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รายละเอียดเรื่องเล่า สรุปประเด็นความรู้ที่ได้รบั 
หัวข้อความรู้  
- เทคนิคการวิ เคราะห์ข้อมูล
วิจัย 
ลักษณะการอบรม 
- ฝึกปฏิบัติโดยโปรแกรม spss 
for windows  
ผู้ให้ความรู้ 
- รศ.ดร.ศิริชัย พงษ์วิชัย 
ภาควิชาสถิติ  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
สถานที่ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม  

   การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยมี
ล าดับขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้ 
   1. การเตรียมเครื่องมือ  ผู้วิจัยต้องเตรียมเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับการ
วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยในแบบสอบถามนั้นจะต้องก าหนดรหัสชื่อตัวแปร (Variable 
Name) และค่าของตัวแปร (Value) ให้เป็นตัวเลขเท่านั้น 
   2. การเตรียมไฟล์ข้อมูลสามารถท าได้ 2 แนวทางด้วยกัน คือ 
  - เตรียมไฟล์ข้อมูลโดยตรงจากโปรแกรม SPSS เอง ซึ่งการสร้างไฟล์ข้อมูลนี้จะคล้ายกับการใช้
งานในโปรแกรม Microsoft Excel 
  - โดยการอ่านข้อมูลเข้า (import) จากไฟล์ข้อมูลที่ได้บันทึกมาแล้ว จากโปรแกรมประเภทอ่ืน 
เช่น Excel 
    3. การบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่จะบันทึกต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น โดยก าหนดค่าของตัวแปรที่เป็น
ตัวเลือกในแบบสอบถามให้เป็นตัวเลขเสียก่อน 
    4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งค่าสถิติพื้นฐานและค่าสถิติ
ส าหรับทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้ค าสั่งจาก Menu bar เลือก Analyze แล้วเลือกค่าสถิติที่ต้องการ
วิเคราะห์จาก Window ที่ปรากฏตามล าดับ ก็จะได้ผลการวิเคราะห์ตามต้องการ 
ตัวอย่างการใช้ค าสั่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วย spss 
1.การหาค่าเฉลี่ย หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อค าถามรายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน โดยใช้
ค าสั่ง Analyze > Descriptive Statistics > Descriptive > เลือกข้อมูลใส่ในช่อง Variable  > OK 
2.การหาค่าสถิติการทดสอบค่าด้วยT-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้ค าสั่ง Analyze > Compare Means > Independent Sample T-test > เลือก
ตัวแปรที่ต้องการเปรียบเทียบใส่ในช่อง Grouping Variable > ก าหนด define groups > น าตัวแปร
ตามใส่ในช่อง Test Variable(s) > OK 
3.การหาค่าสถิติด้วย One Way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่ม โดย
ใช้ค าสั่ง Analyze > Compare Means > One Way ANOVA >  เลือกตัวแปรต้นที่แยกเป็น 3 กลุ่ม 
ใส่ในช่อง Factor และน าตัวแปรตามใส่ใน ช่อง Dependent > ก าหนดการทดสอบความแปรปรวน
ใน Post Hoc โดยก าหนดช่อง Dunnet T3  และ Sheffe > Continue > OK 

 



สรุปสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิานด้วยโปรแกรม SPSS 

 

 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานวิจัย 

ความแตกต่าง 
(มากกว่า,เท่ากับ,แตกต่างกัน,….) 

ความสัมพันธ์ 2 ตัวแปร 
(เก่ียวข้อง,ส่งผล,มีอิทธิพล,….) 

ค่าเฉลี่ย 
(ข้อมูลที่ค านวณได้) 

ร้อยละ/สดัส่วน 
(ข้อมูลที่ค านวณไมไ่ด้) 

1 กลุ่ม  2 กลุ่ม  หลายกลุ่ม  1 กลุ่ม  มากกว่า 1 กลุ่ม 

อิสระ  สัมพันธ์  อิสระ  สัมพันธ์  เป็นไปได้ 2 ค่า เป็นไปได้
มากกว่า  2 ค่า 

อิสระ  สัมพันธ์  

T-test  T-test  Paired  
T-test  

F-test 
ANOVA  

F-test 
ANOVA  

Binomial 
test  

Chi-Square  Chi-Square  McNemar  

ค านวณได้ 1 ตัว ค านวณได้ทั้งคู่ ค านวณไม่ได้ทั้งคู่ 

T-test (ทดสอบ) r (วัด) t,F-test (ทดสอบ) Eta (วัด) Chi-Square  


