
 

บทท่ี  2 
การสรางแฟมขอมูลและการตรวจสอบขอมูล 

 
 
1. ลักษณะของโปรแกรม SPSS for WINDOWS  
 1.1 วิธีเปดโปรแกรม 
  1.  คลิก  Start  
  2.  คลิก Program  
  3.  คลิก  SPSS 12.0.1 for Windows  จะเปดโปรแกรม  SPSS  ดัง
แสดงที่ภาพที ่ 2.1 และใหสังเกตทีด่านลางของหนาตางขอมูล สามารถแสดงใหเห็นได 2 
มุมมองคือ  
  (1)  Data View  ใชสําหรับปอนขอมูล 
  (2)  Variable View  เปนสวนที่ใชกําหนดรายละเอียดของตัวแปรและคาของตัว
แปรทุกตัว  

 

 
 ภาพที ่ 2.1 
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 1.2 วิธีการกําหนดรายละเอียดของตัวแปร  
  1.2.1   การตั้งชื่อตัวแปร 
   1.   คลิก  Variable View  จะไดมุมมองของ  Variable 
View  ดังภาพที่ 2.2 
   2.   ตั้งชื่อตัวแปร ความยาวของชื่อตัวแปรตองไมเกิน 8 ตัวอักษร  
  3. กําหนดประเภทของตัวแปรโดยปกติโปรแกรมจะกาํหนดใหเปนตัวเลข
(Numeric) อยูแลว 
 

 
 

ภาพที ่   2.2 
 
ถาตองการกําหนดใหเปนประเภทอื่นที่ไมใชตัวเลขสามารถทําได ดังนี้ จากตัวอยางไฟล 
DataTest1.sav 
   1.  คลิกที่คอลัมน  Type  ของตัวแปรนั้น 
   2.  คลิกที่ … ทายคํา  Numeric  จะไดกรอบคําสั่ง  Variable Type  
ดังภาพที ่2.3   
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   3.  เลือกคลิกที่ประเภทของตัวแปรที่ตองการ  
   4.  คลิกปุม  OK  
 

 
 

ภาพที่     2.3 
 
 1.2.2 การกําหนดความกวางและจํานวนทศนิยมของคาของตัวแปร  
   1.  คลิกที่คอลัมน  Width  
   2.  พิมพเลขที่ตองการ หรือใชวิธีเล่ือนลูกศรที่อยูดานทายชองนั้นกไ็ด  
   3.  คลิกที่คอลัมน  Decimals  
   4.  พิมพเลขที่ตองการ หรือใชวิธีเล่ือนลูกศรที่อยูดานทายชองนั้นกไ็ด  
 
 1.2.3 การกําหนดความหมายของตวัแปร ทําไดดงันี ้
   1.  คลิกที่คอลัมน  Label  
   2. พิมพความหมายของตวัแปรนั้น ความยาวไมเกิน 256 ตัว เชน ตัวแปรชื่อ 
DEP ความหมายของตวัแปรนี้คือ Department  
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 1.2.4 การกําหนดคาของตัวแปร ทําไดดงันี ้
   1.  คลิกที่คอลัมน  Values  
   2.  คลิกที่ … ทายคํา  None  จะไดกรอบคําสั่ง  Value Labels  ดังภาพ
ที่ 2.4  ตัวอยางเชน ถาตองการกําหนดคาของตัวแปร DEP  ซ่ึงมีอยู 3 คา คือ  1  หมายถึง 
แผนกบุคคล  2  หมายถึง แผนกการเงนิ 3  หมายถึง แผนกการตลาด  
   3.  พิมพคาของตัวแปรทีละ 1 คา ลงในชอง  Value 
   4.  พิมพความหมายของคาของตัวแปรนัน้ลงในชอง  Value Label  
   5.  คลิกปุม  Add  แลวทาํซ้ําขอ 3 และขอ 4 จนครบทุกคา จะปรากฏหนาจอ
ดังภาพที ่2.4 
   6.  คลิกปุม  OK  
 ถาตองการเปลี่ยนแปลงแกไขคาของตัวแปรหรือความหมายของคาของตัวแปร เชน ตองการ
เปลี่ยนความหมายของคา 1 ใหเปนแผนกการจัดการทัว่ไป  
   7.  คลิกที่คาและความหมายที่ตองการแกไข จะปรากฏแถบสีเขมที่บรรทัดนั้น
แลวคาและความหมายของบรรทัดนั้นจะไปปรากฏอยูในชอง  Value: และ Value 
Label:  ดังภาพที ่2.5 
   8.  พิมพความหมายใหมในชอง  Value Label  เปน  Dept of 
General ดงัภาพที ่2.5  
   9.  คลิกปุม  Change  ความหมายของคา 1 จะเปลี่ยนเปน  Dept of 
General   
   10.  คลิกปุม  OK  
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ภาพที ่ 2.5 

ภาพที ่ 2.4 
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  1.2.5 การกําหนดคาท่ีสูญหาย  
   ในกรณีที่ผูตอบแบบสอบถามตอบขอคําถามไมครบ คือ ไมตอบบางขอ ทําใหคา
ของตัวแปรนัน้ขาดหายไป หรืออาจเกิดจากพนกังานบันทึกขอมูลไมถูกตองตามคูมือลงรหัส เรา
จําเปนตองกําหนดใหคานัน้เปนคา  Missing  เพื่อจะไดไมนําคาเหลานี้มาประมวลผล ทําได
ดังนี ้ 
   1.  คลิกที่คอลัมน  Missing  
   2.  คลิกที่ … ทายคํา  None  จะไดกรอบคําสั่ง  Missing Values  ดงั
ภาพที ่2.6   
   3.  เลือกคลิกที่  Discrete missing values  แลวใสคาที่ตองการ
กําหนดใหเปนคา Missing เชน  4 , 5  และ 6  
  4.  คลิกปุม  OK  จะปรากฏคา  4 , 5 , 6  ในคอลัมน  Missing ของตัวแปร
นั้น ถาคาที่เปน  Missing  มีชวงกวาง อาจจะระบุเปนคาต่ําสุด  (Low)  และคาสูงสุด 
(High)  ในขอตอไปคือ  
   5.  จะเปลี่ยนในขั้นที ่3 เปน เลือกคลิกที่  Range plus one optional 
discrete missing value  แลวใสคาต่ําสุดในชอง Low  เชน  4 และคาสูงสุดในชอง  
High  เชน 9 ดังภาพที ่2.7 
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ภาพที่     2.6 
 

 
 
 
  1.2.6  การกําหนดความกวางของคอลมันท่ีปรากฏบนหนาจอ 

ภาพที ่ 2.7 
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   1.  คลิกที่คอลัมน  Columns  
   2. คลิกที่หัวลูกศร  เพื่อเล่ือนไปยังตวัเลขความกวางของคอลัมนตามที่ตองการ  
หรืออาจพิมพตัวเลขทับเลข 8 ก็ได  
 
  1.2.7 การกําหนดการจัดวางขอมูลใหอยูชิดซาย ชิดขวา หรือตรงกลางของคอลัมน  
   1.  คลิกที่คอลัมน  Align  จะปรากฏคําวา  Right  และหัวลูกศร   
   2.  คลิกที่หัวลูกศร   สามารถเลือกวาจะจดัขอมูลชิดซาย (Left) ชิดขวา  
(Right)  หรือตรงกลาง  (Center) 
 
  1.2.8 การกําหนดสเกลการวัดของตัวแปร  
   1.  คลิกที่คอลัมน  Measure  จะปรากฏคําวา  Scale  และหวัลูกศร   
   2.  คลิกที่หวัลูกศร       สามารถเลือกสเกลการวัดใหตรงกับสเกลที่ใชวัดตวั
แปรนั้นคือ Nominal  สําหรับตัวแปรแบบแบงประเภท ,  Ordinal  สําหรับตัวแปรแบบ
อันดับ และ  Scale  สําหรับตัวแปรแบบชวง  (Interval)  หรือแบบอัตราสวน  
(Ratio)  
 1.3 การคัดลอกรูปแบบของตัวแปร  
  ถาตัวแปรหลายตัวมีรูปแบบเดียวกัน คือ เปนตัวแปรประเภทเดียวกนั มีความกวางและ
จํานวนตําแหนงทศนิยมเทากัน มีคาของตัวแปรเหมือนกนั ตัวอยางเชน การวัดทัศนคติ มีคําตอบ
ใหเลือก 5 แบบ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมมีความเหน็ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิง่ 
ทําไดดังนี ้
  1.  คลิกที่ Variable View  
  2.  สรางตัวแปรตนแบบขึ้นมา 1 ตัวแปร เชน  IT4  ประเภทตวัแปรเปน  
Numeric  ความกวางเทากับ 1 ไมมีตาํแหนงทศนิยม ความหมายของตัวแปรคือ  ITEM1  
คาของตัวแปรคือ  1 =  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง , 2 =  ไมเห็นดวย , 3 =  ไมมีความเหน็ ,  4 
=  เห็นดวย ,  5 =  เห็นดวยอยางยิ่ง  คา  Missing  คือ 6-9 , 0 ความกวางของคอลัมน
คือ 5 คอลัมน จัดวางขอมลูแบบชิดขวา สเกลการวัดคอื  Ordinal  
  3.  คลิกที่มุมมอง  Data View  
  4.  คลิกที่สวนบนสุดของคอลัมน  IT4  จะปรากฏแถบสีเขมตลอดทั้งคอลัมน 
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  5.  ไปที่เมนบูาร คลิก  Edit  แลวคลิกเลือก  Copy  
  6.  คลิกที่คอลัมนถัดไปตรงสวนบนสุดของคอลัมนที่คําวา  var  แลวลาก  mouse  
ตามจํานวนตัวแปรที่ตองการลอกรูปแบบของตัวแปร  IT4  สมมติวาตองการ 6 ตัวแปร  
  7.  ไปที่เมนบูาร คลิก  Edit  แลวคลิกเลือก  Paste  
  8.  คลิกที่มุมมอง Variable View จะไดหนาจอดังภาพที ่ 2.8 ซ่ึงมีตัวแปรที่
สรางขึ้นใหมช่ือ var00001, var00002, … , var00006  ซ่ึงมีรูปแบบเหมือนตัว
แปร  IT4  
  9.  เปลี่ยนชือ่ตัวแปรที่สรางขึ้นใหมในขอ 8 ใหเปน  IT5 , IT6 , … , IT10  
ตามลําดับ โดยพิมพช่ือลงในชอง  Name  และเปลี่ยนที่ชอง  Label  เปน  Item5 , 
Item6 , … , Item10  ตามลําดับ  
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ภาพที่    2.8 

 
2. การปอนขอมูล  
 การปอนขอมูลดวยโปรแกรม  SPSS for Windows  การปอนขอมูลตองอยูใน
มุมมอง  Data View  ทําไดดังนี ้คือ  
 1. คลิกเลือกเซลลที่เปนตําแหนงเริ่มตนในการปอนขอมูล คือ เซลลลําดับที่ 1 ของตัวแปร
ตัวแรก ตัวอยางเชน ตัวแปร  ID  แถวที่ 1 เซลลนี้จะปรากฏเสนรอบเซลลชัดเจนกวาเซลลอ่ืน 
เรียกวา active cell  
 2. การปอนขอมูลทําได 2 แบบ คือ (1) ปอนขอมูลทีละตัวอยาง  (2) ปอนขอมูลทีละตัว
แปร  
 3. ถาปอนขอมูลทีละตัวอยางจะทําการปอนขอมูลทีละแถว ถาปอนขอมูลทีละตัวแปรจะทํา
การปอนขอมูลทีละคอลัมน  
 
 
 
3. การบันทึกขอมูลเพื่อตั้งชื่อไฟลหรือแฟมของขอมูล  
 มีขั้นตอนคือ 
 1.   ใชโปรแกรม  Windows Explorer  สรางโฟลเดอร  C: \ SPSS 
Example  
 2. ยอนกลับมาทีโ่ปรแกรม  SPSS  ไปที่เมนูบาร  คลิก  File , Save As…   แลว
ระบุดวยช่ือไฟล C:\SPSS Example \ DataTest 1 ในชอง  File name :  แลว
คลิกปุม  Save   มีผลใหแถบบนสุดของหนาตางแสดงขอความ DataTest 1 – SPSS 
Data Editor  
 3. กรณีที่บันทกึแฟมขอมูลที่มีอยูแลว และตองการบันทึกแฟมขอมูลในชื่อเดิมโดยไมเปลี่ยน 
Drive ที่จัดเก็บใหไปที่เมนูบาร คลิก  File , Save   
 
4. การเปดแฟมขอมูล  
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 4.1  เมื่อเปดโปรแกรม  SPSS  จะไดหนาตาง  SPSS for Windows  จะ
สังเกตเห็นแถบสีเขมที่ More File…  ที่บรรทัดถัดลงมาเปนชื่อแฟมขอมูลที่เคยใชกอนหนา
คร้ังนี้ ถามีช่ือแฟมขอมูลที่เราตองการเปดใชในครั้งนี ้ใหดับเบิลคลิกที่ช่ือแฟมขอมูลนั้น หรือคลิก
ช่ือแฟมขอมูลนั้นแลวคลิกปุม  OK  
 4.2 ถาไมมีช่ือแฟมขอมูลที่เราตองการปรากฏในขอ 4.1 สามารถทําไดดังตอไปนี ้ 
  1.  ไปที่เมนูบาร คลิก File , Open , Data … มีผลใหเปดหนาตาง Open 
File  ดังภาพที่  2.9 
  2.  ที่หนาตาง Open File  ในชอง  Look in :  คลิกที่ลูกศร  เพือ่เลือก  
Drive  และโฟลเดอรที่เก็บแฟมขอมลูที่ตองการ เมื่อพบชื่อแฟมขอมูลที่ตองการ คลิกที่ช่ือ
แฟมขอมูลนั้น ช่ือแฟมขอมูลนั้นจะไปปรากฏอยูในชอง  File name :  แลวคลิกปุม  
Open  ตัวอยางเชน เลือกโฟลเดอร  C:\SPSS Example 
 

 
 
       ภาพที ่   2.9 
 
5. การปดแฟมขอมูล  
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 1. วิธีแรกคลิกทีปุ่ม  Close  ที่อยูในแถบบนสุดของหนาตางดานมุมขวา  ⌧  ถามีการ
เปลี่ยนแปลงแฟมขอมูลกอนการสั่งปดแฟมขอมูลจะปรากฏหนาตาง  SPSS for 
Windows  และขอความวา  Save contents of  data editor to C: \ SPSS 
Example \ DataTest1.sav? แลวคลิกปุม  Yes  
 2. วิธีที่สองไปที่เมนูบาร คลิก  File , Exit  ถามีการเปลี่ยนแปลงแฟมขอมูลกอนการ
ส่ังปดแฟมขอมูลก็จะเกิดเหตุการณเชนเดยีวกับขอ 1  
 
6. การอานแฟมขอมูลอ่ืนท่ีไมไดสรางจากโปรแกรม SPSS  
 6.1 การอานแฟมขอมูลชนิด  Text  (*.txt)  ตัวอยางเชน  ex1. txt  
     01 , 1 , 4 , 17590 , 2 
          02 , 2 , 5 , 16800 , 1   
          03 , 2 , 2 , 13060 , 1 
     04 , 1 , 3 , 10540 , 2 
 
มีวิธีการอานแฟมขอมูล ดังนี้  
  1.  ไปที่เมนบูาร คลิก File , Read Text Data  จะไดหนาตาง  Open 
File  ที่ชอง  File of type  จะปรากฏ  Text (*.txt) 
  2.   ที่ชอง  Look in :  เลือก  Drive  และโฟลเดอรที่เก็บแฟมขอมลู  
ex1.txt ในที่นี้คือ           C: \ SPSS Example  แลวคลิกที่แฟม ex1  คลิกปุม 
Open  ผลที่ไดคือ หนาตาง  Text Import Wizard – Step 1 of  6 ดังภาพที ่
2.10 
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  3.  ในหนาตาง Text  Import Wizard – Step 1 of  6  สังเกตที่คําถาม Does your text file 
match a predefined format? โดยปกตใินโปรแกรมจะเลือก  No  อยูแลว หมายความวา แฟมขอมลู 
ex1.txt  ไมไดกําหนดรูปแบบไวกอน คลิกที่ปุม  Next >  จะไดหนาตาง  Step 2 of  6   
  4.  ที่หนาตาง  Step 2 of  6  สังเกตที่คําถาม  How are your variables 
arranged?  ซ่ึงมีคําตอบใหเลือก 2 คําตอบ คือ  Delimited  หมายความวา  ตัวแปร
ตาง ๆ ของขอมูลคั่นดวยตวัอักษรพเิศษ เชน เครื่องหมายจุลภาค ( , )   Fixed width  
หมายความวา ตัวแปรตาง ๆ ของขอมูลมีการกําหนดความกวางของคอลัมนไวแนนอน ซ่ึงในที่นี้
ไฟล ex1.txt  มีลักษณะแบบ Delimited  จึงคลิกเลือกที่  Delimited  แลวคลิกปุม  
Next  จะไดหนาตาง  Step 3 of  6 
  5.  ที่หนาตาง  Step 3 of  6  มีคําถาม 3 ขอ คือ   The first case of 
data begins on which line number?  สามารถเลือกตอบไดวาตองการเริ่มตนอาน
ขอมูลจากแถวใด โดยปกตโิปรแกรมจะกาํหนดใหเร่ิมอานจากแถวที ่ 1   How are 
your cases represented?  สามารถเลือกตอบได 2 อยาง คือ แตละแถวแทนขอมูล
ของ 1 ตัวอยาง หรือระบุจํานวนตวัแปรในแตละตัวอยาง ในที่นี้เลือกคําตอบแตละแถวแทน
ขอมูล 1 ตัวอยาง   How many cases do you want to import?  มีคําตอบ

ภาพที ่ 2.10 



 

 

22

ใหเลือก 3 คําตอบ คือ  All of the cases  หมายความวา ตองการอานขอมูลทั้งหมด  
 The first      1000    cases  หมายความวา ตองการอานขอมูลเฉพาะ 1000 

ตัวอยางแรก   A random percentage of the cases (approximate) :  
หมายความวา ตองการใหโปรแกรมสุมตัวอยางจากแฟมขอมูลนี้ โดยตองระบุจํานวนเปอรเซ็นต 
ในที่นี้เลือกคําตอบแรกคือ ตองการอานขอมูลทั้งหมด ซ่ึงโดยปกติโปรแกรมจะเลือกคําตอบนี้อยู
แลว คลิกปุม Next  จะไดหนาตาง  Step 4 of  6  
  6.  ที่หนาตาง  Step 4 of  6  มีคําถามวา  Which delimiters appear 
between variables?  มีคําตอบใหเลือกหลายแบบ คือ ตัวแปรแตละตัวถูกคัน่ดวย  Tab 
, Space , Comma , Semicolon , หรืออ่ืน ๆ ก็ได ซ่ึงสามารถระบุเครื่องหมายที่
ตองการนอกเหนือจากที่กลาวมาแลวในชอง        ในที่นี้เลือกคลิกที่  Comma  ผลที่ไดคือ 
ในชอง  Data preview ตัวเลขตาง ๆ ในไฟล  ex1.txt  จะถูกอานเขาไปในแตละชอง
ของตัวแปรตาง ๆ ซ่ึงโปรแกรมตั้งชื่อตัวแปรเหลานี้ เชน V1 , V2 , V3 , … ตอไปเรื่อย ๆ 
จนครบทุกตัวแปร คลิกปุม Next  จะไดหนาตาง  Step 5 of  6 
  7.  ที่หนาตาง  Step 5 of  6  ถาตองการเปลี่ยนชื่อตัวแปรจากที่โปรแกรม
กําหนดให เชน ตองการเปลี่ยนชื่อตัวแปร  V1 คลิกที่  V1  ในกรอบ  Data preview  
จะปรากฏ  V1  ในชอง  Variable name :  พิมพช่ือตัวแปรใหมทับ  V1  นอกจากนี้
ในชอง  Data format :  สามารถเลือกรูปแบบของตัวแปรได 7 แบบ คือ – Numeric  
หมายถึง ตัวเลขที่ประกอบดวยเครื่องหมาย + , - , หรือทศนิยมกไ็ด ,   - String  หมายถึง 
ตัวอักษรหรือสัญลักษณตาง ๆ ไมควรเกนิ 8 ตัว ,  - Date/Time  หมายถึง วัน/เวลา 
ตัวอยางเชน dd-mmm หรือ  mm/dd/yy ,  -  Dollar หมายถงึ  ตัวเลขทีม่ี
เครื่องหมาย $  และ , คั่นเลขทุก 3 หลัก , -  Comma  หมายถึง  ตัวเลขที่มีเครื่องหมาย  ,  
คั่นเลขทุก 3 หลัก และจุดทศนิยม ,   -  Dot  หมายถึง  ตัวเลขทีม่ีเครื่องหมายจุด  . คั่นเลข
ทุก 3 หลัก และ , คั่นแทนจุดทศนยิม  
ในที่นี้เลือก  Numeric  แลวคลิกปุม  Next  จะไดหนาตาง  Step 6 of  6  
  8.  ที่หนาตาง  Step 6 of  6  ที่ปรากฏขอความ  You have 
successfully defined the format of your text file.  หมายความวา เรา
กําหนดรูปแบบของขอมูลสําเร็จแลว คลิกปุม  Finish  ไดผลคือ หนาตาง  SPSS Data 
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Editor  ในมุมมอง  Data View  เราสามารถกําหนดคาตาง ๆ ของตัวแปรเพิ่มเติมไดใน
มุมมอง Variable View  
 
 6.2 การอานแฟมขอมูลท่ีสรางโดยโปรแกรม  Microsoft Excel  
  1.  ไปที่เมนบูาร คลิก File , Open , Data  จะไดหนาตาง  Open File  
  2.  ที่หนาตาง  Open File   - ในชอง  Files of type :  คลิกที่หัวลูกศร  
แลวคลิกเลือก  Excel (*.xls) ,  - ในชอง  Look in :  คลิกที่หัวลูกศร  เพื่อเลือก  
Drive  หรือ  Directory  ที่เปนที่อยูของแฟมขอมูลที่ตองการ เชน  C : \ 
SPSSExample   จะปรากฏชื่อไฟลที่ตองการคือ ex2.xls  ผลที่ไดคือ หนาตาง 
Opening File Options   ดังภาพที่ 2.11 
  3.  ที่หนาตาง  Opening File Options สังเกตที่บรรทัดแรกจะปรากฏที่อยู
ของไฟลที่ตองการ เชน  C : \ SPSSExample \ ex2.xls  ถาไฟลนี้ระบุช่ือตัวแปรไว
แลวที่แถวแรกของขอมูล ดงันั้นโปรแกรมจะมีเครื่องหมาย   ในชองของขอความ  Read 
variable names นี้อยูแลว แตถาไฟลนี้ไมไดระบุช่ือตัวแปรไวกอนที่แถวแรกของขอมูล 
เราก็จะไมเลือกขอความขางตน คือ คลิกที่ชองหนาขอความนั้นเพื่อใหเครื่องหมาย  หายไป 
แลวคลิก  OK  ผลที่ไดคือจะปรากฏแฟมขอมูล ex2.xls  ในหนาตาง  SPSS Data 
Editor  ในมุมมอง  Data View  
  4.  ถาแฟมขอมูลที่เปดไดในขอ 3 ยังไมไดกําหนดชื่อตัวแปร ความหมายของตัวแปร 
คาของตัวแปร และรายละเอียดอื่น ๆ เราตองไปกําหนดสิ่งเหลานี้ที่มุมมอง  Variable 
View  ซ่ึงไดอธิบายรายละเอียดไวแลวกอนหนานี ้
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ภาพที่  2.11 
 
7.    การตรวจสอบความผิดพลาดของขอมูลท่ีอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการปอนขอมูล 
  กรณีที่มีขอมูลจํานวนมาก ๆ การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนนําขอมูลไป
วิเคราะห มีความสําคัญมาก เพื่อจะไดมั่นใจวาผลการวิเคราะหที่ไดมาจากขอมูลของกลุมตัวอยาง
จริง ๆ ไมไดมาจากขอมูลที่อาจมีความผิดพลาดจากขั้นตอนการปอนขอมูล 
  การตรวจสอบความผิดพลาดของขอมูลที่ไดจากการปอนขอมูลโดยการดูทุกตัวแปรพรอม 
ๆ กันทั้งหมดในแฟมขอมูล เราอาจมองไมเห็นขอมูลที่มีความผิดพลาดจากการปอนขอมูลหรือ
มองเห็นไดยาก แตถาเราเลือกมาเพียงบางตัวแปรก็จะสามารถทําใหมองเห็นความผิดพลาดของ
ขอมูลไดงายกวา โดยใชคําสั่ง  Case Summaries… ตัวอยางเชน ตองการตรวจสอบ
แฟมขอมูล DataTest1.sav  ทําไดดังนี้  
  1.   ไปที่เมนูบาร คลิก  Analyze , Report , Case Summaries… จะได
หนาตาง  Summarize Cases ดังภาพที่   2.12 
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ภาพที่    2.12 
 
  2. ที่หนาตาง  Summarize Cases  เลือกชื่อตัวแปรบางตัวที่ตองการตรวจสอบ 
เชน คลิกที่ตัวแปร sex และ dep  แลวคลิกหัวลูกศร  หนาชอง Variables : ผลที่ได
คือ ตัวแปร sex และ dep จะยายมาอยูในชองของ  Variables :  
  3. คลิกที่  Display cases  หมายถึง ตองการใหแสดงคาของตัวแปรที่อยูใน ชอง
ของ Variables :  เฉพาะบางตัวอยางหรือใหแสดงหมายเลขตัวอยางดวย โดยสามารถเลือก
ได  3  แบบ คือ      -  Limit cases to first  หมายถึง ตองการใหแสดงขอมูลเพียง
บางสวน โดยใสจํานวนในชองที่อยูหลังขอความนี้ โดยปกติโปรแกรมจะกําหนดใหแสดงขอมูล 
100 ตัวอยางแรกเทานั้น      -  Show only valid cases  หมายถึง ตองการใหแสดง
ขอมูลเฉพาะตัวอยางที่มีคาของตัวแปรถูกตองเทานั้น โดยปกติโปรแกรมจะกําหนดใหอยูแลว  -  
Show case numbers  หมายถึง ตองการใหแสดงเลขลําดับที่ของตัวอยางดวย ตัวอยางนี้ 
คลิกที่   Show case numbers  แลวคลิกปุม OK  ไดผลดังภาพที่   2.13  
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Case Processing Summary a

10 100.0% 0 .0% 10 100.0%

10 100.0% 0 .0% 10 100.0%

sex

department

N Percent N Percent N Percent

Included Excluded Total

Cases

Limited to first 100 cases.a. 

 
Case Summaries a

1 male
Dept of
Personal

2 male
Dept of
Personal

3 male
Dept of
Personal

4 male
Dept of
Finance

5 male
Dept of
Finance

6 female
Dept of
Finance

7 female
Dept of
Marketting

8 female
Dept of
Marketting

9 female
Dept of
Marketting

10 female
Dept of
Marketting

10 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NTotal

Case Number sex department

Limited to first 100 cases.a. 

 

ภาพที่    2.13 
   ภาพที่ 2.13 มี 2 ตาราง ตารางแรกแสดงจํานวนตัวอยางทั้งหมดของตัวแปร sex 
และ dep  ดูที่คอลัมน  Total  สวนในตารางที่สองจะแสดงคาของตัวแปร sex  และ  
dep  ในแตละตัวอยาง เพื่อดูวามีคาที่ผิดไปจากที่กําหนดไวในคูมือลงรหัสหรือไม ซ่ึงทําใหดูได
งายกวาการตรวจดูพรอม ๆ กันทีละหลาย ๆ ตัวแปร  
  4. ถาตองการใหแสดงคาของตัวแปรหนึ่งจําแนกตามคาตาง ๆ ของอีกตัวแปรหนึ่ง 
ตัวอยางเชน ตองการใหแสดงคาของตัวแปร sex  แยกตามคาของตัวแปร  dep  ทําไดดังนี้  
   ที่หนาตาง  Summarize Cases  คลิกที่ตัวแปร sex  แลวคลิกหัวลูกศร  
หนาชอง  Variables ผลที่ไดคือ ตัวแปร sex จะยายมาอยูในชอง  Variables : แลว
กลับไปคลิกที่ตัวแปร dep แลวคลิกที่หัวลูกศร  หนาชอง Grouping Variable(s) :
ผลที่ไดคือ ตัวแปร  dep  จะยายมาอยูในชองนี้ แลวคลิกที่ OK ผลที่ไดแสดงในภาพที่   
2.14    
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     Summarize 

Case Processing Summary a

10 100.0% 0 .0% 10 100.0%sex  * department
N Percent N Percent N Percent

Included Excluded Total

Cases

Limited to first 100 cases.a. 

 
Case Summaries a

1 male

2 male

3 male

3

4 male

5 male

6 female

3

7 female

8 female

9 female

10 female

4

10

1

2

3

NTotal

Dept of Personal

1

2

3

NTotal

Dept of Finance

1

2

3

4

NTotal

Dept of Marketting

NTotal

department

Case
Number sex

Limited to first 100 cases.a. 

 
        

ภาพที่    2.14 
 
   ภาพที่ 2.14  มี 2 ตาราง ตารางแรกแสดงจํานวนตัวอยางทั้งหมดของตัวแปร 
sex  และ  dep  ดูที่คอลัมน  Total  สวนในตารางที่สองจะแสดงคาของ  dep  วามี 3 
แผนก   
ในแผนกที่ 1     มีตัวอยางที่ 1 , 2 ,และ 3 ที่มี sex  เปนผูชายทั้งหมด   
ในแผนกที่ 2     มีตัวอยางที่ 4 , 5, และ 6 โดยที่ตัวอยางที่ 4 และ 5 มี sex  เปนผูชาย 
สวนตัวอยางที่     6  มี  sex  เปนผูหญิง   
ในแผนกที่ 3     มีตัวอยางที่ 7 , 8 , 9 , และ 10 ที่มี sex  เปนผูหญิงทุกตัวอยาง  
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