y 21

RR     

  สถิติทดสอบ 

       F = 
)1kN/(R1(

kk/)RR(

1)2
k...12.Y

21
2

k...12.Y
2

k...12.Y

1

21




 

  เมือ df = k  - k  และ (N-k - ) 

 

4. วิธีการคัดเลือกตัวแปร 
 

  วิธีการคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการเพือให้สมการสามารถทาํนายตัวแปรเกณฑ์ได้สูงสุดมีวิธีการ

คัดเลือกตัวแปรดังนี 

 .  วิธีการเลือกแบบกา้วหนา้ (Forward Selection) 

  วิธีการนีจะเป็นการเลือกตัวแปรทาํนายทมีีสหสัมพันธ์กับตัวแปรตามสูงทสีุดเข้าสมการก่อน 

ส่วนตัวแปรทเีหลือจะมีการคาํนวณค่าสัมประสิทธิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ค่า t-test 
ทดสอบนัยสาํคัญของค่าสัมประสิทธิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์แบบแยก

ส่วน (partial correlation) โดยเป็นความสัมพันธเ์ฉพาะตัวแปรทเีหลือตัวนันกับตัวแปรตามโดยขจัด

อิทธิพลของตัวแปรอืน ๆ ออก ถ้าตัวแปรใดมีค่าสัมประสิทธิการถดถอยมีนัยสาํคัญทางสถิติกจ็ะนาํเข้า

สมการต่อไป จะทาํแบบนีจนกระทงั ตัวแปรทเีหลืออยู่ไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ กจ็ะหยุดการคัดเลือกและ

ได้สมการทมีีสัมประสิทธิการทาํนายสูงสุด 
 .  วิธีการเลือกแบบถอยหลงั (Backward Selection) 

  วิธีการนีเป็นการนาํตัวแปรทาํนายทงัหมดเข้าสมการ จากนันกจ็ะค่อย ๆ ขจัดตัวแปรทาํนาย

ออกทลีะตัว โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตัวแปรทาํนายทอียู่ในสมการ หากทดสอบ

แล้วพบว่าไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ กจ็ะขจัดออกจากสมการ ถ้ามีหลายตัวแปรทไีม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ 

โปรแกรมจะเลือกตัวแปรทมีีค่าสถิติ t-test ตาํสุด ค่านัยสาํคัญสาํคัญสูงสุดออกจากสมการ แล้ว

ดาํเนินการทดสอบตัวแปรทเีหลืออยู่ในสมการต่อไป จนกระทงัตัวแปรทาํนายแต่ละตัวมีนัยสาํคัญทาง

สถิติ กจ็ะหยุดการคัดเลือก และได้สมการการทดสอบทมีีสัมประสิทธิการทาํนายสูงสุด 
 .  การคดัเลือกแบบลําดบัขนั (Stepwise Selection) 

  การคัดเลือกแบบนีเป็นการผสมผสานระหว่างวิธีการคัดเลือกตัวแปรทาํนายทงัสองวิธีทกีล่าว

มาแล้วเข้าด้วยกัน ในขันแรกจะเลือกตัวแปรทาํนายทมีีสหสัมพันธ์กับตัวแปรตามสูงทสีุดเข้าสมการ

ก่อน จากนันกจ็ะทดสอบตัวแปรทไีม่ได้อยู่ในสมการว่าจะมีตัวทาํนายตัวใดบ้างมีสิทธิเข้ามาอยู่ใน

สมการด้วยวิธีการคัดเลือกแบบก้าวหน้า (Forward Selection) และขณะเดียวกันกจ็ะทดสอบตัวแปรที
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อยู่ในสมการด้วยว่าตัวแปรทาํนายทอียู่ในสมการตัวแปรใดมีโอกาสทจีะถูกขจัดออกจากสมการด้วย

วิธีการคัดเลือก 

แบบถอยหลัง (Backward Selection) โดยจะกระทาํการคัดเลือกผสมทงัสองวิธีนีในทุกขันตอนจน 

กระทงัไม่มีตัวแปรใดทถูีกคัดออกจากสมการ และไม่มีตัวแปรใดทจีะถูกนาํเข้าสมการ กระบวนการกจ็ะ

ยุติและได้สมการถดถอยทมีีสัมประสิทธิการทาํนายสูงสุด 

 

  ตวัอย่าง .  

  สมมติให้ Y เป็นเจตคติต่อโรงเรียน X  เป็นนิสัยทางการเรียน X  เป็นบุคลิกภาพการ

แสดงออก X  เป็นความรักพวกพ้อง จงวิเคราะห์การถดถอยจากข้อมูลต่อไปนี 

 

ID Y X  X  X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  ลงรหัสข้อมูลได้ดังนี 

  Y  แทนเจตคติต่อโรงเรียน 

  X   แทนนิสัยทางการเรียน 

  X   แทนบุคลิกภาพการแสดงออก 

  X   แทนความรักพวกพ้อง 
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  ใช้เมนู “Analyze” เมนูรอง “Regression” และเมนูย่อย “Linear...“  

 

   ภาพประกอบ .  

 

  จะปรากฏหน้าต่าง “Linear Regression” 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  เลือกตัวแปรอิสระใส่ช่อง “Independent(s):” และตัวแปรตามใส่ช่อง “Dependent:” และ

เลือกวิธีการคัดเลือกตัวแปร (Method) มีวิธีให้เลือกดังนี 

    - Stepwise 

    - Backward 

    - Forward 

    - Enter นาํตัวแปรอิสระเข้าสมการทงัหมด 

    - Remove นาํตัวแปรอิสระออกจากสมการทงัหมด 
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  ปุ่ม “Statistics...” ทอียู่ด้านล่าง สาํหรับเลือกให้โปรแกรมแสดงค่าสถิติต่าง ๆ ตามที

ต้องการ 

   ภาพประกอบ .  

 

  ส่วนปุ่ม “plot...” เป็นการเลือกให้โปรแกรมแสดงกราฟการถดถอยแบบต่าง ๆ ตามที

ต้องการ 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  ปุ่ม “Save...” สาํหรับบันทกึค่าสถิติต่าง ๆ ทต้ีองการลงแฟ้มข้อมูล 

 



   การใช้ SPSS เพือการวิเคราะห์ข้อมูล 

   ภาพประกอบ .  

 

  ปุ่ม “Option...” สาํหรับตังค่าเกณฑ์ในการนาํเข้าตัวแปรทาํนายหรือขจัดตัวแปรทาํนาย โดย

อาจเลือกตังได้ทงัความน่าจะเป็นของ F และค่า F 
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   ภาพประกอบ .  

 

  เมือเลือกกาํหนดค่าสถิติต่าง ๆ ทต้ีองการแล้ว ให้คลิก “OK” โปรแกรมจะประมวลผลและ

แสดงผลลัพธ์ในหน้าต่าง Output 

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

y 6.0000 2.82843 20 

x1 5.4500 2.62528 20 

x2 5.6500 1.78517 20 

x3 5.7500 2.12442 20 

Correlations 

 y x1 x2 x3 

Pearson Correlation y 1.000 .716 .636 .289 

x1 .716 1.000 .350 .304 

x2 .636 .350 1.000 .017 

x3 .289 .304 .017 1.000 

Sig. (1-tailed) y . .000 .001 .108 

x1 .000 . .065 .096 

x2 .001 .065 . .471 

x3 .108 .096 .471 . 

N y 20 20 20 20 

x1 20 20 20 20 

x2 20 20 20 20 

x3 20 20 20 20 
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Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 

x1 . 

Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= .050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

.100). 

2 

x2 . 

Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= .050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

.100). 

a. Dependent Variable: y 

 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .716a .512 .485 2.02896 .512 18.923 1 18 .000 

2 .826b .682 .644 1.68686 .169 9.041 1 17 .008 

a. Predictors: (Constant), x1 

b. Predictors: (Constant), x1, x2 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 77.900 1 77.900 18.923 .000b 

Residual 74.100 18 4.117   

Total 152.000 19    

2 Regression 103.626 2 51.813 18.209 .000c 

Residual 48.374 17 2.846   

Total 152.000 19    

a. Dependent Variable: y 

b. Predictors: (Constant), x1 

c. Predictors: (Constant), x1, x2 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) 1.796 1.068  1.683 .110    

x1 .771 .177 .716 4.350 .000 .716 .716 .716 

2 (Constant) -1.233 1.343  -.918 .371    

x1 .606 .157 .562 3.850 .001 .716 .682 .527 

x2 .696 .231 .439 3.007 .008 .636 .589 .411 

a. Dependent Variable: y 

 

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. Partial Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance 

1 x2 .439b 3.007 .008 .589 .878 

x3 .078b .444 .663 .107 .907 

2 x3 .123c .843 .411 .206 .898 

a. Dependent Variable: y 

b. Predictors in the Model: (Constant), x1 

c. Predictors in the Model: (Constant), x1, x2 

ภาพประกอบ .  

 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ค่าต่าง ๆ ดังนี 

  . correlation แสดงเมตริกซ์ของสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 

  . Multiple R แสดงค่าทแีสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทนีาํเข้าสมการกับ

ตัวแปรตาม 

  . R Square  แสดงค่าสัมประสิทธิการทาํนาย ซึงจะแสดงอิทธิพลของตัวแปรอิสระที

มีต่อตัวแปรตาม 

  . Adjusted R Square แสดงค่า R Square ทมีีการปรับแก้ให้เหมาะสม เมือข้อมูลทใีช้มี

จาํนวนน้อยและตัวแปรอิสระมีจาํนวนมาก 

  . Standard Error  แสดงค่าความคลาดเคลือนของการพยากรณต์ัวแปรตามด้วยตัวแปร

อิสระ 

  . แสดงตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน สาํหรับใช้ในการทดสอบว่าจะสามารถใช้ตัวแปร

อิสระทคัีดเลือกเข้าสมการนีมาพยากรณต์ัวแปรตามได้หรือไม่ ถ้ามีนัยสาํคัญคือใช้พยากรณไ์ด้ 



   การใช้ SPSS เพือการวิเคราะห์ข้อมูล 

  . B แสดงค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตัวแปรอิสระแต่ละตัวแปรพร้อมทงัค่าคงที

เพือนาํมาใช้ในการสร้างสมการพยากรณ ์

  . SE B แสดงค่าประมาณความคลาดเคลือนมาตรฐานของสัมประสิทธิการถดถอย

สาํหรับแต่ละตัวแปร 

  . Beta  แสดงค่าสัมประสิทธิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน สาํหรับสร้าง

สมการพยากรณใ์นรูปของคะแนนมาตรฐาน จากค่า Beta สามารถบอกได้ว่าตัวแปรอิสระได้มีผลหรือ 

อิทธิพลต่อตัวแปรตามมากหรือน้อยกว่ากัน ถ้า Beta ของตัวแปรอิสระใดมีค่ามาก (ไม่คิด

เครืองหมาย) แสดงว่าตัวแปรอิสระนันจะมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมาก 

  . T และ Sig T แสดงค่าสถิติและค่าความน่าจะเป็นของการทดสอบ T สาํหรับทดสอบ

ว่าตัวแปรอิสระตัวใดควรนาํไปใช้ในสมการได้บ้าง ถ้าค่า T สูงอย่างมีนัยสาํคัญแสดงว่าสามารถนาํไปใช้

ในสมการได้ 

 

  ตัวแปร X  มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามสูงสุดจึงนาํเข้าสมการ และมีการทดสอบ F-test 

สาํหรับตัวแปรทเีหลือจะมีการคาํนวณหาค่า t ปรากฏว่าตัวแปร X  มีค่า t สูงอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

จึงนาํตัวแปร X  เข้าสมการ ตัวแปรทเีหลือ X  ค่า t ไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ ดังนันตัวแปรทสีามารถใช้

ทาํนายตัวแปรตาม Y ได้คือ X  และ X  สามารถสร้างสมการได้ดังนี 

   Y = . X  + . X  - .  หรือ 

   Z = . ZX  + . ZX  

 

5. การคัดเลือกตัวแปรดวยวิธี Blockwise Selection 
 

  ในการคัดเลือกตัวแปรแบบ Blockwise นัน จะเป็นคัดเลือกตัวแปรทถูีกจัดออกเป็น Block 

หรือกลุ่มหรือชุดของตัวแปรพยากรณ ์และคัดเลือกตัวแปรพยากรณจ์ากแต่ละ block ด้วยวิธ ีForward, 

Backward หรือ Stepwise 

  ในการจัดตัวแปรออกเป็น block นันอาจอาศัยหลักทฤษฎีทางจิตวิทยาเข้าช่วย เช่น มีตัวแปร

อยู่  ตัวแปรถูกจัดออกเป็น block ได้  block คือ ) กลุ่มตัวแปรความถนัดทางการเรียนวัดใน  

ตัวแปร ) กลุ่มตัวแปรความสนใจหรือเจตคติต่อวิชาเรียนวัดใน  ตัวแปร และ ) ตัวแปรเกียวกับ 

โรงเรียนวัดได้  ตัวแปร เมือจัดออกเป็นกลุ่มตัวแปรแล้วนาํมาวิเคราะห์ด้วย Blockwise โดยในแต่ละ 

block จะถูกคัดเลือกด้วยวิธี Stepwise ในขณะทโีปรแกรมวิเคราะห์ block แรก จะไม่สนใจตัวแปรทอียู่

ใน block อืน โปรแกรมจะคัดเลือกใน block แรกก่อนด้วยวิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบ Stepwise เมือ

สินสุดการวิเคราะห์จนไม่มีตัวแปรใดใน block แรกเข้าสมการแล้ว โปรแกรมกหั็นมาสนใจตัวแปรใน 

block ทสีองต่อมา และคัดเลือกตัวแปรใน block ทสีองจนไม่มีตัวแปรใดเข้าสมการ โปรแกรมกหั็นมา

สนใจตัวแปรใน block ทสีามต่อมา และคัดเลือกตัวแปรใน block ทสีามจนไม่มีตัวแปรใดเข้าสมการ 

โปรแกรมกจ็ะสินสุดการคาํนวณ 
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 ตวัอย่าง .  

  ตัวแปรพยากรณเ์ป็นความถนัดทางการเรียน  ตัวแปรถูกจัดออกเป็น  block คือ 

  Block ท ี  เป็นกลุ่มตัวแปรความถนัดทางตัวเลข วัดด้วยแบบทดสอบ  ฉบับ 

  Block ท ี  เป็นกลุ่มตัวแปรความถนัดทางภาษา วัดด้วยแบบทดสอบ  ฉบับ 

  Block ท ี  เป็นกลุ่มตัวแปรความถนัดทางเหตุผล วัดด้วยแบบทดสอบ  ฉบับ 

  ตัวแปรเกณฑ์คือผลการเรียน (GPA) 

  ข้อมูลทเีกบ็รวบรวมในแต่ละตัวแปรมีดังนี 

คนท ี GPA M1 M2 M3 M4 V1 V2 V3 R1 R2 R3 
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  ดาํเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS มีวิธีการดังนี 

  เลือกเมนู Analyze เมนูรอง Regression และเมนูย่อย Linear… จะปรากฏหน้าต่าง 

“Linear Regression” คลิกเลือกตัวแปรเกณฑ์ GPA ในช่อง “Dependent:” และเลือกตัวแปรพยากรณ์

ทลีะ block ใส่ในช่อง “Independent(s):” ในทนีีเลือกตัวแปรใน block แรกก่อนคือตัวแปร M1, M2, 

M3 และ M4 ใส่ในช่อง “Independent(s):” และใน Block แรกนีจะคัดเลือกด้วยวิธ ีStepwise ดังนันใน

ช่อง “Method:” ให้คลิกเลือกเป็น “Setpwise” จะได้ดังภาพประกอบ .  

 



   การใช้ SPSS เพือการวิเคราะห์ข้อมูล 

   ภาพประกอบ .  

 

  จากนันคลิกทปุ่ีม  เพือเกบ็ไว้เป็น Block ท ี  จากนันเลือก Block ทสีองคือ V1, 

V2 และ V3 เข้ามาไว้ในช่อง “Independent(s):” และคลิกเลือก “Method:” เป็น “Setpwise” จะได้ดัง

ภาพประกอบ .9 

 

   ภาพประกอบ .  
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  สังเกต Block 2 of 2 นันจะเป็นตัวเลขจาํนวน Block ทใีส่เข้ามา นันคือตัวแปร V1, V2 และ 

V3 ทใีส่เข้ามาจะเป็น Block ท ี  จากนันคลิกปุ่ม  ตัวแปรทงั  ตัวจะถูกจัดเกบ็ไว้เป็น 

Block ท ี  จากนันใส่ตัวแปรใน Block ท ี  คือ R1, R2 และ R3 ในช่อง “Independent(s):” และเลือก

วิธีคัดเลือกตัวแปรใน Block ท ี  นีเป็น “Stepwise” ดังภาพประกอบ .  

 

   ภาพประกอบ .  

 

  จากนันคลิกเลือกคาํนวณค่าสถิติต่าง ๆ ด้วยปุ่มด้านล่างตามต้องการ เมือเรียบร้อยให้คลิก

ปุ่ม “OK” โปรแกรมจะทาํการประมวลผล 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 

m1 . 

Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= .050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

.100). 

2 

m3 . 

Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= .050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

.100). 
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3 

r2 . 

Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= .050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

.100). 

a. Dependent Variable: gpa 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .978a .956 .954 .11697 

2 .983b .967 .963 .10453 

3 .992c .984 .981 .07542 

a. Predictors: (Constant), m1 

b. Predictors: (Constant), m1, m3 

c. Predictors: (Constant), m1, m3, r2 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.399 1 5.399 394.655 .000b 

Residual .246 18 .014   

Total 5.645 19    

2 Regression 5.460 2 2.730 249.821 .000c 

Residual .186 17 .011   

Total 5.645 19    

3 Regression 5.554 3 1.851 325.461 .000d 

Residual .091 16 .006   

Total 5.645 19    

a. Dependent Variable: gpa 

b. Predictors: (Constant), m1 

c. Predictors: (Constant), m1, m3 

d. Predictors: (Constant), m1, m3, r2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.210 .328  -9.787 .000 

m1 .010 .001 .978 19.866 .000 

2 (Constant) -3.257 .294  -11.086 .000 

m1 .010 .001 .939 19.981 .000 

m3 .009 .004 .111 2.353 .031 
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3 (Constant) -1.675 .442  -3.789 .002 

m1 .004 .001 .407 3.021 .008 

m3 .008 .003 .102 3.003 .008 

r2 .006 .001 .551 4.081 .001 

a. Dependent Variable: gpa 
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  ผลการวิเคราะห์ โปรแกรมจะคัดเลือกตัวแปรทลีะ Block โดยเริมจาก Block แรกก่อน มี  

ตัวแปร ตัวแปร M1 มีความสัมพันธ์กับตัวแปร GPA สูงสุดจะถูกนาํเข้าสมการเป็นตัวแรก ตัวแปรที

เหลืออีก  ตัวจะพิจารณาค่า Beta In ทมีีนัยสาํคัญสูงสุดจะถูกนาํเข้าสมการเป็นตัวแปรถัดไป ในทนีีตัว

แปรทค่ีา Beta In มีนัยสาํคัญสูงสุดคือตัวแปร R2 แต่โปรแกรมไม่สนใจจะสนใจเฉพาะใน Block ท ี  

เท่านันในทนีีตัวแปรใน Block ท ี  ทมีีนัยสาํคัญสูงสุดคือ M3 กจ็ะถูกนาํเข้าในสมการเป็นตัวแปรถัดไป 

จากนันตัวแปรทเีหลืออีก  ตัวโปรแกรมกจ็ะพิจารณาตัวแปรใน Block ท ี  ทค่ีา Beta In มีนัยสาํคัญ

สูงสุด ในทนีีตัวแปรใน Block ท ี  ไม่มีตัวใดเลยทมีีนัยสาํคัญ โปรแกรมกจ็ะพิจารณาตัวแปรใน Block 

ท ี  ถัดไป ปรากฏว่าตัวแปรใน Block ท ี  ไม่มีตัวแปรใดเลยท ีBeta In มีนัยสาํคัญ โปรแกรมกจ็ะ

พิจารณาตัวแปรใน Block ท ี  ถัดไป ปรากฏตัวแปร R2 มีนัยสาํคัญจึงนาํเข้าสมการเป็นตัวแปรท ี  

ตัวแปรทเีหลืออีก  ตัวโปรแกรมจะสนใจเฉพาะ Block ท ี  ปรากฏว่าตัวแปรทเีหลือใน Block ท ี  

ไม่มีตัวแปรใดเลยท ีBeta In มีนัยสาํคัญ โปรแกรมกจ็ะหยุดการคาํนวณ 

  ผลสุดท้ายมีตัวแปรทสีามารถพยากรณต์ัวแปรเกณฑ์ GPA ได้อยู่  ตัวคือ M1, M3 และ R2 

สามารถทาํนายตัวแปรเกณฑ์ GPA ได้ 98.4% 

 

 



 

 

  สถิติไร้พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) เป็นวิธีการทางสถิติทใีช้ในการวิเคราะห์ 

ข้อมูลทมีีการแจกแจงแบบอิสระ (Free distribution) และใช้ได้กับข้อมูลทุกระดับ สถิติทใีช้ในการ

ทดสอบมีหลายตัวดังนี 

 

1. กรณีกลุมตัวอยางเดียว 
 

 . Chi-Square Test 

  ใช้ทดสอบข้อมูลทอียู่ในรูปความถีว่าข้อมูลทวัีดได้แตกต่างจากข้อมูลทคีาดหวังตามทฤษฎี

หรือไม่ 

 

         = 

E

)EO(  

 

   เมือ  O คือ ความถีทไีด้มาจากการสังเกต 

     E คือ ความถีทคีาดหวังตามทฤษฎี 

  นอกจากนีเรายังสามารถใช้ไคสแควร์ในการทดสอบข้อมูลว่ามาจากประชากรทมีีการแจกแจง

เป็นโค้งปกติหรือไม่ โดยตังสมมติฐานได้ว่า 

   H  : ข้อมูลมาจากประชากรทมีีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ 

   H  : ข้อมูลมาจากประชากรทมีีการแจกแจงไม่เป็นโค้งปกติ 

 

  ตวัอย่าง .  

  ในการสาํรวจความคิดเหน็ของนักเรียนทมีีต่อการสอนของครู ได้ผลดังนี 

 

ความคิดเหน็ ชอบ เฉย ๆ ไม่ชอบ รวม 

นักเรียน     

 

  จงทดสอบว่าจาํนวนนักเรียนทแีสดงความคิดเหน็ระดับต่าง ๆ จะแตกต่างกันหรือไม่ 

 

การทดสอบสถิติ 
ไรพารามิเตอร 
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  สมมติฐาน  H  : ความคิดเหน็ระดับต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน 

     H  : ความคิดเหน็ระดับต่าง ๆ แตกต่างกัน 

  ลงรหัสข้อมูลได้ดังนี 

  score แทนระดับความคิดเหน็ 

    รหัส  แทน ชอบ, รหัส  แทน เฉย ๆ, รหัส  แทน ไม่ชอบ 

  ใช้เมนู “Analyze” เมนูรอง “Nonparametric Test” เมนูย่อย "Legacy Dialogs" และคลิก

เลือก “Chi-Square” ดังภาพประกอบ 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  จะปรากฏหน้าต่าง 
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   ภาพประกอบ .  

 

  เลือกตัวแปรทดสอบใส่ช่อง “Test Variable List:” และใส่ค่าทคีาดหวัง ถ้าทุกกลุ่มมีค่า

คาดหวังเท่ากันให้คลิก “All categories equal” ถ้าแต่ละกลุ่มมีค่าคาดหวังไม่เท่ากันให้คลิกในวงกลม

หน้า “Values :” และใส่ค่าคาดหวังของกลุ่มแรก แล้วคลิกปุ่ม “Add” ค่าคาดหวังจะไปอยู่ในกรอบ

สีเหลียม และใส่ค่าคาดหวังตัวทสีอง และคลิกปุ่ม “Add” ทาํเช่นนีไปเรือย ๆ จนกระทงัครบทุกกลุ่ม 

แล้วคลิกปุ่ม “OK” 

  สาํหรับปุ่ม “Options...” ใช้แสดงค่าสถิติพืนฐานของตัวแปร 

  ผลลัพธ์ทไีด้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี 
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score 

 Observed N Expected N Residual 

1.00 10 12.0 -2.0 

2.00 9 12.0 -3.0 

3.00 17 12.0 5.0 

Total 36   

 

Test Statistics 

 score 

Chi-Square 3.167a 

df 2 

Asymp. Sig. .205 

a. 0 cells (0.0%) have 

expected frequencies less than 

5. The minimum expected cell 

frequency is 12.0. 

ภาพประกอบ .  

 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ค่าไคสแควร์ . , df =  มีระดับนัยสาํคัญทางสถิติท ี.  

แสดงว่าระดับความคิดเหน็ของนักเรียนไม่แตกต่างกัน  

 

 . Binomial Test 

  เป็นสถิติทใีช้ทดสอบความน่าจะเป็นในกรณทีข้ีอมูลมีลักษณะแบ่งเป็น  ประเภท 

(Dichotomous) 

 

  ตวัอย่าง .  

  ในการทดลองสอนวิธีแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ ได้ทดลองกับนักเรียนจาํนวน  คน 

โดยนักเรียนกลุ่มแรก  คน ให้เรียนวิธีแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์วิธี ก. แล้วตามด้วยวิธี ข. ส่วน

กลุ่มสอง  คน ให้เรียนวิธีแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์วิธี ข. ก่อนแล้วตามด้วยวิธี ก. จากนันจึงทาํ

การสอบโดยให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาทกีาํหนดขึน พบว่า นักเรียนใช้วิธีแก้โจทย์ปัญหาโดยวิธี ก.  

คน และวิธี ข.  คน ผู้วิจัยต้องการทดสอบว่านักเรียนจะเลือกใช้วิธีแก้โจทย์ปัญหาวิธี ก. ซึงง่ายกว่าใน

การสอบหรือไม่ 

   ตังสมมติฐาน H  : P  = P  = .  

      H  : P  > P  

   ให้  P  แทนโอกาสทเีลือกแก้โจทย์ปัญหาด้วยวิธี ก. 

    P  แทนโอกาสทเีลือกแก้โจทย์ปัญหาด้วยวิธี ข. 

  สร้างรหัสตัวแปร 
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   ให้  method แทนวิธีเลือกแก้โจทย์ปัญหา 

    โดยให้  แทนวิธี ก. และให้  แทนวิธี ข. 

  ใช้เมนู “Analyze” เมนูรอง “Nonparametric Test” เมนูย่อย "Legacy Dialogs" และคลิก

เลือก “Binomial...” จะปรากฏหน้าต่าง 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  เลือกตัวแปรทต้ีองการทดสอบใส่ช่อง “Test Variables List:” คลิกปุ่ม “Options...” เพือ

เลือกให้โปรแกรมแสดงค่าสถิติพืนฐาน แล้วคลิกปุ่ม “OK” 

  ในช่อง “Test Proportion:” เป็นการใส่สัดส่วนของตัวแปรทต้ีองการทดสอบ ในตัวอย่าง 

.  นี โอกาสทเีลือกแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ทงั  วิธีมีเท่าเทยีมกัน ดังนันในช่อง “Test 

Proportion:” จึงเป็น .   

  ผลลัพธ์จากการประมวลผลได้ดังนี 
 

Binomial Test 

 Category N Observed Prop. Test Prop. 

Exact Sig. (2-

tailed) 

method Group 1 1.00 17 .85 .50 .003 

Group 2 2.00 3 .15   

Total  20 1.00   

 

ภาพประกอบ .  
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  จากผลการประมวลมีระดับนัยสาํคัญท ี.  แสดงว่าปฏเิสธ H  ยอมรับ H  นันคือนักเรียน

จะเลือกใช้วิธี ก. ซึงง่ายกว่าไปใช้ในการสอบ 

 

 . The kolmogorov - Smirnov One-Sample Test 

  ใช้สาํหรับทดสอบความกลมกลืน (Goodness of Fit) เช่นเดียวกับไคสแควร์ 

 

  ตวัอย่าง .  

  ถ้าสุ่มยอดขายของสินค้ามา  ชนิด ได้ข้อมูลดังนี , , , , , , , ,  และ  

ล้านบาท ต้องการทราบว่ายอดขายของสินค้าทงั  ชนิดนีมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ 

   ตังสมมติฐาน H  : ยอดขายมีการแจกแจงแบบปกต ิ

      H  : ยอดขายไม่มีการแจกแจงแบบปกต ิ

  ลงรหัสข้อมูลได้ดังนี 

  ให้ sale แทนยอดขายของสินค้าทงั  ชนิด 

  ใช้เมนู "Analyze" เมนูรอง "Nonparametric Test" เมนูย่อย "Legacy Dialogs" และคลิก

เลือก " -Sample K-S" จะปรากฏหน้าต่าง 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  เลือกตัวแปรทต้ีองการทดสอบใส่ช่อง “Test Variable List:” เลือกการแจกแจงทต้ีองการใช้

เปรียบเทยีบในกล่อง "Test Distribution" แล้วคลิกปุ่ม “OK” 

  ปุ่ม “Options...” ใช้ในการกาํหนดให้โปรแกรมแสดงค่าสถิติพืนฐานของตัวแปร 

  ผลการประมวลปรากฏดังนี 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 sale 

N 10 

Normal Parametersa,b Mean 8.6000 

Std. Deviation 3.02581 

Most Extreme Differences Absolute .202 

Positive .202 

Negative -.127 

Test Statistic .202 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

ภาพประกอบ .  

 

  ผลลัพธ์จากการประมวลมีค่า K-S = .  มีระดับนัยสาํคัญท ี.  นันคือยอมรับ H  

ยอดขายมีการแจกแจงแบบปกต ิ

 

 . The One-Sample Runs Test 

  เป็นการทดสอบว่ากลุ่มตัวอย่างได้มาจากประชากรอย่างสุ่มหรือไม่ 

 

  ตวัอย่าง .  

  จากการสังเกตความตังใจเรียนของนักเรียน  คน ได้คะแนนดังนี , , , , , 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  ผู้วิจัย

ต้องการทราบว่าข้อมูลนีมีลักษณะของการสุ่มหรือไม่ 

   ตังสมมติฐาน H  : ข้อมูลชุดนีเป็นไปอย่างสุ่ม 

      H  : ข้อมูลชุดนีเบียงเบนไปจากการสุ่ม 

  ลงรหัสได้ดังนี 

  ให้  score แทนคะแนนความตังใจเรียน 

  ใช้เมนู “Analyze” เมนูรอง “Nonparametric Test” เมนูย่อย "Legacy Dialogs" และคลิก

เลือก “Runs...” จะปรากฏหน้าต่าง 

 



บทท ี   การทดสอบสถติิไร้พารามเิตอร์ 

   ภาพประกอบ .  

 

  เลือกตัวแปรทต้ีองการทดสอบใส่ในช่อง “Test Variable List:” และเลือกจุดตัดทใีช้ในการ

แบ่ง (Cut Point) ในทนีีให้เลือกใช้ได้  เกณฑ์ คือ ใช้ Median ใช้ Mode หรือใช้ Mean หรืออาจจะ

กาํหนดเกณฑ์ขึนมาเองได้ โดยใส่เกณฑ์ทต้ีองการในช่อง “Custom:” 

  ปุ่ม “Options...” สาํหรับเลือกแสดงสถิติพืนฐานของตัวแปร 

  ผลการประมวลผลมีดังนี 
 

Runs Test 

 score 

Test Valuea 22.00 

Cases < Test Value 11 

Cases >= Test Value 14 

Total Cases 25 

Number of Runs 12 

Z -.340 

Asymp. Sig. (2-tailed) .734 

a. Median 

 
ภาพประกอบ .  

 

  ผลการประมวลนับจาํนวนทมีีค่าตาํกว่ามัธยฐานได้  สูงกว่ามัธยฐานได้  ค่าสถิติ  

Z =-.  มีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  แสดงว่ายอมรับ H  นันคือข้อมูลชุดนีเป็นไปอย่างสุ่ม 
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2. การทดสอบกลุมตัวอยางสองกลุมที่สัมพันธกัน 

 

  ในการทดสอบกรณกีลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มสัมพันธ์กันนี มีสถิติทเีกียวข้องอยู่  ตัวคือ  

  . The McNemar Test 

  . The Sign Test 

  . The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test 

  สถิติในกลุ่มนีใช้คาํสังเดียวกันคือ เมนู “Analyze” เมนูรอง “Nonparametric Test” เมนูย่อย 

"Legacy Dialogs" และคลิกเลือก “  Related Samples...” จะปรากฏหน้าต่าง 
 

   ภาพประกอบ .  

 

  เลือกตัวแปรทต้ีองการทดสอบใส่ในช่อง “Test Pair(s) List:” และเลือกชนิดของสถิติ

ทดสอบในช่อง “Test Types” ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของข้อมูลและวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย 

  ปุ่ม “Options...” สาํหรับประมวลค่าสถิติพืนฐาน 

 

 . The McNemar Test 

  ใช้ทดสอบการเปลียนแปลง โดยพิจารณาความแตกต่างของข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง 

 

  ตวัอย่าง .  

  ในการฝึกอบรมครังหนึงมีผู้เข้ารับการอบรม  คน ผู้จัดอบรมได้ทดสอบผู้เข้ารับการอบรม

ทงัก่อนอบรมและหลังการอบรม ปรากฏว่า ผู้เข้ารับการอบรมจาํนวน  คน มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ผ่าน

ทงัก่อนและหลังการอบรม จาํนวน  คน มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่านก่อนการอบรมแต่ผ่านหลังการ

อบรม จาํนวน  คน มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ทงัก่อนและหลังการอบรม และจาํนวน  คนมีคะแนนผ่าน

เกณฑ์ก่อนการอบรมแต่ไม่ผ่านหลังการอบรม จงทดสอบการเปลียนแปลงนี 

   ตังสมมติฐาน ความน่าจะเป็นของการเปลียนแปลงจากการสอบผ่านเกณฑ์มาเป็นไม่

ผ่านเกณฑ์ย่อมเท่ากับความน่าจะเป็นของการเปลียนแปลงจากการสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาเป็นผ่านเกณฑ์ 

      H  PA = PD = /  
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      H : PA  PD  /  

  ลงรหัสข้อมูลได้ดังนี 

  ให้ pre แทนผลการสอบก่อนอบรม 

    รหัส  แทนสอบผ่าน รหัส  แทนสอบไม่ผ่าน 

  ให้ post แทนผลการสอบหลังอบรม 

    รหัส  แทนสอบผ่าน รหัส  แทนสอบไม่ผ่าน 

  ผลจากการประมวลได้ดังนี 
 

pre & post 

pre 

post 

.00 1.00 

.00 5 5 

1.00 3 7 

 

Test Statisticsa 

 pre & post 

N 20 

Exact Sig. (2-tailed) .727b 

a. McNemar Test 

b. Binomial distribution used. 

ภาพประกอบ .  

 

  ผลลัพธ์จากการประมวลปรากฏว่ามีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  แสดงว่ายอมรับ H  นัน

คือความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมก่อนและหลังการอบรมไม่เปลียนแปลง 

 

 . The Sign Test 

  เป็นการทดสอบทใีช้นับจาํนวนเครืองหมายบวกและลบตามลักษณะการเปลียนแปลง 

 

  ตวัอย่าง .  

  ในการประชุมปฏบัิติการครังหนึง ผู้จัดการประชุมได้ทดสอบเจตคติของผู้เข้าประชุมก่อน

และหลังการประชุม ผลการทดสอบปรากฏดังตารางข้างล่างนี จงคาํนวณว่าการจัดการประชุมครังนีทาํ

ให้เจตคติคติของผู้เข้ารับการประชุมเปลียนแปลงหรือไม่ 

 

ผู้เข้ารับการประชุมคนท ี คะแนนก่อนการประชุม คะแนนหลังการประชุม 
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   ตังสมมติฐาน H  : ทศันคติของผู้เข้ารับการประชุมไม่เปลียนแปลง 

      H  : ทศันคติของผู้เข้ารับการประชุมเปลียนแปลง 

 

  ลงรหัสข้อมูลได้ดังนี 

  ให้ pre แทนคะแนนก่อนการประชุม 

  ให้ post แทนคะแนนหลังการประชุม 

  ผลการประมวลปรากฏดังนี 
 

Frequencies 

 N 

post - pre Negative Differencesa 4 

Positive Differencesb 7 

Tiesc 1 

Total 12 

a. post < pre 

b. post > pre 

c. post = pre 

 

Test Statisticsa 

 post - pre 

Exact Sig. (2-tailed) .549b 

a. Sign Test 

b. Binomial distribution used. 

ภาพประกอบ .  

 

  ผลลัพธ์จากการประมวลปรากฏว่ามีนัยสาํคัญทางสถิติท ี.  นันคือยอมรับ H  แสดงว่า

ทศันคติของผู้เข้ารับการประชุมก่อนและหลังการประชุมไม่เปลียนแปลง 
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 . The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test 

  เป็นการทดสอบทนีาํเอาขนาดของความแตกต่างของข้อมูลแต่ละคู่มาพิจารณาเพือดูว่าข้อมูล

แต่ละคู่มีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

 

  ตวัอย่าง .  

  ข้อมูลต่อไปนีเป็นคะแนนเจตคติต่ออาชีพครูจาํนวน  คน เมือก่อนมีอาชีพครูและ

หลังจากมีอาชีพเป็นครูมาแล้ว  ปี 

ครูคนท ี             

ก่อนมีอาชีพครู             

หลังมีอาชีพครู             

  อยากทราบว่า เจตคติต่อวิชาชีพครูเมือก่อนมีอาชีพครูและหลังมีอาชีพครูแล้ว  ปี 

จะเปลียนแปลงหรือไม่ 

 

  ตังสมมติฐาน H  : คะแนนเจตคตก่ิอนมีอาชีพครูและหลังมีอาชีพครู  ปี ไม่แตกต่างกัน 

     H  : คะแนนเจตคตก่ิอนมีอาชีพครูและหลังมีอาชีพครู  ปี แตกต่างกัน 

  ลงรหัสข้อมูลได้ดังนี 

  ให้ pre แทนคะแนนเจตคติต่ออาชีพครูก่อนมีอาชีพครู 

  ให้  post แทนคะแนนเจตคติต่ออาชีพครูหลังมีอาชีพครู  ปี 

  ผลการประมวลปรากฏดังนี 
 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

post - pre Negative Ranks 8a 7.56 60.50 

Positive Ranks 4b 4.38 17.50 

Ties 0c   

Total 12   

a. post < pre 

b. post > pre 

c. post = pre 

 

Test Statisticsa 

 post - pre 

Z -1.689b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .091 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

ภาพประกอบ .  



   การใช้ SPSS เพือการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ผลลัพธ์จากการประมวลปรากฏว่ามีนัยสาํคัญทรีะดับ .  นันคือยอมรับ H  แสดงว่า

คะแนนเจตคติต่ออาชีพครูของครูเมือก่อนมีอาชีพครูและหลังมีอาชีพครู  ปีไม่แตกต่างกัน 

 

3. การทดสอบกลุมตัวอยางสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน 

 

  ในการทดสอบกรณกีลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มสัมพันธ์กันนี มีสถิติทเีกียวข้องอยู่  ตัวคือ  

  . Chi-Square Test 

  . The Mann-Whitney U Test 

  . The Kolmogorov-Smirnov Two-Sample Test 

  . The Wald-Wolfowitz Runs Test 

  สถิติในกลุ่มนีใช้คาํสังเดียวกัน (ยกเว้น Chi-Square Test) คือ ใช้เมนู “Analyze” เมนูรอง 

“Nonparametric Test” เมนูย่อย "Legacy Dialogs" และคลิกเลือก “  Independent Samples...” จะ

ปรากฏหน้าต่าง 

 

   ภาพประกอบ .  
 

  เลือกตัวแปรตามใส่ในช่อง “Test Variable List:” เลือกตัวแปรจัดกลุ่มใส่ในช่อง “Grouping 

Variable:”  พร้อมทงั "Define Groups" (ทาํนองเดียวกับการวิเคราะห์ด้วย Independent Samples t-

test) และเลือกสถิติทต้ีองการทดสอบ 

  ปุ่ม “Options...” สาํหรับกาํหนดให้แสดงค่าสถิติพืนฐาน 
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 . Chi-Square Test 

  เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร  ตัวทมีีข้อมูลอยู่ในรูปความถี 

 

  ตวัอย่าง .  

  การทดลองหนึง สุ่มตัวอย่างนักเรียนห้อง ก  คน และห้อง ข  คน ให้มา

ปฏิบัติงานชินหนึง เพือดูสมรรถภาพการทาํงาน ภายในระยะเวลาทจีาํกดั 
  ข้อมูลถูกนาํเสนอดังตารางข้างล่าง เมือเซลแต่ละเซลบรรจุจาํนวนของกลุ่มตัวอย่างแต่

ละกลุ่มททีาํงานเสรจ็และไม่เสรจ็ ดังนัน สาํหรับตัวอย่างนี ในกลุ่มห้อง ก มี  คนททีาํงานไม่

เสรจ็ ทเีหลือทาํงานเสรจ็ และกลุ่มห้อง ข ทาํงานเสรจ็  คน ทเีหลือทาํงานไม่เสรจ็ 
 

 งานเสรจ็ ไม่เสรจ็  
ห้อง ก    
ห้อง ข    

    

  เขียนสมมติฐานได้ดังนี 
   H0 : ไม่มีความสมัพันธร์ะหว่างกลุ่มและความสาํเรจ็ของงาน 

   H1 : มีความสมัพันธร์ะหว่างกลุ่มและความสาํเรจ็ของงาน 

  กาํหนดตัวแปร Room มีรหัส  แทนห้อง ก รหัส  แทนห้อง ข และตัวแปร Success มี

รหัส  แทน งานเสรจ็ และรหัส  แทน งานไม่เสรจ็ 

  ใช้เมนู “Analyze” เมนูรอง “Descriptive Statistics” เมนูย่อย "Crosstabs"  

 

  ภาพประกอบ .  

 

  จะปรากฏหน้าต่าง 

 



   การใช้ SPSS เพือการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ภาพประกอบ .  

 

  คลิกเลือกตัวแปรตัวหนึงย้ายไปไว้ในช่อง Row และอีกตัวหนึงย้ายไปไว้ในช่อง success 

จากนันคลิกปุ่ม Cells จะปรากฏหน้าต่าง Crosstabs : Cell Display ในกล่อง counts ให้แสดงความถี

ทสีังเกตได้ และความถีทคีาดหวัง (Expected) และในกล่อง Percentages สาํหรับแสดงค่าร้อยละทงั

แนวแถว สดมภ์ และรวม จากนันคลิก Continue 

 

  ภาพประกอบ .  
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  คลิกปุ่ม Statistics จะปรากฏหน้าต่าง Crosstabs : Statistics คลิกให้คาํนวณค่าสถิติ Chi-

Square และคลิกเลือกค่าสถิติสหสัมพันธ์ทเีหมาะสมกับระดับของข้อมูลทใีช้วิเคราะห์ ในทนีีคลิกเลือก 

Phi and Cramer's V เป็นสถิติทใีช้หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  ตัวทอียู่ในระดับ Nominal 

Scale โดยสถิต ิPhi เป็นสหสัมพันธ์กรณทีทีงั  ตัวแปรแบ่งเป็น  กลุ่ม และ Cramer's V เป็น

สหสัมพันธ์กรณทีทีงั  ตัวแปรแบ่งเป็นกีกลุ่มกไ็ด้ จากนันคลิก continue และคลิก OK 

 

  ภาพประกอบ .  

 

  ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังนี 
 

room * success Crosstabulation 

 

success 

Total 1.00 2.00 

room 1.00 Count 10 2 12 

Expected Count 5.5 6.5 12.0 

% within room 83.3% 16.7% 100.0% 

% within success 90.9% 15.4% 50.0% 

% of Total 41.7% 8.3% 50.0% 

2.00 Count 1 11 12 

Expected Count 5.5 6.5 12.0 

% within room 8.3% 91.7% 100.0% 

% within success 9.1% 84.6% 50.0% 

% of Total 4.2% 45.8% 50.0% 



   การใช้ SPSS เพือการวิเคราะห์ข้อมูล 

Total Count 11 13 24 

Expected Count 11.0 13.0 24.0 

% within room 45.8% 54.2% 100.0% 

% within success 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 45.8% 54.2% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 13.594a 1 .000   

Continuity Correctionb 10.741 1 .001   

Likelihood Ratio 15.407 1 .000   

Fisher's Exact Test    .001 .000 

Linear-by-Linear Association 13.028 1 .000   

N of Valid Cases 24     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi .753 .000 

Cramer's V .753 .000 

N of Valid Cases 24  

 
ภาพประกอบ .  

 

  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า ค่าไคสแควร์มีค่า . , df =  มีนัยสาํคัญทาง

สถิติทรีะดับ .  จะปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 คือมีความสมัพันธก์นัระหว่างกลุ่มและ

ความสาํเรจ็ของงาน แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างห้อง ก จะทาํงานเสรจ็มากกว่าไม่เสรจ็ แต่กลุ่มตัวอย่าง

ห้อง ข จะทาํงานไม่เสรจ็มากกว่าเสรจ็ 

  ค่าสหสัมพันธ์ Phi มีค่า .  มีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  ซึงบ่งบอกถึงขนาดของ

ความสัมพันธ์ว่าตัวแปรทงัสองมีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด 
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 . The Mann-Whitney U Test 

  เป็นการทดสอบสมมติฐานว่ากลุ่มตัวอย่างทงัสองทเีป็นอิสระจากกันมาจากประชากรทมีีการ

แจกแจงเหมือนกันหรือใช้ทดสอบว่าประชากร  ประชากรมีการแจกแจงความน่าจะเป็นชนิดเดียวกัน

หรือไม่ 

 

  ตวัอย่าง .  

  อาจารย์คนหนึงต้องการทดสอบดูว่า คะแนนทไีด้จากการสอบวิชาคณติศาสตร์ของนิสิตชาย

และหญิงแตกต่างกันหรือไม่ จึงสุ่มตัวอย่างจากนิสิตทเีข้าสอบเป็นนิสิตชาย  คน นิสิตหญิง  คน 

ปรากฏคะแนนดังนี 

นิสิตชาย                

นิสิตหญิง                

 

  จงทดสอบดูว่าค่าเฉลียของคะแนนทนีิสิตชายได้รับการค่าเฉลียของคะแนนทนีิสิตหญิงได้รับ 

เท่ากันหรือไม่ 

   ตังสมมติฐาน H  : ค่าเฉลียของคะแนนของนิสิตชายและนิสิตหญิงไม่แตกต่างกัน 

      H  : ค่าเฉลียของคะแนนของนิสิตชายและนิสิตหญิงแตกต่างกัน 

  ลงรหัสข้อมูลได้ดังนี 

  ให้ sex แทนเพศ  โดยรหัส  แทนเพศชาย รหัส  แทนเพศหญิง 

  ให้ score แทนคะแนนสอบวิชาสถิติ 

  ผลการประมวลปรากฏดังนี 
 

Ranks 

 group N Mean Rank Sum of Ranks 

score 1.00 12 13.42 161.00 

2.00 15 14.47 217.00 

Total 27   

 

Test Statisticsa 

 score 

Mann-Whitney U 83.000 

Wilcoxon W 161.000 

Z -.344 

Asymp. Sig. (2-tailed) .731 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .755b 

a. Grouping Variable: group 

b. Not corrected for ties. 

ภาพประกอบ .  
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  ผลการประมวลผลปรากฏว่ามีค่า Z = -.  มีนัยสาํคัญท ี.  นันคือยอมรับ H  แสดงว่า

ค่าเฉลียของคะแนนของนิสิตชายและนิสิตหญิงไม่แตกต่างกัน 

 

 . The Kolmogorov-Smirnov Two-Sample Test 

  ใช้ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างทเีป็นอิสระกัน  กลุ่ม หรือใช้ในการพิจารณาว่า

ข้อมูลทไีด้จากกลุ่มตัวอย่างมาจากประชากรเดียวกันหรือไม่ หรือมาจากประชากรทมีีการแจกแจง

เหมือนกันหรือไม่ 
 

  ตวัอย่าง .  

  ในการทดสอบความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  ผู้วิจัยได้แบ่ง

นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี   ออกเป็น  กลุ่ม คือกลุ่มท ี  เป็นนักเรียนทเีคยเรียนชันอนุบาล กลุ่ม

ท ี  เป็นนักเรียนทไีม่เคยเรียนชันอนุบาลมาก่อน ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างนักเรียนมากลุ่มละ  คน 

ปรากฏผลการสอบดังนี 

กลุ่ม            

กลุ่ม            

 

  จงทดสอบว่านักเรียนทงั  กลุ่มมีความสามารถในการเรียนรู้ต่างกันหรือไม่ 

   ตังสมมติฐาน H  : นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  ทเีคยเรียนชันอนุบาลและไม่เคย 

       เรียนชันอนุบาลมาก่อนมีความสามารถในการเรียนรู้ไม่ 

       แตกต่างกัน 

      H  : นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  ทเีคยเรียนชันอนุบาลและไม่เคย 

       เรียนชันอนุบาลมาก่อนมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกัน 

  ลงรหัสข้อมูลได้ดังนี 

  ให้ group แทนตัวแปรจัดกลุ่ม 

    โดยรหัส  แทนกลุ่มท ี  และรหัส  แทนกลุ่มท ี  

  ให้ score แทนคะแนนความสามารถในการเรียนรู้  

  ผลการประมวลปรากฏดังนี 
 

Test Statisticsa 

 score 

Most Extreme Differences Absolute .500 

Positive .000 

Negative -.500 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.118 

Asymp. Sig. (2-tailed) .164 

a. Grouping Variable: group 

ภาพประกอบ .  
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  ผลการประมวลปรากฏว่าค่าสถิติ K-S Z = .  มีนัยสาํคัญท ี.  นันคือยอมรับ H  

แสดงว่าความสามารถของนักเรียนชันประถมศึกษาทงั  กลุ่มไม่แตกต่างกัน 

 

 . The Wald-Wolfowitz Runs Test 

  ใช้ทดสอบสมมติฐานว่ากลุ่มตัวอย่างทเีป็นอิสระกัน  กลุ่มถูกสุ่มมาจากประชากรเดียวกัน

หรือไม่ 
 

  ตวัอย่าง .  

  ในการทดสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียน  กลุ่ม ปรากฏคะแนนการสอบดังนี 

กลุ่ม  :                 

กลุ่ม  :                 

            

  จงทดสอบว่านักเรียน  กลุ่มนีมาจากกลุ่มนักเรียนทมีีความสามารถพอ ๆ กันหรือไม่ 

 

   ตังสมมติฐาน H  : กลุ่มตัวอย่างทงั  กลุ่มมาจากประชากรทมีีความสามารถเท่ากัน 

      H  : กลุ่มตัวอย่างทงั  กลุ่มมาจากประชากรทแีตกต่างกัน 

  ลงรหัสข้อมูลได้ดังนี 

  ให้ group แทนตัวแปรจัดกลุ่ม  

     รหัส  แทนกลุ่มท ี  และรหัส  แทนกลุ่มท ี  

  ให้ score แทนคะแนนจากการสอบคณติศาสตร์ 

  ประมวลผลได้ดังนี 
 

Test Statisticsa,b 

 Number of Runs Z 

Asymp. Sig. (1-

tailed) 

score Minimum Possible 8c -3.997 .000 

Maximum Possible 8c -3.997 .000 

a. Wald-Wolfowitz Test 

b. Grouping Variable: group 

c. There are 2 inter-group ties involving 4 cases. 

 
ภาพประกอบ .  

 

  ผลการประมวลปรากฏว่ามีนัยสาํคัญทางสถิติท ี.  แสดงว่าปฏเิสธ H  ยอมรับ H  แสดง

ว่านักเรียนทงั  กลุ่มมีความสามารถต่างกัน หรือเป็นกลุ่มตัวอย่างจากประชากรนักเรียนทมีี

ความสามารถต่างกัน 

 



   การใช้ SPSS เพือการวิเคราะห์ข้อมูล 

4. การทดสอบกลุมตัวอยางมากกวาสองกลุมที่สัมพันธกัน 

 

  ในการทดสอบกรณกีลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มสัมพันธ์กันนี มีสถิติทเีกียวข้องอยู่  ตัวคือ  

  . The Cochran Q Test 

  . The Friedman Test 

  . Kendall Coeficient of Concordance 

  สถิติในกลุ่มนีใช้เดียวกันคือ ใช้เมนู “Analyze” เมนูรอง “Nonparametric Test” เมนูย่อย 

"Legacy Dialogs" และคลิกเลือก “K Related Samples...” จะปรากฏหน้าต่าง 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  เลือกตัวแปรทต้ีองการทดสอบใส่ช่อง “Test Variables:” และเลือกสถิติทต้ีองการทดสอบใน

ช่อง “Test Type” 

  ปุ่ม “Statistics...” สาํหรับกาํหนดให้โปรแกรมประมวลค่าสถิติ 

 

 . The Cochran Q Test 

  ใช้ทดสอบความแตกต่างตามเกณฑ์ของจาํนวนกลุ่ม เช่นโอกาสทคีนจะตอบว่า “ชอบ” มี

จาํนวนเท่า ๆ กันทุกกลุ่มหรือไม่ 

 

  ตวัอย่าง .  

  ทดลองให้นักเรียนลองแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ข้อหนึง ซึงมีวิธีการแก้ปัญหาอยู่  วิธี โดย

สุ่มตัวอย่างนักเรียนมาจาํนวน  คน แล้วกาํหนดโจทย์คณติศาสตร์ให้ทงั  วิธี แล้วตรวจโดย

กาํหนดให้  เมือแก้ปัญหาโจทย์คณติศาสตร์วิธีนันได้สาํเรจ็ และให้  เมือแก้ปัญหาโจทย์คณติศาสตร์

วิธีนันไม่ได้ ผลการให้คะแนนปรากฏผลดังนี 

 



บทท ี   การทดสอบสถติิไร้พารามเิตอร์ 

 คะแนนจากการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์โดย 

นักเรียนคนท ี วิธีท ี  วิธีท ี  วิธีท ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จงทดสอบความน่าจะเป็นในการแก้ปัญหาโจทย์คณติศาสตร์ของนักเรียนทงั  วิธี 

   ตังสมมติฐาน H  : ความน่าจะเป็นในการแก้ปัญหาโจทย์คณติศาสตร์ “ได้” 

       จะเหมือนกันทงั  วิธี 

      H  : ความน่าจะเป็นในการแก้ปัญหาโจทย์คณติศาสตร์ “ได้” 

       จะต่างกันทงั  วิธี 

  ลงรหัสข้อมูลได้ดังนี 

  ให้ score  ถึง score  แทนคะแนนจากการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ทงั  วิธี 

    รหัส  แทนแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ได้ถูกต้อง 

    รหัส  แทนแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ไม่ถูกต้อง 

  ผลการประมวลปรากฏดังนี 
 

Test Statistics 

N 12 

Cochran's Q .250a 

df 2 

Asymp. Sig. .882 

a. 1 is treated as a success. 

ภาพประกอบ .  

 

  ผลการประมวลปรากฏว่าค่าสถิติ Cochran's Q = .  มีนัยสาํคัญทางสถิติท ี.  นันคือ

ยอมรับ H  แสดงว่าความน่าจะเป็นในการแก้ปัญหาโจทย์คณติศาสตร์ “ได้” จะเหมือนกันทงั  วิธี 
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 . The Friedman Test 

  ใช้ทดสอบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับการสุ่มมาจากประชากรกลุ่มเดียวหรือไม่ หรือมาจาก

ประชากรทมีีการแจกแจงเหมือนกันหรือไม่ 

 

  ตวัอย่าง .  

  ดาํเนินการทดลองวิธีการสอนทแีตกต่างกัน  วิธีให้กับนักเรียนทสีุ่มมา  คน จากนันวัด

เจตคติต่อวิธีการสอนหลังเสรจ็สินการสอนในแต่ละวิธี ปรากฏคะแนนเจตคติต่อวิธีการสอนดังตาราง

ต่อไปนี 

 

นักเรียน                

วิธีท ี                 

วิธีท ี                 

วิธีท ี                 

วิธีท ี                 

 

  จงทดสอบว่านักเรียนมีเจตคติต่อวิธีการสอนทงั  วิธีต่างกันหรือไม่ 

   ตังสมมติฐาน H  : นักเรียนมีเจตคติต่อวิธีการสอนทงั  วิธีไม่แตกต่างกัน 

      H  : นักเรียนมีเจตคติต่อวิธีการสอนทงั  วิธีแตกต่างกัน 

  ลงรหัสข้อมูลได้ดังนี 

  ให้  score  ถึง score  แทนคะแนนเจตคติต่อวิธกีารสอนวิธีท ี  -  

  ผลการประมวลปรากฏดังนี 
 

Ranks 

 Mean Rank 

score1 1.50 

score2 2.80 

score3 3.30 

score4 2.40 

 

Test Statisticsa 

N 15 

Chi-Square 15.872 

df 3 

Asymp. Sig. .001 

a. Friedman Test 

ภาพประกอบ .  

 



บทท ี   การทดสอบสถติิไร้พารามเิตอร์ 

  ผลการประมวลปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบ Chi-Square = .  มีนัยสาํคัญท ี.  นัน

คือปฏเิสธ H  ยอมรับ H  แสดงว่านักเรียนมีเจตคติต่อวิธีสอนทงั  วิธีแตกต่างกัน 

 

 . Kendall Coeficient of Concordance 

  สาํหรับข้อมูลจัดอันดับ และมีจาํนวนตัวแปรมากกว่า  ตัวทสีัมพันธ์กัน 

 

  ตวัอย่าง .  

  ผู้ตัดสินภาพศิลปะจาํนวน  คน จัดอันดับภาพศิลปะทส่ีงเข้าประกวดจาํนวน  ภาพได้

ข้อมูลดังนี 

 

 ภาพทส่ีงเข้าประกวด 

ผู้จัดอันดับ           

คนท ี  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

คนท ี  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

คนท ี  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 

  ต้องการทราบว่า ผู้ตัดสินภาพเข้าประกวด ตัดสินภาพได้สอดคล้องกันหรือไม่ 

   ตังสมมติฐาน H  : ผู้ตัดสินภาพทงั  จัดอันดับภาพเข้าประกวดไม่สอดคล้องกัน  

      H  : ผู้ตัดสินภาพทงั  จัดอันดับภาพเข้าประกวดสอดคล้องกัน 

  ลงรหัสข้อมูลได้ดังนี 

  order1 to order  แทนลาํดับทผู้ีจัดลาํดับคนท ี ,  และ  จัดลาํดับรูปภาพทงั  ภาพ 

  ผลการประมวลปรากฏดังนี 
 

Ranks 

 Mean Rank 

order1 1.95 

order2 2.10 

order3 1.95 

 

Test Statistics 

N 10 

Kendall's Wa .008 

Chi-Square .167 

df 2 

Asymp. Sig. .920 

a. Kendall's Coefficient of 

Concordance 
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ภาพประกอบ .  

  ค่าสถิติ Kendall's W = .  เมือทดสอบนัยสาํคัญด้วยสถิติไคสแควร์แล้วได้ค่า .  ท ี

df =  มีนัยสาํคัญทางสถิติท ี.  นันคือผู้ตัดสินภาพทงั  คนจัดอันดับภาพทงั  ไม่สอดคล้องกัน 

 

5. การทดสอบกลุมตัวอยางมากกวาสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน 

 

  ในการทดสอบกรณกีลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มสัมพันธ์กันนี มีสถิติทเีกียวข้องอยู่  ตัวคือ  

  . The Median Test for More Than Two Independent Sample 

  . The Kruskal-Wallis One-Way Analysis of Variance Test 

  สถิติในกลุ่มนีใช้เดียวกันคือ ใช้เมนู “Analyze” เมนูรอง “Nonparametric Test” เมนูย่อย 

"Legacy Dialogs" และคลิกเลือก “K Independent Samples...” จะปรากฏหน้าต่าง 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  เลือกตัวแปรตามใส่ช่อง “Test Variable List :” และตัวแปรจัดกลุ่มใส่ช่อง “Grouping 

Variable:” และคลิกปุ่ม "Define group" เพือกาํหนดค่าตาํสุดและค่าสูงสุดของรหัสกลุ่มทต้ีองการ

ทดสอบความแตกต่าง และเลือกสถิติทต้ีองการทดสอบในช่อง “Test Type” 

  ปุ่ม “Options...” สาํหรับกาํหนดให้โปรแกรมคาํนวณสถิติพืนฐานของตัวแปร 

 

 . The Median Test for More Than Two Independent Sample 

  เป็นวิธีการทใีช้ทดสอบว่ากลุ่มตัวอย่างอิสระทมีากกว่า  กลุ่มสุ่มมาจากประชากรทมีีค่ามัธย

ฐานหรือการแจกแจงแตกต่างกันหรือไม่ 

 

 



บทท ี   การทดสอบสถติิไร้พารามเิตอร์ 

 

  ตวัอย่าง .  

  ในการทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาหนึงของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  ได้มีการ

สุ่มตัวอย่างนักเรียนมา  โรงเรียน โรงเรียนละ  คน ผลการทดสอบปรากฏดังนี 

 

โรงเรียน ก         

โรงเรียน ข         

โรงเรียน ค         

 

  จงทดสอบว่าคะแนนทนีักเรียนแต่ละโรงเรียนทาํได้มีค่ามัธยฐานเท่ากันหรือมีการแจกแจง

เหมือนกันหรือไม่ 

   ตังสมมติฐาน H  : การแจกแจงของประชากรทงั  โรงเรียนเหมือนกัน 

      H  : การแจกแจงของประชากรทงั  โรงเรียนต่างกัน 

  ลงรหัสข้อมูลได้ดังนี 

  ให้ group แทนตัวแปรจัดกลุ่ม  

    รหัส  แทนโรงเรียน ก รหัส  แทนโรงเรียน ข และรหัส  แทนโรงเรียน ค 

  ให้ score แทนคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียน 

  ผลการประมวลปรากฏดังนี 

 
Frequencies 

 

group 

1.00 2.00 3.00 

score > Median 3 3 5 

<= Median 5 5 3 

 

Test Statisticsa 

 score 

N 24 

Median 15.0000 

Chi-Square 1.343b 

df 2 

Asymp. Sig. .511 

a. Grouping Variable: group 

b. 6 cells (100.0%) have 

expected frequencies less than 

5. The minimum expected cell 

frequency is 3.7. 

ภาพประกอบ .  
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  ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบ Chi-Square = .  df = 2 มีนัยสาํคัญท ี.  

นันคือยอมรับ H  แสดงว่าคะแนนทนีักเรียนแต่ละโรงเรียนทาํได้มีค่ามัธยฐานเท่ากันหรือมีการแจกแจง

เหมือนกัน 

 

 . The Kruskal-Wallis One-Way Analysis of Variance Test 

  เพือทดสอบว่ากลุ่มตัวอย่าง K กลุ่มทไีด้จากการประชากร K กลุ่มมีการแจกแจงเหมือนกัน

หรือไม่ หรือถูกสุ่มมาจากประชากรทมีีค่าเฉลียเท่ากันหรือไม่ 

 

  ตวัอย่าง .  

  ในการสอนวิชาภาษาไทย ผู้สอนต้องการเปรียบเทยีบวิธีสอน  วิธี ว่าจะให้ผลแตกต่างกัน

หรือไม่ หลังจากการสอนด้วยวิธีสอนทงั  วิธีแล้วจึงทาํการทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนของ

นักเรียนทสีอนแต่ละวิธี คะแนนจากการทดสอบเป็นดังนี 

 

วิธีท ี          

วิธีท ี          

วิธีท ี          

 

  จงทดสอบว่าวิธีสอนต่างกันจะให้ผลสัมฤทธิทแีตกต่างกันหรือไม่ 

   ตังสมมติฐาน H  : วิธีสอนทแีตกต่างกันให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนทไีม่แตกต่างกัน 

      H  : วิธีสอนทแีตกต่างกันให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนทแีตกต่างกัน 

  ลงรหัสข้อมูลได้ดังนี 

  ให้ group แทนตัวแปรจัดกลุ่ม  

   รหัส  แทนวิธีสอนท ี  รหัส  แทนวิธีสอนท ี  และรหัส  แทนวิธีสอนท ี  

  ให้ score แทนผลสัมฤทธิทางการเรียน  
 

  ผลการประมวลปรากฏดังนี 
 

Ranks 

 group N Mean Rank 

score 1.00 7 15.64 

2.00 6 11.42 

3.00 8 6.63 

Total 21  

 

Test Statisticsa,b 

 score 



บทท ี   การทดสอบสถติิไร้พารามเิตอร์ 

Chi-Square 7.955 

df 2 

Asymp. Sig. .019 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 

ภาพประกอบ .  

 

  ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า Chi-Square = .  df =  มีนัยสาํคัญท ี.  นันคือปฏเิสธ 

H  ยอมรับ H  แสดงว่าวิธีการสอนทงั  วิธีให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนแตกต่างกัน 

 

ปุ่ม Options... หรือ Statistics...  

  ใช้สาํหรับการแสดงผลสถิติพืนฐานของการทดสอบสถิติไร้พารามิเตอร์ 

  . แสดงสถิติตัวแปรเดียว (Univariabe statistics) จะพิมพ์ค่าเฉลีย, ค่าสูงสุด, ค่าตาํสุด, 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และจาํนวนข้อมูลในแต่ละตัวแปร 

  . พิมพ์ค่าในตาํแหน่งควอไทล์ท ี ,  และ  และจาํนวนข้อมูลในแต่ละตัวแปร 

 

 



 

 

  การคาํนวณหาความเทยีงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบนิยมใช้กันมากใน

การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดเชาวน์ปัญญา แบบวัดความถนัด แบบวัด

เจตคติ แบบวัดความสนใจ แบบวัดบุคลิกภาพ ฯลฯ 

  Daniel ( ) ได้พูดถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบไว้ว่า “การวิเคราะห์องค์ประกอบถูก

ออกแบบมาเพือใช้ตรวจสอบโครงสร้างของชุดตัวแปรและเพือใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ในรูปของจาํนวนทน้ีอยทสีุดของตัวแปรแฝงทสีังเกตไม่ได้ ซึงตัวแปรแฝงทสีังเกตไม่ได้เหล่านีจะถูก

เรียกว่า องค์ประกอบ” 

  Joreskog และ Sorbom ( ) ได้อธิบายว่า “แนวคิดทสีาํคัญภายใต้รูปแบบของการ

วิเคราะห์องค์ประกอบ คือ มีตัวแปรบางตัวทไีม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรง หรืออาจเรียกได้ว่า

เป็นตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบ ตัวแปรทไีม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรงนัน สามารถอ้างอิงได้

ทางอ้อมจากข้อมูลของตัวแปรทสีังเกตได้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นกระบวนการทางสถิติสาํหรับ

เปิดเผย (uncooering) ตัวแปรแฝงทมีีอยู่ โดยศึกษาผ่านความแปรปรวนระหว่างชุดของตัวแปรที

สังเกตได้” 

  กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบถือกาํเนิดขึนมาในช่วงต้นศตวรรษท ี  โดย Spearman 

( ) แต่การวิเคราะห์องค์ประกอบในสมัยนันยังเป็นวิธีการทยุ่ีงยาก ซับซ้อนและเสียเวลามากใน

การวิเคราะห์ ดังนัน การวิเคราะห์องค์ประกอบจึงยังไม่เป็นทแีพร่หลายในหมู่นักวิจัยสมัยนัน 

จนกระทงัคอมพิวเตอร์ได้ถือกาํเนิดขึนมาและตามมาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทจีะช่วยเหลือในการ

วิเคราะห์องค์ประกอบ ดังนันการวิเคราะห์องค์ประกอบจึงได้แพร่หลายออกไปในหมู่นักวิจัยกันอย่าง

กว้างขวาง 

  Kerlinger ( ) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบไว้ว่า “เป็นเครืองมือ

อย่างหนึงทมีีประโยชน์มาก ถูกสร้างขึนมาเพือใช้ศึกษาปัญหาทซีับซ้อนในศาสตร์ทางพฤติกรรม” 

  จุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์องค์ประกอบมี  ประการคือ 

  . เพือสาํรวจหรือค้นหาตัวแปรแฝงทซ่ีอนอยู่ภายใต้ตัวแปรทสีังเกตหรือวัดได้ เรียกว่า 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ (Exproratory factor analysis) 

  . เพือพิสูจน์ ตรวจสอบหรือยืนยันทฤษฎีทผู้ีอืนค้นพบ เรียกว่า การวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) 

  ในโปรแกรม SPSS มีความสามารถวิเคราะห์ได้เพียงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

สาํรวจเท่านัน 

 

การวิเคราะหองคประกอบ 
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  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจจะใช้ในการสาํรวจข้อมูล กาํหนดจาํนวนองค์ประกอบ 

อธิบายความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรเมือผู้วิจัยไม่มีหลักฐานอ้างอิงเพียงพอสาํหรับเป็นกรอบของ

สมมติฐานเกียวกับจาํนวนขององค์ประกอบภายใต้ข้อมูลทสีอบวัดได้ 

 

  ตวัอย่าง .  

  แบบสอบถามวัดบุคลิกภาพความเป็นครูจาํนวน  ข้อ สอบกับกลุ่มตัวอย่าง  คน นาํมา

หาความเทยีงตรงเชิงโครงสร้างโดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ ข้อมูลมีดังนี 
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  ใช้เมนู “Analyze” เมนูรอง “Dimension Reduction” และเมนูย่อย “Factor...”  

 

   ภาพประกอบ .  

 

  จะปรากฏหน้าต่าง 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  เลือกชุดตัวแปรทต้ีองการวิเคราะห์องค์ประกอบใส่ช่อง “Variables:” และเลือกผลลัพธ์ที

ต้องการโดยใช้ปุ่มต่าง ๆ ด้านข้าง 
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   ภาพประกอบ .  

 

  ปุ่มแรก “Descriptives...” สาํหรับให้โปรแกรมแสดงค่าสถิติพืนฐานหรือแสดงเมตริกซ์ของ

ค่าต่าง ๆ ในกลุ่มของ Statistics มีให้เลือกวิเคราะห์ Univariate descriptives สาํหรับแสดงค่าเฉลีย

และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของตัวแปรแต่ละตัว สาํหรับตัวเลือกในกลุ่ม Correlation Matrix จะมี

ตัวเลือก Coefficients จะแสดงเมตริกสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ตัวเลือก Significance levels สาํหรับ

แสดงระดับนัยสาํคัญของสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ตัวเลือก Determinant สาํหรับแสดงค่าดีเทอร์มิแนนท ์ 

ของเมตริกสหสัมพันธ์ ซึงค่า Determinant นีจะใช้ในการตรวจสอบ Multicollinearity หรือ singularity 

ซึงค่า Determinant ของเมตริกสหสัมพันธ์ควรจะมีค่ามากกว่า .  ถ้าน้อยกว่านีแล้วแสดงว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าสูงมาก (R > . ) ควรพิจารณาขจัดตัวแปรออก นันคือตัวแปร  ตัว

ทมีีความสัมพันธ์กันสูงมากกเ็ปรียบเสมือนเป็นตัวแปรตัวเดียวกัน ต้องพิจารณาขจัดออก  ตัว การจะ

ขจัดตัวแปรใดนันต้องพิจารณาคัดเลือกจากข้อคาํถามให้เหมาะสม 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

x1 2.00 .695 30 

x2 1.80 .664 30 

x3 2.40 .621 30 

x4 2.13 .819 30 

x5 2.20 .761 30 

x6 2.23 .898 30 

x7 2.27 .785 30 

x8 2.33 .758 30 

x9 2.17 .791 30 

x10 1.87 .937 30 

x11 1.50 .974 30 

x12 1.73 .640 30 

x13 1.73 1.015 30 
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x14 2.10 .759 30 

x15 2.30 .794 30 

 

Correlation Matrixa 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 

Correlation x1 1.000 .149 .319 .303 .196 .442 .063 .393 .000 .212 -.051 .388 .000 .065 .187 

x2 .149 1.000 .451 .494 .150 .254 .106 .342 .197 .454 .373 .438 .327 .246 .444 

x3 .319 .451 1.000 .501 .335 .507 .057 .366 .351 .391 .228 .191 .339 .497 .587 

x4 .303 .494 .501 1.000 .288 .425 .372 .426 .230 .383 .173 .465 .500 .200 .307 

x5 .196 .150 .335 .288 1.000 .485 -.092 -.120 .057 .135 .140 -.028 .295 .203 .297 

x6 .442 .254 .507 .425 .485 1.000 .153 .287 .283 .325 .178 .112 .184 .521 .672 

x7 .063 .106 .057 .372 -.092 .153 1.000 .367 .315 .144 .135 .284 .006 .069 .088 

x8 .393 .342 .366 .426 -.120 .287 .367 1.000 -.038 .404 .234 .403 .254 .360 .115 

x9 .000 .197 .351 .230 .057 .283 .315 -.038 1.000 .217 .470 .227 .057 .316 .466 

x10 .212 .454 .391 .383 .135 .325 .144 .404 .217 1.000 .340 .341 .360 .165 .241 

x11 -.051 .373 .228 .173 .140 .178 .135 .234 .470 .340 1.000 .277 .174 .257 .111 

x12 .388 .438 .191 .465 -.028 .112 .284 .403 .227 .341 .277 1.000 .259 .128 .163 

x13 .000 .327 .339 .500 .295 .184 .006 .254 .057 .360 .174 .259 1.000 .394 .103 

x14 .065 .246 .497 .200 .203 .521 .069 .360 .316 .165 .257 .128 .394 1.000 .521 

x15 .187 .444 .587 .307 .297 .672 .088 .115 .466 .241 .111 .163 .103 .521 1.000 

Sig. (1-

tailed) 

x1  .215 .043 .052 .150 .007 .370 .016 .500 .131 .395 .017 .500 .366 .161 

x2 .215  .006 .003 .214 .087 .289 .032 .149 .006 .021 .008 .039 .095 .007 

x3 .043 .006  .002 .035 .002 .383 .023 .029 .016 .113 .156 .033 .003 .000 

x4 .052 .003 .002  .062 .010 .022 .010 .110 .018 .180 .005 .002 .145 .049 

x5 .150 .214 .035 .062  .003 .314 .265 .382 .238 .231 .441 .057 .141 .056 

x6 .007 .087 .002 .010 .003  .209 .062 .065 .040 .174 .278 .165 .002 .000 

x7 .370 .289 .383 .022 .314 .209  .023 .045 .224 .238 .064 .488 .358 .321 

x8 .016 .032 .023 .010 .265 .062 .023  .420 .013 .107 .014 .088 .025 .273 

x9 .500 .149 .029 .110 .382 .065 .045 .420  .125 .004 .114 .382 .045 .005 

x10 .131 .006 .016 .018 .238 .040 .224 .013 .125  .033 .032 .025 .192 .100 

x11 .395 .021 .113 .180 .231 .174 .238 .107 .004 .033  .069 .178 .085 .279 

x12 .017 .008 .156 .005 .441 .278 .064 .014 .114 .032 .069  .084 .250 .195 

x13 .500 .039 .033 .002 .057 .165 .488 .088 .382 .025 .178 .084  .016 .295 

x14 .366 .095 .003 .145 .141 .002 .358 .025 .045 .192 .085 .250 .016  .002 

x15 .161 .007 .000 .049 .056 .000 .321 .273 .005 .100 .279 .195 .295 .002  

a. Determinant = .001 
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  สาํหรับตัวเลือก KMO and Bartlett’s test of Sphericity เป็นการคาํนวณค่าสถิติ  ตัวคือ 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) และ Bartlett’s test โดยค่า KMO เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของ

กลุ่มตัวอย่าง โดยค่าของ KMO ควรจะมากกว่า .  ถ้าขนาดกลุ่มตัวอย่างเหมาะสม สาํหรับ Bartlett’s 

test นันเป็นตรวจสอบเมตริกสหสัมพันธ์ของประชากรว่าเป็นเมตริกเอกลักษณห์รือไม่ (identity matrix 

: คือเมตริกซ์ทแีนวทแยงมีค่าเป็น  และเหนือและตาํกว่าแนวทแยงมีค่าเป็น ) ถ้าเมตริกสหสัมพันธ์

ของประชากรเป็นเมตริกเอกลักษณแ์ล้ว หมายความว่า ตัวแปรแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน  

(ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าเข้าใกล้ ) ถ้าเป็นเมตริกเอกลักษณแ์ล้วหมายความว่าตัวแปรแต่ละ

ตัวมีความเป็นอิสระจากกันอย่างสมบูรณ ์ดังนันการจัดกลุ่มของตัวแปรเพือให้เกิดองค์ประกอบจะไม่

เกิดขึน จึงไม่ควรวิเคราะห์องค์ประกอบต่อ ดังนันค่าสถิติ Bartlett's test ควรจะมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

(Sig < 0.05) หมายความว่าเมตริกสหสัมพันธ์ไม่เป็นเมตริกเอกลักษณ ์

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .629 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 170.118 

df 105 

Sig. .000 

 

  ตัวเลือก Inverse เป็นเมตริกอินเวอร์สของเมตริกสหสัมพันธ์ ตัวเลือก Reproduces เป็น

การหาเมตริกสหสัมพันธ์ทคีาํนวณบนพืนฐานของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (แตกต่างจากการ

คาํนวณด้วยคะแนนสังเกต) ความแตกต่างระหว่างเมตริกสหสัมพันธ์ทคีาํนวณบนพืนฐานของโมเดล

และเมตริกซ์ทคีาํนวนจากคะแนนสังเกต ทแีสดงถึงความคลาดเคลือนในโมเดล ซึงโปรแกรม SPSS จะ

แสดงเมตริกความคลาดเคลือนใต้ตาราง Reproduces สาํหรับตัวเลือก Anti-image เป็นการแสดง

เมตริกความแปรปรวนร่วมและสหสัมพันธ์ ค่าในแนวทแยงของเมตริกสหสัมพันธ์นีจะบ่งบอกถึงความ

เหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างสาํหรับแต่ละตัวแปร โดยจะปรากฎว่า Measures of sampling adequacy 

(MSA) คล้ายกับการวัด KMO โดยควรจะมีค่าเกินกว่า .  ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีความเหมาะสมในตัวแปร

ทงัคู่ และถ้าทุก ๆ คู่ของตัวแปรทงัหมดมีค่าน้อยกว่า .  แล้ว ควรละเว้นการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

ส่วนสมาชิกนอกแนวทแยงนันควรจะมีค่าน้อยเสมอ (ใกล้ ) จึงจะดี 
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   ภาพประกอบ .  

 

  ปุ่มทสีอง “Extraction...” สาํหรับเลือกเทคนิคการสกัดองค์ประกอบในช่อง “Method:” ซึง

เทคนิคการสกัดองค์ประกอบนันมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน โดยปกติวิธีทนีิยมใช้กันคือ Principal 

Component และมีเทคนิคอืนให้เลือกใช้เช่น principal axis factoring และ image factoring การ

วิเคราะห์ด้วย Principal Component เป็นวิธีทดีีกว่าวิธีอืน ๆ เพราะปกติผลทไีด้จากวิธีนีและวิธีอืน ๆ 

จะคล้ายคลึงกัน แต่การวิเคราะห์ด้วยวิธีนี โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทใีช้กลุ่มตัวอย่างกันจะช่วยให้ได้

โครงสร้างขององค์ประกอบทเีหมือนกัน 

  สมมติว่ากลุ่มตัวอย่างถูกเลือกมาอย่างสุ่ม และตัวแปรถูกวัดเป็นเพียงส่วนหนึงของตัวแปรที

สนใจ ซึงนักวิจัยอาจจะสนใจทจีะพัฒนาเทคนิคจากข้อมูลทเีกบ็รวบรวมได้ โดยสรุปผลการวิเคราะห์

จากกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงไปยังประชากรขนาดใหญ่ อย่างไรกต็าม ผลทไีด้จากการวิเคราะห์จะเป็นจริง

เฉพาะชุดของตัวแปรทถูีกวัด เทคนิคในกลุ่มนีจะสรุปด้วย maximum likelihood และ kaiser's alpha 

factoring การเลือกวิธีการสกัดองค์ประกอบวิธีใดขึนอยู่กับผู้วิจัย 

  ในกลุ่มของ Analyze มี  ตัวเลือกคือ Correlation matrix หรือ Covariance matrix การ

วิเคราะห์เมตริกสหสัมพันธ์โดยปกติจะเป็น default ของโปรแกรม ดังนันถ้าตัวแปรถูกวัดในสเกลการ

วัดทแีตกต่างกันจะไม่มีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์ เพราะเป็นค่าสหสัมพันธ์ทมีาจากค่ามาตรฐาน เช่น ทุก

ตัวแปรวัดด้วยมาตรประมาณค่า  ระดับ ยกเว้นตัวแปรเดียวทวัีดในสเกลทแีตกต่างออกไป การ

วิเคราะห์สหสัมพันธ์กม็ันใจได้ว่าถูกต้อง ความแตกต่างของสเกลสามารถอธิบายได้ นอกจากนีทุกตัว

แปรทถูีกวัดโดยใช้สเกลทต่ีางกัน อาจมีความแปรปรวนทแีตกต่างกันได้ และจะสร้างปัญหาในการ

วิเคราะห์ด้วย principal component การใช้เมตริกสหสัมพันธ์สามารถขจัดปัญหานีได้ เหตุผลทางสถิติ

ทดีีสาํหรับการเลือกวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมคือตัวแปรควรจะถูกวัดในสเกลเดียวกัน 

  ในกลุ่มของ Display มี  ตัวเลือกคือ Unrotated factor solution และ Scree plot ซึง 

Scree plot ใช้ในการพิจารณาจาํนวนองค์ประกอบทไีด้จากการวิเคราะห์ ส่วน Unrotated factor 

solution เป็นการแสดงค่านาํหนักองค์ประกอบก่อนหมุนแกน มีประโยชน์ในการประเมินผลทไีด้
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หลังจากหมุนแกน นันคือถ้าหลังจากหมุนแกนแล้วค่านาํหนักองค์ประกอบทไีด้ดีกว่าเพียงเลก็น้อย 

เป็นไปได้ว่าจะใช้วิธีการหมุนแกนทไีม่เหมาะสม 

  กลุ่ม Extract เป็นตัวเลือกทใีช้ในการกาํหนดจาํนวนองค์ประกอบ โดยระบุเกณฑ์ของ

ค่าไอเกน ซึงจาํนวนองค์ประกอบทไีด้จะขึนอยู่กับค่าไอเกน หรืออาจกาํหนดจาํนวนองค์ประกอบ โดย

ระบุจาํนวนองค์ประกอบทต้ีองการ ในช่อง Eigenvalues over มีค่าเป็น  ซึงเป็น default ของ

โปรแกรม ท ีKaiser แนะนาํสาํหรับค่าไอเกนทเีกิน  แต่ผู้วิจัยอาจเปลียนแปลงได้ ซึง Jolliffe's 

แนะนาํว่าค่าไอเกนควรจะเป็น .  หรือมากกว่า แต่ดีทสีุดสาํหรับการวิเคราะห์บนพืนฐานของ

ค่าไอเกนทเีกิน  และยังสามารถเลือก Scree plot เพือเปรียบเทยีบผลทไีด้ ถ้าวิเคราะห์ Scree plot 

และไอเกนเกิน  แล้วจะได้จาํนวนองค์ประกอบทเีหมือนกัน หรืออาจระบุจาํนวนองค์ประกอบที

ต้องการได้ในช่องของ Number of factors และพิมพ์จาํนวนองค์ประกอบในช่องว่างทกีาํหนด 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  ปุ่มทสีาม “Rotation...” สาํหรับเลือกเทคนิคการหมุนแกน การแปลความหมายของ

องค์ประกอบ จาํเป็นต้องผ่านการหมุนแกนเสียก่อน การหมุนแกนจะบรรจุตัวแปรแต่ละตัวเข้าไปในแต่

ละองค์ประกอบ วิธีการหมุนแกนจะประกอบด้วย Varimax, Quartimax และ Equamax เป็นการหมุน

แกนแบบ Orthogonal โดยสมมติว่าองค์ประกอบทไีด้เป็นอิสระจากกัน ส่วนการหมุนแกนแบบ direct 

oblimin และ promax เป็นการหมุนแกนแบบ Olique โดยสมมติว่าองค์ประกอบทไีด้มีความสัมพันธ์

กัน การหมุนแกนแบบ Quarimax จะพยายามหาจาํนวนสูงสุดของค่านาํหนักองค์ระกอบ สาํหรับตัว

แปรในแต่ละองค์ประกอบ ดังนันการแปลผลจะง่าย อย่างไรกต็าม ผลทไีด้ตัวแปรจะทมีีค่านาํหนักสูง

เพียงองค์ประกอบเดียว ส่วน Varimax จะตรงกันข้าม โดยพยายามให้ค่าสูงสุดกระจายไปภายใน

องค์ประกอบ ดังนันวิธีนีจะพยายามบรรจุจาํนวนตัวแปรจาํนวนน้อยทมีีความสัมพันธ์กันสูงในแต่ละ

องค์ประกอบ การแปลความหมายจะได้ผลเป็นกลุ่มขององค์ประกอบ ส่วน Equarmax จะเป็นการผสม

กันระหว่าง  กระบวนการ และรายงานอย่างเอาแน่เอานอนไม่ได้ สาํหรับการวิเคราะห์นันโดยปกติจะ

เลือกเป็นแบบ Varimax เพราะเป็นกระบวนการทดีีทสีุด ง่ายในการแปลความหมายองค์ประกอบ 
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  ในกรณขีองการหมุนแกนในกลุ่มของ Oblique จะมีความซับซ้อน เพราะมีความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรเข้ามาเกียวข้อง ในกรณขีอง Direct Obliman ระดับขององค์ประกอบทจีะอนุญาตให้

สัมพันธ์กันจะต้องถูกกาํหนดโดยระบุค่า delta ค่า default ของโปรแกรมจะมีค่าเป็น  และแน่ใจว่าจะ

ไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบ ถ้าเลือกกาํหนดค่า delta ทมีากกว่า  (เช่น กาํหนดท ี . ) 

แล้ว แสดงว่าผู้วิจัยคาดหวังว่าจะมีความสัมพันธ์กันสูงระหว่างองค์ประกอบ ถ้ากาํหนดค่า delta น้อย

กว่า  (เช่น กาํหนดท ี- . ) แสดงว่าผู้วิจัยคาดหวังว่าจะมีความสัมพันธ์กันน้อย  สาํหรับการหมุน

แกนแบบ Promax นันจะคล้ายกับ Direct Oblimin จะเป็นกระบวนการทเีรว็กว่าทถูีกออกแบบมา

สาํหรับข้อมูลทมีีจาํนวนมหาศาล 

  การเลือกวิธีการหมุนแกนนันขึนอยู่กับแนวคิดทเีกียวข้องกับองค์ประกอบของผู้วิจัย ถ้าผู้วิจัย

คาดหวังว่าองค์ประกอบจะเป็นอิสระจากกัน กค็วรจะเลือกวิธีการหมุนแกนวิธีหนึงในกลุ่มของ 

Orthogonal (แนะนาํให้เป็น varimax) ถ้าตามทฤษฎีแล้วองค์ประกอบทไีด้อาจจะสัมพันธ์กัน กค็วร

เลือกวิธีหมุนแกนแบบ Direct Oblimin จะดีกว่า 

  สาํหรับกลุ่ม Display จะมีตัวเลือกคือ Rotated solution และ Loading plog(s) โดย 

Rotated solution จะเป็น default ของโปรแกรมและจาํเป็นสาํหรับการแปลความหมายหลังจากหมุน

แกนเสรจ็สิน ส่วน Loading plot จะแสดงแผนภาพของตัวแปรแต่ละตัวทบีรรจุอยู่ในองค์ประกอบ ซึง

จะแสดงได้สูงสุดเพียง  องค์ประกอบ (โปรแกรม SPSS สามารถแสดงแผนภาพได้สูงสุดเพียง  มิติ 

ไม่สามารถแสดงมิติท ี  หรือ  ได้) แผนภาพนีจะใช้ค่านาํหนักองค์ประกอบของตัวแปรแต่ละตัว

พลอ็ตลงบนแกนของแต่ละองค์ประกอบ  

  สาํหรับตัวเลือกสุดท้าย Maximum Iterations for Covergence จะเป็นการกาํหนดจาํนวน

ครังของการประมวลผลสาํหรับค้นหาค่าทเีหมาะสมทสีุด โดยมาก default ของโปรแกรมจะอยู่ท ี  

ครังหรือมากกว่า อย่างไรกต็าม ถ้าข้อมูลมีขนาดใหญ่แล้วคอมพิวเตอร์อาจจะลาํบากในการค้นหาค่าที

เหมาะสม (สาํหรับการหมุนแกนแบบ Oblique) อาจจะกาํหนดจาํนวนครังการประมวลให้มากขึนได้ 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  ปุ่มทสีี “Score...” สาํหรับเลือกการแสดงคะแนนองค์ประกอบ ในตัวเลือกทมีีอยู่จะอนุญาต

ให้ผู้วิจัยบันทกึคะแนนองค์ประกอบ สาํหรับกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนในหน้าต่าง data editor โปรแกรม 

SPSS จะสร้างตัวแปรใหม่เท่ากับจาํนวนองค์ประกอบทถูีกสกัดได้ และบันทกึคะแนนองค์ประกอบลง



บทท ี   การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

ไปในกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน คะแนนสามารถนาํมาใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปได้  หรืออย่างง่าย ๆ กคื็อใช้

ในการพิจารณาว่ากลุ่มตัวอย่างคนไหนมีคะแนนสูงในองค์ประกอบไหน ซึงมีวิธีการ  วิธีในการเลือก

วิเคราะห์คะแนนองค์ประกอบ ถ้าแต่ใจว่าคะแนนองค์ประกอบไม่สัมพันธ์กันแล้ว ควรเลือกวิธี 

Anderson - Rubin ถ้ายอมรับว่าคะแนนองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน ควรเลือกวิธี Regression  

  สาํหรับตัวเลือกสุดท้าย Display factor score coefficient matrix โปรแกรมจะแสดงเมตริก

สัมประสิทธิคะแนนองค์ประกอบของตัวแปรแต่ละตัว ซึงเมตริกนีจะมีประโยชน์ในการสร้างสมการ

องค์ประกอบ ค่าในเมตริกกคื็อค่าสัมประสิทธิ  สาํหรับตัวแปรแต่ละตัว 
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  ปุ่มทห้ีา “Options...” ปุ่มสุดท้าย ข้อมูลทผิีดพลาด (Missing Values) จะมีปัญหาในการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเช่นเดียวกับการวิเคราะห์สถิติอืน ๆ โปรแกรม SPSS จะเลือกไม่ควรกลุ่ม

ตัวอย่างหรือขจัดกลุ่มตัวอย่างทมีีค่าผิดพลาดออกไปจากการวิเคราะห์ ซึง Tabachnick และ Fidell 

(1996) แนะนาํว่า ให้พิจารณาการแจกแจงของข้อมูลทผิีดพลาด ถ้าข้อมูลทผิีดพลาดนันไม่มีการแจก

แจงเป็นโค้งปกต ิ(non-normally distributed) หรือขนาดของกลุ่มตัวอย่างทไีม่รวมกลุ่มคนทมีีค่า

ผิดพลาดนันมีจาํนวนน้อยเกินกว่าจะวิเคราะห์ข้อมูลได้ ให้โปรแกรม SPSS ใช้ค่าเฉลียแทนทค่ีา

ผิดพลาดเหล่านัน (Replace with mean) ถ้าข้อมูลทผิีดพลาดเป็นไปอย่างสุ่ม ผู้วิจัยอาจจะพิจารณา

ขจัดกลุ่มตัวอย่างทมีีข้อมูลผิดพลาดออกไปหมดทุกตัวแปร (exclude cases listwise) หรืออาจจะขจัด

เฉพาะตัวแปรทผิีดพลาดนันกับตัวแปรทมีาสัมพันธ์กับตัวแปรทมีีค่าผิดพลาดนันออกไป (exclude 

cases pairwise)  

  อีก  ตัวเลือกสุดท้ายนีน จะเกียวข้องกับการแสดงค่านาํหนักองค์ประกอบ โดย default 

ของโปรแกรมจะเรียงตัวแปรตามลาํดับการนาํเข้าของตัวแปรในหน้าต่าง data editor โดยปกติรูปแบบนี

จะเป็นทนีิยมกันมาเพราะสะดวก อย่างไรกต็าม เมือมีการแปลผลองค์ประกอบ บางครังอาจจะมี

ประโยชน์ถ้ามีการเรียบตัวแปรตามขนาดของค่านาํหนักองค์ประกอบ โดยการเลือก Sorted by size 

โปรแกรมจะเรียงลาํดับตัวแปรโดยใช้ค่านาํหนักองค์ประกอบโดยเรียงค่านาํหนักองค์ประกอบทมีีค่า
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มากทสีุดก่อนจนถึงตัวแปรทมีีค่านาํหนักองค์ประกอบน้อยทสีุดตามลาํดับ และอีกตัวเลือกหนึง 

Suppress absolute values less than สาํหรับระบุเกณฑ์ของค่านาํหนักองค์ประกอบ ซึงช่วงของค่าที

ระบุตังแต่ลบจนถึงบวกจะไม่แสดงในผลการวิเคราะห์ เช่น ระบุค่า .  ดังนันนาํหนักองค์ประกอบที

อยู่ในช่วง - .  ถึง .  จะไม่แสดงในผลการวิเคราะห์ ซึงตัวเลือกนีจะมีประโยชน์ในการแปลผลการ

วิเคราะห์ ซึงโดยปกติเกณฑ์ของค่านาํหนักองค์ประกอบทมีีนัยสาํคัญจะขึนอยู่กับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ตามตาราง .   

 

  ตัวอย่างผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

x1 1.000 .726 

x2 1.000 .542 

x3 1.000 .643 

x4 1.000 .621 

x5 1.000 .564 

x6 1.000 .795 

x7 1.000 .562 

x8 1.000 .638 

x9 1.000 .782 

x10 1.000 .486 

x11 1.000 .594 

x12 1.000 .589 

x13 1.000 .712 

x14 1.000 .494 

x15 1.000 .756 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 4.927 32.846 32.846 4.927 32.846 32.846 3.102 20.680 20.680 

2 1.823 12.155 45.001 1.823 12.155 45.001 2.435 16.236 36.916 

3 1.470 9.802 54.803 1.470 9.802 54.803 2.246 14.971 51.887 

4 1.285 8.568 63.371 1.285 8.568 63.371 1.723 11.484 63.371 

5 .985 6.569 69.940       

6 .926 6.177 76.117       
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7 .788 5.252 81.368       

8 .680 4.535 85.903       

9 .572 3.810 89.713       

10 .498 3.319 93.032       

11 .328 2.187 95.219       

12 .264 1.763 96.982       

13 .184 1.225 98.207       

14 .165 1.097 99.304       

15 .104 .696 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 
 

Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 

x1 .424 .117 -.596 .420 

x2 .664 .173 .080 -.254 

x3 .758 -.250 -.075 -.011 

x4 .726 .232 -.181 -.089 

x5 .386 -.536 -.265 -.238 
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x6 .706 -.422 -.192 .288 

x7 .316 .443 .254 .449 

x8 .566 .501 -.228 .122 

x9 .472 -.145 .687 .256 

x10 .611 .243 .005 -.231 

x11 .451 .129 .572 -.216 

x12 .530 .553 -.016 .050 

x13 .508 .054 -.121 -.661 

x14 .602 -.337 .137 -.021 

x15 .660 -.482 .116 .273 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 

 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 

x1 .406 .622 -.070 -.412 

x2 .235 .310 .576 .243 

x3 .678 .210 .355 .118 

x4 .321 .517 .500 .028 

x5 .605 -.237 .318 -.201 

x6 .859 .231 .055 .009 

x7 -.025 .619 -.154 .394 

x8 .094 .736 .295 -.026 

x9 .360 .097 -.053 .800 

x10 .170 .360 .548 .163 

x11 .054 .082 .390 .657 

x12 -.020 .673 .330 .164 

x13 .143 .003 .831 -.035 

x14 .597 .020 .251 .272 

x15 .816 .091 .010 .287 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 

1 .653 .491 .508 .270 
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2 -.690 .698 .183 .057 

3 -.168 -.224 -.076 .957 

4 .261 .471 -.838 .090 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

ภาพประกอบ .  

 

  ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ สกัดองค์ประกอบด้วยวิธี PC เพือจะค้นหาองค์ประกอบ

ร่วมทเีกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ว่าจะประกอบไปด้วยกีองค์ประกอบ ให้พิจารณาทค่ีาไอเกน (Eigen 

value) ทเีกิน .  ค่า Eigenvalue เป็นค่าทบ่ีงบอกถึงความสามารถขององค์ประกอบว่าจะอธิบาย

ความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปรได้มากน้อยเพียงไร โดยปกติถ้าองค์ประกอบนันอธิบายความ

แปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างได้น้อยกว่า 1 Eigenvalue แล้วกไ็ม่มีประโยชน์ทจีะนาํองค์ประกอบนันมา

ใช้ หากตัวแปรทนีาํมาวิเคราะห์มีจาํนวนน้อย การวิเคราะห์อาจจะให้ผลเป็นองค์ประกอบแค่  -  

องค์ประกอบเท่านัน ถ้าหากตัวแปรทนีาํมาวิเคราะห์มีจาํนวนมากอาจจะได้จาํนวนองค์ประกอบมาก แต่

เราอาจจะกาํหนดเกณฑ์อืน ๆ สาํหรับเลือกจาํนวนองค์ประกอบได้ ในตัวนมีีค่า Eigenvalue ทเีกิน 

 อยู่  ค่านันคือแบบสอบถามฉบับนีวัด  องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบท ี  สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของกลุ่มตัวแปรได้ . % องค์ประกอบท ี  อธิบายได้ . % องค์ประกอบท ี  

อธิบายได้ . % และองค์ประกอบท ี  อธิบายได้ . % รวมทงั  องค์ประกอบนีสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปรได้ . % 

  จากนันโปรแกรมจะคาํนวณค่านาํหนักองค์ประกอบก่อนหมุนแกน (Component Matrix) ซึง

ยากแก่การแปลความหมายว่าตัวแปรต่าง ๆ เหล่านันควรจัดอยู่ในองค์ประกอบใด จึงต้องทาํการหมุน

แกนด้วยวิธี Varimax จะได้ค่า communality ค่า communality คือเปอร์เซน็ต์ความแปรปรวนของตัว

แปรแต่ละตัวกับองค์ประกอบ ค่า communality ของข้อ  คือ .  จะเท่ากับนาํหนักองค์ประกอบ

ของข้อ  ในทุกองค์ประกอบยกกาํลังสองแล้วบวกกัน หรือกคื็อ  ( . )  + ( . )  + (-

. )  + ( . )   = .   

  ค่านาํหนักองค์ประกอบ (factor loading) หลังหมุนแกน (Rotated Component Matrix) ใช้

ในการพิจารณาว่าตัวแปรใดควรจัดเข้าอยู่ในองค์ประกอบใด โดยพิจารณาจากค่านาํหนักองค์ประกอบ

ของตัวแปรต่าง ๆ ว่ามีค่ามากทสีุดอยู่ทอีงค์ประกอบใด กจั็ดว่าเป็นตัวแปรทวัีดองค์ประกอบนัน แต่มี

ข้อแม้ว่าค่านาํหนักองค์ประกอบควรจะมีค่าตังแต่ .  - .  ขึนไปในกรณทีกีลุ่มตัวอย่างมีจาํนวนมาก 

Hair (  : ) ได้เสนอตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า loading ทมีีนัยสาํคัญทางสถิติที

ระดับ .05 ต่อจาํนวนกลุ่มตัวอย่าง แสดงในตาราง .  

 

ตาราง .   ค่า loading ทมีีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 ต่อจาํนวนกลุ่มตัวอย่าง 

 

Factor loading .30 .35 .40 .45 .50 .55 .60 .65 .70 .75 
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จาํนวนกลุ่มตัวอย่าง 350 250 200 150 120 100 85 70 60 50 

 

  เมือคัดเลือกข้อสอบทวัีดในองค์ประกอบได้แล้ว ถัดมาคือตังชือให้แต่ละองค์ประกอบ โดยมี

กฎในการตังชือดังนี 

  ชือขององค์ประกอบควรจะ 

   - สัน อาจตังชือเพียง  -  คาํ 

   - มีความหมายสอดคล้องกับโครงสร้างขององค์ประกอบ 

  โดยพิจารณาความคล้ายคลงึกันระหว่างตัวแปรทอียู่ในองค์ประกอบ ถ้าผู้วิจัยค้นคว้ามาตาม

โครงสร้างของทฤษฎี ผู้วิจัยอาจจะต้องการใช้ชือองค์ประกอบตามทฤษฎีทไีด้ค้นคว้ามา หรือผู้วิจัย

อาจจะตังชือใหม่ทสีอดคล้องกับแนวความคิดของผู้วิจัยเอง 

 

 



 

 

  ในการใช้สถิตินัน ถ้าหากจะได้ผลการวิเคราะห์สามารถเชือถือได้สูง ค่าทไีด้ถูกต้องตรงตาม

ความเป็นจริงแล้วล่ะก ็จาํเป็นอย่างยิงในการเลือกใช้สถิติแต่ละตัว จะต้องคาํนึงถึงข้อตกลงเบืองต้นบาง

ประการของสถิติเสียก่อน ซึงสถิติแต่ละตัวกม็ีข้อตกลงเบืองต้นแตกต่างกันไป ข้อตกลงเบืองต้นบาง

ประการของสถิติผู้วิจัยสามารถจัดกระทาํได้โดยตรง เช่น สถิติพาราเมตริกซ์ทุกตัวจะมีข้อตกลงเบืองต้น

ว่าการวัดจะต้องอยู่ในมาตราการวัดตังแต่ระดับอันตรภาคชัน (Interval Scale) ขึนไป เป็นต้น แต่ 

ข้อตกลงเบืองต้นบางประการของสถิติผู้วิจัยไม่สามารถจะจัดกระทาํได้ ต้องอาศัยการทดสอบทางสถิติ

เข้าช่วย เพือพิจารณาดูว่าข้อมูลทไีด้เป็นไปตามข้อตกลงเบืองต้นหรือไม่ 

  ข้อตกลงเบืองต้นบางประการทต้ีองใช้การทดสอบทางสถิตเข้าช่วยมีดังนี 

 

1. คะแนนจะตองมาจากประชากรที่มีการแจกแจงเปนโคงปกติ (Normal Distribution) 

 

  ข้อตกลงข้อนีเป็นข้อตกลงเบืองต้นในสถิติพาราเมตริกซ์ ลักษณะการแจกแจงของประชากร

จะต้องเป็นโค้งปกติ เราสามารถทดสอบข้อมูลทเีกบ็รวบรวมมาว่ามาจากประชากรทมีีการแจกแจงเป็น

โค้งปกติหรือไม่โดยใช้สถิติไคสแควร์กลุ่มตัวอย่างเดียว (Chi-Square Goodness of Fit) หรือ The 

kolmogorow-Smirnov Test 

  สามารถตังสมมติฐานได้ว่า 

   H  : ข้อมูลมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ 

   H  : ข้อมูลมีการแจกแจงไม่เป็นโค้งปกติ 

 

  ดูวิธีการคาํนวณในบทท ี  การทดสอบสถิติไร้พารามิเตอร์ในหัวข้อสถิติไคสแควร์กลุ่ม 

ตัวอย่างเดียว และ The Kolmogorow-Smirnov Test 

 

2. ความเปนเอกพันธของความแปรปรวน (Homogeneity of Variance) 

 

  ข้อตกลงข้อนีเป็นข้อตกลงเบืองต้นในสถิติพาราเมตริกซ์ ประชากรทุกกลุ่มทศึีกษาจะต้องมี

การความแปรปรวนเท่ากัน 

  การทดสอบนัน มีสถิติทใีช้อยู่หลายสูตรด้วยกัน ขึนอยู่กับจาํนวนของกลุ่ม 

 

การทดสอบขอตกลงเบ้ืองตน 
บางประการของสถิติ 
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 .  กรณีกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่ม 

     ใช้สูตร  F = 
2
2

2
1

S
S  

        df  = n  -  และ  df  = n  -  

  ตังสมมติฐานได้ว่า 

   H  : 2
2

2
1   

   H  : 2
2

2
1   

  ในการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ให้ใช้การทดสอบ t-test Independent ทดสอบ

ความแปรปรวนของสองกลุ่มตัวอย่าง ดูในบทท ี  

 

 .  กรณีหลายกลุ่มตวัอย่าง 

  การทดสอบความแปรปรวนหลายกลุ่มตัวอย่าง มีวิธีการทดสอบคือ Bartlett Box F, 

Cochran’ C และ Hartley’s F max 

  ตังสมมติฐานได้ว่า 

   H  : 2
k

2
2

2
1 ...   

   H  : มีความแปรปรวนอย่างน้อย  คู่ทไีม่เท่ากัน 

  ในการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ให้ใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทศิทางเดียว 

(One-way ANOVA) ดูในบทท ี  

 

3. ความสัมพันธเชิงเสนตรง (Linearity) 

 

  เป็นข้อตกลงในสถิติทเีกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เช่น การวิเคราะห์การถดถอย 

และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามทจีะวิเคราะห์นัน จะต้องมีความสัมพันธ์

กันเชิงเส้นตรง (Linearity) 

  ตังสมมติฐานได้ว่า 

   H  : ตัวแปรทงัสองมีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นโค้ง 

   H  : ตัวแปรทงัสองมีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง 

 

  ตวัอย่าง .   ตัวแปร X และ Y มีข้อมูลดังนี 

 

X                

Y                
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  ใช้คาํสัง “Analyze” เมนูรอง “Compare Means…” และเมนูย่อย “Means…” คลิกเลือกตัว

แปร X คือตัวแปรอิสระ ใส่ในช่อง “Independent List :” และตัวแปร Y คือตัวแปรตาม ใส่ในช่อง 

“Dependent List :” คลิกปุ่ม “Options…” คลิกเลือกท ี“Test for linearity”  

 

  ผลการวิเคราะห์มีดังนี 

 
ANOVA Table 

 

  

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

x * y Between 
Groups 

(Combined) 12.500 4 3.125 1.786 .208 

    Linearity 12.228 1 12.228 6.988 .025 
    Deviation from 

Linearity .272 3 .091 .052 .984 

  Within Groups 17.500 10 1.750     
  Total 30.000 14       
 
 
 Measures of Association 
 
  R R Squared Eta Eta Squared 
x * y .638 .408 .645 .417 

 
 

  ในการทดสอบ Linearity มีค่า F-test .  มีนัยสาํคัญทางสถิติ แสดงว่าตัวแปรทงัสองมี

ความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง และ Deviation from Linearity มีค่า F-test .  ไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ  

นันคือ ตัวแปรทงัสองไม่มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นโค้ง 

  สาํหรับค่า Eta นันเป็นค่าสหสัมพันธ์กรณคีวามสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทงัสองเป็นเส้นโค้ง 

และค่า Eta Square แปลความหมายเช่นเดียวกับค่า R Square หรือกคื็อสัมประสิทธิการอธิบาย เป็น

การบ่งบอกถึงความสามารถของตัวแปร X สามารถอธิบาย Y ได้เท่าไหร่ 

 

4. ตัวแปรอิสระแตละตัวตองไมมีความสัมพันธกัน 

 

  เป็นข้อตกลงเบืองต้นในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณนัน เป็นการศึกษา

ความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรตามตัวหนึงกบัตัวแปรอสิระหลาย ๆ ตัว ซึงการวิเคราะห์นีมี

ข้อตกลงข้อหนึงว่าตัวแปรอสิระเหล่านีจะต้องมีไม่มีความสมัพันธก์นั หรือหากสมัพันธก์นักจ็ะต้อง

มีความสมัพันธก์นัไม่สงูมากนัก แต่ในทางปฏิบัติบางครังจะพบว่าตัวแปรอสิระมีความสมัพันธก์นั

สงู ในกรณีทตีัวแปรอสิระเพียง  ตัวมีความสมัพันธก์นัสงูจะเรียกว่า Collinearity และในกรณีที

ตัวแปรอสิระมากกว่า  ตัว มีความสมัพันธก์นัสงูจะเรียกว่า Multicollinearity 
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  ตัวอย่าง .  ในการวิเคราะห์การถดถอยของตัวแปรเกณฑ์คือ อตัราดอกเบียทไีด้รับ

ต่อปี (DIVI) บนตัวแปรอสิระ  ตัวคือ อตัราของรายได้ต่อปี (EARN) และจาํนวนปี (TREND) 

ข้อมูลแสดงดังนี 

 

DIVI 2.80 3.16 3.40 3.70 4.10 4.50 5.00 5.00 

EARN 4.13 4.63 5.17 5.80 6.21 6.83 7.35 7.91 

TREND 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

  สหสมัพันธข์องตัวแปรทงั  คือ 

 

  Correlations:  DIVI (Y)      EARN (X )        TREND (X ) 

   DIVI (Y)     .          . **       . ** 

  EARN (X )           . **    .          . ** 

  TREND (X )     . **       . **    .  

 

  ในหน้าต่างของการวิเคราะห์การถดถอยจะมีปุ่มทชืีอว่า “Statistics…” คลิกทปุ่ีมนีจะ

ปรากฏหน้าต่าง “Linear Regression Statistics” จะมีเมนูทชืีอว่า “Collinearity diagnostics” ให้

คลิกเลือกทเีมนูนี โปรแกรมจะประมวลผลแสดงค่าสถิติต่าง ๆ ทเีกยีวข้อง 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  มีดัชนีทแีสดงถึงปัญหา multicollinearity หลายตัวด้วยกนั ดังนี 
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 . องคป์ระกอบการขยายความแปรปรวน (Variance inflation factor : VIF) 

  VIF เป็นความสมัพันธข์องตัวแปร X ตัวหนึงโดยการถดถอยบนตัวแปร X อนื ๆ มีสตูร

คาํนวณคือ 

         VIF (Xi) =  
2
iR1

1


 

  เมือ Ri  คือสมัประสทิธขิองการตัดสนิใจ โดยการถดถอย Xi บนตัวตัวแปรอสิระอนื ๆ 

ทเีหลือ 

  ถ้าตัวแปรอสิระทงัหมดไม่สมัพันธก์นัแล้ว ค่า VIF จะมีค่าเป็น  ซึงค่า VIF โดยปกติจะ

มีพิสยัตังแต่  ถึงอนันต์ 

  เกณฑ์ในการพิจารณา VIF นัน ขึนอยู่กบัดุลยพินิจของผู้วิจัยอกีเช่นกนั แต่มีตาํราบาง

เล่มเสนอแนะว่า ตัวแปรอสิระทงัสองตัวจะเกดิปัญหา multicollinearity กต่็อเมือ ค่า VIF มีค่า

ตังแต่  ขึนไป 

 

 . Tolerence 

  ค่า tolerance สามารถคาํนวณได้ด้วยสตูร 

     Tolerance =  - R  = 
VIF
1  

  ค่า tolerance มีค่าตังแต่  ถึง  ถ้าหากค่าเข้าใกล้  แสดงว่าตัวแปรเป็นอสิระจากกนั 

แต่ถ้าค่าเข้าใกล้  แสดงว่าเกดิปัญหา multicollinearity 

 

Variable SE Beta    Correl   Part Cor   Partial    Tolerance        VIF 

TREND .  .    .    .    . E-    .  

EARN  .  .    -.   -.   . E-    .  

 

  จะเหน็ว่าค่า Tolerence มีค่า .  มีค่าเข้าใกล้  มาก ส่วนค่า VIF มีค่า 

.  จะเหน็ว่าค่าทงัสองเป็นไปตามเกณฑ์ของการเกดิ multicollinearity 

 

 . Condition Index และ Variance-Decomposition Proportions 

  ดัชนี  ตัวทเีราจะใช้ในการพิจารณาการเกดิ multicollinearity ได้กค็ือ condition 

number (CN) และ condition index (CI) มีสตูรดังนี 

      CN = 
min

max

  

      CIi = 
i

max
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  เมือ max = ค่าไอเกนทมีากทสีดุ (Largest eigenvalue) ; min = ค่าไอเกนทน้ีอยทสีดุ 

(smalles eigenvalue) และ ร = ค่าไอเกนตัวท ีi 

  นอกจากนียังต้องพิจารณาจาก Variance-Decomposition Proportions ซึงจะประกอบ

ไปด้วยส่วนของจุดตัดและตัวแปรอสิระแต่ละตัว 

  Variance proportions กค็ือสดัส่วนของความแปรปรวนของจุดตัด (a) และสมัประสทิธิ

การถดถอย (b) แต่ละตัวทสีมัพันธก์บั Condition index แต่ละตัว ซึงในแต่ละสดมภ์จะมีผลรวม

เป็น .  การแปลความหมายจะต้องนาํ  ไปคูณ ดังเช่นในตัวแปร EARN จะแปลผลได้ว่า 

% ของความแปรปรวนใน bEARN สมัพันธก์บั Condition index ตัวแรก และ % สมัพันธก์บั 

Condition index ตัวทสีอง และ . % สมัพันธก์บั Condition index ตัวทสีาม ส่วนสมัประสทิธ ิ

bTREND กแ็ปลความได้เช่นเดียวกนั 

 

Number Eigenval   Cond      Variance Proportions 

      Index  Constant   EARN  TREND 

         .      .    .   .   .  

            .      .    .   .   .  

            .   .    .   .   .  

 

  การพิจารณา multicollinearity ในกรณีนีมีตัวแปร  ตัวทสีมัพันธก์นั ให้พิจารณาท ี

Condition index ทมีีค่าสงูสดุอยู่ในบรรทดัสดุท้าย จากนันพิจารณาท ีvariance proportion จะเหน็

ว่ามีค่าสงูพอ ๆ กนัในตัวแปรทงั  ตัวทสีมัพันธก์นั 

 

 



 

 

  การวิจัยเชิงทดลองเป็นการวิจัยทผู้ีวิจัยจะต้องจัดกระทาํกับตัวแปรอิสระ โดยจะใช้เป็น 

ตัวแปรจัดกระทาํ (เพือศึกษาสิงทเีกิดขึนกับตัวอย่างทใีช้ศึกษา) โดยจะต้องนาํมาประยุกต์ใช้และอ้างอิง

ผลไปยังประชากร ตัวแปรอิสระทถูีกจัดกระทาํบ่อย ๆ ในการวิจัยทางการศึกษา เช่น วิธีสอน,  

สือการเรียนการสอน, การให้รางวัลแก่นักศึกษา, ชนิดของคาํถามทถีามโดยครู ฯลฯ ตัวแปรตามทถูีก

ศึกษาบ่อย ๆ เช่น ผลสัมฤทธิทางการเรียน, ความสนใจในวิชาทเีรียน, ความเอาใจใส่ในการเรียน,  

เจตคติต่อโรงเรียน ฯลฯ 

  หลังจากผู้วิจัยได้ดาํเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างภายในระยะเวลาทเีหมาะสมแล้ว ผู้วิจัย

จะสังเกตหรือวัดกลุ่มทไีด้รับตัวแปรทดลองทแีตกต่างกัน โดยจะพิจารณาความแตกต่างของทงั  กลุ่ม

หรือจะพูดอีกอย่างหนึงคือ ผู้วิจัยต้องการเหน็ความแตกต่างของตัวแปรทดลอง โดยคะแนนเฉลียของ

ทงั  กลุ่มหลังการทดลองควรจะมีความแตกต่างกัน ถ้าหากไม่มีความแตกต่างกันแล้ว ผู้วิจัยกจ็ะยุติ 

การทดลอง 

  แต่ผู้วิจัยจะมันใจได้อย่างไรว่า ผลของตัวแปรตามทไีด้จากการทดลองเป็นผลแท้จริงจากตัว

แปรทดลอง เนืองจากมีตัวแปรภายนอกมากมายทอีาจส่งผลคุกคามความเทยีงตรงภายในของงานวิจัย

เชิงทดลอง เช่น 

  . คุณลกัษณะของตวัอย่าง (Subject Characteristic) 

   ในการทดลองอาจมีคุณลักษณะของตัวอย่างบางประการทส่ีงผลต่อการทดลองเช่น เพศ

ทแีตกต่างกัน หรือระดับสติปัญญาทแีตกต่าง อาจส่งผลให้ตัวแปรตามมีค่าผิดไปจากความเป็นจริง 

  . การหายไปของกลุ่มตวัอย่าง (Mortality) 

   อาจจะทาํให้คะแนนหลังการทดลองลดตาํลงหรือสูงขึนกว่าเดิม ถ้ามีสมาชิกของกลุ่ม

ตัวอย่างบางคนขอถอนตัวจากการทดลอง หรือไม่มาให้ทดลอง 

  . สถานทีทดลอง (Location) 

   ถ้าสถานทใีนการทดลองและ/หรือเกบ็รวบรวมข้อมูลมีความแตกต่างกันทงั  กลุ่ม

แล้วอาจจะมีผลต่อคะแนนสอบหลังทดลอง ดังนันสถานทคีวรจะควบคุมให้ได้มาตรฐานทเีท่าเทยีมกัน 

  . เครืองมือ (Instrumentation) 

   .  ความเสือมของเครืองมือ (Instrument Decay) 

    เครืองมือทเีสือม ไร้คุณภาพหรือล้าสมัยจะมีผลต่อการทดลอง ดังนันควรเลือกใช้

เครืองมืออย่างระมัดระวัง 

 

การวิเคราะหรูปแบบการวิจัย 
เชิงทดลอง 
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   .  คุณลักษณะของผู้เกบ็รวบรวมข้อมูล (Data Collector Characteristic) 

    ความแตกต่างของผู้เกบ็รวบรวมข้อมูลอาจมีผลต่อการทดลอง ควรควบคุมโดยใช้

ผู้เกบ็รวมข้อมูลคนเดียวกันหรือมีคุณลักษณะทเีหมือนกันในทุก ๆ กลุ่ม 

   .  ความลาํเอียงของผู้เกบ็รวบรวมข้อมูล (Data Collector Bias) 

    ควรจะควบคุมโดยการฝึกผู้เกบ็รวมข้อมูลในเรืองของการใช้เครืองมือ การจัด

สอบการคุมสอบ การให้ความสาํคัญกับสมาชิกทุก ๆ หน่วยในกลุ่มตัวอย่างอย่างเท่าเทยีมกัน 

  . การทดสอบ (Testing) 

   การสอบก่อนอาจมีผลต่อการสอบหลังทดลอง อาจแก้ไขโดยใช้แบบทดสอบคู่ขนาน 

  . ประวติัของกลุ่มตวัอย่าง (History) 

   เหตุการณภ์ายนอกอาจมีผลให้คะแนนแตกต่างไปจากทคีวรจะเป็น เช่นความรู้ทไีด้มา

จากโทรทศัน์ หรืออ่านหนังสือ 

  . วุฒิภาวะ (Maturation) 

   การเจริญเติบโตของสมาชิกในกลุ่มตัวอย่างอาจมีผลต่อคะแนนสอบ ควรดาํเนินการ

ทดลองในช่วงเวลาทเีหมือน ๆ กันทงักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

  . ผลของการรูต้วั (Attitudinal Effect) 

   ถ้าสมาชิกในแต่ละกลุ่มได้รู้ว่าพวกเขาได้รับความเอาใจใส่เป็นพิเศษ สมาชิกในกลุ่ม

ตัวอย่างกอ็าจมีพฤติกรรมทไีม่เหมือนเดิม 

  . การถดถอย (Regression) 

   จะไม่มีผลต่อคะแนนสอบหลังทดลองถ้าหากกลุ่มตัวอย่างถูกสุ่มมาบนพืนฐานของ

คะแนนทเีท่าเทยีมกัน 

  . การประยุกตใ์ชเ้ครืองมือ (Implementation) 

   เครืองมือทนีาํไปใช้อาจมีอิทธิพลต่อคะแนนสอบหลังทดลอง เครืองมือเดียวกันอาจจะ

ไม่เหมาะสมกับตัวแปรทดลองทุก ๆ ตัว ควรเลือกใช้เครืองมือทหีลากหลายให้เหมาะสมกับตัวแปร

ทดลองแต่ละตัว 

  วิธีการควบคุมตัวแปรภายนอกทอีาจคุกคามงานวิจัยเชิงทดลองมีอยู่หลายวิธี แต่วิธีทใีช้

ได้ผลดีวิธีหนึงกคื็อการใช้รูปแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยทดีีจะสามารถควบคุมตัวแปรคุกคามได้มาก 

ส่วนรูปแบบทไีม่ดีจะควบคุมตัวแปรคุกคามได้น้อย ตัวแปรคุกคามนีถ้าควบคุมไว้ได้มากเท่าไร ย่อม

เป็นผลให้งานวิจัยเชิงทดลองมีความเทยีงตรงภายในมากยิงขึน 

  ในหนังสือเล่มนีจะนาํเสนอวิธีการวิเคราะห์รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบต่าง ๆ ดังนี 

   . รูปแบบสุ่มสมบูรณ ์(Complete Randomized Design) 

   . รูปแบบกลุ่มสุ่ม (Randomized Block Design) 

   . รูปแบบแฟคทอเรียล (Factorial Design) 

   . รูปแบบเชือมโยง (Nested Design) 

   . รูปแบบจัตุรัสลาติน (Latin Square Design) 

   . Split-Plot Factorial Design 

   . รูปแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance) 
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   . รูปแบบการวัดซาํ (Repeated Measurement Design) 

 

  ส่วนขันตอนการคาํนวณทางสถิติในแต่ละรูปแบบไม่ขอนาํเสนอในทนีี ท่านสามารถอ่านได้

จากหนังสือทเีกียวกับการวิเคราะห์แบบแผนเชิงสถิติของการทดลองทวัไป 

 

1. รูปแบบสุมสมบูรณ (Complete Randomized Design) 
 

  เป็นแบบแผนการทดลองทหีน่วยทดลองแต่ละหน่วยมาจากการสุ่ม และแต่ละกลุ่มการ

ทดลองจะได้รับตัวแปรทดลองอย่างสุ่ม 

  ลักษณะของรูปแบบการทดลอง 

  . มีตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทดลองเพียง  ตัวทแีบ่งออกเป็นหลายระดับ 

  . หน่วยทดลองแต่ละหน่วยทนีาํมาเป็นกลุ่มตัวอย่างจะต้องมาจากการสุ่ม 

  . กลุ่มทดลองแต่ละกลุ่มจะได้รับตัวแปรทดลองเพียงตัวเดียวโดยการสุ่ม 

 

  ตวัอย่าง .  (Kirk.  : ) 

  ในการทดลองผลของปริมาณการนอนทมีีต่อประสิทธิภาพการทาํงาน ผู้วิจัยดาํเนินการ

ทดลองโดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างมา  คน แบ่งออกเป็น  กลุ่มเท่า ๆ กัน แล้วสุ่มระดับการทดลอง  

ระดับเข้ากลุ่มทดลองคือ ปริมาณการนอน  ชัวโมง  ชัวโมง  ชัวโมง และ  ชัวโมง คะแนนของ

ประสิทธิภาพการทาํงานปรากฏดังตาราง 

 

 ชัวโมง  ชัวโมง  ชัวโมง  ชัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ลงรหัสข้อมูลได้ดังนี 

   level  แทน ระดับของตัวแปรทดลอง 

      รหัส  แทนปริมาณการนอน  ชัวโมง 

      รหัส  แทนปริมาณการนอน  ชัวโมง 

      รหัส  แทนปริมาณการนอน  ชัวโมง และ 

      รหัส  แทนปริมาณการนอน  ชัวโมง 
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   score แทน คะแนนประสิทธิภาพการทาํงาน 

 

  มีขันตอนการวิเคราะห์ดังนี 

  . ป้อนข้อมูล  ตัวแปรคือ level และ score (ดูวิธีการป้อนข้อมูลในบทท ี ) 

  . เริมวิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกเมนูหลัก “Analyze” เมนูรอง “General Linear Model” 

และเมนูย่อย “Univariate…” จะปรากฎหน้าต่าง “Univariate” 

  

   ภาพประกอบ .  

 

  . เลือกตัวแปรตาม “score” ใส่ช่อง “Dependent Variable :” และตัวแปรอิสระ “level” 

ในทนีีเป็น “fixed effect” ใส่ในช่อง “Fixed Factor(s) :“ 

  . ในกรณที ีmain effect มีนัยสาํคัญ เราสามารถเปรียบเทยีบพหุคูณได้ ด้วยการคลิกที

ปุ่ม “Post Hoc…” จะปรากฏหน้าต่าง “Univariate: Post Hoc Multiple Comparisons for Observed 

Means” 
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   ภาพประกอบ .  

 

  . ในช่อง “Factor(s)” จะปรากฏตัวแปร “level” อยู่ ให้คลิกมาอยู่ในช่อง “Post Hoc 

Tests for:” คลิกเลือกสถิติทต้ีองการใช้ในการเปรียบเทยีบพหุคูณ โดยมีสถิติให้เลือก  กลุ่มคือ สถิติ

ในกลุ่มทคีวามแปรปรวนเป็นเอกพันธ์ (Equal Variances Assumed) และสถิติในกลุ่มทคีวาม

แปรปรวนเป็นวิวิธพันธ์กัน (Equal Variances Not Assumed) เสรจ็แล้วคลิกปุ่ม “Continue” แล้วคลิก

ปุ่ม “OK” โปรแกรมจะประมวลผล ได้ผลดังนี 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   score   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 49.000a 3 16.333 7.497 .001 

Intercept 578.000 1 578.000 265.311 .000 

level 49.000 3 16.333 7.497 .001 

Error 61.000 28 2.179   

Total 688.000 32    

Corrected Total 110.000 31    

a. R Squared = .445 (Adjusted R Squared = .386) 
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Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   score   

Scheffe   

(I) level (J) level 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1.00 2.00 -.5000 .73800 .927 -2.6942 1.6942 

3.00 -1.2500 .73800 .427 -3.4442 .9442 

4.00 -3.2500* .73800 .002 -5.4442 -1.0558 

2.00 1.00 .5000 .73800 .927 -1.6942 2.6942 

3.00 -.7500 .73800 .794 -2.9442 1.4442 

4.00 -2.7500* .73800 .009 -4.9442 -.5558 

3.00 1.00 1.2500 .73800 .427 -.9442 3.4442 

2.00 .7500 .73800 .794 -1.4442 2.9442 

4.00 -2.0000 .73800 .085 -4.1942 .1942 

4.00 1.00 3.2500* .73800 .002 1.0558 5.4442 

2.00 2.7500* .73800 .009 .5558 4.9442 

3.00 2.0000 .73800 .085 -.1942 4.1942 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 2.179. 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

ภาพประกอบ .  

 

  จากตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน ปริมาณการนอนทแีตกต่างกันมีผลให้ประสิทธิภาพการ

ทาํงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .01 (F-test = 7.497) จึงดาํเนินการเปรียบเทยีบ

พหุคูณเพือให้ทราบว่ามีปริมาณการนอนคู่ใดบ้างทมีีผลให้ประสิทธิภาพการทาํงานแตกต่างกัน 

  จากผลการเปรียบเทยีบพหุคูณพบว่า level  (ปริมาณการนอน  ชัวโมง) จะมี

ประสิทธิภาพการทาํงานสูงกว่า level  (ปริมาณการนอน  ชัวโมง), level  (ปริมาณการนอน  

ชัวโมง) และ level  (ปริมาณการนอน  ชัวโมง) 

  หากต้องการทราบสถิติพืนฐานของกลุ่มทงั  กลุ่ม สามารถคลิกทปุ่ีม "Options…" คลิก

เลือกตัวแปร "level" ย้ายไปในช่อง "Display Means for:" และคลิกเลือก "Discriptive Statistics" ที

อยู่ในช่อง "Display" อาจเลือกทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวนด้วยการเลือก 

"Homogeneity tests" 
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  ภาพประกอบ .  

 

  ผลการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวนด้วยสถิติ Levene's Test พบค่าสถิติ  

F = 1.293 และค่า Sig. = .296 นันคือไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ ความแปรปรวนของทงั  กลุ่มมีความ

เป็นเอกพันธ์ 
 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   score   

level Mean Std. Deviation N 

1.00 3.0000 1.51186 8 

2.00 3.5000 .92582 8 

3.00 4.2500 1.03510 8 

4.00 6.2500 2.12132 8 

Total 4.2500 1.88372 32 

 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

Dependent Variable:   score   

F df1 df2 Sig. 

1.293 3 28 .296 

Tests the null hypothesis that the error variance of the 

dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + level 

ภาพประกอบ .  
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2. รูปแบบกลุมสุม (Randomized Block Design) 
 

  เป็นแบบแผนการทดลองทหีน่วยตัวอย่างแต่ละหน่วยจะต้องมาจากการสุ่ม และกลุ่มตัวอย่าง

แต่ละกลุ่มจะต้องได้รับตัวแปรทดลองทุก ๆ ระดับอย่างสุ่ม 

  ลักษณะของรูปแบบการทดลอง 

  . มีตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทดลอง  ตัวซึงแบ่งออกเป็นหลายระดับ 

  . มีการจัดออกเป็นกลุ่ม (Block) แต่ละกลุ่มจะมีความคลาดเคลือนภายในน้อยทสีุด 

  . กลุ่มทดลองทุก ๆ กลุ่ม จะต้องได้รับตัวแปรทดลองทุก ๆ ระดับ โดยการสุ่ม 

 

  ตวัอย่าง .  (Kirk.  : ) 

  ในการประเมินอายุการใช้งานของแบตเตอร์รีรถยนต์  ชนิด โดยใช้รถยนต์ทแีตกต่างกัน  

ยีห้อ 

  จากโจทย์ตัวแปรตามคืออายุการใช้งานของแบตเตอร์รี 

  ตัวแปรอิสระคือ แบตเตอร์รีรถยนต์ แบ่งเป็น  ชนิดแทนด้วย A, B, C และ D 

  ตัวแปรจัดกลุ่มคือ รถยนต์ทแีตกต่าง  ยีห้อ แทนด้วย BL , BL , ... ,BL  

  ข้อมูลปรากฏดังตาราง 

 

 A B C D 

BL  

BL  

BL  

BL  

BL  

BL  

BL  

BL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ลงรหัสตัวแปรได้ดังนี 

   brand แทน ชนิดของแบตเตอร์รี รหัส  แทนชนิด A รหัส  แทนชนิด B 

      รหัส  แทนชนิด C และ รหัส  แทนชนิด D 

   block แทน ยีห้อรถยนต์  ยีห้อ 

   score แทน อายุการใช้งานของแบตเตอร์รี 

  มีขันตอนการวิเคราะห์ดังนี 

  . ป้อนข้อมูล  ตัวแปรคือ brand, block และ score (ดูวิธีการป้อนข้อมูลในบทท ี ) 

  . เริมวิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกเมนู “Analyze” เมนูรอง “General Linear Model” และ

เมนูย่อย “Univariate…”  
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  . เลือกตัวแปรตาม “score” ไปไว้ในช่อง “Dependent Variable :” ตัวแปรอิสระ “brand” 

เป็น “fixed effect” ไว้ในช่อง “Fixed Factor(s) :” และตัวแปรจัดกลุ่ม “block” ไว้ในช่อง “Random 

Factor(s) :” ดังภาพประกอบ 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  . เนืองจากการวิเคราะห์แบบนีจะคล้ายกับว่ามีตัวแปรอิสระ  ตัว เพียงแต่จะไม่เกิด

ปฏสิัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทงัสอง ดังนันเราจะไม่ให้โปรแกรมวิเคราะห์ปฏสิัมพันธ์โดยคลิกปุ่ม 

“Model…” จากนันคลิกท ีcustom ในช่องตรงกลางเลือก “main effect” แล้วมาคลิกตัวแปรทงัสองทาง

ซ้ายมือให้ย้ายไปอยู่ทางขวามือ หมายความว่าจะวิเคราะห์เฉพาะ main effect ของตัวแปรอิสระและตัว

แปรจัดกลุ่ม ดังภาพประกอบ แล้วคลิกปุ่ม “continue” 

  สังเกตตรงด้านล่าง Sum of squares : จะมีให้เลือกคาํนวณอยู่  แบบ ดังนี 

  Type I เป็นการคาํนวณโมเดลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทมีีจาํนวนตัวอย่างเท่ากันใน

แต่ละกลุ่ม วิเคราะห์ nested model และใช้ได้เฉพาะ polynomial regression model 

  Type II เป็นการคาํนวณเหมือน Type I ใช้กับ regression model ได้ทุกโมเดล 

  Type III เป็นการคาํนวณเหมือน Type II แต่จาํนวนตัวอย่างไม่จาํเป็นต้องเท่ากันในแต่ละ

กลุ่มและจะต้องไม่มีเซลใด ๆ ว่าง 

  Type IV  เป็นการคาํนวณเหมือน Type III แต่อาจจะมีบางเซลทเีป็นเซลว่างได้ 
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   ภาพประกอบ .  

 

  . หากจะวิเคราะห์เปรียบเทยีบพหุคูณใช้ปุ่ม "Post Hoc…" เช่นเดียวกับแบบแผนสุ่ม

สมบูรณ ์เมือคลิก “OK” ปรากฏผลลัพธ์ดังนี 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   score   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Intercept Hypothesis 578.000 1 578.000 128.444 .000 

Error 31.500 7 4.500a   

brand Hypothesis 49.000 3 16.333 11.627 .000 

Error 29.500 21 1.405b   

block Hypothesis 31.500 7 4.500 3.203 .018 

Error 29.500 21 1.405b   

a.  MS(block) 

b.  MS(Error) 
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Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   score   

Scheffe   

(I) brand (J) brand 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1.00 2.00 -.5000 .59261 .869 -2.2992 1.2992 

3.00 -1.2500 .59261 .248 -3.0492 .5492 

4.00 -3.2500* .59261 .000 -5.0492 -1.4508 

2.00 1.00 .5000 .59261 .869 -1.2992 2.2992 

3.00 -.7500 .59261 .664 -2.5492 1.0492 

4.00 -2.7500* .59261 .002 -4.5492 -.9508 

3.00 1.00 1.2500 .59261 .248 -.5492 3.0492 

2.00 .7500 .59261 .664 -1.0492 2.5492 

4.00 -2.0000* .59261 .026 -3.7992 -.2008 

4.00 1.00 3.2500* .59261 .000 1.4508 5.0492 

2.00 2.7500* .59261 .002 .9508 4.5492 

3.00 2.0000* .59261 .026 .2008 3.7992 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 1.405. 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

 ภาพประกอบ .  

 

  จากผลการวิเคราะห์ แบตเตอรีทมีียีห้อต่างกัน มีอายุการใช้งานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติทรีะดับ .  เมือพิจารณาผลการเปรียบเทยีบรายคู่พบว่า แบตเตอรีชนิด D มีอายุการใช้งาน

เฉลียแตกต่างจากชนิด A, B และ C อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

  ตามหลักของการจัดกลุ่ม (block) ควรจะมีนัยสาํคัญทางสถิติ (ศึกษารายละเอียดเพิมเติมได้

ในหนังสือแบบแผนเชิงสถิติของการทดลองทวัไป) 

 

3. รูปแบบแฟคทอเรียล (Factorial Design) 
 

  รูปแบบนีจะศึกษาตัวแปรทดลองตังแต่  ตัวขึนไปทมีีผลต่อตัวแปรตาม 

  ลักษณะของรูปแบบการทดลอง 

  . มีตัวแปรทดลองตังแต่  ตัวขึนไป 

  . มีการศึกษาปฏสิัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างตัวแปรทดลอง 

  . กลุ่มตัวอย่างใดจะได้รับตัวแปรทดลองใด จะต้องเป็นไปอย่างสุ่ม 
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  ตวัอย่าง .  (Kirk.  : ) 

  ในการทดลองวิธีสอน  วิธีว่าจะมีผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนหรือไม่ แต่ในการทดลองนี 

ผู้วิจัยคิดว่าตัวแปรระดับเชาวน์ปัญญาอาจจะมีผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน จึงได้นาํมาเป็นตัวแปร

อิสระในกระบวนการทดลองอีกตัวหนึง โดยตัวแปรเชาวน์ปัญญานีจะแบ่งออกเป็น  ระดับ  

  ผู้วิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างมา  คน สอบวัดเชาวน์ปัญญาแล้วแบ่งเดก็ออกเป็น  กลุ่ม แต่ละ

กลุ่มจะได้รับวิธีสอน  วิธี ผลการทดลองปรากฏดังตาราง 

 

วิธีสอน  วิธีสอน  วิธีสอน  

เชาวน์  เชาวน์  เชาวน์  เชาวน์  เชาวน์  เชาวน์  เชาวน์  เชาวน์  เชาวน์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ลงรหัสตัวแปรได้ดังน ี

   method แทน วิธีสอนวิธีท ี ,  และ  

   intel  แทน ระดับเชาวน์ปัญญา  ระดับ โดย  แทนระดับเชาวน์  (ตาํ)  แทน

ระดับเชาวน์  (ปานกลาง) และ  แทนระดับเชาวน์  (สูง) 

   score แทน คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียน 

 

  ขันตอนการวิเคราะห์มีดังนี 

  . ป้อนข้อมูล  ตัวแปรคือ method, intel และ score (ดูวิธีการป้อนข้อมูลในบทท ี ) 

  . เริมวิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกเมนู “Analyze” เมนูรอง “General Linear Model” และ

เมนูย่อย “Univariate…” 

  . เลือกตัวแปรตาม “score” ไปไว้ในช่อง “Dependent Variable :” ตัวแปรอสิระ 

“method” และ “intel” เป็น fixed effect ไว้ในช่อง “Fixed Factor(s) :” ดังภาพประกอบ 
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   ภาพประกอบ .  

 

  . เนืองจากมี  ตัวแปรเราดูการมีปฏสิัมพันธ์ของตัวแปรทงั  โดยคลิกปุ่ม “Plots…” 

แล้วเลือกตัวแปรเพือให้เป็นแกนนอน “Horizontal Axis” และตัวแปรแยกเส้น “Separate Lines” ใน

ทนีีสร้าง  ภาพ โดยให้ตัวแปร “method” เป็นแกนนอน และ “intel” เป็นตัวแปรแยกเส้น แล้วคลิกปุ่ม 

“add” จากนันให้ตัวแปร “method” เป็นตัวแปรแยกเส้น และ “intel” เป็นแกนนอน แล้วคลิกปุ่ม “add” 

จะปรากฏดังภาพประกอบ จากนันคลิกปุ่ม “continue” 

 

   ภาพประกอบ .  
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  . หากต้องการเปรียบเทยีบพหุคูณให้คลิกปุ่ม "Post Hoc…" เมือคลิกปุ่ม “OK” จะได้

ผลลัพธ์ดังนี 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   score   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2970.000a 8 371.250 5.940 .000 

Intercept 55125.000 1 55125.000 882.000 .000 

method 190.000 2 95.000 1.520 .232 

intel 1543.333 2 771.667 12.347 .000 

method * intel 1236.667 4 309.167 4.947 .003 

Error 2250.000 36 62.500   

Total 60345.000 45    

Corrected Total 5220.000 44    

a. R Squared = .569 (Adjusted R Squared = .473) 

 

 
ภาพประกอบ .  

 

  จากตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า วิธีสอนแตกต่างกันไม่มีผลต่อคะแนนผลสัมฤทธิ

ทางการเรียน (sig. = . ) ส่วนระดับเชาวน์ปัญญาแตกต่างกันมีผลให้คะแนนผลสัมฤทธิทางการ

เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  (sig. = . ) และยังมีผลร่วมกันระหว่างวิธี

สอนและเชาวน์ปัญญาส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที

ระดับ .  (sig. = . ) 

  สาํหรับกราฟแสดงปฏสิัมพันธ์ ในภาพด้านขวา พบว่าเส้นตัดกัน สังเกตวิธีสอนท ี  ใช้

ได้ผลดีมากในกลุ่มทมีีระดับสติปัญญาสูง (ค่าเฉลียสูงสุด) แต่ใช้ไม่ได้ผลในกลุ่มทมีีระดับสติปัญญาตาํ 

(ค่าเฉลียตาํสุด) 
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4. Nested Design 
 

  ในรูปแบบ “Hierarchical Designs” หรือเรียกอีกชือว่า “Nested Design” จะมีระดับของตัว

แปรทดลองอย่างน้อย  ตัวแปรท ีNested ในอีกตัวแปรทดลองหนึง และตัวแปรทดลองทเีหลืออยู่จะ 

crossed อย่างสมบูรณ ์ถ้าในแต่ละระดับของตัวแปรทดลอง B จะปรากฏเฉพาะในระดับใดระดับหนึง

ของตัวแปรทดลอง A; B อาจพูดได้ว่าเป็น การ Nested ใน A เราจะใช้สัญลักษณว่์า B(A) และอ่านว่า 

“B within A” ความแตกต่างระหว่างตัวแปร nested และ ตัวแปร crossed จะแสดงในภาพประกอบ 

 

(a)         (b) 

  a    a        a     a  

 

 b   b  b   b      b  b  b  b  b  b  b  b  

ภาพประกอบ .  

 

  ในภาพประกอบ .  เปรียบเทยีบรูปแบบทมีีตัวแปร nested กับ ตัวแปร crossed ใน

ภาพ (a) ตัวแปรทดลอง B(A) คือตัวแปร B nested อยู่ในตัวแปร A เพราะว่า b  และ b  ปรากฏ

เฉพาะใน a  เช่นเดียวกับ b  และ b  ปรากฏเฉพาะใน a  ในรูปภาพ (b) ตัวแปรทดลอง A และ B 

เป็น crossed เพราะว่าในแต่ละระดับของตัวแปรทดลอง B จะปรากฏในแต่ละระดับของตัวแปรทดลอง 

A 

 

  ลักษณะของรูปแบบการวิจัย 

  . มีตัวแปรทดลองอย่างน้อย  ตัวแปร 

  . มีตัวแปรทดลองอย่างน้อย  ตัวแปรจะถูก Nested โดยตัวแปรทเีหลือ 

  . ไม่มีปฏสิัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรทดลอง 

 

  ตวัอย่าง .  

  การทดลองวิธีสอน  วิธีทมีีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน โดยมีจาํนวนห้องเรียน  ห้อง 

nested กับวิธีสอนทงั  คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนปรากฏดังน ี
 

วิธีสอน   

ห้องเรียนท ี         
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  ลงรหัสตัวแปรได้ดังนี 

   method แทน วิธีสอน  วิธี 

   room แทน ห้องเรียน  ห้อง 

   score แทน คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียน 

 

  ขันตอนการวิเคราะห์มีดังนี 

  . ป้อนข้อมูล  ตัวแปรคือ method, room และ score 

  . เริมวิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกเมนู “Analyze” เมนูรอง “General Linear Model” และ

เมนูย่อย “Univariate…” 

  . เลือกตัวแปรตาม “score” ไปไว้ในช่อง “Dependent Variable :” ตัวแปรอิสระ 

“method” เป็น fixed effect ใส่ไว้ในช่อง “Fixed Factor(s) :” และตัวแปรห้องเรียนท ีnested กับ 

วิธีสอน room(method) เป็น random effect ไว้ในช่อง “Random Factor(s) :” ดังภาพประกอบ .  

 

   ภาพประกอบ .  

 

  . ในรูปแบบนีเราสนใจเฉพาะตัวแปร “method” และ “room within method” ให้คลิกที

ปุ่ม “Model…” คลิก “custom” ในช่องตรงกลางให้เลือก “main effect” แล้วคลิกตัวแปร “method” 

จากซ้ายให้ย้ายมาขวา ดังภาพประกอบ แล้วคลิกปุ่ม “continue” 
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   ภาพประกอบ .  

 

  . เนืองจากเราไม่สามารถวิเคราะห์ “room within method” ได้จากเมนูต่าง ๆ ทมีีให้  

ดังนันจาํเป็นทจีะต้องเขียนโปรแกรมเพิม โดยคลิกปุ่ม “Paste…” ทอียู่ด้านล่างของหน้าต่าง 

“Univariate…” จะปรากฏหน้าต่าง “Systex” ดังภาพประกอบ 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  . เขียนคาํสังเพิมทบีรรทดั “/DESIGN = method.” โดยเพิมคาํสัง “room within method” 

ในบรรทดันีจะกลายเป็น “/DESIGN = method room within method.”  ดังภาพประกอบ .  

จากนันทาํแถบดาํทงัคาํสัง แล้วคลิกทปุ่ีม  เพือทาํการวิเคราะห์ข้อมูล 
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   ภาพประกอบ .  

 

  . ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังนี 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   score   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Intercept Hypothesis 924.500 1 924.500 53.081 .000 

Error 104.500 6 17.417a   

method Hypothesis 112.500 1 112.500 6.459 .044 

Error 104.500 6 17.417a   

room(method) Hypothesis 104.500 6 17.417 22.595 .000 

Error 18.500 24 .771b   

a.  MS(room(method)) 

b.  MS(Error) 

ภาพประกอบ .  

 

  จากตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่าวิธีสอน  วิธีให้ผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทาง

สถิติท ี.  และมีผลจากการเชือมโยงห้องเรียนกับวิธีสอนอย่างน้อย  คู่ทแีตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติท ี.  

 

5. รูปแบบจัตุรัสลาติน (Latin Square Design) 
 

  เป็นรูปแบบทมีีตัวแปรภายนอกหรือตัวแปรแทรกซ้อน  ตัว เป็นตัวแปรจัดกลุ่มเพือลด

ความแปรปรวน 

  ลักษณะเฉพาะของรูปแบบการวิจัย 

  . มีตัวแปรทดลอง  ตัวและมีระดับของตัวแปรมากกว่าหรือเท่ากับ  

  . มีตัวแปรจัดกลุ่ม (Block)  ตัว (ด้านแถวและสดมภ์) แต่ละตัวมี p ระดับเท่ากัน 

  . ไม่มีปฏสิัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจัด Block และไม่มีปฏสิัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทดลอง

กับตัวแปรจัดกลุ่ม (Block) 
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  . จาํนวนระดับการทดลองจะเท่ากับจาํนวนระดับของตัวแปรจัดกลุ่ม (Block) 

  . สุ่มระดับของตัวแปรทดลองไปยังหน่วยทดลองภายในแต่ละแถวและสดมภ์ โดยทแีต่ละ

ระดับของตัวแปรทดลองจะปรากฏในแถวและสดมภ์เพียงครังเดียว 

 

  ตวัอย่าง .  

  ตัวแปรอิสระเป็นยางรถยนต์  ประเภททมีีส่วนผสมต่างกัน (a1, a2, a3, a4) 

  ตัวแปรจัดกลุ่ม (Block) มี  ตัวคือ 

   ) ตาํแหน่งของล้อ (b1, b2, b3, b4) 

   ) ประเภทของรถยนต์  แบบ (c1, c2, c3, c4) 

  ตัวแปรตามคือ ความหนาของยางรถยนต์หลังจากวิงไปแล้ว ,  ไมล์ 

  ทาํการทดลอง  ครังต่อ  เซล ได้ผลการทดลองดังตาราง 

 

 C1 C2 C3 C4 

B1 A1 

1 

2 

A2 

2 

3 

A3 

5 

6 

A4 

9 

8 

B2 A2 

3 

4 

A3 

8 

6 

A4 

9 

8 

A1 

2 

3 

B3 A3 

5 

7 

A4 

10 

11 

A1 

3 

2 

A2 

5 

4 

B4 A4 

7 

10 

A1 

6 

3 

A2 

3 

4 

A3 

6 

7 

 

  ลงรหัสตัวแปรได้ดังนี 

   A  แทน ตัวแปรทดลอง 

   B และ C  แทน ตัวแปรจัดกลุ่ม (Block) 

   measure แทน ความหนาของยางรถยนต์หลังจากวิงไปแล้ว 10,000 ไมล์ 

 

  ขันตอนการวิเคราะห์มีดังนี 

  . ป้อนข้อมูล  ตัวแปรคือ a, b, c และ measure (ดูวิธกีารป้อนข้อมูลในบทท ี ) 

  . เริมวิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกเมนู “Analyze” เมนูรอง “General Linear Model” และ

เมนูย่อย “Univariate…” 
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  . เลือกตัวแปรตาม “measure” ไปไว้ในช่อง “Dependent Variable :” ตัวแปรอิสระ “a”, 

”b” และ “c” เป็น fixed effect ใส่ไว้ในช่อง “Fixed Factor(s) :” ดังภาพประกอบ 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  จากนันคลิกทปุ่ีม “Model…” จะปรากฏหน้าต่าง “Univariate : Model” ให้คลิกเลือก 

“Custom” ในช่องตรงกลางให้คลิก “Main Effect” และเลือกตัวแปรทางขวามือทงั  ตัวมาไว้ทาง

ซ้ายมือเพือให้โปรแกรมคาํนวณหา Main Effect ทงั  ตัวแปร และในช่องตรงกลางคลิก “All 3-way” 

และคลิกตัวแปรทางขวามือทงั  ตัวมาไว้ทางซ้ายมือเพือเป็นการหา Residual ของรูปแบบนี จากนัน

คลิกปุ่ม “Continue” แล้วคลิกปุ่ม “OK” โปรแกรมจะประมวลผลข้อมูล 
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   ภาพประกอบ .  

 

  ผลการวิเคราะห์จะได้ดังนี 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   measure   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 216.500a 15 14.433 12.154 .000 

Intercept 924.500 1 924.500 778.526 .000 

a 194.500 3 64.833 54.596 .000 

b 9.250 3 3.083 2.596 .088 

c 7.750 3 2.583 2.175 .131 

a * b * c 5.000 6 .833 .702 .653 

Error 19.000 16 1.188   

Total 1160.000 32    

Corrected Total 235.500 31    

a. R Squared = .919 (Adjusted R Squared = .844) 

ภาพประกอบ .  

 

  ค่าปฏสิัมพันธ์  ทางกคื็อค่า Residual และค่า Error กคื็อค่า Within Cell ของรูปแบบการ

ทดลองแบบจตุรัสลาติน 

  ผลการวิเคราะห์ main effect ของตัวแปร A มีนัยสาํคัญ ดังนันต้องทาํการเปรียบเทยีบ

พหุคูณต่อไป 
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6. Split-Plot Factorial Design 
 

  เป็นวิธีการออกแบบผสม (Mixed Design) ระหว่างแบบแผนการทดลองแฟคทอเรียลสุ่มสม

บุรณ ์และแฟคทอเรียลกลุ่มสุ่ม 

  ลักษณะของรูปแบบการวิจัย 

  . มีตัวแปรทดลอง  ตัวแปรขึนไป แต่ละตัวแปรมีระดับการทดลองตังแต่  ระดับ 

  . มีการจัดกลุ่มหน่วยทดลองออกเป็นกลุ่ม (Block) โดยให้ความแตกต่างภายในกลุ่ม

น้อยกว่าความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 
 

  ตวัอย่าง .  

  ตัวแปรทดลองมี  ตัวคือ 

  ตัวแปรทดลอง A แทนวิธีการให้สัญญาณมี  แบบ คือ A1 แทนสัญญาณเสียง 

   A2 แทนสัญญาณแสง 

  ตัวแปรทดลอง B แทนช่วงเวลาทดีาํเนินการ มี  ระดับคือ 

   B1 แทนชัวโมงท ี  B2 แทนชัวโมงท ี  B3 แทนชัวโมงท ี  B4 แทนชัวโมงท ี  

  ตัวแปรตาม (score) คือศักยภาพในการตอบสนอง 

  มีข้อมูลดังตาราง 

  B1 B2 B3 B4 

A1 S1 

S2 

S3 

S4 

3 

6 

3 

3 

4 

5 

4 

3 

7 

8 

7 

6 

7 

8 

9 

8 

A2 S5 

S6 

S7 

S8 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

3 

5 

6 

5 

6 

10 

10 

9 

11 

 

  ขันตอนการวิเคราะห์มีดังนี 

  . ป้อนข้อมูล  ตัวแปรคือ a, b, s และ score 

  . เริมวิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกเมนู “Analyze” เมนูรอง “General Linear Model” และ

เมนูย่อย “Univariate…” 

  . เลือกตัวแปรตาม “score” ไปไว้ในช่อง “Dependent Variable :” ตัวแปรอิสระ “a”, ”b” 

เป็น fixed effect ใส่ไว้ในช่อง “Fixed Factor(s) :” และตัวแปรจัดกลุ่ม “s” ใส่ในช่อง “Random 

Factor(s) :” ดังภาพประกอบ 
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  ภาพประกอบ .  

 

  จากนันคลิกปุ่ม “Model…” จะปรากฏหน้าต่าง “Univariate : Model” ให้คลิกเลือก 

“Custom” ในช่องตรงกลางให้คลิก “Main Effect” และเลือกตัวแปรทางซ้ายมือ  ตัว คือ a กับ b มาไว้

ทางขวามือเพือให้โปรแกรมคาํนวณหา Main Effect และในช่องตรงกลางคลิก “All 2-way” และคลิกตัว

แปรทางซ้ายมือคือ a กับ b มาไว้ทางขวามือเพือเป็นหาปฏสิัมพันธ์ของทงัสองตัวแปร และคลิกเลือก

เอาเครืองหมายออกจาก “Inclue Intercept in model” จากนันคลิกปุ่ม “Continue”  

 

  ภาพประกอบ .  
 

  จากนันคลิกปุ่ม “Paste” เพือเขียนโปรแกรมเพิม จะปรากฏดังภาพประกอบ 



การใช้ SPSS เพือการวิเคราะห์ข้อมูล 

   ภาพประกอบ .  
 

  เขียนโปรแกรมเพิมในบรรทดัสุดท้าย “Design = a b a*b.”  ให้เขียนเป็นดังนี 

 
  /DESIGN = a b a*b s within a b*s within a. 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  จากนันทาํแถบดาํทงัคาํสัง แล้วคลิกปุ่ม  เพือวิเคราะห์ข้อมูล จะได้ผลลัพธ์ดังนี 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   score   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Intercept Hypothesis 916.436 1 916.436 641.984 .000 

Error 8.526 5.973 1.428a   

a Hypothesis 3.815 1 3.815 2.674 .153 

Error 8.529 5.978 1.427b   

b Hypothesis 188.638 3 62.879 81.201 .000 

Error 13.756 17.764 .774c   

a * b Hypothesis 19.846 3 6.615 8.543 .001 

Error 13.756 17.764 .774d   

s(a) Hypothesis 8.553 6 1.425 1.926 .138 

Error 11.855 16.016 .740e   

b * s(a) Hypothesis 12.845 17 .756 .168 .974 
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Error 4.500 1 4.500f   

a. 1.004 MS(s(a)) - .004 MS(b * s(a)) - .000 MS(Error) 

b. 1.003 MS(s(a)) - .002 MS(b * s(a)) - .000 MS(Error) 

c. .995 MS(b * s(a)) + .005 MS(Error) 

d. .995 MS(b * s(a)) + .005 MS(Error) 

e. 1.004 MS(b * s(a)) - .004 MS(Error) 

f.  MS(Error) 

ภาพประกอบ .  

 

  ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปร A มีนัยสาํคัญทางสถิติ และมีปฏสิัมพันธ์ระหว่าง main effect  

 

7. รูปแบบการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of Covariance) 
 

  การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเป็นการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนด้วยวิธีการทางสถิติใน

การลดคลาดเคลือนในการประมาณค่าเพือความแปรปรวนในตัวแปรตามเป็นมาจากตัวแปรทดลอง

อย่างแท้จริง 

 

  ตวัอย่าง .  

  ในการทดลองวิธีสอน  วิธีกับกลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มทสีุ่มมาเป็นห้องเรียน  ห้อง โดยกลุ่ม

หนึงเป็นกลุ่มควบคุมสอนด้วยวิธีสอนตามคู่มือครู อีกสองกลุ่มเป็นกลุ่มทดลองสอนด้วยวิธีสอนแบบ

โปรแกรมกับวิธีสอนแบบค้นคว้าด้วยตนเองในวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนทาํการทดลองสอนในแต่ละกลุ่ม 

สอบด้วยแบบทดสอบวัดสติปัญญา (Y) แล้วทาํการทดลองสอนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีสอน  แบบ 

เป็นเวลา  เดือน เมือสินสุดการสอนแล้วกส็อบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ (X) ทงั  กลุ่ม เพือเปรียบเทยีบผลของการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีสอน  แบบนี 

ข้อมูลปรากฏดังตาราง 
 

กลุ่มท ี  (สอนปกติ) กลุ่มท ี  (โปรแกรม) กลุ่มท ี  (ค้นคว้า) 

Y X Y X Y X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ทาํการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง  กลุ่ม 

  ลงรหัสข้อมูลได้ดังนี 

  group แทนกลุ่มตัวอย่าง 
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    รหัส  แทนกลุ่มท ี , รหัส  แทนกลุ่มท ี  และรหัส  แทนกลุ่มท ี  

  Y  แทนคะแนนจากแบบทดสอบวัดสติปัญญา 

  X  แทนคะแนนจากแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ 
 

  ขันตอนการวิเคราะห์มีดังนี 

  . ป้อนข้อมูล  ตัวแปรคือ method, X และ Y (ดูวิธีการป้อนข้อมูลในบทท ี ) 

  . เริมวิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกเมนู “Analyze” เมนูรอง “General Linear Model” และ

เมนูย่อย “Univariate…“ 

  . เลือกตัวแปรตาม “x” ไปไว้ในช่อง “Dependent Variable :” ตัวแปรอิสระ “group” 

เป็น fixed effect ไว้ในช่อง “Fixed Factor(s) :” และตัวแปรร่วม “Y” ไว้ในช่อง “Covariate(s) :” ดัง

ภาพประกอบ .  
 

   ภาพประกอบ .  

 

  . คลิกปุ่ม “options…”เพือคาํนวณค่าสถิติพืนฐานก่อนขจัดอิทธิพลของตัวแปรร่วม และ

การเปรียบเทยีบ “main effect” โปรแกรมจะแสดงค่าสถิติพืนฐานหลังขจัดอิทธิพลของตัวแปรร่วมออก

แล้ว ดงัภาพประกอบ 

 



บทท ี   การวิเคราะห์รปูแบบการวิจัยเชิงทดลอง 

   ภาพประกอบ .  

 

  . คลิกปุ่ม “Continue…” และคลิกปุ่ม “OK” จะได้ผลการวิเคราะห์ดังนี 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   x   

group Mean Std. Deviation N 

1.00 25.2000 4.32435 5 

2.00 26.0000 3.74166 5 

3.00 21.2000 4.02492 5 

Total 24.1333 4.32380 15 

 

  ตารางนีเป็นค่าสถิติพืนฐานก่อนขจัดอิทธิพลของตัวแปรร่วม 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   x   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 235.160a 3 78.387 32.449 .000 

Intercept 19.063 1 19.063 7.891 .017 

y 169.027 1 169.027 69.969 .000 
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group 4.610 2 2.305 .954 .415 

Error 26.573 11 2.416   

Total 8998.000 15    

Corrected Total 261.733 14    

a. R Squared = .898 (Adjusted R Squared = .871) 

 

  ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน ทตีวัแปรร่วม Y มีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  แสดงว่า

เชาวน์ปัญญา (Y) มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ (X) สาํหรับตัวแปรวิธีสอน

หลังจากขจัดอิทธิพลของตัวแปรร่วมออกแล้วพบว่า วิธีสอนต่างกันมีผลให้ผลสัมฤทธิทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน 
 

Estimates 

Dependent Variable:   x   

group Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1.00 24.113a .707 22.557 25.669 

2.00 23.283a .767 21.594 24.971 

3.00 25.004a .831 23.176 26.833 

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following values: y = 

40.2000. 

 

  ตารางแสดงค่าสถิติพืนฐานหลังจากขจัดอิทธิพลของตัวแปรร่วมออกแล้ว 
 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:   x   

(I) group (J) group 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a 

95% Confidence Interval for Differencea 

Lower Bound Upper Bound 

1.00 2.00 .830 1.002 .425 -1.375 3.036 

3.00 -.891 1.144 .452 -3.409 1.626 

2.00 1.00 -.830 1.002 .425 -3.036 1.375 

3.00 -1.722 1.255 .197 -4.483 1.040 

3.00 1.00 .891 1.144 .452 -1.626 3.409 

2.00 1.722 1.255 .197 -1.040 4.483 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

  ตารางเปรียบเทยีบ main effect หลังขจัดตัวแปรร่วมแล้ว พบว่าไม่มีวิธีสอนคู่ใดเลยท ี

แตกต่างกัน 



บทท ี   การวิเคราะห์รปูแบบการวิจัยเชิงทดลอง 

  ถ้าต้องการค่าสัมประสิทธิการถดถอย (B) สาํหรับใช้ในการคาํนวณค่าเฉลียปรับแก้ ใน

หน้าต่าง Options ให้คลิกเลือกท ีParameter Estimates โปรแกรมจะคาํนวณค่าสัมประสิทธิการ

ถดถอย (B) ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐาน (std. Err.) ค่าสถิติทดสอบ t-test พร้อมระดับนัยสาํคัญ 

 

8. รูปแบบการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (Repeated Measures Designs) 
 

  เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนอีกรูปแบบหนึงทมีีการวัดตัวแปรตามซาํกันตังแต่  

ครังขึนไปในช่วงเวลาทแีตกต่างกัน 

 

  ตวัอย่าง .  การวิเคราะหก์รณีกลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดียว 

  ครูสอนดนตรีคนหนึงต้องการทราบผลของคาํชมเชยทมีีต่อการฝึกซ้อมดนตรี โดยใช้กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นนักเรียนดนตรีทฝึีกซ้อมกันทุกเยน็วันศุกร์ โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบ A-B Design ใน

การวิจัยครังนี ผู้วิจัยใช้เวลา  สัปดาห์ โดยผู้วิจัยเข้าไปสังเกตและบันทกึผลการฝึกซ้อมของนักเรียนแต่

ละคนเป็นเวลา  สัปดาห์ในช่วง Baseline period และให้คาํชมเชยแก่นักเรียนพร้อมกับสังเกตและ

บันทกึผลการซ้อมของนักเรียนแต่ละคนเป็นเวลา  สัปดาห์ในช่วง Treatment period คะแนนทสีังเกต

และบันทกึได้มีดังนี 

 

นักเรียนดนตรี Baseline period Treatment period 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ทาํการลงรหัสข้อมูลดังนี 

   X1 แทน คะแนนทสีังเกตและบันทกึได้ในสัปดาห์ทหีนึง 

   X2 แทน คะแนนทสีังเกตและบันทกึได้ในสัปดาห์ทสีอง 

   X3 แทน คะแนนทสีังเกตและบันทกึได้ในสัปดาห์ทสีาม 

   X4 แทน คะแนนทสีังเกตและบันทกึได้ในสัปดาห์ทสีี 

   X5 แทน คะแนนทสีังเกตและบันทกึได้ในสัปดาห์ทห้ีา 

 

  ขันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี 
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  ใช้เมนู Analyze เมนูรอง General Linear Model และเมนูย่อย Repeated Measures 

จะปรากฏหน้าต่าง “Repeated Measures Define Factor(s)”  ภายในช่อง “Within-Subject Factor 

Name:” ให้พิมพ์ชือองค์ประกอบทเีราต้องการ ในทนีีตังชือเป็น “Test” จากนันในช่อง “Number of 

Level:” ให้พิมพ์จาํนวนกลุ่มของตัวแปรในทนีีเราวัดซาํ  ครังดังนันพิมพ์เลข  แล้วคลิกปุ่ม “Add” จะ

ปรากฎดังภาพประกอบ .  จากนันคลิกปุ่ม “define” 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  จะปรากฏหน้าต่าง “Repeated Measures” จากนันให้เลือกตัวแปรใส่ในแต่ละระดับของตัว

แปร “Test” จะได้ดังภาพประกอบ .  แล้วคลิกปุ่ม “OK” 

 



บทท ี   การวิเคราะห์รปูแบบการวิจัยเชิงทดลอง 

  ภาพประกอบ .  

 

  นาํค่าทไีด้มานาํเสนอในตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนได้ดังนี 
 

Tests of Within-Subjects Effects 

Measure:   MEASURE_1   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

test Sphericity Assumed 2449.200 4 612.300 85.042 .000 

Greenhouse-Geisser 2449.200 2.738 894.577 85.042 .000 

Huynh-Feldt 2449.200 4.000 612.300 85.042 .000 

Lower-bound 2449.200 1.000 2449.200 85.042 .000 

Error(test) Sphericity Assumed 230.400 32 7.200   

Greenhouse-Geisser 230.400 21.903 10.519   

Huynh-Feldt 230.400 32.000 7.200   

Lower-bound 230.400 8.000 28.800   

 

ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนกรณกีลุ่มตัวอย่างเดียว 

 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

Test 2449.200 4 612.300 85.042 .000 

Within Cell 230.400 32 7.200   

* มีนัยสาํคัญท ี.  
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  ผลทไีด้ปรากฏว่ามีนัยสาํคัญทางสถิติ (F = 85.042, Sig. = . ) แสดงว่าในแต่ละช่วงเวลา

มีคะแนนเฉลียแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ  

  ทาํการทดสอบว่ามีช่วงเวลาใดบ้างทแีตกต่างกันโดยใช้ปุ่ม “Options…” จะปรากฎหน้าต่าง

ดังภาพประกอบ .  ให้คลิกเลือกตัวแปรทต้ีองการทดสอบในทนีีคือ Test คลิกไปยังช่องทาง

ขวามือ คลิกให้เกิดลูกศรตรงช่อง “compare main effect” และเลือกสถิติทต้ีองการทดสอบ เมนู

ด้านล่างสาํหรับกาํหนดให้โปรแกรมแสดงผลสถิติต่าง ๆ ตามทมีีรายการไว้ให้ ท่านต้องการสถิติใดก็

คลิกเลือกให้เกิดลูกศรหน้าสถิตินัน 

 

  ภาพประกอบ .  

 

  ผลการวิเคราะห์ปรากฎดังนี 
 

Pairwise Comparisons 

Measure:   MEASURE_1   

(I) test (J) test 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.b 

95% Confidence Interval for Differenceb 

Lower Bound Upper Bound 

1 2 .333 1.700 .849 -3.586 4.253 

3 13.000* 1.247 .000 10.124 15.876 

4 16.556* 1.375 .000 13.384 19.727 
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5 15.556* 1.608 .000 11.847 19.264 

2 1 -.333 1.700 .849 -4.253 3.586 

3 12.667* 1.179 .000 9.949 15.384 

4 16.222* .909 .000 14.125 18.319 

5 15.222* 1.441 .000 11.899 18.546 

3 1 -13.000* 1.247 .000 -15.876 -10.124 

2 -12.667* 1.179 .000 -15.384 -9.949 

4 3.556* .818 .002 1.668 5.443 

5 2.556 1.156 .058 -.110 5.221 

4 1 -16.556* 1.375 .000 -19.727 -13.384 

2 -16.222* .909 .000 -18.319 -14.125 

3 -3.556* .818 .002 -5.443 -1.668 

5 -1.000 .882 .290 -3.034 1.034 

5 1 -15.556* 1.608 .000 -19.264 -11.847 

2 -15.222* 1.441 .000 -18.546 -11.899 

3 -2.556 1.156 .058 -5.221 .110 

4 1.000 .882 .290 -1.034 3.034 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

  ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่พบว่า การวัดซาํคู่ของการวัดซาํครัง

ท ี  และ , คู่ของการวัดซาํครังท ี  และ  และคู่ของการวัดซาํครังท ี  และ  นันมีค่าเฉลียไม่

แตกต่างกัน นอกนันมีค่าเฉลียแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

 

  ตวัอย่าง .   การวิเคราะหก์รณีกลุ่มตวัอย่างหลายกลุ่ม 

  ในตัวอย่างนีมีกลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มเป็นกลุ่มทดลอง  กลุ่มและกลุ่มควบคุม  กลุ่ม ถูก

สอบวัดด้วยเครืองมือชนิดเดียวกัน  ครังได้ผลคะแนนดังตาราง 
 

Group Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 Test6 

Experimental 1  150 

335 

149 

159 

159 

292 

297 

170 

44 

270 

52 

31 

0 

125 

187 

37 

71 

156 

91 

127 

35 

184 

66 

42 

59 

160 

115 

212 

75 

246 

96 

66 

132 

118 

43 

71 

71 

225 

209 

114 

74 

230 

154 

224 

34 

170 

74 

81 
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Experimental 2 346 

426 

359 

272 

200 

366 

371 

497 

175 

329 

238 

60 

271 

291 

364 

402 

177 

236 

183 

82 

263 

263 

270 

294 

192 

76 

123 

85 

216 

144 

308 

216 

239 

102 

183 

101 

241 

220 

219 

284 

140 

232 

30 

98 

227 

180 

267 

255 

Control ( ) 282 

317 

362 

338 

263 

138 

329 

292 

186 

31 

104 

132 

94 

38 

62 

139 

225 

85 

144 

91 

141 

16 

62 

104 

134 

120 

114 

77 

142 

95 

6 

184 

189 

131 

115 

108 

120 

39 

93 

193 

169 

205 

127 

169 

195 

55 

67 

122 

 

  ขันตอนการวิเคราะห์นันเหมือนกับกรณกีลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ดังนี 

 

  ใช้เมนู Analyze เมนูรอง General Linear Model และเมนูย่อย Repeated Measures 

จะปรากฏหน้าต่าง “Repeated Measures Define Factor(s)”  ภายในช่อง “Within-Subject Factor 

Name:” ให้พิมพ์ชือองค์ประกอบทเีราต้องการ ในทนีีตังชือเป็น “Test” จากนันในช่อง “Number of 

Level:” ให้พิมพ์จาํนวนกลุ่มของตัวแปรในทนีีเราวัดซาํ  ครังดังนันพิมพ์เลข  แล้วคลิกปุ่ม “Add” 

จากนันคลิกปุ่ม “define” จะปรากฏหน้าต่าง “Repeated Measure” คลิกเลือกตัวแปรใส่ช่อง “Within-

Subjects Variables (test):” และคลิกตัวแปรจัดกลุ่มใส่ในช่อง “Between-Subjects Factor(s):” แล้ว

คลิกปุ่ม OK ดังภาพประกอบ .  โปรแกรมจะทาํการประมวลผล 
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  ภาพประกอบ .  

 

  ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังนี 
 

Tests of Within-Subjects Effects 

Measure:   MEASURE_1   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

test Sphericity Assumed 399736.562 5 79947.312 29.852 .000 

Greenhouse-Geisser 399736.562 3.285 121695.641 29.852 .000 

Huynh-Feldt 399736.562 4.337 92166.251 29.852 .000 

Lower-bound 399736.562 1.000 399736.562 29.852 .000 

test * group Sphericity Assumed 80819.958 10 8081.996 3.018 .002 

Greenhouse-Geisser 80819.958 6.569 12302.398 3.018 .009 

Huynh-Feldt 80819.958 8.674 9317.227 3.018 .004 

Lower-bound 80819.958 2.000 40409.979 3.018 .070 

Error(test) Sphericity Assumed 281199.313 105 2678.089   

Greenhouse-Geisser 281199.313 68.979 4076.581   

Huynh-Feldt 281199.313 91.080 3087.401   

Lower-bound 281199.313 21.000 13390.443   

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 
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Measure:   MEASURE_1   

Transformed Variable:   Average   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Intercept 4113798.063 1 4113798.063 224.551 .000 

group 285815.042 2 142907.521 7.801 .003 

Error 384722.063 21 18320.098   

 

  ผลทไีด้สามารถเขียนเป็นตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนได้ดังนี 

 

ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนกรณกีลุ่มตัวอย่างเดียว 

 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F ระดับนัยสาํคัญ 

Between Subjects      

Group 285815.042 2 142907.521 7.801 .003 

Within Group 384722.063 21 18320.098   

Within Subjects      

Test 399736.562 5 79947.312 29.852 .000 

Test X Group 80819.958 10 8081.996 3.018 .002 

Test X Within Group 281199.313 105 2678.089   

 

  ผลการวิเคราะห์ปรากฏมีปฏสิัมพันธ์ระหว่างการสอบกับกลุ่มอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ และ

มีความแตกต่างระหว่างการสอบแต่ละครังและระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

  สามารถเปรียบเทยีบความแตกต่างของแต่ละกลุ่มเป็นรายคู่ได้โดยใช้ปุ่ม “Post Hoc…” คลิก

เลือก “main effect” และเลือกสถิติทใีช้ในการเปรียบเทยีบ ดังภาพประกอบ .  

 



บทท ี   การวิเคราะห์รปูแบบการวิจัยเชิงทดลอง 

  ภาพประกอบ .  

 

  ผลการเปรียบเทยีบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ปรากฏดังน ี
 

Multiple Comparisons 

Measure:   MEASURE_1   

Scheffe   

(I) group (J) group 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

exp1 exp2 -100.6458* 27.62856 .006 -173.3966 -27.8950 

control -13.7917 27.62856 .884 -86.5425 58.9591 

exp2 exp1 100.6458* 27.62856 .006 27.8950 173.3966 

control 86.8542* 27.62856 .017 14.1034 159.6050 

control exp1 13.7917 27.62856 .884 -58.9591 86.5425 

exp2 -86.8542* 27.62856 .017 -159.6050 -14.1034 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 3053.350. 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

 

  ผลปรากฏว่ากลุ่มทดลองทแีตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญคือ กลุ่มทดลองท ี  กับ  และ 
กลุ่มทดลองท ี  กับกลุ่มควบคุม 
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  ตวัอย่าง .   กรณีกลุ่มตวัอย่างหลายกลุ่มและใชแ้บบทดสอบวดัซําหลายฉบบั 

  กรณมีีกลุ่มตัวอย่าง  กลุ่ม แต่ละกลุ่มวัดซาํด้วยแบบทดสอบ  ฉบับ ในแต่ละฉบับสอบวัด

ซาํ  ครัง มีผลคะแนนปรากฏดังนี 

 

  แบบทดสอบฉบบัท ี  แบบทดสอบฉบบัท ี  

คนท ี Group ครงัท ี  ครงัท ี  ครงัท ี  ครงัท ี  ครงัท ี  ครงัท ี  
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  ขันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลนันสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี 

  ใช้เมนู Analyze เมนูรอง General Linear Model และเมนูย่อย Repeated Measures 

จะปรากฏหน้าต่าง “Repeated Measures Define Factor(s)”  ภายในช่อง “Within-Subject Factor 

Name:” ให้พิมพ์ชือองค์ประกอบแรก ในทนีีคือแบบทดสอบ  ฉบับเราให้ชือว่า “Test” จากนันในช่อง 

“Number of Level:” ให้พิมพ์จาํนวนฉบับทเีราต้องการสอบวัดคือ  ฉบับดังนันพิมพ์เลข  แล้วคลิก

ปุ่ม “Add” จากนันให้ใส่ชือจาํนวนครังทแีบบทดสอบแต่ละฉบับใช้สอบซึงกคื็อ  ครัง เราตังชือว่า 

“Time” ใส่ในช่อง “Within-Subject Factor Name:” และพิมพ์เลข  ในช่อง “Number of Level:” 

จากนันคลิกปุ่ม “define” จะปรากฏหน้าต่าง “Repeated Measure” คลิกเลือกตัวแปรใส่ช่อง “Within-

Subjects Variables (test):” และคลิกตัวแปรจัดกลุ่มใส่ในช่อง “Between-Subjects Factor(s):” แล้ว

คลิกปุ่ม OK ดังภาพประกอบ .  และ .  โปรแกรมจะทาํการประมวลผล 

 



บทท ี   การวิเคราะห์รปูแบบการวิจัยเชิงทดลอง 

   ภาพประกอบ .  

 

   ภาพประกอบ .  

 

  ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังนี 
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Tests of Within-Subjects Effects 

Measure:   MEASURE_1   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

test Sphericity Assumed 348.844 1 348.844 13.001 .003 

Greenhouse-Geisser 348.844 1.000 348.844 13.001 .003 

Huynh-Feldt 348.844 1.000 348.844 13.001 .003 

Lower-bound 348.844 1.000 348.844 13.001 .003 

test * group Sphericity Assumed 326.344 1 326.344 12.163 .004 

Greenhouse-Geisser 326.344 1.000 326.344 12.163 .004 

Huynh-Feldt 326.344 1.000 326.344 12.163 .004 

Lower-bound 326.344 1.000 326.344 12.163 .004 

Error(test) Sphericity Assumed 375.646 14 26.832   

Greenhouse-Geisser 375.646 14.000 26.832   

Huynh-Feldt 375.646 14.000 26.832   

Lower-bound 375.646 14.000 26.832   

time Sphericity Assumed 758.771 2 379.385 36.510 .000 

Greenhouse-Geisser 758.771 1.757 431.768 36.510 .000 

Huynh-Feldt 758.771 2.000 379.385 36.510 .000 

Lower-bound 758.771 1.000 758.771 36.510 .000 

time * group Sphericity Assumed 42.271 2 21.135 2.034 .150 

Greenhouse-Geisser 42.271 1.757 24.054 2.034 .156 

Huynh-Feldt 42.271 2.000 21.135 2.034 .150 

Lower-bound 42.271 1.000 42.271 2.034 .176 

Error(time) Sphericity Assumed 290.958 28 10.391   

Greenhouse-Geisser 290.958 24.603 11.826   

Huynh-Feldt 290.958 28.000 10.391   

Lower-bound 290.958 14.000 20.783   

test * time Sphericity Assumed 12.062 2 6.031 .682 .514 

Greenhouse-Geisser 12.062 1.459 8.265 .682 .472 

Huynh-Feldt 12.062 1.703 7.085 .682 .493 

Lower-bound 12.062 1.000 12.062 .682 .423 

test * time * 

group 

Sphericity Assumed 14.812 2 7.406 .837 .444 

Greenhouse-Geisser 14.812 1.459 10.149 .837 .413 

Huynh-Feldt 14.812 1.703 8.700 .837 .428 

Lower-bound 14.812 1.000 14.812 .837 .376 

Error(test*time) Sphericity Assumed 247.792 28 8.850   

Greenhouse-Geisser 247.792 20.432 12.127   

Huynh-Feldt 247.792 23.836 10.396   
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Lower-bound 247.792 14.000 17.699   

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Measure:   MEASURE_1   

Transformed Variable:   Average   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Intercept 55632.510 1 55632.510 1461.324 .000 

group 270.010 1 270.010 7.092 .019 

Error 532.979 14 38.070   

 

  นาํผลทไีด้มาใส่ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนดังนี 

 

ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนกรณกีลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่มและใช้แบบทดสอบวัดซาํหลายฉบับ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F ระดับนัยสาํคัญ 

Between Subjects      

Group 270.010 1 270.010 7.092 .019 

Within Group 532.979 14 38.070   

Within Subjects      

Test 348.844 1 348.844 13.001 .003 

Test X Group 326.344 1 326.344 12.163 .004 

Test X Within Group 375.646 14 26.832   

Time 758.771 2 379.385 36.510 .000 

Time X Group 42.271 2 21.135 2.034 .150 

Time X Within Group 290.958 28 10.391   

Test X Time 12.062 2 6.031 .682 .514 

Test X Time X Group 14.813 2 7.406 .837 .444 

TestXTimeXW.Group 247.792 28 8.850   

 

  ผลทไีด้จากการวิเคราะห์ปรากฏว่า Main Effect มีนัยสาํคัญทางสถิติทงัหมด ส่วนปฏสิัมพันธ์

ไม่มีนัยสาํคัญ 

  สามารถทดสอบ Main Effect ได้โดยใช้ปุ่ม “Post Hoc…” ดังได้กล่าวไปแล้วในการวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบวัดซาํกรณกีลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่ม 

 



 

 

  ในกรณทีดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตังแต่  กลุ่มขึนไป โดยมีตัวแปรตามเพียงตัว

เดียว เราจะคิดถึงการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA)  แต่ในกรณทีสีนใจ

จะทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยมีตัวแปรตามหลายตัว การใช้ ANOVA กจ็ะไม่เหมาะสม เรา

สามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทเีรียกว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายตัวแปร (Multivariate 

Analysis of Variance : MANOVA) ซึงจะแตกต่างกับ ANOVA ตรงทใีช้วิเคราะห์เมือมีตัวแปรตามตัว

เดียวหรือหลายตัวกไ็ด้ เราสามารถค้นหาปฏสิัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระได้ และยังสามารถ

เปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทสีนใจได้ การใช้ ANOVA นันจะใช้เมือตัวแปรตามมีเพียงตัว

เดียวหรือทรู้ีจักกันในนามของการทดสอบตัวแปรเดียว (univariate test) สาํหรับ MANOVA ถูก

ออกแบบมาเพือศึกษาตัวแปรตามหลายตัวหรือรู้จักกันในนามของการทดสอบหลายตัวแปร 

(multivariate test) 

  ถ้าเราเกบ็รวบรวมข้อมูลทปีระกอบด้วยตัวแปรตามหลายตัวแปรแล้วเราสามารถใช้ ANOVA 

วิเคราะห์ตัวแปรตามทลีะตัวแปรได้ แต่อย่างไรกต็ามการวิเคราะห์ตัวแปรตามหลายตัวในครังเดียวย่อม

ดีกว่าการวิเคราะห์ตัวแปรตามทลีะตัว ทาํนองเดียวกับการใช้ ANOVA สาํหรับทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มทงัหมดในครังเดียวย่อมดีกว่าการวิเคราะห์ t-test ทดสอบทลีะสองกลุ่ม ทงันีเพราะการ

วิเคราะห์หลายครังจะเพิมความคลาดเคลือนแบบท ี1 (type I error) มากขึน แต่ถ้าต้องการใช้ ANOVA 

วิเคราะห์ตัวแปรตามทลีะตัว นันหมายความว่าเราไม่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามแต่ละตัว ซึง

ตัวแปรตามอาจมีความสัมพันธ์กันจะทาํให้เราสูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนัน MANOVA 

จะวิเคราะห์ตัวแปรตามทงัหมดในครังเดียวทาํให้มองเหน็ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม ส่วนการ

วิเคราะห์ ANOVA จะบอกเราเฉพาะความแตกต่างระหว่างกลุ่มในมิติเดียว แต่ MANOVA มีอาํนาจใน

การค้นหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยรวมทุกมิติ เช่น การวิเคราะห์ ANOVA จะบอกแต่เพียงว่าตัว

แปรตามตัวเดียวมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง ส่วน MANOVA จะรวมสารสนเทศเกียวกับผล

การวัดในทุก ๆ ตัวแปร และบอกเราเกียวกับกลุ่มตัวอย่างทมีีความแตกต่างกันโดยรวมในทุกตัวแปร นี

คือเหตุผลว่าทาํไมการวิเคราะห์ MANOVA ในครังเดียวจึงดีกว่าการวิเคราะห์ ANOVA หลายครัง 

 

ขอ้ตกลงเบืองตน้ของ MANOVA 

  MANOVA มีข้อตกลงเบืองต้นคล้ายกับ ANOVA แต่ขยายเพิมในกรณตีัวแปรตามหลายตัว

ดังนี 

  . ความเป็นอิสระ ค่าทสีังเกตได้ควรเป็นอิสระกันทางสถิติ 

การวิเคราะหความแปรปรวน 
หลายตัวแปร และการวิเคราะห 
จําแนกประเภท 
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  . การสุ่มตัวอย่าง ข้อมูลควรมาจากกลุ่มตัวอย่างทสีุ่มมาจากประชากรทสีนใจศึกษาและ

วัดข้อมูลในระดับช่วง (interval scale) ขึนไป 

  . Multivariate normality ใน ANOVA เราจะสมมติว่าตัวแปรตามของเรามีการแจกแจง

ปกตภิายในแต่ละกลุ่ม ในกรณขีอง MANOVA เราจะสมมติว่าตัวแปรตามมีการแจกแจงปกติของทุกตัว

แปรในแต่ละกลุ่ม 

  . ความเป็นเอกพันธ์ของเมตริกความแปรปรวนร่วม ใน ANOVA มีข้อตกลงเกียวกับ

ความแปรปรวนในแต่ละกลุ่มเป็นเอกพันธ์กัน ใน MANOVA เราต้องสมมติว่าตัวแปรตามแต่ละตัวมี

ความเป็นเอกพันธ์กันในแต่ละกลุ่ม ข้อตกลงเบืองต้นนี ตรวจสอบโดยการทดสอบความเท่ากันของ

เมตริกความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมของประชากร 

 

 การตรวจสอบขอ้ตกลงเบืองตน้ 

  โดยมากข้อตกลงเบืองต้นสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการเดียวกันกับ ANOVA มีข้อตกลง

เบืองต้นทเีพิมขึนมาคือ การแจกแจงพหุตัวแปรเป็นโค้งปกติ และความเป็นเอกพันธ์ของเมตริกความ

แปรปรวนร่วมทต้ีองการกระบวนการตรวจสอบทแีตกต่างกัน ข้อตกลงเบืองต้นการเป็นโค้งปกติของพหุ

ตัวแปร ไม่สามารถทดสอบได้ด้วย SPSS และมีเฉพาะการตรวจสอบข้อตกลงเบืองต้นของการเป็นโค้ง

ปกติของตัวแปรเดียว โดยวิเคราะห์ตัวแปรตามทลีะตัว ซึงง่ายทจีะใช้และมีประโยชน์ เพราะการเป็นโค้ง

ปกติของตัวแปรเดียวเป็นเงือนไขการเป็นโค้งปกติของพหุตัวแปร) แต่ไม่รับประกันว่าจะ Multivariate 

Normality ดังนัน กระบวนการนีดีทสีุดทเีราสามารถทาํได้ 

  ข้อตกลงเบืองต้นของการเท่ากันของเมตริกความแปรปรวนร่วม ข้อตกลงเบืองต้นนีง่ายใน

การตรวจสอบด้วยการทดสอบของลาเวน หากการทดสอบลาเวนไม่มีนัยสาํคัญสาํหรับตัวแปรตามแต่ละ

ตัว อย่างไรกต็าม กรณตีัวแปรตามหลายตัว ควรจะเปรียบเทยีบระหว่างกลุ่มโดยใช้ Box's M test การ

ทดสอบนีควรจะไม่มีนัยสาํคัญ  

 

 สถติิทดสอบ 

  Olson และ Stevens ได้ศึกษาอาํนาจการทดสอบของสถิติ MANOVA ทงั  ตัวในการ

ประเมินความมีนัยสาํคัญของความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ซึงประกอบด้วย 

  . Pillai -Bartlett Trace (V) 

  สถิตินีแสดงดังสมการ 

      







s

1i i

i
1

V  

  สัญลักษณ ์ จะเป็นค่าไอเกนสาํหรับตัวแปรจาํแนกประเภทแต่ละตัว และ s จะเป็นจาํนวน

ตัวแปร สูตรนีผลรวมของสัดส่วนของความแปรปรวนอธิบายบนฟังก์ชันการจาํแนก 

 

  . Hotelling's T2 

  เป็นสูตรของ Hotelling - Lawlet trace เป็นผลรวมของค่าไอเกนสาํหรับแต่ละตัวแปร  
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  . Wilks's Lambda () 

  แลมด้าของ Wilks's จะเป็นผลผลิตของความแปรปรวนทไีม่สามารถอธิบายได้ ในแต่ละตัว

แปร สัญลักษณ ์ หมายถึงผลคูณ แลมด้าของ Wild's จะแสดงอัตราส่วนของความแปรปรวน

คลาดเคลือนกับความแปรปรวนรวม (SSR/SST) สาํหรับแต่ละตัวแปร 

      
i

s

1i 1
1





 

 

  . Roy's Largest Root 

  สถิตินี ง่ายมาก ค่าไอเกนสาํหรับตัวแปรแรกเป็นค่าทมีากทสีุด ดังนันในกรณนีีจะคล้ายกับ 

Hotelling-Lawley trace แต่สาํหรับตัวแปรแรกเท่านัน 

      Largest root = largest 

 

 การเลือกสถติิทดสอบ 

  Olson สังเกตว่า สาํหรับขนาดกลุ่มตัวอย่างน้อย ๆ สถิติทงั  จะมีความแตกต่างกันน้อย ใน

เทอมของอาํนาจการทดสอบ ถ้าขนาดของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันในตัวแปรตามตัวเดียว สถิติ Roy 

จะเสริมอาํนาจการทดสอบทมีากกว่า (เพราะจะใช้เฉพาะตัวแปรตัวแรก) ตามด้วย Hotelling, Wilk's 

และ Pillai อย่างไรกต็าม เมือขนาดของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันในตัวแปรตามมากกว่า  ตัวแปร 

ลาํดับของอาํนาจการทดสอบจะกลับกันคือ Pillai มีอาํนาจการทดสอบมากทสีุด Wilk's, Hotelling และ 

Roy มีอาํนาจน้อยทสีุด ประเดน็สุดท้ายเกียวข้องกับอาํนาจการทดสอบของขนาดกลุ่มตัวอย่างและ

จาํนวนของตัวแปรตาม Steven แนะนาํว่า ถ้าตัวแปรตามน้อย ๆ (น้อยกว่า  ตัวแปร) กลุ่มตัวอย่าง

ควรมีขนาดใหญ่ 

  ในเทอมของความแกร่ง (robustness) สถิติทดสอบทงั  ตัว จะเกียวข้องกับความแกร่งใน

การละเมิดข้อตกลงเบืองต้นของการแจกแจงปกติพหุตัวแปร ในการศึกษาของ Olson และ Steven 

สรุปว่า เมือขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากัน Pillai-Bartlett จะแขง็แกร่งมากในการละเมิดข้อตกลงเบืองต้น 

การตรวจสอบข้อตกลงของเมตริกความแปรปรวนร่วมทเีป็นเอกพันธ์จะใช้ Box's test ถ้าการทดสอบ

นันไม่มีนัยสาํคัญ ข้อตกลงเบืองต้นการแจกแจงปกติพหุตัวแปรจะเป็นจริง  

 

  ตวัอย่าง .  

  สมมติว่าสนใจจะศึกษาอิทธิพลของการบาํบัดพฤติกรรมทางสมอง (cognitive behaviour 

therapy) กับพฤติกรรมความวิตกกังวล ซึงเราจะเปรียบเทยีบกลุ่มทมีีความวิตกกังวลหลังจากทไีด้รับ

การบาํบัดพฤติกรรมทางสมอง (CBT : cognitive behavior therapy) และหลังจากบาํบัดพฤติกรรม 

(behavior therapy : BT) กับกลุ่มทยัีงมีความวิตกกังวลใจ (ไม่ได้รับการบาํบัด : กลุ่มควบคุม (NT)) 

ซึงนักจิตวิทยาจะศึกษาตัวแปรในเรืองของพฤติกรรมและระดับสติปัญญาโดยการสังเกตพฤติกรรมที
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แสดงออก (Action) และความสามารถทางการคิด (Thoughts) โดยตัวแปรตามนีจะวัดในครังเดียวและ

นาํเสนอผลดังตารางต่อไปนี 

 

กลุ่ม Actions Thoughts 
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 การวิเคราะห ์MANOVA ดว้ย SPSS 

  ใช้ข้อมูลในตาราง  เพือวิเคราะห์ โดยการป้อนข้อมูล ทปีระกอบไปด้วยตัวแปร  ตัวคือ 

group, actions และ thoughts โดย group ประกอบไปด้วย  กลุ่มคือ  = CBT,  = BT และ  = 

NT และตัวแปรตาม  ตัวแปร actions และ thoughts  

  ใช้เมนู Analyze เมนูรอง General Linear Model.. และเมนูย่อย Multivariate จะเกิด

หน้าต่าง “Multivariate”  

  ภาพประกอบ .  

 

  ให้คลิกตัวแปรตามทงั  ตัว ในทนีีคือ actions และ thoughts ย้ายไปไว้ในช่อง 

“Dependent Variables:” และคลิกตัวแปรอิสระในทนีีคือ group ไปไว้ในช่อง “Fixed Factor(s):” ดัง

ภาพประกอบ 
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  ภาพประกอบ .  

 

  สังเกตในช่อง Covariate(s): สาํหรับใส่ตัวแปรร่วม ทาํนองเดียวกับการวิเคราะห์ ANCOVA 

เพียงแต่กรณทีมีีตัวแปรตามหลายตัวจะเรียกว่า MANCOVA นอกจากนียังมีปุ่มทางขวามือให้เลือกคลิก

ได้อีกดังนี 

  ปุ่ม Model สาํหรับเลือกวิเคราะห์ Main effect หรือ Interaction หรือเลือกชนิดของ sums 

of squares ทต้ีองการวิเคราะห์ 

 

  ภาพประกอบ .  
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  ปุ่ม Contrasts ใช้ในการเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยชนิดของการ contrasts 

นัน ถ้าเลือก simple และคลิกปุ่ม Change จะเป็นการเปรียบเทยีบเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มทดลองกับ

กลุ่มควบคุม โดยกลุ่มควบคุมนัน จะต้องถูกลงรหัสไว้เป็นค่ารหัสสุดท้ายของตัวแปร (Reference 

Category : Last) หรือลงเป็นรหัสค่าแรก (Reference Category : First) ดังภาพประกอบ 

 

  ภาพประกอบ .  

 

  ปุ่ม Plots สาํหรับเลือกสร้างกราฟแสดงปฏสิัมพันธ์ จะเป็นประโยชน์เมือมีการศึกษากับตัว

แปรอิสระมากกว่า  ตัวแปร ดังภาพประกอบ 

 

  ภาพประกอบ .  

 

  ปุ่ม Post Hoc เป็นอีกปุ่มหนึงทสีามารถใช้แทน Contrasts ได้ โดยใช้การทดสอบ Post 

Hoc เป็นการเปรียบเทยีบกลุ่มแต่ละกลุ่มในตัวแปรอิสระกับทุกกลุ่มรวมกัน ดังภาพประกอบ 
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  ภาพประกอบ .  

 

  ปุ่ม Save เป็นปุ่มทใีห้แสดงความคลาดเคลือน โดยจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบว่า

โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ดังภาพประกอบ  

 



บทท ี   การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรและการวิเคราะห์จาํแนกประเภท 

  ภาพประกอบ .  

 

 ปุ่ม Options เป็นปุ่มทใีห้เลือกคาํนวณค่าสถิติพืนฐาน และเมตริกทเีกียวข้องกับการวิเคราะห์ 

MANOVA เช่น การคาํนวณค่าสถิติพืนฐาน, เมตริก SSCP, เมตริก Residual SSSCP การทดสอบ

ความเป็นเอกพันธ์ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น ดังภาพประกอบ 
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  ภาพประกอบ .  

 

 ผลลพัธที์ไดจ้ากการวิเคราะหด์ว้ย SPSS for Windows 

  ในภาพประกอบ .  จะแสดงผลลัพธ์ทไีด้จากการวิเคราะห์ จะแสดงสถิติพืนฐานของตัว

แปรแต่ละตัว นันเป็นผลเนืองมาจากการเลือกวิเคราะห์ Descriptive statistics ด้วยปุ่ม Options โดย

จะแสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานแยกในแต่ละตัวแปรตาม 
 

Descriptive Statistics 

 Group Mean Std. Deviation N 

Action CBT 4.9000 1.19722 10 

BT 3.7000 1.76698 10 

NT 5.0000 1.05409 10 

Total 4.5333 1.45586 30 

Thoughts CBT 13.4000 1.89737 10 

BT 15.2000 2.09762 10 

NT 15.0000 2.35702 10 

Total 14.5333 2.20866 30 
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Box's Test of Equality of 

Covariance Matricesa 

Box's M 9.959 

F 1.482 

df1 6 

df2 18168.923 

Sig. .180 

Tests the null hypothesis that 

the observed covariance 

matrices of the dependent 

variables are equal across 

groups. 

a. Design: Intercept + Group 

 

Bartlett's Test of Sphericitya 

Likelihood Ratio .042 

Approx. Chi-Square 5.511 

df 2 

Sig. .064 

Tests the null hypothesis that the residual 

covariance matrix is proportional to an 

identity matrix. 

a. Design: Intercept + Group 

ภาพประกอบ .  

 

  ถัดมาเป็นการแสดงผลการวิเคราะห์สถิติ Box's M test ในการทดสอบข้อตกลงเบืองต้นของ

ความเท่ากันในเมตริกความแปรปรวนร่วม สถิติทดสอบนีจะมีสมมติฐานศูนย์ว่า เมตริกความแปรปรวน

และความแปรปรวนร่วมจะมีความเท่ากันในทุกกลุ่ม ดังนันถ้าเมตริกของทงั  กลุ่มมีความเท่ากันแล้ว 

สถิติควรจะไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ ในข้อมูลของเรานี p = .18 มากกว่า .  แสดงว่าผลการทดสอบ

สถิตินีไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ นันคือเป็นไปตามข้อตกลงเบืองต้นของความเท่ากันในเมตริกความ

แปรปรวนร่วม 

  ถ้าการทดสอบ Box's test มีนัยสาํคัญ (p < 0.05) แล้ว เมตริกความแปรปรวนร่วมของแต่

ละกลุ่มแตกต่างกัน และข้อตกลงของความเป็นเอกพันธ์ของเมตริกความแปรปรวนร่วมจะถูกละเมิด 

ผลของการละเมิดข้อตกลงเบืองต้นนียังไม่ชัดเจน Hakstian et al (1979) ได้รายงานว่า Hotelling's T2 

จะมีความแกร่งในการทดสอบความแตกต่างระหว่าง  กลุ่มเมือขนาดของกลุ่มตัวอย่างทงัสองกลุ่ม

เท่ากัน กฎหัวแม่โป้ง (Rule of Thumb)โดยทวัไป ถ้าขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากันแล้วจะไม่สนใจการ

ทดสอบ Box's test เพราะจะมีความไม่คงทสีูง และสถิติทดสอบ Hotelling's และ Pillai's มีความแกร่ง 

อย่างไรกต็ามถ้าขนาดของกลุ่มแตกต่างกันแล้วกไ็ม่สามารถสมมติได้ว่าสถิติทงัสองตัวนันจะมีความ

แกร่ง เมือมีการศึกษากับตัวแปรตามหลาย ๆ ตัว และมีความแตกต่างกันมากในขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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แต่ละกลุ่ม จะมีความบิดเบือนในค่าของความน่าจะเป็นในการวิเคราะห์ด้วย SPSS Tabachnick และ 

Fidell (1996) ได้แนะนาํว่า ถ้าขนาดของกลุ่มตัวอย่างใหญ่มาก และมีความแปรปรวนและความ

แปรปรวนร่วมมากแล้ว น่าจะมีความเป็นเอกพันธ์ของเมตริกความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม 

อย่างไรกต็าม ถ้ามีขนาดกลุ่มตัวอย่างน้อย ผลของความแปรปรวนและความแปรปรวนมีมากแล้ว 

Box's test จาํเป็นสาํหรับ 

การตรวจสอบ  

  การทดสอบบาร์เลท็ (Bartlett's test) จะเป็นการทดสอบข้อตกลงเบืองต้นของความเป็น 

เอกพันธ์ของความแปรปรวน ซึงการวิเคราะห์ MANOVA จะไม่จาํเป็นต้องใช้ 

 

 สถติิทดสอบในการวิเคราะห ์MANOVA 

  ในผลลัพธ์ดังภาพประกอบ .  จะแสดงตารางหลักของผลการวิเคราะห์ MANOVA สถิติ

ทดสอบจะแสดงผลการทดสอบจุดตัด (Intercept) ของโมเดล และสาํหรับความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 

(Group) ในจุดมุ่งหมายของตัวอย่างนี กลุ่มมีอิทธิพลทสีนใจเพราะว่าการบาํบัดจะมีอิทธิพลต่อกลุ่ม 

OCD สังเกตสถิติทดสอบทงั  ตัว จะแสดงค่าของสถิติในสดมภ์ Value และสถิติทดสอบ F-test ทมีี

องศาแห่งความเป็นอิสระ (df) คือ  ระดับนัยสาํคัญแสดงในสดมภ์ Sig. สถิติ Pillai's trace มีค่า p = 

0.049 Wils's lambda มีค่า p = 0.05 และ Roy's largest root มีค่า p = 0.02 ซึงทงัหมดมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติทรีะดับ .  อย่างไรกต็าม Hotelling's Trace (p = 0.051) ไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ ในกรณนีี 

สถิติทดสอบจะทาํให้ปฏเิสธสมมติฐานศูนย์ และยอมรับสมมติฐานอืน นันคือมีความแตกต่างระหว่าง

กลุ่ม อย่างไรกต็าม ความแกร่งของ Pillai's trace เมือขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากัน ความน่าเชือถือได้

เกียวกับผลของสถิติทดสอบบ่งชีถึงความมีนัยสาํคัญ และช่วยเพิมอาํนาจการทดสอบให้กับ Roy's root 

(สังเกตว่าสถิตินีจะมีนัยสาํคัญสูงทสีุดกว่าสถิติตัวอืน ๆ) เมือการทดสอบเป็นไปตามข้อตกลงเบืองต้น 

  จากผลนีเราควรจะสรุปว่า ชนิดของการบาํบัดจะมีอิทธิพลต่อกลุ่ม OCD อย่างมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติ ธรรมชาติของอิทธิพลนียังไม่ชัดเจนจากการใช้สถิติทดสอบ MANOVA ประการแรก ไม่บอก

เกียวกับความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และประการทสีอง ไม่บอกเกียวกับผลของการบาํบัดทมีีอิทธิพลต่อ 

Thoughts หรือ Action หรือทงัสองอย่าง การกาํหนดธรรมชาติของอิทธิพลนี SPSS สามารถวิเคราะห์

ต่อไปถึงการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบตัวแปรเดียว 

 
Multivariate Testsa 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Intercept Pillai's Trace .983 745.230b 2.000 26.000 .000 

Wilks' Lambda .017 745.230b 2.000 26.000 .000 

Hotelling's Trace 57.325 745.230b 2.000 26.000 .000 

Roy's Largest Root 57.325 745.230b 2.000 26.000 .000 

Group Pillai's Trace .318 2.557 4.000 54.000 .049 

Wilks' Lambda .699 2.555b 4.000 52.000 .050 

Hotelling's Trace .407 2.546 4.000 50.000 .051 
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Roy's Largest Root .335 4.520c 2.000 27.000 .020 

a. Design: Intercept + Group 

b. Exact statistic 

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 

ภาพประกอบ .  

 

 สถติิการทดสอบตวัแปรเดียว 

  ในภาพประกอบ .  จะแสดงตารางสรุปการทดสอบของลาเวน (Levene's test) เป็น

การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนสาํหรับตัวแปรตามแต่ละตัว การทดสอบนีจะเหมือนกับ

การวิเคราะห์ใน ANOVA การทดสอบลาเวนควรจะไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติสาํหรับทุกตัวแปรตาม ถ้า

ข้อตกลงเบืองต้นของความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวนเป็นจริง ผลการวิเคราะห์จะชัดเจนว่า

เป็นไปตามข้อตกลงเบืองต้น สิงเหล่านีนีจะไม่เฉพาะให้เราเชือมันได้ในความเชือมันของการทดสอบตัว

แปรตามทลีะตัว แต่ยังเป็นการยืนยันว่าการทดสอบทางสถิติด้วย MANOVA มีความแกร่ง 

  ในส่วนถัดไปจะเป็นผลของตาราง ANOVA สาํหรับตัวแปรตามแต่ละตัว เราสนใจในแนวแถว

ทมีีชือว่า Group  ซึงเป็นตารางสรุปผลการวิเคราะห์ ANOVA ในตัวแปรตามแต่ละตัว ค่าทไีด้จะเป็น 

sums of squares ทงัคู่ของ actions และ thoughts (เป็นค่าของ SSM ทคีาํนวณได้)  ในแถวของ Error 

จะเป็นข้อมูลเกียวกับ sums of squares ของความคลาดเคลือน และ mean squares สาํหรับตัวแปร

ตามแต่ละตัว ค่าของ SSR ดังทคีาํนวณไปแล้วในหัวข้อข้างต้น และในแถวทชืีอว่า Corrected Total จะ

เป็นค่าของ sums of squares ผลรวม สาํหรับตัวแปรตามแต่ละตัว (ค่านีคือ SST) ส่วนทสีาํคัญใน

ตารางนีคือสดมภ์ของ F และ Sig. ซึงเป็นอัตราส่วน F ของการทดสอบ ANOVA ตัวแปรตามทลีะตัว 

ซึงจะชัดเจนว่า ANOVA ในผลลัพธ์จาก SPSS ตรงกับค่าทคีาํนวณไว้ก่อนหน้านี ค่า p ในผลลัพธ์ของ

ภาพประกอบ .  จะแสดงถึงความไม่แตกต่างระหว่างกลุ่มทไีด้รับการบาํบัดทงัตัวแปร thought (p 

= 0.136 และ action (p = . ) ผลทไีด้จะนาํเราไปสู่การสรุปว่า ชนิดของการบาํบัดจะไม่มีอิทธิพล

ต่อระดับของ OCD ของผู้ป่วย สังเกตในตัวอย่างนี สถิติในการวิเคราะห์ MANOVA สรุปว่าการบาํบัดมี

อิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติกับ OCD ทาํไมถึงเกิดความขัดแย้งนี 

  เหตุผลสาํหรับความขัดแย้งของตัวอย่างนี การทดสอบ MANOVA จะอธิบายสหสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรตามและความสัมพันธ์นีจะมีอาํนาจในการค้นหาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม แน่นอนว่า 

การทดสอบตัวแปรเดียวจะไม่มีประโยชน์ในการแปลความหมาย เพราะกลุ่มทแีตกต่างกันเกิดจากการ

รวมความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามเข้าไว้ด้วย ความเกียวข้องกันของตัวแปรตามนีจะนาํพาไปสู่การ

วิเคราะห์ฟังก์ชันการจาํแนกกลุ่ม ซึงจะอธิบายต่อไป 

 
 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

 F df1 df2 Sig. 

Action 1.828 2 27 .180 

Thoughts .076 2 27 .927 
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Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is 

equal across groups. 

a. Design: Intercept + Group 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model Action 10.467a 2 5.233 2.771 .080 

Thoughts 19.467b 2 9.733 2.154 .136 

Intercept Action 616.533 1 616.533 326.400 .000 

Thoughts 6336.533 1 6336.533 1402.348 .000 

Group Action 10.467 2 5.233 2.771 .080 

Thoughts 19.467 2 9.733 2.154 .136 

Error Action 51.000 27 1.889   

Thoughts 122.000 27 4.519   

Total Action 678.000 30    

Thoughts 6478.000 30    

Corrected Total Action 61.467 29    

Thoughts 141.467 29    

a. R Squared = .170 (Adjusted R Squared = .109) 

b. R Squared = .138 (Adjusted R Squared = .074) 

 

ภาพประกอบ .  

 

 เมตริก SSCP 

  ถ้าเลือก options ในการแสดงเมตริก SSCP โปรแกรม SPSS จะแสดงผลลัพธ์ใน

ภาพประกอบ .  และ .  ในภาพประกอบ .  นันจะแสดงโมเดล SSCP (H) ซึงจะ

เรียกว่า Hypothesis Group และ SSCP ความคลาดเคลือน (E) ซึงจะเรียกว่า Error เมตริกสาํหรับ

จุดตัด (Intercept) จะแสดงด้วย แต่เมตริกนีไม่มีความสาํคัญสาํหรับวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ 

เมตริกนีมีประโยชน์ ในการค้นหาค่าของ cross-products ทเีป็นตัวบ่งชีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ตาม ผลการวิเคราะห์แนะนาํว่าถ้า MANOVA มีนัยสาํคัญแล้ว อาจจะมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ตามซึงมีความสาํคัญมากกว่าการวิเคราะห์ตัวแปรตามเป็นรายตัว 
 

Between-Subjects SSCP Matrix 

 Action Thoughts 

Hypothesis Intercept Action 616.533 1976.533 

Thoughts 1976.533 6336.533 

Group Action 10.467 -7.533 

Thoughts -7.533 19.467 
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Error Action 51.000 13.000 

Thoughts 13.000 122.000 

Based on Type III Sum of Squares 

ภาพประกอบ .  

 

  ในภาพประกอบ .  จะแสดงเมตริก SSCP ความคลาดเคลือนอีกครัง แต่ครังนีจะเป็น

การรวมเมตริกความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม และเมตริกสหสัมพันธ์เอาไว้ด้วย เมตริก

ทงัหมดสัมพันธ์กัน หากจาํได้ว่าเมตริกความแปรปรวนร่วมสามารถคาํนวณได้โดยการหาร cross-

product ด้วยจาํนวนของค่าสังเกต ทาํนองเดียวกัน ความแปรปรวนถูกคาํนวณโดยการหาร sums of 

squares ด้วย degrees of freedom ในเมตริกความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมทนีาํเสนอเป็น

ค่าเฉลียจากเมตริก SSCP ท้ายทสีุดเราจะเหน็ว่า สหสัมพันธ์ในรูปของค่ามาตรฐานของความ

แปรปรวนร่วม และเมตริกสหสัมพันธ์ จะแสดงในรูปของค่ามาตรฐานจากเมตริกความแปรปรวนและ

ความแปรปรวนร่วม กับเมตริก SSCP เมตริกอืน ๆ มีประโยชน์สาํหรับการประเมินความคลาดเคลือน

ในโมเดล เมตริกความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมจะมีประโยชน์เฉพาะ เพราะว่าการทดสอบ

บาร์เลท (Bartlett's test) อยู่บนพืนฐานของเมตริกนี การทดสอบบาร์เลทจะเป็นการตรวจสอบเมตริก

ว่ามีลักษณะเป็นเมตริกเอกลักษณห์รือไม่ ซึงเมตริกเอกลักษณจ์ะเป็นเมตรกทค่ีาในแนวทแยงเป็น  

และนอกแนวทแยงมีค่าเป็น  ดังนัน การทดสอบบาร์เลทจะบอกถึงสมาชิกในแนวทแยงของเมตริก

ความแปรปรวนและความแปรรปวนร่วมเท่ากัน (เช่น ความแปรปรวนของกลุ่มเหมือนกัน) และนอก

แนวทแยงจะมีสมาชิกประมาณค่าเป็น  (เช่น ตัวแปรตามไม่มีความสัมพันธ์กัน) ในกรณนีี ความ

แปรปรวนมีความแตกต่างกัน ( .  จนถึง . ) และความแปรปรวนร่วมมีความแตกต่างจาก  

( . ) และการทดสอบบาร์เลทจะเข้าใกล้นัยสาํคัญ แม้ว่าการอธิบายนีจะไม่สนใจการทดสอบ 

MANOVA แต่กห็วังว่าจะเป็นการขยายให้เหน็ถึงแนวคิดของการทดสอบทเีกิดขึน 
 

Residual SSCP Matrix 

 Action Thoughts 

Sum-of-Squares and Cross-

Products 

Action 51.000 13.000 

Thoughts 13.000 122.000 

Covariance Action 1.889 .481 

Thoughts .481 4.519 

Correlation Action 1.000 .165 

Thoughts .165 1.000 

Based on Type III Sum of Squares 

ภาพประกอบ .  

 

 Contrasts 

  จากทเีลือกการวิเคราะห์ contrasts แบบ Simple เอาไว้เป็นการเปรียบเทยีบกลุ่มบาํบัดทงั  

กลุ่มกับกลุ่มควบคุม ผลลัพธ์จากโปรแกรม SPSS แสดงดังภาพประกอบ  จะแสดงผลของการ 



การใช้ SPSS เพือการวิเคราะห์ข้อมูล 

Contrasts ตารางจะแบ่งออกเป็น  ส่วน มีชือว่า Level 1 vs. Level 3 และ Level 2 vs. Level 3 เมือ

การลงรหัสเป็นไปตามทไีด้กาํหนดไว้ (เช่น ค่า  และ  เป็นรหัสของกลุ่มทดลอง และค่า  เป็นรหัส

ของกลุ่มควบคุม) นันคือจะเป็นผลการ Contrasts ระหว่างกลุ่ม CBT กับ NT และ BT กับ NT 

ตามลาํดับ ผลของการ Contrasts จะแสดงของตัวแปรตามแต่ละตัวแยกกัน ค่าทแีสดงในตารางสาํหรับ

การประมาณค่า Contrasts (Contrasts Estimate) และค่าสมมติฐาน (Hypothesized Values) (ซึงจะ

มีค่า  เสมอเพราะเราจะทดสอบสมมติฐานศูนย์ว่ามีความแตกต่างระหว่างกลุ่มเป็นศูนย์) การ

ประมาณค่าสังเกตว่ามีความแตกต่างกัน (Difference) แล้วถูกทดสอบความมีนัยสาํคัญว่าแตกต่างจาก

ศูนย์หรือไม่ในช่วงความเชือมันท ี %  

  สิงแรกทสีังเกตได้ในผลลัพธ์จาก SPSS คือจะแสดงผลของค่านัยสาํคัญในการ Contrasts 

บอกความแตกต่างระหว่างกลุ่มว่ามีนัยสาํคัญหรือไม่ หรืออาจพิจารณาจากช่วงความเชือมัน ในช่วง

ความเชือมัน % จะบอกถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มนันคือมี % ของกลุ่มตัวอย่างทตีกอยู่

ในช่วงนี ถ้าช่วงความเชือมันนีคร่อมศูนย์ (ค่าตาํสุดติดลบ ค่าสูงสุดเป็นบวก) แล้ว นันคือภายใน % 

ของกลุ่มตัวอย่างจะมีค่าความแตกต่างเป็นศูนย์ (ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม) ดังนันเราไม่สามารถ

เชือมันว่า ความแตกต่างของกลุ่มมีความหมาย เพราะทงัสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ถ้าช่วงความเชือมันไม่

คร่อมศูนย์ (เช่น ทงัค่าตาํสุด และค่าสูงสุด มีเครืองหมายเป็นบวกหรือลบทงัคู่) แล้วเราสามารถเชือมัน

ได้ว่า จะพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มใน % ของกลุ่มตัวอย่างทมีาจากประชากรเดียวกัน นันคือเรา

เชือได้ว่า ความแตกต่างระหว่างกลุ่มยังมีอยู่ ถ้าช่วงความเชือมันรวมศูนย์เข้าไว้ด้วยแล้ว ความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มไม่มีนัยสาํคัญ ถ้าช่วงความเชือมันไม่รวมศูนย์แล้ว จะบ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

มีนัยสาํคัญทางสถิติท ีp < 0.05  
 

Contrast Results (K Matrix) 

Group Simple Contrasta 

Dependent Variable 

Action Thoughts 

Level 1 vs. Level 3 Contrast Estimate -.100 -1.600 

Hypothesized Value 0 0 

Difference (Estimate - Hypothesized) -.100 -1.600 

Std. Error .615 .951 

Sig. .872 .104 

95% Confidence Interval for 

Difference 

Lower Bound -1.361 -3.551 

Upper Bound 1.161 .351 

Level 2 vs. Level 3 Contrast Estimate -1.300 .200 

Hypothesized Value 0 0 

Difference (Estimate - Hypothesized) -1.300 .200 

Std. Error .615 .951 

Sig. .044 .835 

95% Confidence Interval for 

Difference 

Lower Bound -2.561 -1.751 

Upper Bound -.039 2.151 
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a. Reference category = 3 

ภาพประกอบ .  

 

 MANOVA กบัการวิเคราะหจํ์าแนกประเภท 

  เมือ MANOVA มีนัยสาํคัญแล้ว อาจใช้ ANOVA หรือการวิเคราะห์จาํแนกประเภทวิเคราะห์

ต่อ ในตัวอย่างนี การใช้ ANOVA ไม่มีประโยชน์ในการค้นหาความแตกต่างภายหลังการทดสอบ 

Multivariate เพราะมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม การวิเคราะห์จาํแนกประเภทเป็นวิธีทดีีทสีุดใน

การใช้ภายหลังการทดสอบด้วย MANOVA 

  การวิเคราะห์จาํแนกประเภทจะใช้เมนู Analyze เมนูรอง Classify และเมนูย่อย 

Discriminant 

 

    ภาพประกอบ .  

 

  จะปรากฏหน้าต่าง “Discriminant Analysis” คลิกตัวแปรพยากรณไ์ปใส่ช่อง 

“Independents” และตัวแปรเกณฑ์ใส่ในช่อง “Grouping Variable:”  
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  ภาพประกอบ .  

 

  จากนันคลิกทปุ่ีม “Define Variable” จะปรากฏหน้าต่าง 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  ให้ใส่รหัสทใีช้ในการจัดกลุ่มตาํสุดและสูงสุด ในทนีีใช้รหัส  ถึง  แทนกลุ่มทงั  กลุ่ม จึง

ใส่ค่าตาํสุดและสูงสุดดังภาพประกอบ .  จากนันคลิกปุ่ม “OK” สังเกตด้านล่างของช่อง 

“Independent” ใช้สาํหรับกาํหนดวิธีการคัดเลือกตัวพยากรณว่์าต้องการนาํเข้าทงัหมด “Enter 

Independent together” ซึงเป็น default ของโปรแกรม จะได้ลักษณะดังภาพประกอบ 
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  ภาพประกอบ .  

 

  หรือคัดเลือกแบบขันตอน “Use stepwise method” ถ้าหากเลือกตัวเลือกนี ปุ่ม Method… 

จะใช้งานได้ สาํหรับกาํหนดเกณฑ์การนาํเข้าตัวแปรพยากรณ ์ดังภาพประกอบ 

 

  ภาพประกอบ .  

 

  ปุ่ม Statistics... จะปรากฏดังภาพประกอบ .  ซึงปุ่มนีจะอนุญาตให้เราเลือกวิเคราะห์

ค่าสถิติพืนฐานของกลุ่ม Univariate ANOVA, และ Box's test ซึงทงัหมดนีมีอยู่ในการวิเคราะห์ 

MANOVA ยิงกว่านัน ยังสามารถคาํนวณค่าสหสัมพันธ์ภายในกลุ่ม และเมตริกความแปรปรวนร่วม ซึง

จะเหมือนกับสหสัมพันธ์ของความคลาดเคลือนและเมตริกความแปรปรวนร่วม เหมือนกับการวิเคราะห์

ในภาพประกอบ  ในตัวเลือกถัดมาเป็นการวิเคราะห์เมตริกความแปรปรวนร่วมแยกกลุ่ม ซึงสามารถ

ใช้ประโยชน์ในการพิจารณาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามของแต่ละกลุ่ม (เมตริกนีในการวิเคราะห์ 

MANOVA จะไม่แสดงผล) และสุดท้ายเราสามารถจะเลือกวิเคราะห์เมตริกความแปรปรวนร่วมรวม ซึง

จะแสดงเมตริกความความแปรปรวนและความแปรปรวร่วมของตัวแปรตามทงัหมด กรณทีมีีประโยชน์
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กคื็อในกล่องของ Function Coefficient ให้เลือกแสดงสัมประสิทธิฟังก์ชันการจาํแนกทไีม่เป็น

มาตรฐาน (Unstandardized) ซึงในตัวเลือกนีจะแสดงค่า s สาํหรับแต่ละตัวแปร เมือคลิกเลือกแล้ว 

ให้คลิกทปุ่ีม Continue 

 

  ภาพประกอบ .  

 

  สาํหรับปุ่ม Classify… จะปรากฏดังภาพประกอบ .  ในปุ่มนีจะมีหลายตัวเลือกให้

เลือกวิเคราะห์ ตัวเลือกแรกในช่อง Prior Probabilities ถ้าขนาดของกลุ่มเท่ากัน (All group equal) 

เป็น default ของโปรแกรม อย่างไรกต็ามถ้ากลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันแล้ว ควรจะเลือก 

Compute from group sized และ default ของโปรแกรมจะเลือกวิเคราะห์เมตริกความแปรปรวนร่วม

ภายในกลุ่ม (Within-groups Covariance Matrix) หรืออาจเลือกพลอ็ตแผนภาพโดยรวมทุกกลุ่ม 

(combined-groups Plots) หรืออาจพลอ็ตแยกกลุ่ม (Separate-groups Plots) จาํนวนกราฟขึนอยู่กับ

จาํนวนกลุ่ม ถ้าจาํนวนกลุ่มน้อยควรจะเลือก Combined groups Plots จะดีกว่า เพราะจะแปล

ความหมายได้ง่ายกว่า ส่วนตัวเลือกทมีีประโยชน์กคื็อการแสดงตารางสรุปผลการวิเคราะห์ (Summary 

table) จะแสดงผลการใช้สมการในการจาํแนกกลุ่มโดยจะแสดงผลสรุปรวมเมือเลือกครบทุกตัวเลือกที

ต้องการแล้วแล้ว คลิกท ีContinue สาํหรับกลับไปสู่หน้าต่างหลัก 
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  ภาพประกอบ 

.  

 

  สาํหรับปุ่มสุดท้ายคือปุ่ม Save… จะปรากฏดังภาพประกอบ .  จะปรากฏ  ตัวเลือก 

สองตัวเลือกจะเกียวข้องกับการทาํนายความเป็นสมาชิกของกลุ่ม (Predicted group membership) 

และความน่าจะเป็นของการเป็นสมาชิกของกลุ่มเมือใช้สมการทาํนาย (Probabilities of group 

membership) และตัวเลือกสุดท้ายทเีลือกคือการแสดงคะแนนการจาํแนก (Discriminant scores) ซึง

จะแสดงคะแนนสาํหรับกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนในแต่ละตัวแปร คะแนนสามารถใช้ประโยชน์ได้ นันคือ

สามารถแปลความหมายได้เมือรู้ว่าคะแนนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนเป็นเท่าไหร่ในแต่ละตัวแปร 

 

 

  ภาพประกอบ .  

 

 ผลลพัธจ์ากการวิเคราะหจํ์าแนกประเภท 

  ผลลัพธ์จะการวิเคราะห์ข้อมูลจะแสดงเมตริกความแปรปรวนร่วมแยกสาํหรับแต่ละกลุ่ม 

เมตริกความแปรปรวนของตัวแปรตามแต่ละตัวสาํหรับแต่ละกลุ่ม (ภาพประกอบ . ) ค่าในตาราง
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นีจะมีประโยชน์เกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามทเีปลียนไปในแต่ละกลุ่ม เช่น ในกลุ่ม CBT 

ตัวแปร Actions และ Thought จะไม่เหน็ความสัมพันธ์เพราะความแปรปรวนร่วมเกือบเป็นศูนย์ 

( . ) ในกลุ่ม BT ตัวแปร Actions และ Thought มีความสัมพันธ์เป็นบวก ( . ) ส่วนกลุ่ม NT 

มีความสัมพันธ์เป็นลบ (- . )  
 

Covariance Matrices 

Group Action Thoughts 

CBT Action 1.433 .044 

Thoughts .044 3.600 

BT Action 3.122 2.511 

Thoughts 2.511 4.400 

NT Action 1.111 -1.111 

Thoughts -1.111 5.556 

 

ภาพประกอบ .  

 

  ในตาราง  .  แสดงค่าสถิติเบืองต้นจากการวิเคราะห์จาํแนกประเภท ตารางแรกจะเป็น

ค่าไอเกนสาํหรับแต่ละฟังก์ชันและสังเกตว่า ค่าในแนวทแยงของเมตริก HE-1
variates หรือค่าไอเกนจะถูก

แปลงเป็นเปอร์เซน็ต์ของความแปรปรวนทถูีกอธิบายและฟังก์ชันแรกอธิบายได้ . % ของความ

แปรปรวนส่วนฟังก์ชันท ี  อธิบายได้ . % ในตารางถัดไปจะแสดงค่า Wilk's Lambda ซึงจะมีค่า 

.  มี df = 4 และมีนัยสาํคัญท ี .  เท่ากับใน MANOVA จุดทสีาํคัญสังเกตว่าตารางนีมีฟังก์ชัน

เดียวทมีีนัยสาํคัญ (ฟังก์ชันท ี  ไม่มีนัยสาํคัญท ีp = 0.173) ดังนันความแตกต่างระหว่างกลุ่มสามารถ

อธิบายได้ใน  ฟังก์ชัน 
 

Eigenvalues 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % 

Canonical 

Correlation 

1 .335a 82.2 82.2 .501 

2 .073a 17.8 100.0 .260 

a. First 2 canonical discriminant functions were used in the analysis. 

 

Wilks' Lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 through 2 .699 9.508 4 .050 

2 .932 1.856 1 .173 

 
ภาพประกอบ .  
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  ตารางในภาพประกอบ .  จะมีความสาํคัญมากสาํหรับแปลความหมาย ตารางแรก

แสดงสัมประสิทธิฟังก์ชันการจาํแนกทเีป็นมาตรฐานสาํหรับ  ตัวแปร ในกรณขีองสมการถดถอยเชิง

เส้น สัมประสิทธิฟังก์ชันการจาํแนกทเีป็นมาตรฐานมีความเท่าเทยีมกับค่า beta ในการถดถอย 

สัมประสิทธิจะบอกเราเกียวกับความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรกับตัวแปรตาม ชัดเจนว่าขนาดของ

สัมประสิทธิของตัวแปร Actions มีมากกว่าตัวแปร Thought แต่เครืองหมายตรงกันข้าม สัมประสิทธิ 

beta ทเีป็นมาตรฐานมีค่าอยู่ระหว่าง   ตัวแปรทงัคู่มีค่ามากในฟังก์ชันแรก และมีค่าเข้าใกล้  และ 

-  ตามลาํดับ มีเฉพาะฟังก์ชันแรกทมีีความสาํคัญ สรุปได้ว่า ตัวแปรตามทงั  ตัวในชุดของตัวแปร

จาํแนกประเภทมีตัวแปรหนึงตัวทมีีค่าเป็นลบและอีกหนึงตัวมีค่าเป็นบวก บ่งชีว่าความแตกต่างระหว่าง

กลุ่มอธิบายได้ด้วย 

ความแตกต่างระหว่างตัวแปรตาม 
 

Standardized Canonical Discriminant 

Function Coefficients 

 

Function 

1 2 

Action .829 .584 

Thoughts -.713 .721 

 

Structure Matrix 

 

Function 

1 2 

Action .711* .703 

Thoughts -.576 .817* 

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized canonical discriminant functions  

 Variables ordered by absolute size of correlation within function. 

*. Largest absolute correlation between each variable and any discriminant function 

ภาพประกอบ .  

 

  อีกวิธีการหนึงในการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรจาํแนกกคื็อเมตริก

โครงสร้าง (Structure Matrix) ซึงจะแสดงว่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของตัวแปรคาโนนิคอล จะถูก

เปรียบเทยีบกับค่านาํหนักองค์ประกอบ และบ่งชีถึงธรรมชาติของตัวแปร Bargman (1920) โต้แย้งว่า 

เมือมีบางตัวแปรของตัวแปรตามทมีีความสัมพันธ์กับตัวแปรคาโนนิคอลมาก ขณะทตีัวแปรอืนมี

ความสัมพันธ์กันตาํ ซึงตัวแปรทมีีสหสัมพันธ์สูงจะใช้ในการจาํแนกกลุ่มได้มาก เราสนใจเฉพาะตัวแปร

แรก (เพราะตัวแปรท ี  ไม่มีนัยสาํคัญ) สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปร Action มีความสาํคัญมากกว่าใน

ความแตกต่างระหว่าง  กลุ่ม (เพราะ .  มากกว่า . )  
 

Canonical Discriminant Function Coefficients 

 Function 
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1 2 

Action .603 .425 

Thoughts -.335 .339 

(Constant) 2.139 -6.857 

Unstandardized coefficients 

 

Functions at Group Centroids 

Group 

Function 

1 2 

CBT .601 -.229 

BT -.726 -.128 

NT .125 .357 

Unstandardized canonical discriminant 

functions evaluated at group means 
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  ส่วนถัดไปของผลลัพธ์ในภาพประกอบ .  จะบอกเกียวกับสัมประสิทธิฟังก์ชันการ

จาํแนกคาโนนิคอล ซึงจะเป็นค่าทไีม่เป็นมาตรฐานของสัมประสิทธิฟังก์ชันการจาํแนกทเีป็นมาตรฐานที

อธิบายในภาพประกอบ .  สังเกตว่า ค่านีคือค่าไอเกนเวกเตอร์ทไีด้มาใช้ในการคาํนวณในหัวข้อที

ได้อธิบายไปแล้ว ซึงค่านีมีประโยชน์น้อยกว่าค่าสัมประสิทธิฟังก์ชันการจาํแนกทเีป็นมาตรฐาน ตาราง

ถัดไปเป็นเซนทรอยด์ของตัวแปรแต่ละกลุ่ม เซนทรอยด์อธิบายอย่างง่ายกคื็อค่าเฉลียตัวแปรในแต่ละ

กลุ่ม ส่วนการแปลความหมาย ควรมองหาสัญลักษณข์องเซนทรอยด์ (บวก หรือลบ) ฟังก์ชันท ี  

จาํแนกกลุ่ม BT ออกจากกลุ่มอืน ๆ (เพราะความแตกต่างระหว่างเซนทรอยด์มีมากกว่า) ฟังก์ชันท ี  

(ซึงไม่มีนัยสาํคัญ) ดูเหมือนจะจาํแนกกลุ่ม NT จากอีก  กลุ่ม 

  สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและกลุ่มจะแสดงโดยการพลอ็ตกราฟ การพลอ็ตกราฟนีจะใช้

คะแนนจากฟังก์ชันการจาํแนกของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม นอกจากนีเซนทรอยด์ของกลุ่มจะเป็น

ค่าเฉลียของฟังก์ชันในแต่ละกลุ่ม 



บทท ี   การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรและการวิเคราะห์จาํแนกประเภท 

 
 

ภาพประกอบ .  

 

  ในภาพประกอบ .  เป็นการพลอ็ตข้อมูลในตัวอย่างนี และชัดเจนว่า จากตาํแหน่งของ

เซนทรอยด์ (สีเหลียมใหญ่ทบ่ีงบอกกลุ่ม) พิจารณาในแนวนอนทเีป็นช่วงห่างระหว่างเซนทรอยด์ของ

ฟังก์ชันท ี  ได้จาํแนกกลุ่ม BT ออกจากกลุ่ม NT และ CBT พิจารณาในแนวตังทเีป็นช่วงห่างระหว่าง

เซนทรอยด์ของฟังก์ชันท ี  จะไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม เพราะไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ ช่วงห่าง

ระหว่างเซนทรอยด์ของแต่ละกลุ่มจะใกล้กันมาก บ่งชีถึงการไม่แยกขาดจากกันของทงั  กลุ่ม 
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