
การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลใน
งานวิจัยและพัฒนางานด้านนโยบายและ

สาธารณสุข

ผศ.ดร.ปรญิญา  เรอืงทิพย ์
วิทยาลยัวิทยาการวิจยัและวิทยาการปัญญา 
มหาวิทยาลยับรูพา



outline

6.การวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

5.การวเคราะหข์อ้มลูเชิงสมัพนัธ์

4.การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงเปรยีบเทียบ

3.การวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติเบือ้งตน้

2.การวิเคราะหข์อ้มลูและน าเสนอ

1.บทน าเก่ียวกบัการวิเคราะหข์อ้มลู



บทน าเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล



กลุ่มของสิ่งมชีีวติหรือสิ่งไม่มชีีวติทีผู้่วจิัยต้องการศกึษา 
ซึง่สมาชิกแต่ละหน่วยของประชากรกลุ่มหน่ึง ๆ จะมี

ลักษณะหรือคุณสมบัตบิางอย่างร่วมกัน

ประชากร (Population)

กลุ่มของส่ิงตา่ง ๆ ทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มประชากรทีผู้่วิจัยสนใจศึกษา  
กลุ่มตวัอย่างทีด่ ีคอื กลุ่มตวัอย่างทีมี่ลักษณะส าคัญ

ครบถ้วนเหมือนกับกลุ่มประชากร 

กลุ่มตวัอย่าง (Sample)

Population and Sample



ความสัมพันธ์ระหว่างประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการใช้สถิติ

ประชากร
(population)

กลุ่มตัวอย่าง
(sample)

พารามิเตอร์
Parameter

สถิติ
statistic

Random sampling

สถิติบรรยาย

Descriptive statistics

สถิติอ้างอิง
Inferential statistics

-Estimation
-Testing hypothesis



ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ

 ค่าที่ได้จากประชากรเรียกว่า “ค่าพารามิเตอร์(Parameters)”
 ค่าทีไ่ด้กลุ่มตวัอย่างเรียกว่า “ค่าสถิติ (Statistics)”
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• Nominal Scales (นามบัญญัติ)

(เช่น ชาย, หญิง )

• Ordinal Scales (เรียงอันดับ)
(เช่น คะแนน Grade A, B, C)

• Interval Scales (ช่วง หรือ อันตรภาค)
(arbitrary zero, ระยะห่างของแต่ละหน่วยเท่าๆกัน
หาค่าเฉลี่ยได้ เช่น องศาเซลเซียส, ฟาเรนไฮต์)

• Ratio Scales (อัตราส่วน) (true zero) น ้าหนัก, รายได้

มาตรวัด Scales of Measurement 



ตัวแปร (Variables)

ตัวแปร (Variable) หมายถึง คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถแปรค่า
ได้ ในหน่วยของประชากร

เช่น น้้าหนัก ส่วนสูง อายุ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสติปัญญา เชื้อ
ชาติ เป็นต้น

ตัวแปรแบ่งออกเป็น
ตัวแปรต่อเนื่อง (continuous Variables)

ตัวแปรไม่ต่อเนื่อง(Discrete Variables)



สัญลักษณ์ของตัวแปร

ใช้พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวใหญ่ แทนตัวแปรแต่ละตัว และใช้ตัวเลขก้ากับแทนแต่ละค่า
ของตัวแปร
เช่น ให้ X แทน คะแนนสอบ

45 42 35 23 52

X1  แทน 45
X2  แทน 42
X3  แทน 35
X4  แทน 23
X5  แทน ?



สัญลักษณ์การรวม Summation Notation 

∑
N

1=i
i

X

แทน ผลรวมของตัวแปร X ตั้งแต่ ตัวที่ 1 ถึง ตัวที่ N



สถิตทิีใ่ช้ในการวิจัย

1. สถติทิีใ่ช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวจิัย
1.1 นวัตกรรม
1.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล

2. สถติพิืน้ฐาน 
ร้อยละ  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (ค่าเฉล่ีย มัธยฐาน 

ฐานนิยม)  การวัดการกระจาย (ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ส่วน
เบีย่งเบนควอไทล ์พสัิย)
3. สถติทิีใ่ช้ในการทดสอบสมมุตฐิาน

การเปรียบเทยีบค่าเฉล่ีย และ การหาความสัมพนัธ์



สถิติพาราเมตริก
(Parametric Statistics)

สถิตนิอนพาราเมตริก
(Nonparametric 

Statistics)



ความแปรปรวน
ค่าเฉล่ีย

สหสัมพันธ์

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

สัดส่วน ร้อยละ

สถติิทีใ่ช้ในการวจิัย



การทดสอบด้วยสถิติ t

การทดสอบด้วยสถิติ Z

การทดสอบด้วยสถิต ิF

การทดสอบสหสัมพันธ์

สถติิทีใ่ช้ในการวจิัย



- กรณ ี1 กลุ่มตัวอย่าง    (t-test for one sample)

- กรณ ี2 กลุ่มตัวอย่างไม่อสิระต่อกนั    (t-test Dependent samples)

- กรณ ี2 กลุ่มตัวอย่างทีอ่สิระต่อกนั    (t-test Independent samples)
- ความแปรปรวนเท่ากนั   (Pooled Variance t-test)
- ความแปรปรวนไม่เท่ากนั  (Separated Variance t-test) 

- กรณ ี3 กลุ่มไม่เป็นอสิระต่อกนัหรือแบบวดัซ ้า(Repeated Measure ANOVA)

- กรณ ี3 กลุ่มเป็นอสิระต่อกนั (One-way ANOVA)

สถิตทิีใ่ช้ในการทดสอบสมมุตฐิาน (เปรียบเทยีบ)



สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน

t-test one group

1 กลุ่ม 2 กลุ่ม มากกว่า 
2 กลุ่ม

อิสระไม่อิสระ ANOVA

t-test Dependent t-separatedt-pooled



การติดตั้งเมนู data analysis ใน Excel

1 เปิดโปรแกรม excel



การติดตั้งเมนู data analysis ใน Excel

2.คลิก 
file

3.คลิก 
Options

4.คลิก 
Add-ins

5.คลิก go

6.คลิก
ทกุเมนู

7.คลิก
OK



การติดตั้งเมนู data analysis ใน Excel

ตรวจสอบว่ามีเมน ูdata analysis ปรากฎหรอืไม่



2.การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ

ตาราง (table) เป็นการน้าเสนอ
ข้อมูลในรูปตาราง จะจ้าแนกตามลักษณะต่าง 
ๆ โดยแบ่งออก เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
1. ตารางแบบทางเดียว (one-way table) 

หมายถึง ตารางท่ีมีการจ้าแนกเพียง
ลักษณะหรือตัวแปรเดียวเท่านั้น

2. ตารางแบบสองทาง (two-way table) 
หมายถึง ตารางท่ีมีการ จ้าแนกลักษณะ
สองลักษณะ 

3. ตารางแบบหลายทาง (multi-way 
table) หมายถึง ตารางท่ีมี การจ้าแนก
ตั้งแต่สามลักษณะ (three-way table) 
ขึ้นไป



2.การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ



2.การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ

แผนภูมิ เป็นการน้าเสนอเพื่อเปรียบเทียบระหว่างลักษณะ 

(categories)

สามารถน้าเสนอได้ทัง้แนวตัง้และแนวนอน 

แนวตั้งนิยมใช้ในการเปรียบเทียบขอ้มูลชนิดเดยีวกนัทีเ่วลาแตกตา่ง
กัน ส่วนกราฟแท่งแนวนอนมกัใช้เปรียบเทียบขอ้มูลตา่งชนดิกันที่
เวลาเดียวกัน



2.การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ

กราฟเส้น เป็นการน้าเสนอ
ข้อมูลที่ต้องการให้เห็น
แนวโน้มของการ 
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ท้าให้
เข้าใจได้ง่ายขึ้น 0
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ระดบัน ้ำตำลของผูป่้วยโรคเบำหวำน เดอืน 
กรกฏำคม



2.การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ
แผนภูมิวงกลม เป็นการแสดงสัดส่วน
ของข้อมูลต่างๆ ต่อข้อมูลทั้งหมดที่คิด
เป็น 100%  และข้อมูลควรมีไม่มาก
จนเกินไป 

26.5

73.5

รอ้ยละ

ชำย หญงิ



3.การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้น

1.เปิดไฟลข์อ้มลู

เป็นการวิเคราะหข์อ้มลูเพ่ืออธิบายลกัษณะ
ขอ้มลูโดยภาพรวม สถิติท่ีใชเ้ป็น ค่าเฉล่ีย ค่า
มยัธยม ค่าฐานนิยม ความแปรปรวน ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสงูสดุ ค่าต  ่าสดุ



3.การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้น

2.คลิก 
Data

3.คลิก 
Data 

analysis

4.คลิก 
Descriptive  

statistics

2.คลิก 
Data

5.คลิก 
OK



3.การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้น
6.ก าหนดพืน้ท่ี

ขอ้มลู

10.คลิก OK

9.คลิกเลือก
เพ่ือใหแ้สดง
ค่าสถิติต่าง ๆ

8.คลิกเลือกเพ่ือให้
แสดงผลลพัธเ์ป็น

sheet ใหม่

7.คลิกเลือก เพ่ือให้
โปรแกรมรูว้่าแถวแรกเป็น

ตวัแปร



3.การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้น

Out put ของการวิเคราะหส์ถิติเบือ้งตน้



4.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบข้อมูลกลุ่มเดียว

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างก่อนกับหลัง

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม



4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบข้อมูลกลุ่มเดียว

t 4.172836057

t มีนัยส้าคัญที่ระดับ .05 มากกว่า 1.971956544

t มนัยส้าคัญที่ระดับ .01 มากกว่า -2.345232231

สรุปว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีอายุมากกว่า 60 ปีอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

t = (ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง – ค่าพารามิเตอร)์/ความคาดเคล่ือนมาตรฐาน

t=(63.11 −60)/0.745296474

วตัถปุระสงค ์เพ่ือตอ้งการทราบว่า ผูป่้วยโรคเบาหวานมีความอายมุากกว่า 60 ปีหรอืไม่



4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างก่อนกับ
หลัง

วตัถปุระสงค ์เพ่ือตอ้งการอยากทราบ
ว่าระดบัน า้ตาลของผูป่้วยโรคเบาหวาน
เดือนสิงหาคมลดลงอย่างมีนยัส าคญั
หรอืไม่เม่ือเปรยีบเทียบกบัเดือน
กรกฎาคม

1.เปิดไฟล์



4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างก่อนกับหลัง

2.คลิก 
Data

3.คลิก 
Data 

analysis

4.คลิก t-Test 
Paired..

2.คลิก 
Data

5.คลิก 
OK



4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างก่อนกับหลัง2.เลือกพืน้ท่ี
ขอ้มลูเดือน ก.ค.

3.เลือกพืน้ท่ี
ขอ้มลูเดือน. ส.ค.

5.คลิก Labels

6. เลือกแสดงเป็น
sheet ใหม่

4. ใส่ 0

7. OK



สรุปไดว้่า  ผูป่้วยโรคเบาหวานมีระดบัน า้ตาลเดือนสิงหาคมไม่ลดลงอย่างมีนยัส าคญั เม่ือเปรยีบเทียบกบัเดือน
กรกฎาคม  (t=0.82)



4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม

วตัถปุระสงค์
เพ่ือตอ้งการทราบว่าผูช้ายกบั
ผูห้ญิงเดือนสิงหาคม มีระดบั
น า้ตาลแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัหรอืไม่

1. เปิดไฟล ์excel



4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม

2.คลิก 
Data

3.คลิก 
Data 

analysis
2.คลิก 
Data

5.คลิก 
OK

4.คลิก F-Test 



4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม

2.เลือกพืน้ท่ี
ขอ้มลูผูช้าย

3.เลือกพืน้ท่ี
ขอ้มลูผูห้ญิง

4.คลิก Labels

5. เลือกแสดงเป็น
sheet ใหม่ 6. OK



การทดสอบความแปรปรวน 

จากขอ้มลู ความแปรปรวนของผูช้าย
และผูห้ญิงไม่เท่ากนั ดงันัน้ตอ้งเลือก 
t-test แบบ Unequal 
Variances



4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม

2.คลิก 
Data

3.คลิก 
Data 

analysis
2.คลิก 
Data

4.คลิก t-test  5.คลิก 
OK



4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม

2.เลือกพืน้ท่ี
ขอ้มลูผูช้าย

3.เลือกพืน้ท่ี
ขอ้มลูผูห้ญิง

4.คลิก Labels

5. เลือกแสดงเป็น
sheet ใหม่ 6. OK



4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม

สรุปไดว้่า ผูช้ายมีระดบัน า้ตาลแตกต่างจากผูห้ญิงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05

ผูห้ญิงมีระดบัน า้ตาลสงูกว่าผุช้ายอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05หรอื



5.การวเคราะห์ข้อมูลเชิงสัมพันธ์
1.คลิก
data

2.คลิก
data 

analysis

4. OK

3.คลิก
เลือก

เป็นการวิเคราะหว์า่
ตวัแปรแตล่ะตวัแปร
มีความสมัพนัธก์นั
อยา่งไร



5.การวเคราะห์ข้อมูลเชิงสัมพันธ์

2.เลือกพืน้ท่ี
ขอ้มลูผูช้าย

3.คลิก Labels

4. เลือกแสดงเป็น
sheet ใหม่ 5. OK



จากตาราง พบว่า ตวัแปรน า้หนกัมีความสมัพนัธก์นัBMI มากท่ีสดุ รองลงมาเป็นสมัพนัธ์
ระหว่างน า้หนกักบัรอบเอว



6.การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การเตรยีมขอ้มลู

เลือกใชส้ถิติและวิเคราะห์
ขอ้มลู

การแปลความหมาย
และสรุปผล



ลกัษณะหน้าต่างของ SPSS
ประกอบด้วย 2 ส่วน
1. Data view 

เป็นส่วนของการเติมข้อมลู  มี Cell เป็นตวับอกต าแหน่ง
ของแถว (row) และต าแหน่งของคอลมัน์ (column)  ส าหรบัเติมข้อมลู

2.  Variable view 
เป็นส่วนท่ีใช้ก าหนดรายละเอียดของตวัแปรแต่ละตวั

ท่ีได้จากแบบสอบถาม แบบวดัต่าง ๆ ซ่ึงตวัแปร 1 ตวัจะใช้ 1 แถว  
ในการก าหนดรายละเอียดของตวัแปรและค่าของตวัแปรนัน้ ๆ



ลกัษณะหน้าต่างของโปรแกรม SPSS
Row number

Active cell

Variable name

Cell editor





หลักการตั้งชื่อตัวแปร
ห้ามต้ังชื่อตัวแปรว่า ALL, OR, AND, NOT, BY, WITH, TO, EQ, NE, LE, 

LT, GT และ GE
ห้ามเว้นวรรค หรือใช้สัญลักษณ์พิเศษ เช่น ? , “ ‘ \ ! + - * / % ^ & |
ชื่อตัวแปรต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษร หรือ @ หรือ เครื่องหมาย #, $, _ และ
ชื่อตัวแปรต้องไม่ลงท้ายด้วย . และควรหลีกเลี่ยงการลงท้ายชื่อของ

ตัวแปรด้วย
ความยาวของชื่อตัวแปรต้องไม่เกิน 8 ตัว (Character)
ในแฟ้มข้อมูลเดียวกัน ห้าม ตั้งชื่อตัวแปรซ้ ากัน
การก าหนดชื่อตัวแปรจะเป็นอักษรตัวใหญ่ (Capital Letter) หรืออักษรตัวเล็ก

ถือว่าเหมือนกัน เช่น SEX, sex,  Sex ถือว่าเป็นตัวแปรเดียวกัน



ตวัอย่าง
กดเพือ่ เพิม่เตมิข้อมูล

กดเพือ่มีการ
เปล่ียนแปลง

กดเพือ่ลบข้อมูลออก



การก าหนดค่าท่ีสญูหาย
ไม่มกีารก าหนดค่า Missing Value ใหก้ับตัวแปร

ก าหนดค่า Missing Value ของตัวแปร
น้ันทีเ่ป็นค่าเดีย่ว ๆ ได้ไม่เกนิ 3 ค่า

ก าหนดช่วงของค่า Missing Value (ระบุค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด) 
กับ ค่า Missing Value ทีเ่ป็นค่าเดีย่ว ๆ ของตัวแปรน้ันอกี 1 

ค่า



ตวัอย่างลกัษณะข้อมลู



ตวัอย่างลกัษณะตวัแปร



ค่าสถิติเบื้องต้น (ต่อ)
Analyze              Descriptive Statistics                Frequaencies 



ค่าสถิติเบื้องต้น (ต่อ)

ค่าต ่าสุด

ค่าเฉลี่ย

ค่ามัธยฐาน

ค่าฐานนิยม

ค่าความเบ้

ค่าความโด่ง

ค่าสูงสุด - ค่าต ่าสุดค่าพสัิย

ค่า
แปรปรวน

ค่าส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน



ค่าสถิติเบื้องต้น (ต่อ) 



ค่าสถิติเบื้องต้น (ต่อ)
Analyze              Descriptive Statistics           Descriptives



ค่าสถิติเบื้องต้น (ต่อ)



ค่าสถิติเบื้องต้น (ต่อ) 

ลขิสิทธ์ิของวทิยาลยัวทิยาการวจิัยและวทิยาการปัญญา  มหาวทิยาลัยบูรพา 59



การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม 

การทดสอบค่าเฉลี่ย 1 กลุ่มประชากร

ขั้นที ่1   ใช้ค าส่ัง

Analyze               Compare Means               One-Sample T Test

รูปที ่1
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม 

ขั้นที่ 2
 เลือกตัวแปรที่ต้องการทดสอบใส่ในช่อง Test  Variable (s) 

 ก าหนดค่า Test Value ที่ต้องการทดสอบ 

รูปที ่2
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม 

ขั้นที่ 3

เลือก จะได้หน้าจอดังรูปที่ 3

จากนั้นกดปุ่ม

ขั้นที ่4
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม 
ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์ข้อมูล

ลขิสิทธ์ิของวทิยาลยัวทิยาการวจิัยและวทิยาการปัญญา  มหาวทิยาลัยบูรพา 63



การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม 
ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์ข้อมูล

สรุปผลการทดสอบ  ค่า Sig. จากตารางมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั
ท่ี .05 สรุปวา่  ปฏิเสธ Ho  แสดงวา่ ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค
ก่อนเร่ิมตน้กิจกรรมไม่เท่ากบั 3.50 
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม 

การทดสอบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มประชากร (แบบอิสระต่อกัน)

ลขิสิทธ์ิของวทิยาลยัวทิยาการวจิัยและวทิยาการปัญญา  มหาวทิยาลัยบูรพา 65

ขั้นที ่1  ใช้ค าส่ัง

Analyze               Compare Means               Independent –Sample T Test

รูปที ่4



การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม 
ขั้นที ่2

 เลือกตัวแปรทีต้่องการทดสอบใส่ในช่อง Test Variable(s)
 Grouping Variable  หมายถึง  ตัวแปรทีจ่ะใช้แบ่งเป็นกลุ่มย่อย 

รูปที ่5
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม 

ขั้นที ่3
 กดปุ่ม
 จะปรากฏหน้าต่างแสดงดังรูปที ่6
 ก าหนดกลุ่มตัวแปร  ดังรูปที ่7  จากน้ันกดปุ่ม
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รูปที ่6 รูปที ่7



การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม 
ขั้นที่ 4

 จากรูปที ่8 กดปุ่ม                            จะได้หน้าจอดงัรูปที ่9 
 ใส่ค่าสถิตทิีต้่องการกดปุ่ม 
 จากรูปที ่8  กดปุ่ม                   จะปรากฏผลลพัธ์ในวนิโดวส์ Output ดงันี้

รูปที ่8
รูปที ่9

ลขิสิทธ์ิของวทิยาลยัวทิยาการวจิัยและวทิยาการปัญญา  มหาวทิยาลัยบูรพา 68



การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม  
และ 2 กลุ่ม (T-test) (ต่อ)

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์ข้อมูล
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม  
และ 2 กลุ่ม (T-test) (ต่อ)

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์ข้อมูล

1 2
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม  
และ 2 กลุ่ม (T-test) (ต่อ)

ลิขสิทธ์ิของวิทยาลยัวิทยาการวิจยัและวทิยาการปัญญา  มหาวิทยาลยับรูพา

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์ข้อมูล

ส่วนท่ี 1 เป็นการทดสอบสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบความแปรปรวนของประชากร
ทั้ง 2 กลุ่ม (F = 0.025  และ Sig = 0.847)  แสดงวา่ ค่าความแปรปรวนของของ
ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคระหวา่งนิสิตหญิงและชายไม่แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

ส่วนท่ี 2 เป็นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากรทั้ง 2 (ค่า 
t = 11.415  df = 98 และ Sig (2 tailed) = 0.000) แสดงวา่ 
สามารถปฏิเสธ H0 ได ้นัน่คือค่าเฉล่ียของของความสามารถในการฟันฝ่า
อุปสรรคระหวา่งนิสิตหญิง และนิสิตชายแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม

ลิขสิทธ์ิของวิทยาลยัวิทยาการวิจยัและวทิยาการปัญญา  มหาวิทยาลยับรูพา

การทดสอบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มประชากร (แบบจับคู่)

ขั้นที่ 1  ใช้ค าส่ัง

Analyze               Compare Means               Paired –Samples T Test 

รูปที ่10
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม

ลิขสิทธ์ิของวิทยาลยัวิทยาการวิจยัและวทิยาการปัญญา  มหาวิทยาลยับรูพา

ขั้นที ่2

 เลือกตัวแปร 2 ตัวที่จะทดสอบโดยท าการเลือกคร้ังละ 1 ตัว 

 ตัวแปรแรกทีถู่กเลือกจะไปอยู่ที ่Variable 1  ตัวแปรที่ 2 จะไปอยู่
ที่ Variable 2

รูปที ่11
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม

ลิขสิทธ์ิของวิทยาลยัวิทยาการวิจยัและวทิยาการปัญญา  มหาวิทยาลยับรูพา

ขั้นที่ 3

คลกิที่เคร่ืองหมาย                  จะปรากฏ  AQ - y ในช่อง  Paired 
Variables ดังรูปที่ 12

รูปที ่12
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม

ขั้นที ่4

 จากรูปที ่12  เลือก                         จะได้หน้าจอแสดงดงัรูปที ่13

 ใส่ค่าสถิติทีต้่องการ จากน้ันกดปุ่ม       จะกลบัมายงัรูปที ่12

 กดปุ่ม      จะปรากฏผลลพัธ์ในวนิโดวส์ Output ดงันี้

รูปที ่13
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม
ผลลัพธจ์ากการวิเคราะหข้์อมูล

ลขิสิทธ์ิของวทิยาลยัวทิยาการวจิัยและวทิยาการปัญญา  มหาวทิยาลัยบูรพา 76



การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม 

ลิขสิทธ์ิของวิทยาลยัวิทยาการวิจยัและวทิยาการปัญญา  มหาวิทยาลยับรูพา

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์ข้อมูล
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม
ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์ข้อมูล

ส่วนท่ี 1 เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรความสามารถในการฟัน
ฝ่าอุปสรรค (y) กบัความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคก่อนเร่ิมตน้กิจกรรม (AQ) 
จากตารางไดค้่า ความสัมพนัธ์ (r) = 0.941 และ sig = 0.000 แสดงวา่ความสามารถ
ในการฟันฝ่าอุปสรรค (y) และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคก่อนเร่ิมตน้
กิจกรรม (AQ) มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

ส่วนท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของความสามารถในการ
ฟันฝ่าอุปสรรค (y) และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคก่อนเร่ิมตน้กิจกรรม 
(AQ) ไดค้่า t= 87.397  df = 99,  sig(2-tailed) = 0.000 จึงสามารถปฏิเสธ H0 
ได ้ แสดงวา่ค่าเฉล่ียของความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค (y) มีค่ามากกวา่
ค่าเฉล่ียความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคก่อนเร่ิมตน้กิจกรรม (AQ) อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยหลายกลุ่ม (F-
test)

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีปัจจัยเดียวด้วย SPSS
ขั้นที ่1 ใช้ค าส่ัง

Analyze               Compare Means               One-Way  ANOVA

รูปที ่14
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยหลายกลุ่ม 
(F-test) (ต่อ)

ขั้นที ่3

 เลือก                        จากรูปที ่16

 รูปที ่17 ประกอบด้วย Statistic ผู้ใช้สามารถเลือกทางเลือกได้

รูปที ่16 รูปที ่17
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยหลายกลุ่ม
(F-test) (ต่อ)

ขั้นที ่4

 เลือก                       จะได้หน้าจอดังรูปที ่16

 แสดงถึงวธีิการเปรียบเทียบเชิงซ้อน 

รูปที ่18 
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยหลายกลุ่ม 
(F-test) (ต่อ)
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ขั้นที่ 5
จากรูปที ่19 กดปุ่ม  จะปรากฏผลลพัธ์ในวนิโดวส์ Output ดังนี้
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รูปที ่19 



การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยหลายกลุ่ม
(F-test) (ต่อ)

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์ข้อมูล
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยหลายกลุ่ม 
(F-test) (ต่อ)

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์ข้อมูล

จากตาราง ANOVA ไดค้่าสถิติ F = 119.236 และ Sig = .00 แสดงวา่
ค่าเฉล่ียของความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคแตกต่างกนัตาม
สาขาวชิาของนิสิต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .005
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การทดสอบสมมตฐิานเกีย่วกบัค่าเฉลีย่หลายกลุ่ม 
(F-test) (ต่อ) 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์ข้อมูล

เป็นการทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวนของตวัแปรตาม 
ไดค้า่ Levene Statistic = 2.166  df 1 = 2  df 2 = 97  Sig = 0.120  
แสดงวา่คา่ความแปรปรวนของตวัแปรตามไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
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การทดสอบสมมตฐิานเกีย่วกบัค่าเฉลีย่หลายกลุ่ม 
(F-test) (ต่อ)

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์ข้อมูล
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การทดสอบสมมตฐิานเกีย่วกบัค่าเฉลีย่หลายกลุ่ม 
(F-test) (ต่อ)

ลิขสิทธ์ิของวิทยาลยัวิทยาการวิจยัและวทิยาการปัญญา  มหาวิทยาลยับรูพา

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์ข้อมูล
เป็นการแสดงความแตกต่างของความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต

จ าแนกตามสาขาวชิาเป็นรายคู่ และการทดสอบพบวา่
1. ค่าเฉล่ียความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตสาขาวิชาวทิยาศาสตร์
และนิสิตสาขาวชิาบริหารธุรกิจ แตกต่างกนั

2. ค่าเฉล่ียความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตสาขาวิชาวทิยาศาสตร์
และนิสิตสาขาวชิานิติศาสตร์ แตกต่างกนั

3. ค่าเฉล่ียความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
และนิสิตสาขาวชิานิติศาสตร์ แตกต่างกนั
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร (Correlation)
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร (Correlation) (ต่อ)
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ขั้นที่ 2 เลือกตัวแปรเชิงปริมาณอย่างน้อย 2 ตัว  ที่ต้องการหาค่าความสัมพนัธ์
ในรูปเชิงเส้น  ใส่ในช่องของ Variables

 ในส่วนของ Correlation Coefficients เลือก 

 ในส่วนของ Test of significance เลือก 

 เลือก 

รูปที ่22



การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร (Correlation) (ต่อ)
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ขั้นที่ 3 เลือก       จะได้หน้าจอดงัรูปที ่23

รูปที ่23



การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร (Correlation) (ต่อ)
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ขั้นที ่4 จากรูปที ่23

 ในส่วนของ Statistics เลือก  

 ในส่วนของ Missing Values เลือก  

 คลกิ จะกลบัไปหน้าจอดงัรูปที่ 22

รูปที ่24



การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร (Correlation) (ต่อ)
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร (Correlation) (ต่อ)
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร (Correlation) (ต่อ)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร (Correlation) (ต่อ)

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล (ต่อ)
ส่วนของหมายเลข 1
  .832 หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพยีร์สันระหว่างตัวแปร

ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค และความคดิเชิงบวกของนิสิต
 .000 หมายถึง  ค่าความน่าจะเป็นที่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิานเกีย่วกบั
ความสัมพนัธ์  ค่า Sig. จากตารางมค่ีาน้อยกว่าระดบันัยส าคญัที ่.01 สรุปว่า 
ปฏิเสธ Ho แสดงว่า ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค และความคดิเชิงบวก
ของนิสิตมคีวามสัมพนัธ์กนั

 100 หมายถึง จ านวนชุดข้อมูลทีน่ ามาวเิคราะห์
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ขอบคุณมากครับ
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