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ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ สําหรับวิธีการวิเคราะหขอมูลข้ันพ้ืนฐานนี้ จะมีวิธีการอยางไร มาติดตามกัน

เลยคะ 

 ชวนคิดชวนคุย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย กลาวถึงกิจกรรมในวันนี้ จะเปนการแนะนํา

วิธีการดูแบบสอบถาม วิธีการสรางตัวแปรสําหรับการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามท่ีแตละหนวยงานมี

ขอมูลอยู  และวิธีการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ซ่ึงจะใชการวิเคราะหอยางงายๆ คือ คาความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 โปรแกรม SPSS คืออะไร 

โปรแกรม SPSS เปนโปรแกรมของคอมพิวเตอรท่ีถูกสรางข้ึนมาเพ่ือชวยนักวิจัยในเรื่องการเก็บ

ขอมูลและการประมวลผลขอมูล การจะนําโปรแกรมนี้มาใชกับงานศึกษาวิจัย ผูใชควรจะมีความรูพ้ืนฐาน

เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยเปนอยางดี และจะตองเลือกเทคนิคการวิเคราะหขอมูลทางสถิติท่ีเหมาะสมมาใชใน

การวิเคราะหขอมูลตอไป 

 การกําหนดตัวแปรและรหัสขอมูลจากคําถามในแบบสอบถาม 

ผูใชงานจะตองทําการกําหนดตัวแปรและรหัสขอมูลจากคําถามในแบบสอบถามท่ีใช โดยมีตัวอยาง

ของคําถามในแบบสอบถามดังนี้ 

1. คําถามปลายปดท่ีมีคําตอบใหผูตอบเลือกตอบเพียงสองคําตอบ (Dichotomous question) 

           เชน  เพศ   เพศชาย   =  1 

    เพศหญิง  =  2 

  กรณีนี้ ตองสรางตัวแปร 1 ตัวแปร  

2. คําถามปลายปดท่ีมีคําตอบใหเลือกตอบหลายคําตอบ (Multiple choice question) 

         เชน ชวงเวลาท่ีทานชอบเรียนมากท่ีสุดคือชวงใด 

               {   }   8.00 – 10.00 น.      =  1  

               {   }  10.00 – 12.00 น.      =  2 

               {   }  13.00 – 15.00 น.      =  3 

               {   }  15.00 – 17.00 น.      =  4 
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กรณีนี้ ตองสรางตัวแปร 1 ตัวแปร  

3. คําถามปลายปดท่ีสามารถเลือกคําตอบไดหลายคําตอบ (Checklist question) 

          เชน  ปกติทานใชเวลาวางทําอะไร  

                  (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

               {   } ไปเท่ียวตามสถานเริงรมย 

               {   } ทํากิจกรรมบันเทิงตางๆ 

               {   } ชวยพอแมทํางานบาน 

               {   } อ่ืนๆ โปรดระบุ ………… 

กรณีนี้ ตองสรางตัวแปร 4 ตัวแปร และการบันทึกขอมูลตองปฏิบัติ ดังนี้ 

         ถาผูตอบเลือก   = 1 

ถาผูตอบไมเลือก = 0 

4. คําถามปลายเปดท่ีคําตอบเปนตัวเลข  

เชน  อายุ....35........ป 

กรณีนี้ ตองสรางตัวแปร 1 ตัวแปร  

5.  คําถามท่ีแสดงระดับความมากนอย (Scale Question) 

เชน  การสรุปบทเรียนทุกครั้งทําใหทานเขาใจเนื้อหามากข้ึน 

 

ความคิดเห็น รหัส 

มากท่ีสุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

นอย 2 

นอยท่ีสุด 1 

 

กรณีนี้ ตองสรางตัวแปร 1 ตัวแปร  

6. คําถามบางคําถามอาจรวมเปนคําถามเดียวกันได หรือทําใหเปนตัวแปรเดียวกันได  

เชน    ทานเคยขาดเรียนหรือไม 

           [   ]  ไมเคย  

           [   ]  ขาดเรียนท้ังหมด ……… ครั้ง 

กรณีนี้ สรางตัวแปรไดท้ังแบบ 1 ตัวแปร และ 2 ตัวแปร  

7. คําถามท่ีไมไดรับคําตอบ (Missing Data) 

7.1 user missing เชน กรณีผูตอบแบบสอบถามไมตอบขอมูลในขอนั้นๆ หรือคําถาม

นั้นๆ ไมตองตอบใหใส missing เปน 9, 99,999, 9999 ฯลฯ แลวแตกรณี 
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7.2 system missing (.) เชน กรณีท่ีขอมูลไมครบและผูวิจัยไมไดลงรหัสไว 

 การสรางตัวแปรในโปรแกรม SPSS 

ผูใชงานจะตองทําการสรางตัวแปรท่ีจะใชบันทึกคาของขอมูลลงในโปรแกรม SPSS กอน จึงจะ

สามารถบันทึกขอมูลได  

File  New  Data 

 คําส่ังพ้ืนฐานท่ีใชงานบอยๆ   

1. คําส่ัง Compute  

คําสั่งนี้ใชสําหรับสรางตัวแปรเปาหมาย (Target Variable) ข้ึนมาใหม หรืออาจจะสรางแทนท่ีตัว

เดิมก็ได โดยท่ีตัวแปรเปาหมายเปนฟงกชั่นของตัวแปรเดิม 

Transform  Compute Variable 

สูตรการคํานวณดวย SUM = SUM(numexpr,numexpr[,..]) 

สูตรการคํานวณดวย MEAN  = MEAN(numexpr,numexpr[,..]). 

 2. คําส่ัง Frequencies  

เปนคําสั่งท่ีใชพรรณนาขอมูลเชิงคุณภาพทีละตัวแปร หรือขอมูลท่ีมาจากประชากรเพียงกลุมเดียว 

และผลลัพธท่ีไดจากการใชคําสั่งนี้จะนําเสนอในรูปของตารางสถิติและตารางแจกแจงความถ่ี 

Analyze  Descriptive Statistics  Frequencies  

3. คําส่ัง Descriptives  

เปนคําสั่งท่ีใชพรรณนาขอมูลเชิงปริมาณท่ีมาจากประชากรเพียงกลุมเดียว โดยท่ีตัวแปรนั้นมีระดับ

การวัดเปนแบบชวงหรือแบบอัตราสวน และผลลัพธท่ีไดจากการใชคําสั่งนี้จะนําเสนอเฉพาะคาสถิติเชิง

พรรณนาเทานั้น โดยจะไมแสดงตารางแจกแจงความถ่ีไวในผลลัพธ  

Analyze  Descriptive Statistics  Descriptives 

 บทสงทาย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ไดสรุปคาสถิติท่ีจะใชในการวิเคราะหขอมูลในแต

ละตัวแปรท่ีอยูในแบบสอบถาม วาจะตองใชคาสถิติตัวใดบาง และแนะนําวา การวิเคราะหขอมูลท่ีเปนแบบ 

Likert Scale ไมวาจะเปนแบบ 3 ระดบั 4 ระดับ หรือ 5 ระดับ ควรวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เพราะสามารถใชในการตอบขอมูลการประกันคุณภาพได แตผูเขารับการอบรมก็สามารถ

วิเคราะหขอมูลแบบความถ่ี-รอยละ เก็บไวเปนขอมูลไดเชนเดียวกัน เพียงเทานี้ ผูใชงานก็จะสามารถใช

โปรแกรม SPSS เพ่ือการวิเคราะหขอมูลข้ันพ้ืนฐานไดแลว  
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