
164 
 

บทที่ 9  

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิเพื่อการวิจัย  

 

 โปรแกรมส ำหรับใช้วิเครำะห์สถิติในกำรวิจัยมีหลำกหลำยโปรแกรม แต่ส ำหรับกำรวิจัย

ทำงด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้โปรแกรมส ำเ ร็จรูปที่ชื่อว่ำ 

โปรแกรมวิเครำะห์สถิติทำงสังคมศำสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences –SPSS) 

ส ำหรับที่จะใช้ในบทเรียนนี้จะเป็นโปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS for Windows เวอร์ช่ัน 17  

โดยรำยละเอียดในบทนี้ ประกอบด้วย ควำมหมำยของ SPSS กำรเรียกใช้โปรแกรม SPSS for 

Windows กำรป้อนข้อมูลจำกหน้ำจอ Data และหน้ำจอ Data View กำรหำควำมเชื่อมั่นของ

แบบสอบถำมที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ค่ำสถิติเบื้องต้น ควำมหมำยของผลลัพธ์ 

ควำมหมำยของค่ำทำงสถิติ สูตรกำรหำค่ำเฉลี่ย รวมทั้งตัวอย่ำงกำรท ำตำรำงและแผนภูมิ 

เพื่ออธิบำยผลกำรวิเครำะหข์้อมูล 

 

ความหมายของ SPSS 

 SPSS ย่อมำจำก Statistical Package for the Social Sciences เป็นโปรแกรมเพื่อวิเครำะห์

สถิตกิำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์  

 

การเรียกใช้โปรแกรม SPSS for Windows 

 คลิก Start ----> All Programs ----> เลือก SPSS Statistics (version) ถ้ำปรำกฏ

หน้ำจอสี่เหลี่ยม ให้คลิก  ใน  Don’t show this dialog in the future ในช่องด้ำนล่ำงซ้ำย 

แล้วคลิก OK หรอื Cancel  
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ภำพที่ 9.1 โปรแกรม SPSS Statistics version 17.0 
 

Windows ของ SPSS มี 5 ประเภท ได้แก่ 

1. Data ไฟล์นำมสกุล sav ใช้เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลหรอืเรียกข้อมูล 

ที่ป้อนจำกโปรแกรมอื่น ๆ  

2. Output ไฟล์นำมสกุล spo เพื่อให้แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบ Graphics  

3. Syntax ไฟล์นำมสกุล sps เพื่อใช้พิมพ์ค ำสั่งหำค่ำทำงสถิติแทนกำรใช้เมนู 

4. Draft Output  ไฟล์นำมสกุล rtf เพื่อให้แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบ Text  

5. Script  ไฟล์นำมสกุล sbs ใช้เขียนโปรแกรมค ำสั่งหำค่ำทำงสถิติ 

หมำยเหตุ ส ำหรับกำรเรียนในบทนีจ้ะใช้ Windows เฉพำะข้อ 1 และข้อ 2  
 

การป้อนข้อมูลจากหน้าจอ Data มีขั้นตอนดังน้ี 

1. เปิดหนำ้จอ SPSS Data Editor เลือกเมนู File ----> New ----> Data  

2. ก ำหนดช่ือและรำยละเอียดของตัวแปรจำกหน้ำจอ Variable View  

 
ภำพที่ 9.2 เมนู SPSS Data Editor 
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 ตัวอย่างข้อมูล  

2.1 Name หรอืชื่อตัวแปร ให้พิมพต์รงคอลัมน ์Name เชน่ Sex  

2.2 Type หรือประเภทของตัวแปร เลือก Numeric ก ำหนด Width = 1 Decimal 

Places = 0 คลิกปุ่ม OK  

  
ภำพที่ 9.3 กำรกรอก Variable Type 

 

  2.3 Label ก ำหนดข้อควำมขยำยชื่อตัวแปร เพื่ออธิบำยชื่อตัวแปรและแสดงออก

ทำงผลลัพธ์ ให้พิมพต์รงคอลัมน ์Label เชน่ เพศ  

  2.4 Values ก ำหนดค ำอธิบำยให้กับค่ำตัวแปร  

 
 

ภำพที่ 9.4 กำรก ำหนด Values Label 
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  2.5 Missing ก ำหนดค่ำที่ไม่น ำไปวิเครำะห ์มี 2 แบบ 

   1) User Missing ผูว้ิจัยเป็นผู้ก ำหนด เชน่ 9, 99, 999,…. 

   2) System Missing โปรแกรมจะก ำหนดให้เอง 

 
 

ภำพที่ 9.5 กำรก ำหนด Missing Values 

 

  2.6 Column จ ำนวนควำมกว้ำงของคอลัมน์ คือ จ ำนวนควำมกว้ำงมำกสุดของ

ค่ำตัวแปร หรอืชื่อตัวแปร (Name) หรอื label ตัวแปร จำกตัวอย่ำงชื่อตัวแปรและ label มีควำม

กว้ำงมำกสุดเท่ำกับ 3 ให้พิมพ ์4 (ควำมกว้ำงมำกสุดเท่ำกับ 3 บวกเผื่อไว้ 1)  

  2.7 Align กำรแสดงค่ำตัวแปร จัดชิดซ้ำย (left) กึ่งกลำง (Center) ชิดขวำ (Right)  

  2.8 Measure ระดับกำรวัดของขอ้มูล แบ่งเป็น 

   1) Scale (Interval, Ratio) 

   2) Ordinal 

   3) Nominal  

 3. ใหก้ ำหนดชื่อและรำยละเอียดของตัวแปรใหค้รบทุกตัว ดังตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูลอำยุ 

 
ภำพที่ 9.6 กำรกรอกข้อมูลตัวแปรอำยุ 
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  ตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูลระดับควำมพึงพอใจ 

 
 

ภำพที่ 9.7 กำรกรอกข้อมูลระดับควำมพึงพอใจ 

 

  ตัวอย่ำงกำรกรอก Variable View  

 
 

ภำพที่ 9.8 กำรกรอก Variable View 
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การป้อนข้อมูลจากหน้าจอ Data View 

 
 

ภำพที่ 9.9 หนำ้จอ Data View 
 

- Data View เป็นแบบตำรำง กำรป้อนข้อมูลจะคล้ำยกับ Excel บรรทัดแรกจะเป็น

ชื่อตัวแปร เชน่ sex, age, ocu, no1, no2,… บรรทัดต่อไปจะเป็นข้อมูลที่นักวิจัยจะต้องกรอก  

- กำรดูจ ำนวนข้อมูล ไปรำยกำรสุดท้ำย กดปุ่ม Ctrl+End กลับไปรำยกำรแรก กดปุ่ม 

Ctrl+Home 

 
 

ภำพที่ 9.10 ตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูลจำกหนำ้จอ Data View 
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การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ตัวอย่ำง ผู้วิจัยต้องกำรหำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมที่ส ำรวจจำกผู้ปฏิบัติงำน

เกี่ยวกับควำมพึงพอใจตอ่กำรประเมนิผลกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 22 ค ำถำม จำกผู้ตอบ 30 คน  

 กำรใชโ้ปรแกรมช่วยในกำรหำค่ำควำมเชื่อม่ัน ท ำได้ดังนี้ 

1. เปิดไฟล์ที่ต้องกำรหำค่ำควำมเชื่อมั่น  

2. เลือกเมนู Analyze ----> Scale ----> Reliability Analysis  

3. เลือกตัวแปรที่ต้องกำรควำมเชื่อมั่น เลือกทุกตัวโดยกำรกด Ctrl ค้ำงไว้แล้วคลิกเลือก

ทุกตัวที่ตอ้งกำร คลิกปุ่ม  ช่อง Model เลือก Alpha ซึ่งเป็นวิธีกำรทดสอบของ Cronbach 

4. คลิกปุ่ม Statistics 

 
ภำพที่ 9.11 กำรหำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม 

 

5. เลือก Scale if item deleted คลิกปุ่ม Continue คลิกปุ่ม OK  

 
ภำพที่ 9.12 ทำงเลือก Scale if item deleted 
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 จะปรำกฏผลลัพธ์ ดังภำพ 

 
 

ภำพที่ 9.13 ผลลัพธ์ค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม 

 

 จำกผลลัพธ์ค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมเท่ำกับ 0.963 ถือว่ำอยู่ในระดับดี 

เพรำะถ้ำคำ่ควำมเช่ือม่ันหรอืค่ำ Cronbach’ s Alpha มีคำ่ตั้งแต ่0.8 ขึน้ไปถือว่ำอยู่ในระดับดี 

 
ภำพที่ 9.14 แสดงรำยละเอียดกำรทดสอบควำมเช่ือมั่นแบบสอบถำมรำยข้อ 
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การวเิคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้น 

1. กำรวิเครำะหเ์พศ อำยุ อำชีพ 

2. เปิดไฟล์ที่ save ไว้ เลือก Analyze ----> Descriptive Statistics ----> 

Frequencies 

3. เลือกตัวแปร sex, age, ocu คลิกปุ่ม  เก็บไว้ในบ๊อกซ์ Variable(s) เลือก Statistics  
 

  
ภำพที่ 9.15 กำรวิเครำะห์ค่ำสถิตเิบือ้งตน้ 

 

4. เลือกค่ำสถิตติ่ำง ๆ เช่น Mean, Std. deviation, คลิก Continue  

 
ภำพที่ 9.16 กำรเลือกค่ำสถิติตำ่ง ๆ 
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5. คลิก OK ได้ผลกำรวิเครำะหด์ังภำพ 

 

 
ภำพที่ 9.17 แสดงผลลัพธ์จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 

ความหมายของผลลัพธ์  

 เพศ อำยุ อำชีพ คือ ชื่อตัวแปรที่ตอ้งกำรหำค่ำสถิต ิ

 N Valid  คือ จ ำนวนข้อมูลทั้งหมด (จ ำนวนประชำกรหรอืกลุ่มตัวอย่ำง) 

 Missing  คือ จ ำนวนที่หำยไป (กรอกข้อมูลผิดพลำด หรอืไม่ได้กรอกข้อมูล) 

 Frequency คือ จ ำนวนหรอืควำมถี่  

 Percent/Valid Percent คือ จ ำนวนร้อยละ (ระบบจะก ำหนดทศนิยมให ้1 ต ำแหน่ง) 
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 หำกต้องกำรเปลี่ยนให้เป็นทศนิยม 2 ต ำแหน่งให้ด ำเนินกำรโดย คลิกขวำในคอลัมน์ 

ที่ต้องกำรแก้ไขทศนิยม เลือก Cell Properties เลือก Format Value เลือก Number แก้ไข 

Decimals จำก 1 เป็น 2  

 
 

ภำพที่ 9.18 กำรเปลี่ยนทศนยิมใหเ้ป็น 2 ต ำแหน่ง 
 

6. กำรวิเครำะหร์ะดับควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรในหอ้งสมุด 

7. เลือก Analyze ----> Descriptive Statistics ----> Frequencies 

8. เลือกตัวแปร no1, n02, no3,no…. คลิกปุ่ม   เก็บไว้ในบ๊อกซ์ Variable(s) เลือก 

Statistics  

 
ภำพที่ 9.19 ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจ 
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9. เลือกค่ำสถิตติ่ำง ๆ เช่น Mean, Std. deviation, คลิก Continue  

 
ภำพที่ 9.20 กำรเลือกค่ำสถิติตำ่ง ๆ  

 

10. คลิก OK ได้ผลกำรวิเครำะหด์ังภำพ 
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ภำพที่ 9.21 แสดงผลลัพธ์จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจ 

 

ความหมายของค่าทางสถติิ 

ความถี่ (frequency) คือ จ ำนวนครั้งของค่ำนั้นที่ปรำกฏอยู่ในข้อมูล หรือจ ำนวนครั้ง

ที่เกิดขึน้ของเหตุกำรณ์ที่ก ำหนด 

 ค่า Mean หรอืค่าเฉลี่ย ( ) คือ ค่ำกลำงของข้อมูลแต่ละชุด 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) คือ กำรหำค่ำทำงสถิติ

เพื่อใช้อธิบำยว่ำข้อมูลมีกำรกระจำยหรือมีควำมแตกต่ำงกันมำกน้อยเพียงใด  

 

สูตรการหาค่าเฉลี่ย  

 ระดับ 5 หมำยถึง  มำกที่สุด 

ระดับ 4 หมำยถึง  มำก 

ระดับ 3 หมำยถึง  ปำนกลำง 

 ระดับ 2 หมำยถึง  น้อย 

 ระดับ 1 หมำยถึง  น้อยที่สุด 
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 ก ำหนดช่วงคะแนนจำกกำรน ำมำหำค่ำอันตรภำคชัน้ โดยใช้สูตรดังนี้ 

  กำรหำคะแนนช่วงช้ัน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ ำสุด 

       จ ำนวนช้ัน 

     = 5 – 1  

         5 

     = 0.80  

 กำรแปลควำมหมำยระดับกำรปฏิบัติโดยใช้วิธีน ำค่ำเฉลี่ยของน้ ำหนักมำเปรียบเทียบ

กับเกณฑ์ ดังนี้ 

 ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.00 – 1.80 หมำยถึง น้อยที่สุด 

   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.81 – 2.60  หมำยถึง น้อย 

   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 2.61 – 3.40 หมำยถึง ปำนกลำง 

   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 3.41 – 4.20  หมำยถึง   มำก   

   ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 4.21 – 5.00 หมำยถึง   มำกที่สุด 

 

ตัวอย่างการท าตารางและแผนภูมิเพื่ออธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ตารางท่ี 9.1 ลักษณะของงานวิจัยของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 
   

ลักษณะของงานวิจัย จ านวน (เรื่อง) ร้อยละ  

งำนวิจัยบุคคล 195 94.66 

- งำนวิจัยเดี่ยว 125 60.68 

- งำนวิจัยร่วม 70 33.98 

งำนวิจัยสถำบัน  11 5.34 

รวม 206 100 
   

 

  จำกตำรำงที่ 9.1 ลักษณะของงำนวิจัยที่บรรณำรักษ์และนักสำรสนเทศห้องสมุดสถำบัน 

อุดมศึกษำได้จัดท ำขึ้น ส่วนใหญ่เป็นงำนวิจัยบุคคล จ ำนวน 195 เรื่อง (ร้อยละ 94.66) โดยจ ำแนก

เป็นงำนวิจัยเดี่ยว จ ำนวน 125 เรื่อง (ร้อยละ 60.68) และเป็นงำนวิจัยร่วม จ ำนวน 70 เรื่อง 

(ร้อยละ 33.98)และมีผลงำนวิจัยที่เป็นวิจัยสถำบัน จ ำนวน 11 เรื่อง (ร้อยละ 5.34) ตำมล ำดับ 

ดังแผนภูมิที่ 9.1 
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แผนภูมิที่ 9.1 ลักษณะของงำนวิจัยของบรรณำรักษ์และนักสำรสนเทศ 

 

ตารางท่ี 9.2 ปีที่เผยแพร่ผลงานวิจัย  
   

ปีที่เผยแพร่ผลงานวิจัย จ านวน (เรื่อง) ร้อยละ  

ปี 2543 15 7.28 

ปี 2544 18 8.74 

ปี 2545 12 5.83 

ปี 2546 25 12.14 

ปี 2547 13 6.31 

ปี 2548 33 16.02 

ปี 2549 19 9.22 

ปี 2550 24 11.65 

ปี 2551 35 16.99 

ปี 2552 12 5.83 

รวม 206 100 
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  จำกตำรำงที่ 9.2 ปีที่เผยแพร่ผลงำนวิจัยของบรรณำรักษ์และนักสำรสนเทศห้องสมุด

สถำบันอุดมศึกษำ พบว่ำ ปี พ.ศ. 2543 มีผลงำนวิจัยเผยแพร่ จ ำนวน 15 เรื่อง (ร้อยละ 7.28) 

ปี พ.ศ. 2544 มีผลงำนวิจัยเผยแพร่ จ ำนวน 18 เรื่อง (ร้อยละ 8.74) ปี พ.ศ. 2545 มีผลงำนวิจัย

เผยแพร่ จ ำนวน 12 เรื่อง (ร้อยละ 5.83) ปี พ.ศ. 2546 มีผลงำนวิจัยเผยแพร่ จ ำนวน 25 เรื่อง 

(ร้อยละ 12.14) ปี พ.ศ. 2547 มีผลงำนวิจัยเผยแพร่ จ ำนวน 13 เรื่อง (ร้อยละ 6.31) ปี พ.ศ. 

2548 มีผลงำนวิจัยเผยแพร่ จ ำนวน 33 เรื่อง (ร้อยละ 16.02) ปี พ.ศ. 2549 มีผลงำนวิจัยเผยแพร่ 

จ ำนวน 19 เรื่อง (ร้อยละ 9.22) ปี พ.ศ. 2550 มีผลงำนวิจัยเผยแพร่ จ ำนวน 24 เรื่อง (ร้อยละ 

11.65) ปี พ.ศ. 2551 มีผลงำนวิจัยเผยแพร่ จ ำนวน 35 เรื่อง (ร้อยละ 16.99) และปี พ.ศ. 2552 

มีผลงำนวิจัยเผยแพร ่จ ำนวน 12 เรื่อง (ร้อยละ 5.83)  

  เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยช่วง 5 ปีแรก คือระหว่ำงปี พ.ศ. 2543 – 

2547 กับช่วง 5 ปีหลัง คือระหว่ำงปี พ.ศ. 2548 – 2552 พบว่ำ ช่วง 5 ปีแรก มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์

รวม 83 เรื่อง (ร้อยละ 40.30) ส ำหรับช่วง 5 ปีหลัง มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์รวม 123 เรื่อง (ร้อยละ 

59.70) ซึ่งถือได้ว่ำกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยของบรรณำรักษ์และนักสำรสนเทศห้องสมุดสถำบัน 

อุดมศกึษำ มีแนวโน้มสูงขึ้น ดังแผนภูมิที่ 9.2 

 

 

แผนภูมิที่ 9.2 ปีที่เผยแพร่ผลงำนวจิัย 
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ตารางท่ี 9.3 แหล่งทุนสนับสนุนการวจิัย  
   

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย จ านวน (เรื่อง) ร้อยละ  

ไม่ม ี 81 39.32 

ม ี(จ ำแนกเป็น) 125 60.68 

- ทุนวิจัยจำกหอ้งสมุดที่ผู้วจิัยสังกัด (78 ทุน)   

- ทุนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยที่ผู้วจิัยสังกัด (22 ทุน)   

- ทุนวิจัยจำกคณะ/หนว่ยงำนในมหำวิทยำลัย (20 ทุน)   

- ทุนวิจัยระดับประเทศ (3 ทุน)   

- ทุนวิจัยร่วมระหว่ำงหน่วยงำน (2 ทุน)   

รวม 206 100 
   

   

  จำกตำรำงที่ 9.3 งำนวิจัยของบรรณำรักษ์และนักสำรสนเทศห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ 

จ ำนวน 206 เรื่อง ได้รับทุนสนับสนุนจำกแหล่งทุนต่ำง ๆ จ ำนวน 125 เรื่อง (ร้อยละ 60.68) และ

ไม่ได้รับทุนสนับสนุน จ ำนวน 81 เรื่อง (ร้อยละ 39.32) ส ำหรับทุนสนับสนุนกำรท ำวิจัยของ

บรรณำรักษ์และนักสำรสนเทศ ประกอบด้วย ทุนวิจัยจำกห้องสมุดที่ผู้วิจัยสังกัด จ ำนวน 78 ทุน 

ทุนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยที่ผู้วจิัยสังกัด จ ำนวน 22 ทุน ทุนวิจัยจำกคณะ/หน่วยงำนในมหำวิทยำลัย 

จ ำนวน 20 ทุน ทุนวิจัยระดับประเทศ จ ำนวน 3 ทุน และทุนวิจัยร่วมระหว่ำงหน่วยงำน จ ำนวน 

2 ทุน ดังแผนภูมิที่ 9.3 
 

 
แผนภูมิที่ 9.3 แหลง่ทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
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สรุปท้ายบท 

  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลมีหลำยประเภท ผู้วิจัยต้องเลือกใช้สถิติให้เหมำะสมกับ

ระดับของข้อมูล ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ำง และวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ปัจจุบันกำรวิจัยในสำขำ

บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ และสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์นิยมใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อใช้ในกำรวิเครำะหข์้อมูล 

 

เอกสารอ้างอิง 

 

งำนวิจัยและพัฒนำ ฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ วทิยำลัยเทคนิคนครสวรรค์. (ม.ป.ป.). 

  การใชโ้ปรแกรม SPSS ในการวิเคราะหข์้อมูลทางสถิตเิพื่อการวิจัย. 

  นครสวรรค์: วิทยำลัยเทคนิคนครสวรรค์. 

ชโรชนีีย์ ชัยมินทร์. (2553). การวิเคราะหเ์นือ้หางานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์ 

และสารสนเทศศาสตร์ของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศหอ้งสมุดสถาบันอุดมศกึษา. 

วิทยำนิพนธ์ศลิปศำสตรมหำบัณฑติ สำขำวิชำสำรสนเทศศกึษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

, เชยีงใหม่.  

 

 




